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PRINS HANS DUN DE RDE 

Beste Ulewappers
en Ulewapperinnen,

Het is mij een genoegen 
uw 58ste prins van de 
Ulewappers te zijn samen 
met prinses Griëtte.
Mijn naam is Hans Boer 
geboren in 1969 ver 
weg van sint Agatha 
in Groningen via 
Hilvarenbeek en Cuijk 
uiteindelijk goed terecht 
gekomen op het Ulenest.
Samen met prin-
ses Griëtte, die uit 
Steenwijkerwold komt 
hebben we een fijne 
woonplek aan de lies-

mortel, de highway 
van Staagte.

Wij zijn een samen-
gesteld gezin met 
vier kinderen; Jordy, 
Esmé, Xaviera en 
Damian.
Mijn dagelijkse 
leven wordt gevuld 
met werken in Oss 
bij Aspen voormalig 
Akzo-Nobel, daar-
naast ben ik met 
regelmaat te vinden 
in t transport, wan-

delen met onze honden Sam & 
Moos.

Griëtte werkt op Castella met 
dementerende ouderen op een 
PG afdeling.

De Ulewappers
Onze eerste kennismaking was 
de thema avond. Tijdens het uit-
laten van de honden had Anja 
ons uitgenodigd om bij Kel deze 
avond bij te wonen. Eenmaal 
binnen heeft Wilco dankbaar 
gebruik gemaakt ons lid te laten 
worden van de vereniging.
Als je dan eenmaal aan de gezel-
ligheid gewent bent geraakt dan 
ga je mee in het feestgedruis 
bezoekt een keer een receptie en 
treed vanzelf toe tot de raad van 
elf, in mijn geval niet als verjon-
ging maar meer als verbreding en 
gezelligheid.

Inmiddels zit Griëtte bij de raad 
van elfjes een prachtige groep 
enthousiaste meiden die wel van 
een feestje houden en wat is er 
mooier dan als vereniging met 
een volle bus op pad te gaan 
betere reclame voor je dorp en 
vereniging kun je niet maken.
Vorig jaar met de buren als prin-
senpaar nog nauwer betrokken 
en nu als beloning gekozen door 
de leden tot prins Hans dun 
derde met ondersteuning van 
prinses Griëtte.

Dorpsraad
Voor Sint Agatha probeer ik 
samen met de overige leden van 
de dorpsraad met in te zetten 
voor de leefbaarheid en veiligheid 
in en om het dorp. Overleg tussen 
mensen, gemeente en bedrijven 
interessant maar ook vaak een 
kwestie van lange adem, geduld 
en vooral doorgaan. De eventu-

ele oprichting van een dorps 
coöperatie zou de toekomst 
wat meer zekerheid kunnen 
bieden.

Tc t Poortje
Sportief gezien gaat het 
wat minder. Sinds ik samen 
met Jan en Noud me heb 
ingezet voor de tennisclub 

ben ik zelf zowel met 
knie als enkel lan-
gere tijd uit de run-
ning zoals jullie wel 
hebben kunnen zien 
met als hoogte punt 
enkele weken in een 
scootmobiel, jammer 
genoeg is het leden 
aantal zover terug 
gelopen dat dit jaar 
de banen niet gepre-
pareerd zijn, wordt 
vervolgd.

Onverwacht 
bezoek
Op een ochtend wat 
later ontwaakt ziet 
Griëtte Wilco & 
Linda bij ons onder de 
overkapping zitten en 
zegt Hans je bent de 
pineut! Eenmaal bin-
nen werd een plas-
tic tas geopend met 
twee steken erin met 
de vraag ………wil jij 
de 58ste prins van de 
Ulewappers worden.
Je raad het als ik heb 
altijd gezegd dat ik 
het niet zou doen met 
veel redenen. Maar 
het voelt als een grote 
eer door de leden ver-
kozen te worden en 
toen mijn werk groen 
licht gaf hebben we 
samen volmondig JA 
gezegd en gaan we er 
met de hele club een 
mooi en vooral gezel-
lig jaar van maken.

De onthulling.
Een dag voor de ont-
hulling kreeg ik bericht 
dat ik weer terug bij 
af was en opnieuw in 
het gips moest.
Dit bracht de onthul-
ling op losse schroe-
ven aangezien het 
twijfelachtig was of 
ik wel uit de gochel-
kist tevoorschijn kon 
komen. Nog snel mijn 
zwarte raadsbroek 
laten voorzien van 
een rits in de broeks-
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pijp zodat ik met een gipsvoet 
erdoor kon. Gelukkig het is gelukt 
en de opkomst was perfect!

Toekomst
Nu zijn we druk bezig met de 
voorbereidingen van onze eigen 
receptie in de MFA.
De enveloppen met uitnodigin-
gen zijn geschreven en verstuurd.
Het bord met het prinsenpaar 
en onze hondjes is inmiddels 
geplaatst en ingezegend met de 
nodige hapjes en drankjes met 
als doel een prachtige carnavals-
tijd die we er samen van gaan 
maken.
Iets gehavend met een gipspootje 
ben ik zeer trots om samen met 
Griëtte de Ulewappers te mogen 
voorgaan in het carnavalsjaar 
2018-2019  Alaaaaaaaffffffff !!!!

De Ulewapper pagina 4

Met een Noorderling aan het roer, 

Carnaval vieren we dit jaar met een Boer !!!!
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Tun Urste

Het nieuwe carnavalsjaar voor de deur,
Effekes weg van alle sleur !

Tun twedde

A ltijd op pad met onze nar, dansgarde, vorst, raad en bestuur,
Niet voor korte tijd, maar voor lange duur !

Tun derde

N a een jaar steun voor Prins John d’n urste en Prinses leonie,
Staan zij nu gereed voor ons, en dát kunnen “die” !

Tun vierde

S inds 2012 opgenomen bij de Ule in een warm nest,
Oost West, thuis best !

Tun vijfde

G een chemie in Oss,
We gooien hier in Sint Aagte, alle remmen los!

Tun zesde

R aad van elfjes zijn er dit jaar ook weer bij,
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dat maakt ons blij!

 Tun zuvvende

I nzet van de Durdouwers met een muzikale 
noot,

Een klein clubje, maar de sfeer, gezelligheid en 
kwaliteit is groot !
Tun achtste

E en jeugdprinses samen met een hofdame is 
nieuw dit jaar,

Maar éen ding is zeker, Silvy en Anne zijn hier-
voor helemaal klaar !
Tun niggende

T esamen met familie, kennissen
en vrienden carnaval vieren,

Wordt dagenlang hossen, springen, 
drinken en zwieren !

Tun tiende

T wee mensen als Prinsenpaar 
voor de Ule in de weer,

Geloof ons, het voelt aan als een hele 
eer!
Tun ellufde

E en feestelijk carnaval in Sint 
Aagte voor groot en klein,

Hét bewijs, van waar een klein 
dorp, groot in kan zijn !
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- gereedschap

- techniek

- veiligheid

Veldweg 1-5 - 5431  CH  CUIJK
www.enormstevens.nl

winkel@enormstevens.nl

ENORM STEVENS

M E D I T E X
INNOVATIEVE ZORGKLEDING EN HULPMIDDELEN
• rolstoelkleding • verpleegkleding • eczeemkleding & bedlinnen

• hulpmiddelen • anti-decubitus matrassen en kussen
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Samenstelling:
Ontwerp en lay-out
Diverse vrijwillige Ulewappers

Fotografie:
Frank Weren Fotografie
Fotografie Berry Poelen

Druk: Weemen Haps

PROGRAMMA 2018 -  2019

zaterdag 17 november 2018
 Openingsbal / Prinsenbal
 Aanvang 20.00 uur - De Agaat

zaterdag 1 december 2018
 Prinsenreceptie
 van 15.00 uur - 23.00 uur. - De Agaat

Pronkzitting
 15 februari 2019 Aanvang 20.00 uur.
 16 februari 2019 Aanvang 20.00 uur.
 De Agaat

zaterdag 23 februari 2019
 De nacht van . . . . . . .
 De Agaat

vrijdag 1 maart 2019
 Carnaval op De Lindekring
 Aanvang 13.00 uur
 Ziekenbezoek

zaterdag 2 maart 2019
 H. Mis in Martinuskerk 10.00 uur
 Sleuteloverdracht te Cuijk 11.30 uur.
 Kindermiddag 

zondag 3 maart 2019
 Optocht Oeffelt
 Aanwezig om 13.00 uur

maandag 4 maart 2019
 Mega-Matinee Café De S-Bocht

dinsdag 5 maart 2019
 ULE-OPTOCHT MAASVALLEI!!!!
 Inschrijven tot 14.00 uur bij café S-Bocht
 Start om 14.11 uur. 
 Zeepkistenrace start om 15.30 uur

zaterdag 16 maart 2019
 Kotelettenfeest.
 Aanwezig 20.00 uur - De Agaat

zaterdag 22juni 2019
 Fietstocht
 Café de S-Bocht

zaterdag 29 juni 2019
 Highlandgames
 Aan de Maas

ULEOPTOCHT
 MAASVALLEI

DINSDAG
5 maart

OM 14.11 UUR
Voorinschrijving kan via www.ulewappers.nl,

of via de e-mail: optocht@ulewappers.nl

Inschrijven dinsdagmorgen bij
café De S-Bocht van 11.00 tot 14.00 uur,

telefoon 0485 - 312367

Een wist u datje van Ex prins John, 
zijn veren werden vorig jaar gestolen 
tijdens de nacht van,
Tot op heden weten we nog niet wie de 
dader is, 
maar wel een laffe streek en we hopen 
dat zoiets nooit meer gebeurt!!!
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Ulewappers en Ulewapperinnekes,
Enkele weken geleden is het car-
navalsseizoen 2019 knallend van 
start gegaan met de onthulling 
van jeugdprinses Silvy en jeugd-
hofdame Anne, prins Hans d’n 
derde en prinses Griëtte. Twee 
weken later hebben we de prin-
senreceptie gehad. Wij als bestuur 
kunnen niet anders zeggen dan 
dat deze eerste weekenden een 
goede voorbode zijn voor de car-
naval van 2019. Voordat we ver-
der gaan met de carnaval van 
2019, willen we eerst nog even 
terugblikken op het jaar 2018. Het 
jaar van prins John en prinses 
Leonie. Hun hebben er samen 
met vorst Peter en de raad van 
11 en elfjes, hofkapel en dans-
garde een erg geslaagde carna-
val van gemaakt. Overal waar 
we kwamen hebben we er een 
waar feestje van gemaakt. De 
Ulewappers gaan voorop als het 
om feesten gaat in Sint Agatha 
en omstreken! Het carnavalsjaar 
hebben wij fantastisch afgesloten 
met een raadsuitje wat goed geor-
ganiseerd was door Ruud. Wij 
zeggen jij mag dat vaker doen ☺
Ook nemen wij elk jaar afscheid 
van diverse leden die stoppen 
met hun lidmaatschap of stop-
pen als vrijwilliger. Dit jaar maar 
liefst 5 dansmariekes, 6 leden, en 
de invalvorst. Dus mochten jullie 
nog interesse hebben om deze 
mooie vereniging te willen komen 

versterken je bent altijd welkom 
en als je lid word profiteer je ook 
nog van de mooie extra voor-
delen die de Ulewappers te bie-
den heeft. We willen iedereen 
bedanken die altijd klaar staan 
om samen met ons een geweldig 
carnavalsfeest ervan te maken. 
Wisten jullie dat carnaval ook 
niet gevierd kan worden zonder 
muziek, gelukkig hebben wij altijd 
muziek en dat hebben we te dan-
ken aan Hofkapel de Durdouwers, 
Maarten Hermanussen en Jos 
van Mill!
Zoals hierboven al vernoemd heb-
ben we wat personele problemen 
af en toe. We zijn daarom ook 
op zoek naar mensen waarop we 
terug kunnen vallen voor bijvoor-
beeld achter de bar, in een com-
missie, schoonmaakploeg, of wat 
dan ook. Mocht je een steentje 
willen bijdragen in welke vorm 
dan ook meld je dan aan via mail 
op info@ulewappers.nl wij zullen 
er erg blij mee zijn!
Wij willen nu jeugdprinses Silvy 
en jeugdhofdame Anne van harte 
feliciteren met hun benoeming tot 
jeugdprinsenpaar van ’t Staagje. 
Ook willen wij Prins Hans en 
Prinses Griëtte feliciteren met 
hun benoeming tot prinsenpaar 
van Cv De Ulewappers.
Wij wensen jullie een top jaar toe!

Namens het Bestuur,
3x alaaf.

Beste Ulewappers
en Ulewapperinnen,

Dit jaar mocht ik 
meehelpen met 
het organiseren 
van het prinsen-
bal als oud prins. 
Dit had natuurlijk 
zijn voordelen 
met de opkomst 
voor het prinsen-
bal. Voordat de 
opkomst van de 
grote prins van start 
kon gaan. Hadden we 
eerste het aftreden van 
jeugdprins Támas en jeugd-
prinses Robin waar Robin weer 
haar rol als jeugdvorst oppakte. 
Dit jaar was voor de opkomst 
magic en de goochelaars is het 
gelukt om dit jaar jeugdprinses 
Silvy en jeugdhofdame Anne 
voor de dag te toveren. Dit is 
unieks voor ons dorp want dit is 
nog nooit eerder gebeurd in het 
Ulenest. De dames hebben er 
heel veel zin dus dit beloofd een 
heel mooi seizoen te worden.
Nadat de jeugdprinses en jeugd-
hofdame de proclamatie hebben 
voorgedragen kon de familie hun 
feliciteren. Toen nog even lekker 
gehost en toen was het moment 
dat de Ulewappers het stokje 
ging overnemen van jeugd- en 
jongerenwerk ’t Staagje.

Het aftreden van prins John d’n 
urste was begonnen en mocht 
toetreden bij de opa club door-
dat de zaal de vragen over ex-
prins John goed beantwoorden. 
Daarna liep de spanning  op in 
de zaal want er werden verschil-
lende namen genoemd wie het 
kon worden. Bij de grote prins 
hadden ze dit jaar ook de thema 
magic. Na verschillende goochel-
trucs was het dan eindelijk zover 
de zaal stond te popelen het 
was elf over elf en daar werd 
onze nieuwe heerser prins Hans 
d’n derde te voorschijn geto-
verd. Prinses Griëtte ging snel 
naar achter om haar eigen om te 
kleden en binnen paar minuten 
stond ook Griëtte als prinses op 
het podium. Na de proclamatie 
en het feliciteren kwamen alle 

Ule goed opgang en was het 
een geslaagde prinsenbal.

We gaan er weer met 
z’n alle een geweldig 
carnavalseizoen van 
maken.
Met een Noordeling 
aan het roer vieren 
wij carnaval met 
een Boer.

Alaaf,

Vorst John
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En dan….. na een lange hete 
zomer, breekt toch eindelijk de 
herfst aan, en dat betekent voor 
de leden van de geheime commis-
sie,…..  nee,   niet even bijkomen 
van de warmte, maar WERK aan 
de spreekwoordelijke winkel! En 
zo gebeurt het dan dat tijdens de 
algemene ledenvergadering eind 

september de stemmen weer als 
de wiedeweerga worden geïnd 
door de Prins die dan nog even 
zijn laatste taken vervult. 
Dat ophalen van de stemmen 
gaat steeds sneller en zo zat de 
geheime commissie de week erop 
al bij elkaar om de stemmen te 
tellen. Daaruit kwam ook deze 
keer weer een hele leuke( bijna ) 
Prins, die het alleen zelf nog even 
niet wist. Maar daar besloot de 
geheime commissie weer heel snel 
verandering in te brengen. 
Er werd een plannetje gesmeed 
hoe we deze prins het beste zou-
den kunnen overvallen. We kre-
gen een seintje van onze underco-
ver agent (Ed van VDB) die onder 
het mom van even proefrijden 
een snelle blik over Sint Aagte kan 
laten vallen en die ons dus ook kon 
laten weten of deze Prins met zijn 
honden was wandelen. Jaaa, hij 
wist het zeker, hij was samen met 
de Prinses in spé met de honden er 
uit, hij had ze zien lopen. Wij dus 
mooi onder de veranda wachten 
tot ze terug zouden komen. Nog 
wel effe checken of de achterdeur 
echt op slot zat en of de honden 
echt weg waren, ja we zagen en 
hoorden niks of niemand. Alleen, 
…… er gebeurt  niets….
Na een uur wachten en een 
beetje verkleumd te hebben zit-
ten wachten, ging ineens de ach-

terdeur open! Onze Prinses zegt 
wat???? Wat doen jullie hier? En 
waarom hebben onze honden niet 
geblaft? De honden lagen heerlijk 
te ronken in de achterbouw. Ed, 
misschien een afspraak bij de opti-
cien maken? Na een paar secon-
den zakte de schrik en kwam er 
een andere schrik naar boven, jul-
lie komen toch niet om… Jawel 
dus, ga er maar eens even voor 
zitten. Hoewel er veel vragen 
en onwennigheid bestond in het 
begin zo werden er ook meteen 
ideeën geboren door het Prinselijk 
paar zelf. Oké, er is ze nog even 
bedenktijd gegund maar dat had 
meer met de roosterplanning bij 
beide bazen te maken. En na een 
korte tijd volgende dan ook een 
volmondig ja. Beiden gaven te 
kennen het vooral een hele eer 
vonden om de nieuwe Prins en 
Prinses van Sint Aagte te worden. 
Het eerste avondje van gezellig-
heid werd al snel gepland, de oud 
Prins en Prinses mogen dan zien 
wie de nieuwe heersers worden, 
dat blijft een erg leuk moment! 
John en Leonie waren erg enthou-
siast toen ze de buren zagen. We 
hoeven jullie verder niet uit te leg-
gen hoe leuk de avonden samen 
waren, een goede timing blijft 
wel belangrijk, gezien het feit dat 
enkele mannen uit St Agatha zich 
weer ophielden in de bosjes rond 
de geheime locatie. Volgend jaar 
zal er dus ook vanuit een andere 
locatie vergaderd gaan worden 
om de veiligheid van de nieuwbak-
ken Prins te waarborgen.  
Zoals al eerder gezegd, werk aan 
de winkel, er moet een lijfspreuk, 
vunderspreuk,  proclamatie ed. 
bedacht worden, en dat blijkt 
soms nog best lastig. En natuur-
lijk weer een leuk stukje voor de 
onthulling! Hier kom ik zo meteen 
weer op terug.
Allereerst begint de avond met 
de verzameling bij de S- bocht, 
waar na een kort woordje van 
onze voorzitter de stoet door de 
mooie Liesmortel  richting Agaat 
wandelt. 
Eenmaal daar aangekomen knalt 
het ‘t Staagje er op los en begin-
nen zij de avond met het aftreden 
van Jeugd Prins Tamas en Jeugd 
Prinses Robin, die daarna meteen 

het stokje van Vorst weer over-
neemt . Een spetterend optreden 
van onze verkleinde dansgarde 
Crazy Girls mag op deze avond 
natuurlijk ook zeker niet ontbre-
ken. 
Er breken spannende tijden aan 
voor de nieuwe Jeugd Prins, maar 
ook voor het publiek, want een 
geweldige goochelshow neemt 
ons mee naar de grote verrassing; 
er is dit jaar geen Jeugd Prins maar 
een heuse Jeugd Prinses!!! Laat 
dit nu Silvy Caspers zijn die deze 
functie voor het eerst vervult. 
Stralend betreedt ze het podium, 
maar staat daar niet lang of ze 
wordt hartelijke begroet door haar 
klasgenootje en vriendin Anne, die 
de taak van Hofdame op zich 
neemt. De felicitaties barsten los 
en het feest kan beginnen voor 
de jeugd. Het wordt een gezellig 
feest.
Dan is het rond 21.30 uur tijd 
voor de ouderen onder ons en 
nemen de Ulewappers het over. 
Onze voorzitter Wilco wil graag 
enkele mensen herdenken, onder 
wie onze allereerste Prins Theo 
Diepenbrock, Piet Wijnen, en 
Richard van Elst van wie we 
onlangs afscheid hebben moeten 
nemen. Een moment van stilte 
is hierbij gepast en dat gebeurt 
uiteraard ook. 
De OPA club zette deze gedach-
tenissen even door en hebben 
dit jaar i.v.m. het overlijden van 
Richard  besloten om geen uul van 
het jaar te kiezen. 
De OPA club is wel vernieu-
wend bezig als blijkt dat oud Prins 
John en oud Prinses Leonie een 
ware KAHOOT quiz gepre-
senteerd krij-
gen! Gevangen 
in een heus 
M i d d e l e e u w s 
schavot, moest 
John de code 
van het slot zien 
te ontcijferen 
via goed beant-
woorde vragen. 
Dit lukte hem 
en werd daarom 
welkom geheten als waardig lid 
van de OPA Club!
En dan…… eindelijk begint de act 
van de avond waar toch ieder-

2018

O P E N I N G S B A L
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een een beetje gespannen voor 
is. Het is dit jaar een wervelende 
goochelshow met veel hilarische 
momenten, heel knap gedaan 
door Bas en Jeroen uit Oeffelt. 
Maar zij hebben nog iets in petto, 
jawel, aan het eind van de act 
toveren zij onze 58 Prins uit de 
goochelkist!!! Het blijkt niemand 
minder te zijn dan Prins Hans d’n 
derde!!!
Helaas iets minder snel als anders 
omdat hij de dag ervoor weer 
een gipsen pootje heeft aan moe-
ten laten meten, maar oké, dat 
mag de pret niet drukken. Met 
veel enthousiasme van zowel 
Prins Hans als het publiek wordt 
ook partner Griëtte binnen goo-
chelachtige tijd omgetoverd tot 
Prinses Griëtte!! 
Na even bijkomen en de proclama-
tie komt de lijfspreuk naar voren.  
“Met een Noorderling aan het 
roer,carnaval vieren we dit jaar 
met een Boer”De vunderspreuk 
wordt uiteraard weer door Anton 
uit de doeken gedaan, net een 
goocheltruc! Daarna klinken de 
vrolijke noten van de Durdouwers  
al snel en er mag gefeliciteerd 
worden, dit wordt in grote getale 
gedaan en het feest is begon-
nen! Dat gaat lekker door tot 
de kleine uurtjes, en we mogen 
een geslaagde avond rekenen. 
Iedereen een heel fijn carnavals-
seizoen!

De geheime commissie!

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
 
www.rabobank.nl/lvcm

Tijdens de carnaval 
je bankzaken 

regelen? Veilig en snel 
via Rabobank.nl

PrinsenrecePtie

Prinsenreceptie Prins Hans d’n 
Derde en Prinses Griëtte
Op zaterdag 1 december was 
het weer zover, onze eigen 
ULE-receptie. Donderdags en 
vrijdags werd er hard gewerkt 
om de zaal van het MFA om te 
toveren in een ware feestzaal.
Om klokslag 15:00 uur mocht 
de “OPA club” het spits afbij-
ten om Prins Hans dun derde 
en prinses Griëtte te felicite-
ren met hun uitverkiezing als 
heersers over het Ulerijk. Even 
later was er een prachtig optre-
den te zien van de collega’s van 
prinses Griëtte. Deze kwamen 
op als “ouwe wieven” en gin-
gen flink tekeer op het podium 
en maakte er een mooie show 
van. Later op de avond was het 
de beurt aan de zusterver-
eniging. De Heimussen, De 
Nölers, De Scheresliepers, 
De Bokkerijders, De 
Haagsestraat, De Vérkeskop, 
De Zelfkant, De Krölstarte 
en als laatse op de avond de 
Leemkneijers kwam allemaal 
naar het Ulenest om Prins 
Hans en Prinses Griëtte te 
feliciteren. Met een aantal 
mooie woorden over ons 
prinsenpaar of wat dorps-
politiek kreeg iedereen de 

beurt om hun zegje te doen 
op het podium. Met daarnaast 
ook nog een mooie dans van de 
dansgarde en feestmuziek van 
de hofkapel. Ondanks dat Prins 
Hans met een voet in het gips 
zit, heeft hij het goed volge-
houden op het podium. Direct 
na de laatste vereniging, ging 
alles van het podium en werd de 
DJ Booth naar voren geschoven 
zodat DJ IZZY er nog een gran-
dioos feest van kon maken.
Wij willen iedereen bedanken, 
vooral de vrijwilligers die er voor 
zorgen dat we er een geweldige 
mooie dag van hebben gemaakt. 
Een geslaagde ule-receptie.

Commissie Prinsenreceptie.
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Carnaval van alle tijden...
Heeft u ooit nagedacht hoe oud Carnaval is? En of 
het altijd zo geweest is als het nu is? Ik wil u dit jaar 
even meenemen naar het verleden, maar er niet in 
blijven hangen!
De carnavalsviering is al oud, al heel oud volgens 
enkelen. De carnavaloog Theo Fransen weet uit 
Babylonië, Mesopotamië en Egypte feesten op te 
dissen waarbij de maatschappelijke verhoudingen 
op hun kop werden gezet en een spotkoning in een 
scheepswagen rondreed. Men zou zeggen: carnaval 
in d'n dop.
Of de Romeinse Saturnalia, gewijd aan Saturnus, 
de god van de landbouw en de overvloed. De 
Saturnalia, die uitvoerig zijn beschreven, kenden 
eveneens een omkering: de meesters werden slaven 
en de slaven meesters en een dronkelap fungeerde 
als koning. De Romeinen zouden dit feest in onze 
contreien tijdens hun overheersing hebben achterge-
laten of het zou later, tijdens de heropleving van het 
Latijn in de Renaissance, zijn geïntroduceerd. Helaas 
hebben we er nog geen opgravingen van gevonden 
in de Grotestraat in Cuijk... Dat zou nog eens een 
vondst zijn!
Maar er zijn ook andere theorieën. Aanhangers van 
de Germaanse mythologie menen dat carnaval in 
oorsprong een inheems ritueel is: de oude Germanen 
zouden Koning Winter en zijn begeleidende boze 

geesten hebben verdreven door lawaai te maken en 
zich exact zo uit te dossen als die boze geesten. Dit 
heidens midwinterfeest, waarvan overigens nooit 
iets is vastgelegd, zou tijdens de kerstening door de 
katholieke kerk behendig zijn ingekaapt. Eerst werd 
in de derde eeuw voorafgaand aan Pasen een veer-
tigdaagse vastenperiode ingelast en vanaf 1091 gold 
Aswoensdag als het begin daarvan. Hiermee had de 
Kerk het feest tot een onderdeel van de liturgische 
kalender gemaakt. Soms waren het toch slimme 
mensen, die katholieken. Aan een algemeen bekend 
feest werd een christelijke betekenis gegeven.
Vandaag de dag lijkt die band voor de meeste 
Carnavalsvierders verloren te zijn gegaan, hoewel 
de carnavalsmis toch door velen graag bezocht 
wordt, maar de Aswoensdag uit het oog verloren 
zijn!
Dit jaar mogen we de Carnavalsmis -en ik denk dat 
dat een unicum in ons bisdom is! – vieren met alle 
verenigingen uit onze parochie! Wat geweldig dat 
we kunnen laten zien dat je SAMEN Carnaval viert!
Lieve Carnavalsvrienden en -vriendinnen, Carnaval 
is een prachtig feest, waar je samen iets moois van 
kunt maken. De eeuwen door hebben mensen dat 
gedaan en geprobeerd. Ik wens alle prinsen en prin-
sessen, alle adjudanten en adjudantes, alle verenigin-
gen en alle Carnavalsvierders veel succes toe om er 
ook dit jaar weer iets moois van maken!
Alaaf!

Theo Lamers,
pastoor-deken

P.s. Aswoensdag valt dit jaar weer op woensdag 
ná Carnval! Het askruisje is om 19.00 uur in de 
Martinuskerk. Vóór het eventuele Hèrringschèlle!

Tonnie Coenen
Heerstraat 19a - 5435 PC  St. Agatha

Tel. 0485 - 320248 - Fax - 310810 - Mobiel 06 - 55813571

PVC leidingssystemen - Bestratingsmaterialen

Graafwerkzaamheden - Handelsonderneming
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 De Ulewappers!

 www.fioreuitvaartzorg.nl               
Kerkpad 17, Sint Hubert    Tel. 0485 47 00 00

Fiore Uitvaartzorg

Wij wensen 
u een fijne  

carnaval

Proost!

gelegenheid voor feestavonden,
koffietafels of vergaderingen

bruin café
darts
biljart 

Liesmortel 4
Sint Agatha

Tel. 0485 - 312367
www.cafe-de-s-bocht.nl

Residentie
van de

Ulewappers
 

- Loon- en spuitbedrijf - Handel in champost
- Containerservice - Grondverzet
- Omgevingsverzorging - Winterdiensten

Dorpsstraat 13-15 - 5441 AC Oeffelt - Tel. 0485-361315
Fax 0485-361474 - Mob. 06-53408821



Pronkzittingen van de Ulewappers 
weer een grandioos succes

Oud-vorst Hans (Bloemen) was 
bereid gevonden de avond te pre-
senteren en dat deed hij als van-
ouds. Sterker nog: na het voor-
stellen van de hofhouding en de 
raad van 11 bracht hij een ode aan 
John in candlelight stijl. Ook de 
hofhouding van prins John, prin-
ses Leonie, adjudant Tom en hof-
dame Hilde lieten zich niet onbe-
tuigd. Ze brachten samen het 
liedje ‘Wij zijn de Ulewappers’. 
Hoewel te horen was dat de kelen 
nog niet lekker gesmeerd waren, 
was de stemming gezet. Een 
mooie avond ging volgen.

Na de openingsdans van de 
9-koppige Crazy girls ging Wilma 
Bosma terug in de tijd met 
Bereikbaar. Wilma is al 33 jaar juf 
op de Lindekring in Sint Agatha 
en nodigde de hofhouding dan 
ook uit op de stoeltjes uit hun 
kleutertijd voor de vertelkring. Ze 
heeft ze alle vier in de klas gehad 
en verhaaltjes waren er genoeg, 
zowel uit heden als verleden. Zo 
kwamen we er achter dat Tom 
op de basisschool met Wilma’s 
zoon Wouter al meedeed aan de 
Lindezitting als K2 en dat John 
vroeger al erg leergierig was. Hij 
was trouwens ook de 50e leer-
ling op de Lindekring, maar stond 
toentertijd minder graag in de 
belangstelling als nu.  Toen werd 
nog gehuild vanwege al die aan-
dacht, maar nu straalden de volle-
dige hofhouding. Ze sloten samen 
af met een toepasselijk dansje op 
‘Laat de zon in je hart’.

De avond stond trouwens wel 
in het teken van zang, dans en 
romantiek. Buurman&Buurman 

(Ronny Graat en buurman Stef) 
begonnen hun act met het fraaie 
liedje ‘Het mag niet van mijn 
vriendin’. De twee nerds hadden 
duidelijk wat problemen met hun 
vriendinnen. Het zat ze op meer 
gebieden tegen, want ook bij Idols 
was de eerste ronde hun eindsta-
tion. Desondanks brachten ze in 
een erg rustig tempo gevoelige 
gedichten bij kaarslicht en slo-
ten ze af met een ode aan het 
vrouwvolk. Met hun droge humor 
toverden ze de nodige lachsalvo’s 
in de zaal.

De Raad van 11 met Stijn Verdijk 
en Wil van Paassen nam een korte 
pauze, waarin bleek dat woord-
spelingen en droge humor altijd 
aanslaan. Inmiddels is dit duo 
niet meer weg te denken op het 
podium. Ook ‘Koos boswachterij 
en zo’ (Anton Geerts) had in zijn 
buut deze ingrediënten van stal 
gehaald toen hij op avontuur ging 
in het bos. De avonturen brachten 
hem op cursus zwijnen schieten in 
Duitsland en bij de Drentse paters 
in Paterswolde. Ook de Crazy girls 
gingen internationaal en bezoch-
ten in hun dans allerlei landen in 
Europa, vreemd genoeg eindigend 
met een vlag van Grolsch terwijl 
de dames nog 18 moeten worden! 

Prins John is betrokken bij veel 
verenigingen in Sint Agatha. 
Naast de carnavalsclub, VCA, 
Copa del Agatha, is het jeugd- 
en jongerenwerk ’t Staagje een 
van zijn grote hobby’s. Omdat 
ook Leonie en Tom actief zijn bij 
’t Staagje, namen zij ons mee in 
‘Het jaar van ’t Staagje’. Dat was 
erg leerzaam. Leonie en Hilde 
bleken vroeger dansmarietjes te 
zijn geweest en zijn het nog niet 
verleerd. Ook kwamen we erach-

ter dat John een meester 
is in het delegeren. Niet 
zweten, maar kletsen 
blijkt het motto. John is 
niet voor niets de vorst 
van de Ulewappers. 
Daarnaast ontdekten we 
hoe Leonie en John een 
stel is geworden: na het 
Beachevent werd John 
door Leonie met een 
pokemonspel verleid.

Iet en Miet (Debby Minten en 
Linda Hendriks) waren debutan-
ten op deze prachtige pronkzit-
ting. Als buurvrouwen hingen zij 
de vuile was buiten over wat er 

in Sint Agatha allemaal was voor-
gevallen. Ook dat leverde veel 
herkenning en nieuwe inzichten 
op. Wat te denken van de ZUOP: 
Zatte Ule Oversteek Plaats bij de 
Heerstraat. De dames deden het 
voortreffelijk en de zaal hing aan 
hun lippen. Een blijvertje!

Na de redelijk onschuldig verlo-
pen prinsenreceptie was John 
bang dat hij heel wat ellende over 
zich uitgestrooid zou krijgen. En 
dat is gelukt. Dankzij zijn vrien-
den van de Ule-jeugd kwam de 
levensloop van prins John voorbij. 
Aan de ene kant het brave imago 
passend bij zijn beroep als boek-
houder. Maar aan de andere kant 
het feest- en zuipbeest. Hoewel 
klein van stuk, is John groots in 
het organiseren en (wederom) het 
delegeren. Zijn vrienden sloten 
af met een muzikale Johnny-mix 
waarin we enkele van zijn vrien-
den voor het eerst in hun leven 
zagen dansen.

Sint Agatha staat altijd bol van de 
verrassingen. Dit jaar hebben we 
zelfs een heuse Raad van elfjes. 
Vriendinnen van prinses Leonie 
en aanhang van de Raad van 11 
zorgen zo voor nog meer reuring 
in het Ulenest. Dat zij de avond 
afsloten en de zaal op zijn kop zet-
ten met enkele liedjes kon dan ook 
niet missen. Begeleid door hofka-
pel de Durdouwers was het nog 
lang onrustig in het dorp en kun-
nen prins John en prinses Leonie 
terugkijken op een fantastische 
pronkzitting.

PRONKZITTINGEN GROOT sUCCEs
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PROGR AMMA PRONKZITTINGEN 2019

Zittingsavonden 2019

In 2019 gaan we 
weer van start met 
als eerste 2 pronk-
zittingen op een rij, 
welke plaats vin-
den in de Agaat te 
Sint Agatha.

VRIJDAG AVOND:
15 februari 2019 aanvang 20.00 uur

ZATERDAG AVOND:
16 februari 2019 aanvang 20.00 uur

Alle artiesten zijn van geheel eigen bodem, of 
zijn woonachtig buiten Sint Agatha.

De muziek zal worden ondersteund door Hofka-
pel de Durdouwers.

Naast onze eigen dansgardes, zijn ook aanwe-
zig onze nieuwe prins Hans, prinses Griëtte en 

de Raad van Elf, die de artiesten welkom zullen 
heten.
Zet een van deze data alvast in uw agenda.

De kaartverkoop vindt plaats in café De S-Bocht
Dinsdagmiddag 5 februari voor de ouderen 
Vrijdag 8 februari voor leden tijdens de vergade-
ring
Zaterdag 9 februari om 11.00 uur voor iedereen

Maximaal 5 kaarten per persoon.

Prijzen van de kaartjes zijn in de voorver-
koop;
Leden gratis
Ouderen 65+ € 7,=
Niet leden € 10,=.

Na zaterdag 9 februari kosten de kaarten:
Ouderen 65+ € 10,=
Niet leden € 15,=.

De zittingskommissie 
der Ule

a u t o s e r v i c eLooi 1d, 5441 XB Oeffelt
0485 - 36 22 63

a u t o s e r v i c eLooi 1d, 5441 XB Oeffelt
0485 - 36 22 63

a u t o s e r v i c eLooi 1d, 5441 XB Oeffelt
0485 - 36 22 63

a u t o s e r v i c eLooi 1d, 5441 XB Oeffelt
0485 - 36 22 63
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www.bouwbedrijfkerstens.nl
info@bouwbedrijfkerstens.nl

B Dutch wenst u een 
fijne en gezellige 

carnaval.

Dorpsstraat 4a - Oeffelt
Tel. 0485 - 362860

consulent
financierings

www.financieringsconsulent.nl
tel.  06-28 90 99 04 

Financieringsconsulent is een onderdeel van Meulepas & Partners, Karstraat 4 MILL

Wij wensen je eenprettige carnaval

FINANCIERING NODIG? 
WIJ SPRINGEN ER BOVENOP!

Laagveld 15 - Cuijk - newcover.nl

Wij wrappen, renoveren en verfraaien
   interieurs, keukens, kozijnen en meer...



Beste Ulewappers
en Ulewapperinnen,

Allereerst willen wij, ‘hofkapel 
de Durdouwers’, prins Hans 
van harte feliciteren met zijn 
verkiezing tot 58e prins van de 
Ulewappers. Samen met prinses 
Griëtte zal het een mooi carna-
valsjaar worden. 

Voor ons is dit jaar een mooie rol 
weggelegd in het muzikaal bege-
leiden van dit gezellige stel en we 
zijn dan ook vereerd dat ze een 
lekker muzieknummer uit ons 
repertoire gekozen hebben als 
opkomstmuziek genaamd “sprin-
gen”. Laat het feest maar vast 
beginnen.     

Ook willen we prins John en 
prinses Leonie van harte bedan-
ken voor het afgelopen jaar. We  
verwelkomen John gelukkig weer 
terug als vorst, want hij weet 
onze timing gek genoeg prima 
aan te voelen. 

Evenals afgelopen jaar telt de 
hofkapel komend jaar 13 leden. 

En wist René Daanen voorheen 
de trompet te beheersen, de 
bas te willen temmen en op een 
blauwe maandag de schuiftrom-
bone in de arm te hebben geno-
men. Vanaf dit seizoen bespeelt 

hij de bariton, die man kan alles 
lijkt het wel.   

Anne Thoonen en Demi van Gaal 
volgen dit voorbeeld. Zij heb-
ben inmiddels beiden zowel een 
trompet als een saxofoon om 
muziek op te maken. Afwisseling 
genoeg. 
Yvonne Thijssen is inmiddels een 
echte Ulewapper geworden. Zij 
en Wouter zijn eindelijk ingetrok-
ken in het huis in de Veerstraat. 
Ook is er weer een nieuw 
“Durdouwertje” geboren, de 
mate van muzikaliteit zal nog 
moeten blijken, maar we houden 
het in de gaten. 

We zijn een klein clubje, dus 
nieuwe leden zijn nog steeds 
van harte welkom. We zitten 
met name om bariton-, bas en 
trombonespelers verlegen, maar 
eigenlijk zijn (bijna) alle muzikan-
ten van harte welkom om aan te 
sluiten.
Voor meer informatie kunt u 
uiteraard altijd bij ons terecht 
tijdens optredens of repetities of 
het is mogelijk een mail te sturen 
naar de voorzitter op het adres 
renedaanen@ziggo.nl.

Wederom hebben wij weer ont-
zettend veel zin in het nieuwe 
seizoen. We hopen u snel te zien 
tijdens de carnavalsactiviteiten 
en wensen iedereen een mooi  
jaar toe. 

Muzikale groeten,
Hofkapel ‘De Durdouwers’ 

Foto links 
De Elfjes van de Ulewappers

hofkapel  de  durdouwers
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woordje  ex-prins  john
Prins

De Ulewapper pagina 20

Carnavalsseizoen 2017-2018 zit 
er weer op en het nieuwe seizoen 
is weer aan de gang. Iedereen 
zegt altijd geniet van het carna-
valsseizoen als prins en prinses, 
maar dat is ook zeker waar voor je 
het weet is het carnavalsseizoen 
voorbij.

Het was een drukke tijd omdat dit 
jaar carnaval vroeg was dus een 
kort seizoen met veel activiteiten 
kort achter elkaar. We hebben 
veel recepties bezocht van zuster-
verenigingen maar ook wat verder 
weg. Zo zijn we dit jaar ook naar 
Ottersum geweest omdat daar de 
collega van prinses Leonie prinses 
was. Verder hebben we nog een 
aantal jubileumrecepties mogen 
bezoeken van C.V. de Heimussen 
in Vianen en de Klotstèkers in 
Wilbertoord. Tijdens de recep-
ties werden we goed ondersteund 
en geholpen door de hofhouding, 
raad van elf, hofkapel, dansgarde, 
de raad van elfjes en onze spreek-
stalmeester Peter!

De hoogte punten blijven toch 
onze eigen activiteiten. Onze 
prinsenreceptie was dit keer in 
een nieuw jasje gestoken. Op 
zaterdag 25 november begonnen 
we om 14.00 uur met families, 
vrienden, kennissen, verenigin-
gen en natuurlijk de oud prinsen 
club. Om 17.00 uur was het de 
beurt aan de zusterverenigingen 
die langs kwamen. Om 22.30 uur 
waren de laatste handen geschud 
en gingen we nog met z’n alle even 

los op de plaatjes van 
Feest Dj-Joost. 

Op vrijdag 26 en 
zaterdag 27 januari 
werd alles uit de kast 
gehaald om er een 
prachtige pronkzit-

ting neer te zetten. En dat is 
gelukt. Het programma zat vol 
met gevarieerde optredens. Wij 
hebben er van genoten om te zien 
hoe goed ze ons konden imiteren, 
welke verhalen er verteld zijn en 
gebeurtenissen tevoorschijn zijn 
gekomen. 

Daarna stond de Nacht van op het 
programma dit jaar met Q-Music 
de foute party.  De feesttempel 
‘De Agaat’ was weer vol en de 
sfeer zat er goed in. Dit jaar wordt 
daar een vervolg aangegeven. We 
hopen dat het weer net zo gezellig 
en druk word.

Toen kwamen de dagen van de 
carnaval donderdag avond begon-
nen we met ziekenbezoek. Vrijdag 
werd hier nog een vervolg aange-
geven. Op de vrijdag zijn we ook 
naar de Lindenzitting geweest hier 
werd jeugdboer Willem en jeugd-
boerin Naomi bekend gemaakt.
Zaterdag ochtend begonnen we 
met de Heilige mis in Cuijk, hierna 
hebben we de sleutel tijdens de 
sleuteloverdracht in ontvangst 
genomen. Toen snel de bus in 
want de jeugdprinsenreceptie was 
al begonnen en daar konden we 
natuurlijk niet ontbreken. Samen 
met jeugdprins Támas, jeugdprin-
ses Robin en het jeugdboeren-
bruidspaar Willem en Naomi heb-
ben we hier een mooi feestje van 
gemaakt.

Op Zondag stond de optocht in 
Cuijk op het programma. Voor 
onze raad van elf hebben we een 
paar lekkerre klopfers geregeld 
zodat ze het lekker warm kregen. 
Onderweg regelde de raad van 
elf nog  hun eigen oliebollen bij 
de kraam zodat ze niks tekort zijn 
gekomen die dag.

Maandag ging de carnaval verder 
met het Mega-Matinee in onze 
eigen residentie. Er was een quiz 
georganiseerd over de carnaval 
in Sint Agatha van nu tot 57 jaar 
geleden, dit was toch nog lastiger 
dan de meeste mensen dachten. 
Ben je benieuwd wat ze aanko-
mend jaar gaan doen? 
Kom gerust op carnavals maandag 
na de S-Bocht voor een hapje en 

drankje met een leuke activiteit. 

Dinsdag was de dag van onze 
eigen optocht. Nadat wij het 
startsein hadden gegeven ging de 
optocht van start om elf over 
twee. Leuk om te zien hoe actief 
onze familie heeft deelgenomen 
aan de 
Ule-optocht! Van jong tot oud ze 
waren er bij. Ons nichtje en neefje 
liepen het rondje mee met een 
grote pamper om hun middel met 
de tekst “Ome John is LUIER dan 
mijn PAMPER’. 
Het was een mooie optocht en 
het rondje zat vol, het is  mooi om 
te zien dat de optocht nog leeft in 
ons mooie dorp.

Tijdens het kotelettenfeest heb-
ben we met alle leden en vrijwil-
ligers na gepraat over het afgelo-
pen carnavalsseizoen. Alle vrijwil-
ligers bedankt  voor jullie gewel-
dige inzet. Het is mooi om te zien 
waar een klein dorp groot in kan 
zijn. Dit moeten we met z’n alle 
toch maar weer elk jaar doen ga 
zo door.

Op 30 juni op een mooie zomerse 
dag stond de activiteit “High 
land games 2018” in onze agenda 
geschreven. Hier deden we ook 
aan mee samen met de raad van 
elf en de elfjes. Iedereen dacht die 
lui kunnen alleen maar polonaise 
lopen, nou daar zijn ze wel van 
terug gekomen want dit jaar pakte 
we gewoon de eerste plaats!

Wij willen iedereen bedanken die 
voor ons deze fantastische carna-
val mogelijk heeft gemaakt. In het 
bijzonder adjudant Tom, hofdame 
Hilde, nar Reinout en vorst Peter. 

En onthoud goed ‘Geniet met 
volle teugen zulke tijd komt nooit 
terug!!’

Alaaf prins John d’n Urste
en prinses Leonie
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Van Gemert Zwembaden & Sauna’s BV
Zwembaden ● Sauna’s ● Hotwhirlpools ● Stoombaden

wenst onze medewerker
Prins Egbert dun Twedde

veel carnavalsplezier!

Van GemertZwembaden & Sauna’s BV
Langenboomseweg 56 ● 5451 JL  MILL ● Tel. 0485-451263

www.vangemertzwembaden.nl

Van Gemert Zwembaden & Sauna’s BV
Zwembaden ● Sauna’s ● Hotwhirlpools ● Stoomcabines
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Met elkaar is voor elkaar

Op alle fronten moeten we 
steeds meer zaken met elkaar en 
voor elkaar regelen. Goed voor 
Elkaar is geen vanzelfsprekend-
heid. Niet iedereen verstaat er 
hetzelfde onder….  Heb je het 
goed voor elkaar of ben je goed 
voor elkaar? Steeds vaker moeten 
we voor hulp en ondersteuning 
een beroep doen op onze omge-
ving, familie en vrienden. Voor de 
gemeenschap Sint Agatha is dat 
zeker niet nieuw. Gelukkig is Sint 
Agatha van oudsher een hecht 

dorp waar veel oog voor elkaar 
is, waar mensen elkaar kennen en 

helpen. Dat is met 
carnaval niet anders. 
Sterker, met carnaval 
is dat nog eens extra 
waarneembaar! De 
Ulewappers hebben 
het goed voor elkaar 
en zijn goed voor 
elkaar!

Carnavalsvereniging 
De Ulewappers 
zorgt ieder jaar voor 
een mooi programma voor jong 
en oud. Het is belangrijk om voor 
elk wat wils te organiseren. We 
zijn de ouderen dankbaar dat ze 
de traditie aan ons hebben door-
gegeven. En de jeugd heeft de 
toekomst. Met aandacht en res-
pect voor elkaar kan carnaval het 
feest van verbroedering zijn zoals 
dat bedoeld is. Met elkaar is voor 
elkaar! 

In dit blad vindt u het volledige pro-
gramma van carnavalsvereniging 
De Ulewappers. Als ik dit voor-
woord schrijf zijn jullie nieuwe 
heersers al bekend. Jeugdprinses 
Silvy en haar hofdame Anne gaan 

bij het jeugdcarna-
val samen voorop. 
De 58e prins van 
de Ulewappers is 
Hans d’n Derde 
en Prinses Griëtte. 
Het laatste (elfde) 
lid van zijn procla-
matie spreekt voor 
zich: “Een feeste-
lijk carnaval in Sint 
Aagte voor groot en 
klein, Het bewijs, 

van waar een klein dorp, groot in 
kan zijn”. 

Ik kan dit beamen! Met vertrou-
wen overhandig ik dan ook op 
zaterdag 2 maart 2019 de sleutel 
aan alle heersers en als we dan 
op woensdag na de laatste haring 
met elkaar terug kunnen kijken 
op een gezellig en veilig carnaval 
2019 dan hebben we het Goed 
voor Elkaar. 

Alaaf! 

Wim Hillenaar
Burgemeester
van de gemeente Cuijk

DE BURGEMEESTER

e V e n  V O O r s t e l l e n
Hallo, Mijn naam is Nico van 
Kempen, ik ben geboren in de 
mooie straat de Veerstraat in 
Sint Agatha. Hier heb ik gro-
tendeels mijn jeugd doorge-
bracht tot we naar Boxmeer 
verhuisden. Na het overlijden 
van mijn stiefmoeder vorig jaar 
december, wilde ik weer wat 
kleiner wonen en viel mijn oog 
op het mooie plekje naast Peter 
Kamps. Na een goed gesprek 
ben ik hier in augustus ingetrok-
ken. In de ochtend ben ik in de 
weer bij de IBN, en in de mid-
dag en late middag/avond mag 
ik graag een aantal uurtjes per 
dag vertoeven bij garage VDB in 
Oeffelt, waar ik de jongens help 
met allerlei hand en span dien-
sten. In mijn vrije uurtjes mag ik 
graag een biertje drinken bij Kel, 
of bij Ted en Tjong in Oeffelt 
(Smulhuukske).
Ik leer steeds meer mensen ken-

nen in St. Agatha en dat vind ik 
erg leuk. Ook ben ik al een aan-
tal keren op de prinsenreceptie 
geweest in de Agaat. Zie jullie 
vast nog wel dit seizoen!

Alaaf! 
Groetjes  Nico van Kempen. 

 

Verkoop • Verhuur • Onderhoud • Reparatie
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NACHT VAN . . . . 2019

Steenstraat 32 - 5831 JE  Boxmeer
 T. 0485 57 62 26 - www.jansenenjansen.nl

DE SPECIALIST VOOR SMOKINGS, 

KOSTUUMS EN BETERE MANNENMODE

Nacht van… 2018

Zoals jullie van ons gewend waren 
werd er altijd gebruik gemaakt 
van verschillende artiesten en 
een hofkapel Bij de nacht van... 
Afgelopen jaar zijn we met de 
nacht van… een andere weg inge-
slagen. We hebben voor het eerst 
gebruikt gemaakt van Q-music, 
ook wel Q-music de foute party 
genoemd. Zei zouden ervoor 
gaan zorgen dat ze de hele tent 
op zijn kop kregen, en dat is ze 
gelukt ook! Ze draaide het ene 
feestnummer naar het ander. Wat 
een feest was het afgelopen jaar! 
Met een hoger bezoekersaantal 
als voorgaande jaren kijken we 
terug op een zeer geslaagde 2018 
editie.
Voor de 2019 editie gaan we er 
gegarandeerd weer een feest van 
maken. Ook dit jaar zal Q-music 
de zaal weer op zijn kop zetten. 
Ook dit jaar is er weer de moge-
lijkheid om te pinnen bij zowel de 
kassa als de muntenbalie. Kaarten 
zijn dit jaar te verkrijgen via de 
online verkoop via www.ulewap-
pers.nl/tickets. Houd ook face-
book in de gate voor de verschil-
lende win acties.

Wij als commis-
sie hopen jullie 
dit jaar weer alle-
maal te verwelko-
men bij de Nacht 
van… 2019 die 
plaatsvind op 23 
februari, tot dan!

Bas Hendriks
facebook.com/ulewappers ulewappers.nl qmusic.nl/theparty

MFA De Agaat Sint Agatha

Wist U dat . . . .

Henk Lefers en Gerwin Meijer zijn 
gestopt bij de krantencommissie.

En wij hen heel hartelijk willen bedan-
ken voor hun jarenlange inzet bij het tot 

stand komen van de Ulewapper!!!!!!
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Wat gaat een carnavalsjaar toch 
snel voorbij. Zeker een om nooit 
te vergeten, en daar kan Prins 

John, Prinses Leonie en Hofdame 
Hilde zeker over mee praten. 
Als eerst wil ik John en Leonie 
harstikke bedanken dat ik deel 
mocht uitmaken van jullie jaar als 
Prins en Prinses. En natuurlijk ook 
Hilde, die als eerste hofdame ooit 
van de Ulewappers het voortref-
felijk heeft ingevuld. Nu zullen 
jullie wel denken, wat doet een 
adjudant nu eigenlijk. Daar kan ik 
kort en krachtig over zijn, niet zo 
heel veel. Maar toch als de prins 

een “steekje” 
liet vallen 
kon ik het op 
knappen. En 
ook natuurlijk 
hun achter de 
“veren” aan 
zitten anders 

waren we bij veel activiteiten te 

laat gekomen. Maar ja daar heb-
ben ze me natuurlijk ook voor 
aangenomen.

Normaal als raadslid zijnde 
heb je natuurlijk vele acti-
viteiten. Want zoals jullie 
weten zitten de Ule niet 
graag thuis. Maar als hof-
houding heb je nog een 
paar activiteiten meer 
zoals Carnaval op de 
Lindekring, Ex Adjudant 
Tom Prinsentreffen 
in Mill, ziekenbezoek, 
Frühstücken in Goch en 

niet te vergeten boven in de toren 
op de carnavalswagen. Dit waren 
ook zeer geslaagde dagen en heb 
er met volle teugen van genoten.
Natuurlijk is ook niet alles gegaan 
zoals ik zelf gedacht had. Zo 
waren we naar de receptie 
in beugen gegaan met een 
volle bus vanuit het Ulerijk. 
Naar een aantal biertjes te 
hebben gedronken was ik 
ineens mijn scepter kwijt/
afgepakt. Ik had al wel 
een klein beetje een ver-
moeden dat onze zuider-
buren “de Leemknejers” 
uit Oeffelt deze in bezit 
had. Een week later waren 
we als hofhouding uitge-
nodigd bij de pronkzitting 
in Oeffelt. Na een paar 
optredens kwam mijn 

scepter tevoorschijn. Het kost 
ons wel een paar kratjes bier en 
een fles cola. Daarom wil ik graag 
Diny (moeder van prinses Leonie) 
graag bedanken die even snel een 
paar kratjes bier kwam brengen. 
Uiteindelijk toch weer een super 
gezellige avond gehad zoals eigen-
lijk de hele carnaval.
Hierbij wil ik het graag laten. Ik wil 
graag iedereen bedanken. De vrij-
willigers, commissies, Opa’s, dans-
garde, hofkapel, raad van elf en 
bestuur voor een fantastisch mooi 
jaar. Ook wil ik hierbij Prins Hans 
en Prinses Griëtte, Jeugdprinses 
Silvy en Jeugdhofdame Anne 
een super mooi carnavalsjaar toe 
wensen.

Alaaf
Ex Adjudant Tom

Ex Adjudant TOM en hofdame HILDE
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Hoi Ulewappers,

Vorig jaar heb ik mij voorge-
steld als Hofdame Hilde van de 
Ulewappers. Ik heb echt een TOP 

carnaval gehad. Genoten heb ik 
van de recepties, de bus ritjes, de 
pronkzittingen, optochten, kin-
dermiddag en nog veel meer. Dit 
jaar wil ik weer zoveel mogelijk 
van deze gezelligheid mee pak-
ken. Daarom mag ik mij nogmaals 
voorstellen, maar nu als nieuw lid 
van de Ulewappers.
Dit jaar sluit ik aan bij de raad 
van elfjes. We merken dat steeds 
meer vrouwen willen aansluiten 
bij deze leuke groep. Bij de prins 
bekendmaking en de receptie van 
Prins Hans en Prinses Griëtte 
hebben we al gemerkt dat we 
met deze groep een mooi feestje 
kunnen bouwen! 

Vorig jaar woonde ik samen met 
Jasper nog in Delft. Vaak hebben 

we tussen Delft en Sint Agatha 
op en neer gereden om alles 
van de carnaval mee te maken. 
Afgelopen zomer zijn wij verhuist 
naar Boekel, dus we wonen nu 
dichterbij het Ulenest. 
Met de carnaval komt dat hele-
maal goed, omdat we altijd een 
slaapplek hebben bij ons pap en 
mam (Wilfred en Wilma). Dit 
jaar hebben we er ook een nieuwe 
slaapplek bij op de Veerstaat, bij 
mijn broer Wouter en zijn Yvonne. 

Ik heb er hartstikke veel zin in 
om er met Prins Hans, Prinses 
Griëtte en alle carnaval liefheb-
bers er weer een TOP jaar van te 
maken! 

Groetjes Hilde Bosma 
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Prijsuitreiking Wagens 2018

1. Wagen 103 Sprookjesbos
2. Wagen 102 Net terug uit het heelal, vieren wij nu carnaval!
3. Wagen 113 De vuurtoren aan zee
4. Wagen 111 De politiek is één grote poppenkast
5.  Wagen 104 Eierschandaal
6. Wagen 108 De Indianen
7. Wagen 114 Carnaval brandweer los
8. Wagen 115 Jeugdboer Willem en Jeugdboerin Naomi
9. Wagen 109 De Nieuwe Kids van Ottersum
10. Wagen 101 Leven van de Boerderij

Prijsuitreiking Loopgroepen 2018
1. startnr 404 VCA - Zwaluw
2. startnr 403 Badhuus uut kuukse grond. Romeinen in de blote kont
3. startnr 402 Mit deez daag hangen wij de beest uut
4. startnr 401 Hobbies / Sporten / Activiteiten van het prinsenpaar

Na een mooi 2017 (met gemengde 
gevoelens) leken onze weergoden 
ons dit jaar weer goed gezind te 
zijn. We hadden dit jaar wel een 
fris windje maar ook een heel lek-
ker zonnetje. Dus lekker in het 
zonnetje en uit de wind was het 
vertoeven. De voorinschrijvin-
gen zagen er ook goed uit dus 
we waren klaar voor weer een 
Ule-optocht. Zoals andere jaren 
waren we in de voorbereiding 
weer met verschillende groepjes 
(waaronder onze Hofhouding) al 
bij verschillende wagens wezen 
kijken naar hun bouwkunsten.
Het deelnemersveld was weer 
groot en zoals een Sintaagse 
“erkend omroeper” al weken 
voor de optocht zou zeggen: “ 
het rondje zit vol”. Dit is toch wel 
weer een hele prestatie voor zo’n 
dorpje. De wagens (maar liefst 18 
stuks) kwamen weer van heinde 
en verre om onze optocht kleur 
te geven en dat is ze ook dit jaar 
weer super gelukt. Van Cuijk t/m 
Vortum/Maashees en van Gassel 
t/m Ottersum kwamen ze.
Onze Hofhouding opende zoals 
gebruikelijk de optocht (dit jaar 
met Confetti kanonnen )Onder 
toeziend oog van onze hofhou-
ding met gevolg ,vertrok de stoet 
en kwam het hele karavaan lang-
zaam op gang. Na zoals gebrui-
kelijk anderhalf rondje gereden 
en gelopen te hebben trok het 

gezelschap richting feestzaal de 
Agaat waar dj Valentino alvast 
zijn muziek stond te draaien.
In de Kantine werd ondertussen 
weer hard geklust om de bekende 
zeepkisten racebaan weer start-
klaar te maken. Deze race is 
ieder jaar weer een hele happe-
ning voor de kleinste onder ons. 
(Mister zeepkist) Marco had dit 
jaar belooft dat hij zou zorgen dat 
de race dit jaar eerder kon begin-
nen dus had hij een heel peloton 
opgetrommeld om op te bouwen. 
En jawel het is gelukt. Vrijwilligers 
super werk verricht.
In de grote zaal was ondertus-
sen het feesten begonnen met 
Dj Valentino en optredens van 
dansgarde “de Crazy Girls” en 
hofkapel “de Durdouwers”. Dit 
ging zo nog verschillende uur-
tjes door. Ouderwets “Lekker 
Carnavalluh”.  Tussendoor waren 
er de prijsuitreiking voor de zeep-
kistenrace en voor de deelnemers 
van de optocht.

Hierbij de nr 1 van de verschil-
lende categoriën van de Optocht 
met hun thema.
Wagens. nr 1 TG Ekkes Voempe 
uit Oeffelt en Sint Aagatha met 
hun creatie: Het sprookjesbos.
Groepen. nr 1 De Leemulen uit 
Oeffelt. Met De Zwaluw-VCA
Paren nr 1 Silke Meijer uit Sint 
Agatha als de Olympische sporters

Enkelingen nr 1 Pim Hofmans 
uit Oeffelt als “de Potvis visser”
(voor de verdere uitslagen zie 
onder deze pagina).

Kortom het was weer een super-
dag met een goeie opkomst en 
een leuk gezellig sfeertje in de 
Agaat. Hopelijk gaat dat dit jaar 
ook weer lukken en misschien 
heel misschien is het ook weer 
wat drukker langs de route met 
toeschouwers. Wat het voor de 
deelnemers natuurlijk extra leuk 
maakt.  
Daarom willen wij jullie vanaf hier 
allemaal weer een mooi (bouw)
seizoen wensen voor al jullie cre-
aties
Hopelijk zien we jullie allemaal 
weer terug tijdens de Ule Optocht 
2019 (05-03-2019) als deelnemer 
of ergens langs de route. 

Wij wensen jullie allemaal weer 
een super carnaval.

De Ule Optocht commissie.

ULE-OPTOCHT 2018
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PRIJSUITREIKING
Prijsuitreiking Enkelingen 2018
1. Startnr 201 De Potvis Visser
2. Startnr 202 Opgetrommeld
   
Prijsuitreiking Paren 2018
1. Startnr  303 Wij gaan voor Goud
2. Startnr  302 Lui (er)
3. Startnr  301 Wij Sloan nergens op.
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Beste Ulewappers
en Ulewapperinnekes,

Hebben jullie dat ook, dat het 
soms lijkt dat er minder uren in 
een dag zitten ? Eerst dacht 
ik nog, het  komt door 
de wintertijd, maar nee 
hoor. Ik heb de uren 
geteld en er zitten 
toch nog steeds 24 
uur in een dag! Wat 
ik bedoel, is dat de 
dagen soms wel 
voorbij vlogen en er 
tijd te kort was. Zo 
dus ook het afgelo-
pen jaar.
Zo  zie ik daar de 
waarzegger nog zit-
ten op het podium. 
Hij voorspelde het al; 
de Ulewappers gaan een 
geweldig mooi en gezellig car-
navalsjaar beleven met Prins John 
d’n urste voorop! Geen prut-
ser dus die helderziende. Nee, 
samen met zijn Prinses Leonie, 
en zeer goed ondersteund door 
hun adjudant Tom en Hofdame 
Hilde, hebben zij laten zien hoe de 
Ulewappers carnaval vieren. Veel 
enthousiasme, gezelligheid en ple-
zier zijn de sleutelwoorden die 
hebben gezorgd voor een onver-
getelijk jaar! Hiervoor nógmaals 
hartstikke bedankt!
En dan, niet te vergeten dat 
gegoochel met onze vorsten. 
Jarenlang hadden de Ulewappers 
de luxe van 2 vorsten. Vorig jaar 
zou John het alleen moeten doen 
omdat Hans zijn vorstensteek aan 
de wilgen had gehangen, maar 
John werd de nieuwe Prins van 
de Ule…. géén vorst . Probleem? 
Nee hoor! Abacadabra, daar werd 
weer onze “oude” vorst Peter te 
voorschijn getoverd en dus wel 
weer een vorst. Tijdens zijn eer-
ste optreden als zijnde vorst trok 

hij als vanouds zijn trukendoos in 
woord weer open en leek het of hij 
nooit is weggeweest. Hij toverde 
bij veel mensen een lach op het 

gezicht en hij heeft laten weten 
dat hij er zelf ook veel ple-

zier aan overgehouden 
heeft. Zoveel zelfs, dat 

er indien nodig, de 
Ulewappers weer 
een beroep op hem 
mogen doen ☺. 
Helemaal top!
(Vorst) Peter, heel 
hartelijk bedankt 
voor je mooie 
praatjes!!
Ja, beste carnaval-

vierders, met een 
goede Prins voorop 

en een 
vorst die 

het mooi kan 
vertellen ben 

je zeker op de goede 
weg voor een mooi en 
geslaagd carnavalsjaar. 
Maar die wijze Ule, 
die laten het daar niet 
bij. Zo hebben ze ook 
nog Nar Reinout, voor de vrolijke 
noot, de trouwe raad van 11, die 
altijd compleet is! En dat is zeker 
een compliment waard!!!! Sinds 
afgelopen jaar wilden de vrouwen 
ook niet achterblijven en werden 
de Ulewappers vergezeld door 
een heuse raad van “elfjes”.  De 
hofkapel de Durdouwers zorgen 
altijd weer voor de juiste muzikale 
sfeer door er lustig op los te bla-
zen en te trommelen waarbij de 
voetjes van de vloer gaan van de 
meiden van onze dansgarde. Vele 
handen maken licht werk! Wij zijn 
heel blij dat deze gezegde bij ons 
van toepassing is !  Want naast 
de personen die zonet genoemd 
zijn, zijn er nog tal van overige 
vrijwilligers die zich inzetten tij-
dens het seizoen voor allerlei klus-

sen. Ook dit jaar organi-
seren de Ulewappers 
weer de nodige 
activiteiten waarbij 
vele handjes weer 
nodig zijn. En ik 
weet dat deze 
er ook weer 
zullen zijn. En 
daarom wil ik 
al deze men-
sen nu al 
heel hartelijk 
bedanken!!!
Nu, naar de nieuwe heerser van de 
Ulewappers. De Prinsen commissie 
gooide de trukendoos open en à la 
Hans Kazan of Hans Klok, tover-
den ze de nieuwe prins, Hans d’n 
derde te voorschijn. Maar….dan 

“Anders”
Ik ben er 
van over-
tuigd dat 
prins Hans 
samen met 
zijn prin-
ses Griëtte 

er voor 
gaan zor-
gen dat wij 
weer een 
heel mooi 
carnavals-
jaar gaan 
vieren. Zij 
hebben al eens vaker de juiste 
richting weten te vinden, name-
lijk die van Noord naar Zuid, en 
daarom kan er met een gerust 
hart achter hen aan gelopen wor-
den in de polonaise.
Ook bij de jeugd werd er flink 

getoverd! Na enkele spectaculaire 
goocheltrucjes van 2 heren van ‘t 
Staagje, werden daar Jeugdprinses 
Silvy en Hofdame Anne te voor-
schijn getoverd! Heel verrassend 
en nieuw voor de Ule. 
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Helaas is het niet altijd feest en 
gebeuren er soms dingen die niet 
te bevatten zijn. Zo ook het ver-
schrikkelijke nieuws van het plot-
seling overlijden van een gewaar-
deerd lid en oud prins. Richard.
Richard was 25 jaar zeer actief bin-
nen de Ulewappers. Bestuurslid, 
raadslid, commissielid en Prins 
waren functies die hij vervuld 
heeft. Daarnaast niet te vies of 

te lui voor 
andere klusjes 
zoals opbou-
wen, inrichten, 
opruimen en 
schoonmaken 
of achter de 
bar i.p.v. voor 
de bar. We zul-

len hem daarom ook zeker gaan 
missen☺. Niet alleen voor zijn 
hulp maar ook zeker als persoon. 
Naast Richard is ook de aller 
eerste Prins van de Ulewappers, 
Theo Diepenbrock, afgelopen jaar 
overleden en helaas ook nog een 
trouw lid, Piet Wijnen. Moge deze 
3 mooie mensen in vrede rusten!

Ondanks dit verlies gaat voor 
velen van ons het leven weer 
door en daarmee ook het car-
navalsleven. De carnavalskleren 
zijn weer ontdaan van bierlucht 
en achtergebleven etensresten ( 
bij sommige moest het misschien 
wel 3x gewassen worden ☺).De 
hofhouding en raad zijn compleet, 
de dansgarde  heeft een mooie 

nieuwe dans ingestudeerd, de 
Durdouwers hebben een nieuw 
repertoire en de instumenten zijn 
gesmeerd, de commissies zijn ook 
weer volop bezig om voor ieder-
een mooie en gezellige activitei-
ten voor te schotelen, dus…….
de Ulewappers zijn er klaar voor!!!
Daarom rest mij nog om íeder-
een, maar speciaal Prins Hans d’n 
derde en Prinses Griëtte, jeugd-
prinses Silvy samen met Hofdame 
Anne, een geweldig, kei leuk en 
uitbundig carnavalsseizoen toe te 
wensen !!!!!  

ALAAF !!!!!

Wilco Swertz
Voorzitter CV de Ulewappers

a N N e M a R I e
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Annemarie, 

Als je het eens over hele bekende 
families in Sint Agatha hebt, dan 
hebben  we er hier wel een hele 
speciale gevonden om eens onder 
jullie aandacht te brengen. 
De hele familie was  vroeger al 
lekker bezig met van alles en 
nog wat, je kunt het zo gek niet 
bedenken of de familie van Es had 
of heeft het wel een keer gedaan. 
Zo ook Annemarie, het werd haar 
dus echt met de beroemde pap-
lepel ingegoten. Van voorzitster, 
bestuurslid tot aan jarenlang de 
heerlijkste stamppotten stampen 
voor de boerenbruiloft, zorgen 
voorlekker eten voor hofkapel en 
hofhouding met de receptie, het 
ging allemaal!! En nooit, maar 
dan ook nooit, was haar daar in 

iets teveel. Wat betreft die boe-
renbruiloft, dat is ook de dag met 
de Carnaval waarop je 25 jaar 
geleden in het huwelijksbootje 
bent gestapt met Tinus!! Maar 
beste Annemarie, je gezondheid 
laat je behoorlijk in de steek. En 
dus…..moest je helaas de beslis-
sing maken dat je ons niet meer 
kunt helpen. Dat spijt ons heel 
erg, want we weten dat je dit 
altijd met veel liefde en plezier 
hebt gedaan!!
Een kleine blijk van waardering is  
hier wel op zijn plaats!
En daarom vertrok een kleine 
delegatie van het bestuur van de 
Ulewappers op 15 november jl.  
naar het adres van Annemarie en 
oud raadslid Tinus om op de koffie 
te gaan. Alhier werd Annemarie 
een mooi bloemstukje aangebo-

den in de vorm van een kookpan-
netje en een bloemenbon, maar 
ook onze grote bewondering voor 
alle dingen die zij voor de vereni-
ging heeft betekend! Onder het 
genot van een lekker bakkie kwa-
men er nog vele verhalen van 
vroeger omhoog en is er heerlijk 
even bij gekletst. 
Dit is maar een hele kleine blijk 
van enorme waardering die je 
eigenlijk verdient. Daarom deze 
berichtgeving in de Ulekrant! 
Lieve Annemarie, mogen we jou 
namens de gehele carnavalsver-
eniging ontzettend bedanken voor 
alles wat je voor onze vereniging 
hebt gedaan.
Een heel groot denkbeeldig 
applaus!!!!

Bestuur
CV de Ulewappers.
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DansgarDe CrazY girls
Beste carnavalsvierders,

Wij zijn dansgarde de Crazy 
girls. Zoals jullie misschien wel 
al gezien hebben is de groep iets 
verkleind. Wij zijn namelijk nog 
maar met z’n 4e. wij hebben 
een hele leuke tijd met ieder-
een gehad en vinden het dan 
ook heel jammer dat we nog 
maar met vier meiden zijn. 
Wij willen hierbij Juul Jacobs, 
Lynn Hendriks, Esther van 
Elst, Sofie Daanen en Mayke 
Burgers bedanken voor alle 
inzet die ze jaren lang hebben 
getoond. Wij gaan er dit jaar 
natuurlijk weer een leuk jaar 
van maken met Prins Hans 
de derde en Prinses Griëtte. 
We zijn al een tijdje bezig met 
het oefenen van onze dans 
samen met onze trainster 
Nina Swertz. Dit jaar hebben 
we gekozen voor een andere 
muziek stijl dan dat jullie 
gewend zijn van ons. Zelf vin-
den wij het een vernieuwende 
dans geworden. Nu zijn we 

druk bezig met de show dans en 
ook deze gaat leuk worden. Wij 
hopen jullie deze carnaval natuur-
lijk te zien met alle leuke activi-
teiten. En wij willen prins Hans, 
prinses Griëtte, jeugdprinses Silvy 

en jeugdhofdame Anne een hele 
fijne carnaval toewensen!

xxx
Dansgarde de Crazy girls.

TENTEN

VERHUUR

Tel. 0485 - 362519 / 06 - 40 45 29 16

Ook verhuur van stoelen, tafels, etc.

(inrichting van de tent)

www.jojotenten.nl

TENTEN

VERHUUR

Tel. 0485 - 362519 / 06 - 40 45 29 16

Ook verhuur van stoelen, tafels, etc.

(inrichting van de tent)

www.jojotenten.nl

Wist u dat . . . . 

Loes en Leo Graat al 25 
jaar vrijwilligers zijn bij de 

Ulewappers
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IN MEMORIAM
Op 18 oktober 2018 overleed

Richard van Elst
op 46-jarige leeftijd. Dat was een 
grote schok voor onze vereniging 
en de gemeenschap Sint Agatha. 
Richard was in 2015 de 54e prins 
van de Ulewappers. 

Als trotse bewoner van het 
HKP (het Harry Kepser Plein) 
was Richard betrokken bij vele 
verenigingen in ons dorp. Bij de 
carnavalsvereniging heeft Richard 
vele rollen vervuld: bestuurslid, 
lid Raad van Elf en prins. Ook zat 
Richard in verschillende commis-
sies: prinsenreceptie, prinsenwa-
gen en het kotelettenfeest. Maar 
bovenal was hij er altijd om bij elk 
evenement van de vereniging mee 
te helpen opbouwen en afbreken. 

Bij VCA floot Richard de vete-
ranen en de jeugd onder 19. Ook 
het Gilde en motorclub MC De 
S-bocht sloten aan bij de ere-
haag die we met alle verenigingen 
bij zijn afscheidsdienst hebben 
gevormd. 

Wij wensen de ouders van Richard 
en zus Miranda en haar gezin 
nogmaals alle sterkte toe met dit 
ongelooflijke verlies.

We zullen je missen Richard.

Op 25 mei 2018 overleed

Theo Diepenbrock
op 85-jarige leeftijd.
Theo was in 1961 de 1e prins van 
de Ulewappers. 

Theo werd in 1932 op de Biesselt 
(Mook) geboren. Hij groeide op 
in een gezin met achttien kinde-
ren. Op jonge leeftijd leerde hij 
accordeon spelen, en op zijn 14e 
trad hij voor het eerst op. In 1956 
verhuisde hij naar Sint Agatha. 
Met zijn vrouw Toos verhuisde hij 
later naar Oeffelt, waar hij lang 
woonde.

Theo schreef in zijn muzikale 
loopbaan zo'n driehonderd lied-
jes,  onder andere voor Koos 
Alberts en The Sunstreams. 
Internationale bekendheid kreeg 
hij in 1978 met zijn grootste hit. 
Oh Darling (when we are toge-
ther, I kiss you te pletter). Maar 
natuurlijk is hij ook de maker van 
het clublied van VCA.
De laatste jaren woonde Theo 
met zijn Toos in Grave, waar hij 
nog regelmatig op zijn geliefde 
accordeon speelde. Het was mooi 
dat Theo december 2015 nog 
aanwezig kon zijn bij onze reünie 
vanwege het 55-jarig jubileum.
Wij wensen Toos en de kinderen 
nogmaals alle sterkte toe met het 
verlies van Theo.

Op 16 juni 2018 overleed

Piet Wijnen
op 72-jarige leeftijd.
Piet was jarenlang lid van onze 
vereniging.

Geboren en getogen in Sint 
Agatha en broer van onze kaste-
lein Egbert.
Piet was jarenlang actief als tap-
per in de café De S-Bocht tijdens 
en na de optocht op de dinsdag-
midag en het verkleedbal, wat 
toen nog plaatsvond op de maan-
dagavond.

Piet vertrok later naar Cuijk, maar 
bleef graag terugkomen naar Sint 
Agatha. Al was het maar om te 
komen biljarten in de S-Bocht. 
Nadat begin 2018 zijn vrouw Ria 
overleed, moesten zijn kinderen 
en kleinkinderen nog geen half 
jaar later afscheid nemen van hun 
fantastische vader en opa.

Wij wensen zijn drie dochters 
en hun gezinnen nogmaals alle 
sterkte toe met dit grote verlies.

Veldweg 2  Rijkevoort  tel. 0485-479155
www.dekkersfransen.nl
www.dekkersinterieurbouw.nl
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PETERS
Molenstraat 53
5431 BW  Cuijk
Tel. 0485 - 321787

Het juiste adres met deskundig advies.
Behang Van Eijffinger R & D, Arte, Sanders, Esta, 

Sanderson, Origin etc. 345 behangboe-
ken uit binnen- en buitenland.

Verf Alle bekende merken o.a. Sigma 
Coatings, Sikkens, Ruwa, Histor, Flexa, 
Wijzonol, Allihol, Brink, Marijn en D’Imago.

Gordijnen Gordijnstoffen, vitrages, eigen import. 
Confectioneren in eigen atelier.

Verhuur Parketschuurmachines, ladders, kamer-
steiger, stoomapparaten.

Zonwering Jaloezieën, rolgordijnen, verticale lamel-
len van Luxaflex, B & C, Multisol etc.

Glas Blank- en figuurglas. Dubbelglas en 
gehard glas, spiegels.

Levende teksten, logo's,
in diverse kleuren en lettertypen.

In 48 uur service leverbaar.

Kuilen 18
St. Agatha
Tel. 0485-330008

Drogesestraat 5,
5435 XT  Sint Agatha
Telefoon  0485 - 321286

HENDRIKS
Rozenkwekers v.o.f.

WENST ALLE ULEWAPPERS 
EN ULEWAPPERINNEN  
EEN FIJNE CARNAVAL 
TOE!!!

SINTAAGTE.NL

Alles voor je  
vloeren en ramen

Online én in CUIJK

VOORHEEN: HOFMANS TAPIJTEN CUIJKwww.hofmansathome.nl

Wist u

dat op zaterdag 
11 mei de 2e keer 
de dorpsquiz wordt 
gehouden en dat 
vrijdag 24 mei dan 
de uitslag met feest-
avond volgt??
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OUD PrinsenClUb agatHa (OPa ClUb)
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FietstOCHt

De nieuwe Prins Hans doet graag hout stoken, dus als je nog hout 
over hebt!!

Het is alweer, bijna januari 2019, 
als ik dit aan het schrijven ben. 
Wat vliegt de tijd zeggen ze 
meestal en dat klopt ook nog, 
want een Uul vliegt vaak op en 
neer, of hij zit lekker op een stokje 
rustig te mijmeren, wat hij daarna 
zal gaan doen en zo ook onze Ule 
uit Sint Agatha. 
Kort geleden, hebben we onze 
58e Prins der Ule kunnen verwel-
komen Prins Hans d'n Derde met 

zijn Prinses 
Griëtte.
Beiden wonen 
ze sinds onge-
veer 8 jaar in 
het Ulenest 
en waren de 
opvolgers van 
Prins John 
1e en Prinses 

Leonie. Prins John kan nu weer 
zijn vorstenhamer tevoorschijn 
halen, want daar regeert hij het 
hele Ulerijk. John is na zijn aftre-
den, toegetreden tot de club der 
Ule, ofwel de OPA club.

Ook hebben we helaas afscheid 

moeten nemen van oud Prins 
Richard van Elst, die ons plotse-
ling is ontvallen. Daarnaast heb-
ben we afscheid moeten nemen 
van onze 1e Prins van de Ule, oud 
Prins Theo Diepenbrock. 

Na het prinsenbal moesten de Ule 
weer op pad naar de diverse col-
lega verenigingen, zoals ook naar 
de Nölers in Cuijk. Aldaar trof-
fen we een reserve vorst aan, 
namelijk Vorst Peter die effe het 
woord nam en de Nölers met aan-
hang, zo’n 30 minuten bezig heeft 
gehouden.
Prins Hans en zijn Griëtte kunnen 
uitzien op een gezellig en druk 
carnavalsseizoen 2018-2019.
Daarnaast zijn wij als Oud Prinsen, 
druk aan het zoeken of we weer 
iets leuks op de planken kunnen 
brengen voor het komende sei-
zoen, want we willen wel goed 
voor de dag komen en als dat niet 
geheel lukt, zetten we het in onze 
agenda voor het volgende seizoen.

Namens de OPA club
Het bestuur

Naamloos-1   1 22-10-13   10:21

Wist u dat . . . .
Marco en Wil samen al 
bijna 50 jaar lid zijn 
van de raad van 11



De Ulewapper pagina 38

CONTAINERVERHUUR
containers van 5 tot 35 m3 voor:

verbouwingsafval -
tuinafval en grond -

hout en puin -
bedrijfsafval -

opslag - koelcontainers -

transporteren van goederen
levering van alle soorten zand, grind, enz.

kleine hoeveelheid ook af te halen op werf.

•	Het ulegevuul moet je vuullen, 
dat gevuul wordt gekweekt 
van jong tot oud.

•	 In 1976 liep ik de eerste keer 
mee in de optocht van Sint-
Agatha. Met de clownen kar 
van mijn neef Geert Jacobs.

•	De tweede keer in 1993 op de 
ulevaar, mijn buurman Fons 
Thoonen was Prins.

•	Twee snoeshanen Marcel 
Caspers/Marco Thoonen, 
waren op zoek naar nieuwe 
raadsleden. Verschillende 

malen bij mijn thuis langs 
geweest. 
Maar ik hapte niet toe. 

•	Carnaval dinsdag naar de 
Kansas in Cuijk, telefoon, 
Marco, zei Lia Smits, de ule-
wappers. 
 
Niet genoeg man op de ule-
vaar, alle buurmannen van 
Fons werden geronseld. 
 
En jij moet ook komen ,zo 
begon het …………… 

•	Als vereniging mogen we trots 
zijn op onze vrijwilligers, leden 
en dorpsverenigingen. 
 
Samen kweken we het 
Sintaags ule gevul.

•	Jong en oud laten genieten 
zorgen dat er iets te bieden is 
voor alle leeftijden, daar doe je 
het voor. 

•	Voor de ouderen een kwismid-
dag /optocht. 

•	Voor de jeugd een kindermid-
dag, met het Staagje samen. 

•	Een zeepkistenrace naar de 
optocht. 
 
Als je de oogjes van de kinde-
ren ziet tijdens de zeepkisten-
race, daar doe je het voor. 

•	Laat je hun genieten is de aan-
sluiting later naar de ule niet 
moeilijk en gaat vloeibaar over. 

•	Kijk maar nu naar de jeugd die 
in de raad zit, dansgaarde, en 
hofkapel. 

•	Wij zijn een vereniging waar 
jong en oud samen in verenigd 
zijn, en daar mag je trots op 
zijn als Sint Agatha. 

Alaaf
Marco Jacobs

MarCO JaCObs 25 Jaar liD
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9 e zeePkistenraCe Van De UleWaPPers Was een grOOt sUCCes!
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Na acht suc-
cesvolle voor-
gaande edities 
stond op 13 
februari 2018 
de 9e uitvoe-
ring van de 
Zeepkistenrace 
op het pro-
gramma. 

Tientallen kinderen in de leeftijd 
van 4 tot en met 12 jaar lieten 
zien dat er veel snelheid in het 
Ulenest zit. Jeugdprins Támas 
en jeugdprinses Robin vlagde de 
snelheidsduvels af en konden het 
tempo bijna niet bijhouden. 

Gezeten in een van de 2 boli-
des waagden veel kinderen zich 
aan de afdaling en zorgden zo 
voor een echt feest. Op een spe-
ciaal aangelegde baan kwamen 
ze van grote hoogte de MFA 
inrijden wat voor de deelnemers 
natuurlijk hartstikke spannend 
was! Een greep in de grabbelton 
toverde nog eens een glimlach op 

de gezichten.

Hoewel de tijdsverschillen mini-
maal waren, wist de jury toch de 
volgende winnaars het podium 
op te toveren. Tot groot plezier 
van de kinderen was de prijsuit-
reiking op het grote podium in de 
feestzaal.

In de leeftijd categorie van 4 tot 
en met 6 jaar hebben gewonnen:
Maren bij de meisjes 
Hugo Geurts bij de jongens, in 
de snelste tijd van de dag: 3,96 
seconden!

In de leeftijd categorie van 7 tot 
en met 9 jaar hebben gewonnen:
Arne bij de jongens
Silke Meijer bij de meisjes 

In de leeftijd categorie van 10 tot 
en met 12 jaar hebben gewon-
nen:
Ramon Lukassen bij de jongens 
Fatima Atas bij de meisjes

De prijs voor de best verklede 

coureur of pitspoes was voor 
Cayleigh. Verkleed als prin-
ses wist zij de deskundige jury 
bestaande uit jeugdboer Willem 
het meest te bekoren.

Weet dat jullie er van uit kunnen 
gaan dat ook in 2019 de bolides 
weer op jullie staan te wach-
ten. Na de optocht bij de MFA 
gaan we op dinsdag 5 maart 
2019 voor de 10e editie van de 
Zeepkistenrace! 

z e e P k i ste n r aC e
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J eU g D M i D Dag  2 0 1 8

De Ulewapper pagina 40

 J e u g d -
h o fd a m e

A n n e

J e u g d -
p r i n s e s

S i l v y

Uitnodiging
Wij Jeugdprinses Silvy en Jeugdhofdame Anne willen

jullie graag uitnodigen op onze receptie, op
zaterdag 2 maart 2019 van 13.00 tot 14.00 uur,

 in De Agaat (ingang Staagje),
Liesmortel 46 te Sint Agatha.

Aansluitend jeugdmiddag met diverse activiteiten.
Jeugdprinses Silvy en Jeugdhofdame Anne
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JeUgDPrinses silVY & JeUgDHOFDaMe anne
Mijn naam is Silvy 
Caspers. Ik ben gebo-
ren op 14 augustus 
2004 en ik ben 14 jaar. 
Ik zit op het Elzendaal 
College in Boxmeer 
in de 3de. Ik heb het 
daar heel erg naar mijn 
zin. Ik woon samen 
met mijn vader Mario, 
moeder Marieke en zus 
Joyce in Sint Agatha 
op de Heikantseweg. Ik 
hockey bij Civicum in 
Cuijk. Mijn hobby’s zijn 

knutselen en bakken. Dat doe ik vaak samen met 
Anne.
Ik ben blij dat ik dit jaar de jeugd mag leiden samen 
met mijn beste vriendin Anne. Ik heb er heel veel 
zin in en ik weet zeker dat Anne en ik er een super 
leuke carnaval van gaan maken. Ik kijk uit naar de 
optochten en natuurlijk onze receptie! Ik hoop jullie 
deze carnaval allemaal te zien. 
Tot dan!

Jeugdprinses Silvy

Mijn naam is Anne 
van Mil. Ik  ben gebo-
ren op 21 april 2004. 
Ik zit op Metameer 
Boxmeer in de 3de en 
heb het daar heel erg 
naar mijn zin. Ik woon 
samen met vader 
Berno, mijn moeder 
Mascha, mijn twee 
broertjes Daan en 
Willem, mijn grote broer Gijs en natuurlijk mijn hond 
Jop in Vianen. Ik dans bij Dehing in Cuijk. Mijn hobby’s 
zijn bakken, tekenen en knutselen.
Ik vind het super leuk dat ik met mijn beste vriendin 
Silvy carnaval mag vieren als jeugdprinsenpaar. In 
groep 7 kwam ik op de Lindekring en ontmoette ik 
Silvy. Ook al zitten we allebei op een andere school, 
toch zijn we nog steeds vriendinnen. In de weeken-
den zijn we vaak bij elkaar te vinden, omdat we graag 
logeren. Ik weet zeker dat Silvy en ik er een mooie 
carnaval van gaan maken. Hopelijk zien we jullie op 
onze receptie op zaterdag 2 maart!
We zien jullie dan!

Jeugdhofdame Anne

Onze lijfspreuk is: 
Met deze girls voorop,

wordt de carnaval weer helemaal top!
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eX-JeUgDbOerenPaar

eX-JeUgDPrinsenPaar
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Ik vond deze carnaval een geweldig jaar. 
Het was erg gezellig met de hele carnavals vereni-
ging. 
Het leukste vond ik toch wel de optocht op onze 
eigen wagen. 
Het mindere vond ik sommige recepties maar die 
horen er wel een beetje bij!

Ex jeugdprins Támas 

En zo is het jaar al weer om, wat ging het toch snel! 
Het begon allemaal met het prinsenbal dat wij de 
grand prix wonnen, en nu geven wij het stokje door 
aan prinses Silvy en hofdame Anne. Mijn favoriete 
moment van de hele carnaval was de optocht in Sint 
Agatha, gezellig met z’n alle op de prinsenwagen. 
Ik verheug me nu al weer op aankomend seizoen, ik 
neem dan wel een stapje terug in de hiërarchie maar 
toch ben ik er zeker bij!

Fijne carnaval,

Robin
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C a r n aVa l  O P  D e  l i n D e k r i n g
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Naar het carnaval
Naar het carnaval in een hele lange rij
alle dieren - alle dieren van de kinderboerderij
kijk ze dansen, hoor ze zingen - o wat hebben ze een zin
en ze krijgen nog een feestmuts van de boer en de boerin.

Het varken wil als schaapje
en het schaapje wil als koe
de koe die wil als paardje
naar de grote feesttent toe
dus gaan ze zich verkleden
in de grote varkensstal
en daarna snel in optocht
naar het dierencarnaval.

Het is een mooie traditie dat 
onze carnavalsvereniging elk jaar 
tijdens de carnavalsviering aan-
wezig is op de Lindekring. We 
waarderen het zeer dat er elk jaar 
een flinke delegatie komt.

Vorig jaar waren dat Prins 
John, prinses Leonie, adjudant 
Tom, hofdame Hilde, jeugd-
prins Tamas, jeugdprinses Robin 
en de vorst. Daarnaast waren 
er dames van de dansgarde en 
enkele bestuursleden. Wat een 
opkomst. Het paste maar net 
op het podium. Tot slot schoven 
Willem en Naomi, ons boeren-
bruidspaar, ook nog aan. Toen 
kon het feest beginnen.

Tijdens de viering laten kinderen 
graag hun talenten zien. Er werd 
weer flink gedanst en gezongen. 

Bedankt allemaal voor jullie aan-
wezigheid en deelname.

Dit jaar nodigen we prins Hans, 
prinses Griëtte, jeugdprinses 

Silvy en hof-
dame Anne 
van harte uit 
om op vrij-
dag 1 maart 
vanaf 13.00 
uur bij ons 
te komen 
vieren. 

Voor het 
eerst is er 
een jeugd-
prinses met 
hofdame.

MET DEZE GIRLS VOOROP 
WORDT DEZE CARNAVAL 
HELEMAAL TOP.

Voor het eerst zien we onze 
prins en prinses op de foto met 

hun honden. Prins 
Hans en prinses 
Griëtte, ook bij 
ons is het vaak een 
gezellige beesten-
boel!!!
Ook op de 
Lindekring is er 
veel veranderd 
het afgelopen jaar. 
Tijdens de meiva-
kantie in 2018 is 
er hard gewerkt 
door vele ouders, 
kinderen, oud-
leerlingen en leer-
krachten. 

De Lindekring in een nieuw 
jasje…Het is een prachtig kos-
tuum geworden!!!
Onze school voelt als een warm 
huis waar er vele fijne plekken 

zijn om samen te leren, spelen, 
ontdekken en te vieren. 
We weten dat elk kind uniek is, 
maar tijdens carnaval is dit nog 
duidelijker. Kinderen zien er dan 
heel verschillend uit. Prinsessen, 
indianen en cowboys, danseres-
sen, politiemannen en vrouwen, 
kabouters, allerlei dieren….WIJ 
ZIJN KLAAR OM CARNAVAL 
TE VIEREN!!!

Alaaaaaaaf, namens alle kleine en 
grote mensen van de Lindekring.
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www.excelmusic.nl
www.muziekspeciaalzaak.nl

Hogehoek 10a
5441 XE  OEFFELT
T: 0485 - 362668
F: 0485 - 479568
E: info@excelmusic.nl
I:  www.excelmusic.nl

Van harte welkom bij Excel Music Instruments,
graag zijn wij u van dienst voor:
- verkoop van nieuwe instrumenten;
- verkoop van gebruikte instrumenten;
- onderhoud en reparatie van uw instrument in eigen atelier;
- taxatie van uw instrument voor bijvoorbeeld de verzekering;
- Muziekinstrumenten verzekering;

SPAR Boere
Lietingsestraat 8a, 5441 AS  Oeffelt
Tel: 0485-362565  E-mail: kimboere@despar.info

Mijn buurt, mijn SPAR

SPAR Boere nu 
ook op zondag 
geopend!

Maandag t/m donderdag               8.00 - 18.30 uur
Vrijdag  8.00 - 20.00 uur
Zaterdag                                8.00 - 17 .00 uur
Zondag                        9.00 - 13.00 uur

VERVANGEND VERVOERSERVICE * PECHSERVICE 24 UUR * 

STALLING * AUTOTRANSPORT

TAKEL- & BERGINGSBEDRIJF EN AUTOHULPDIENST

Weldaad 18 Tel.  0485 - 311576

5431 SM Fax 0485 - 320546

Cuijk Mobiel 06 - 53232207

Gildekamp 15  5431 SP  Cuijk
info@woninginrichtingjacobs.nl

tel. 0485-318015

>> www.taxivandijk.nl >>

Maatwerk in vervoer

...uw taxi

...uw touringcar
Voor al uw soorten dakwerkzaamheden. 

Wij wensen alle Ulewappers gezellige carnavalsdagen toe!!! 

info@adriaans-haps.nl

Straatkantseweg 8
5443 NC  Haps
T: (0485) - 31 34 02

www.adriaans-haps.nl

Hertraksestraat 6
5435 XM  St. Agatha
Jan: 06 - 22 49 52 18
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saMenstelling bestUUr en COMMissies
BESTUUR: 
Voorzitter Wilco Swertz Veerstraat 4b  tel. 313760
Secretaris Vivianne van Dijk H. Kepserplein 9 tel. 06-30004058
Penningmeester Willy Caspers Veerstraat 3f tel. 06-15058635
Lid Linda Hendriks Drogesestraat 1 tel. 06-10576904
Lid Wil van Paassen Liesmortel 14  tel. 322428
Lid Marco Jacobs Heikantseweg 15  tel. 330101
Adviseur John Heijsterman  Liesmortel 32  tel. 06-52086065

OPENINGSBALCOMMISSIE
 Anton Geerts tel. 06-23627721
 Wilco Swertz tel. 313760
 Linda Hendriks tel. 06-10576904

PRINSENRECEPTIECOMMISSIE:
 Ed v.d. Bosch tel. 06-22372222
 Tom Elders tel. 06-15646113
 Wouter Bosma tel. 06-16499509
 John Heijsterman tel. 06-52086065
 Linda Hendriks tel. 06-10576904

CARNAVALSKRANTCOMMISSIE:
 Wilfred Bosma tel. 320476
 Jan Daanen tel. 321438
 Marco Thoonen tel. 321415
 Linda Hendriks tel. 06-10576904
 vacant

ZITTINGSCOMMISSIE:
 Willy Thijssen tel. 314133
 Wil van Paassen tel. 322428
 Jan van Laake tel. 350152
 Wilma Bosma tel. 320476

JEUGDCOMMISSIE
 Marco Jacobs tel. 330101
 Elco Elders tel.06-15164521
 Esther Coenen tel. 06-27080469
 Nina Swertz tel. 06-15231032
 Mathijs Thooen tel. 06-15158973
 John Heijsterman tel. 06-52086065

DE NACHT VAN......COMMISSIE:
 Vivianne van Dijk tel. 06-30004058
 Maik Heijsterman tel. 06-53662373
 Willy Caspers tel. 06-15058635
 Anne Thoonen tel. 06-55580342
 Bas Hendriks tel. 06-31083107
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PRINSENWAGENCOMMISSIE:
 Marco Jacobs tel. 330101
 Wil van Paassen tel. 322428
 Maik Heijsterman tel. 06-53662373
 Theo Thoonen tel. 06-25540418

OPTOCHTCOMMISSIE:
 Marco Jacobs tel. 330101
 Erik Broekmans tel. 06-51032545
 Roy van den Broek tel. 06-12635390
 Maik Heijsterman tel. 06-53662373
 Piet van den Broek tel. 06-10091349

ZEEPKISTEN COMMISSIE:
 Marco Jacobs tel. 330101
 Gerwin Meijer tel. 322732
 Jimmy Bouwmans tel. 312433
 Bert Gijsbers tel. 314045
 Toon Cremers tel. 321600

RAAD VAN ELF COMMISSIE:
 Tom Elders tel. 06-15646113
 John Heijsterman tel. 06-52086065
 Wil van Paassen tel. 322428

PERSAGENT:
 Vacant

KOTELETTENFEESTCOMMISSIE:
 Tonnie Coenen tel. 320248
 
WEBPAGINA - FACEBOOK
 Willy Caspers tel. 06-15058635
 Maik Heijsterman tel. 06-53662373

FIETSTOCHT:
 Wil van Paassen tel. 322428
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Met Dank aan:

Tonnie Coenen 
Graafwerkzaam-

heden - Sint Agatha

Autobedrijf VDB
Oeffelt

Peters Deco Home
Cuijk

Meditex
Sint Agatha

Café De S-Bocht
Sint Agatha

Loonbedr. v. Gelder
Oeffelt

v. Elst Containers
Sint Agatha

Van Gemert 
Zwembaden en 

Sauna's B.V. - Mill

Toonen Advocatuur 
Cuijk

Kepser Pro Metaal
Cuijk

E-Norm Stevens
Cuijk

Twan Hendriks 
Rozen Sint Agatha 

Excel Music 
Instruments - Oeffelt

Bosma Installaties
Sint Agatha

New Cover
Cuijk

TVW klimaatsyste-
men - Sint Agatha

CenC Administratie
Uden

sintaagte.nl

Ben Heiltjes Berging
Takelbedr. Cuijk

B-Dutch
Cuijk

Spar markt
Oeffelt

Autobedrijf Cup
Cuijk - Heijen

Kerstens Bouw
Oeffelt

Bulkbak
Cuijk

Relatiegeschenken 
Geboers -Cuijk

Dekkers & Fransen
Rijkevoort

Taxi Van Dijk
Cuijk

Dak en leisteendek-
kers Adriaans Haps

R-Adventures
Sint Agatha

Imabo Kombi
Uden

Shalton Producties
Sint Agatha

Smulhuukske
Oeffelt

Jacobs Rijwielhandel 
Cuijk

Van Veldhuijzen
Boxmeer

Ebben Reinigings-
techniek Wilbertoord

Rico de Haas
Oeffelt

Hofmans at Home 
Cuijk

JoJo Tenten
Oeffelt

Thoonen Ramen - 
Deuren - Serres

Premio - Banden en 
Autoservice

Cuijk

Van Treeck 
Olieservice - Cuijk

De Wit 
Bouwmachines - Oss

Fiore Uitvaartzorg
Sint Hubert

Weemen
Haps

Aben Reclame
Cuijk

Jakobs
Wonen - slapen

Cuijk

Meulepas & 
Partners

Mill

Jansen & Jansen
Boxmeer
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Wèj 
wense 
ollie 
unne 
geweldige
carnaval

Veul 
plezier!

Deze 

Ulewapper

 is ok wer 

dór Weemen 

gedrukt

Uw administratie = Onze zorg

Harrie Cuppen & Judith Cornelissen
ccadministratie.nl | 0413 - 379 436

Wist u dat

op zaterdag 
29 juni 2019 
alweer de
5e editie van de 
highlandgames 
zal plaats-
vinden??



1. Als prinses heb ik nu een duo-baan, 
Omdat ik met de dansgarde ook op het podium zal staan !

2. Bij de jeugdraad ontstaat nu een vacature, 
Welke Uul kunnen we hier voor inhuren ?

3. Wij iedere vrijdag naar ’t Staagje gaan, 
En dat bijna nooit overslaan !

4. Dat wij naast elkaar op school zitten, 
En in de weekenden graag bij elkaar blijven pitten !

5. Hockey bij Civicum gaat even aan mij voorbij, 
Ik ga in de polonaise met Hofdame Anne aan mijn zij!

6. Normaal ga ik er bij DeHing tegenaan, 
Maar nu zal ik  met de carnaval dansend, tussen de Ulen staan !

7. Samen met de grote Prins, de dansgarde en de raad, 
Bouwen we een feestje in de Agaat !

8. De Lindekring gaan we met een bezoekje vereren, 
Om de kinderen carnavallen te leren !

9. De zelfgebakken koekjes moeten even wachten,  
De carnaval vraagt nu om onze krachten !

10. Met de kindermiddag lopen wij voorop, 
Komt allen, dat vinden wij helemaal top !

11. Met de optocht doen we Oeffelt en Sint Aagte aan, 
En dan zullen we samen op de prinsenwagen staan !!!

En onze lijfspreuk is:
Met deze girls voorop,

Wordt deze carnaval weer helemaal 
top!!!!!

ANNE

silvy

jeugdhofdame

JEUGDPRINSES


