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ARNO & MON

voor heerlijke verse friet
en verse Thaise maaltijden

Electro World Schijndel
Hoofdstraat 60 • 5481 AH Schijndel

073 - 5430188
info@electroworld-schijndel.nl • www. electroworld-schijndel.nl

BOSCHWEG 80

Gordijnen
Meubels

Interieuradvies
Verlichting

Vloeren
Raambekleding

Kunst

5481 EH SCHIJNDEL
TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48
INFO @WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

Novium keukens Schijndel  ·  Ericastraat 6  ·  5482 WR Schijndel  ·  tel. 073-5470819  ·  arno@novium.nl  ·  www.novium.nl

Openingstijden

Do. + Vr.:    9.30 - 12.00  en van 13.30 - 18.00

Zaterdag:   9.30 - 17.00

overige tijden en avonden op afspraak

WIJ ZIJN DICHT BIJ U IN DE BUURT!

Kookeiland
ca. 307 x 100 / 180 cm, 
front in lak, wit ultra-hoogglans, 
werkblad in beton repro

5698.-
actieprijs

inclusief  inbouwapparatuur

2

Oeteldonk     Schorsbos

Outlet

Oeteldonk & Schorsbos
outlet

Markt 11a - 5482 NE Schijndel
www.oeteldonkoutlet.nl



WIL NIE SKEIJEWIL NIE SKEIJE
 
Snif snotter snik boehoe, en hoe weijer dan?
Loaten we mar bij ’t begin beginne:
 
We kréige un bruiloft, un boerenbruilof um pree
cies te zèn, mi ons Daan as bruidje. Dees al nie 
zo’n pril durske higget in durre kop gehaald um 
‘JA’ te willen zeggen tegen un andere vent dan 
d’r eigeste. En doar zèn wij eigenlijk wel een bie
tje getròie over want wij worre opgescheept mi 
un jankende ex. T’is vur inne dag, mar toch…. 
Wij zitte ermeej.
Onze Vince is nogal gehecht oan z’n vrouwke 
en nou ziettie heur in inne keer vertrekke min un 
jonger menneke. Groot skáand is het. En nie ale
lenig umdettie jonger is, mar ok nog ok umdettie 
un beddenspisjalist is! Hij wit verrekes goed hoe 
het ligt onder fris gesteeve lakens. Wettie nog nie 
wit is dè ons Daan die mistal ötdeelt mar doar 
kumtie nog wel achter.
Mar nie um ’t een of áander, zo zèn we niet gee
trouwd. Vince mag dan wel vur ’t lichtje in huis 
speule toch ziettie dees nie mèr as toeval. As bij 
hum de stoppen doorslaan dan kan Daan dene
ken dat de oververhitte elektrische deken dankzij 
Mies kumt, asse ze ’t lempke aandoet dan zal 
heur ut lachen wel vergaon um dè verbrande 
worstje.
Reken màr desse dinsdig soaves mi rooi billee
kes en wengskes d’r koffertjes wir terug thuis in 
de gang zal zetten, d’r vertrouwde nestje op zal 
zuuke. Want oe eige bedje, Daan, ligt toch ’t leke
kerst. En Vince dan? 
Dieje jongen kumt ietskes later thuis, pas na dè 
wij ‘m goed getroost hebben
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Onze prins 

strooit met confetti,

Beste Schorsbossers en Schorbosserinekus,

Na een zenuwslopende periode van strikte geheimhouding 
hebben we het dan eindelijk op 9 november bekend mogen 
maken. In 2020 zal ik als Prins Carlo d`n Urste de scepter 
gaan zwaaien in Schorsbos. Dit doe ik samen met mijn 
adjudant Mari Kelders en hofdames Miranda Koolen en Sylvia 
Kelders en natuurlijk, niet te vergeten, de raad van 11. In ons 
geval een vaste groep mensen die in het Sinterklaaswereldje 
in Schijndel vrij actief zijn. Na maanden van voorbereiding 
hebben we er zin in om ons met hart en ziel in het feestgedruis 
te begeven. 

Wij zèn dur klaor veur!......
Dit is tevens de titel van ons eigen carnavalslied wat jullie allemaal 
zullen gaan horen of inmiddels al gehoord hebben. 

Graag stel ik me aan u voor. 
Ik ben Carlo van de Greef, 51 jaar jong. Geboren en getogen 
in Schijndel en tot nu toe woonachtig in Schijndel. Ben 15 jaar 
gelukkig getrouwd met Mandy Eijkemans en ben vader van 
dochter Mexx. De meeste mensen zullen mij kennen van de 
Sinterklaasactiviteiten in Schijndel. Sinterklaas is en blijft toch 
wel mijn dingetje. Daar kan ik alles in kwijt zoals het schrijven 
van de film, het regisseren daarvan, het monteren, de productie 
en ga zo maar door. Mijn ouders genieten met volle tuigen van 
mijn prins bestaan. Ze vinden het helemaal geweldig dat ik als 
prins gevraagd ben en het dan nog geworden ben ook! Mijn zus 
Jolanda gaat ook enkele keren met ons mee om te kijken hoe 
haar kleine broertje het allemaal doet in ons mooie Schorsbos. 
Mijn schoonbroer Robert Eijkemans zit ook in de raad van 11. Iets 
waar ik heel blij mee ben. 

In het dagelijks leven werk ik bij TVE Reclameproducties te Sinte
Oedenrode. Daar beheer ik de webshop en maak filmpjes voor 
o.a. social media. In mijn vrije tijd ben ik druk met verschillende 
filmprojecten en als hobby zit ik graag op de racefiets bij TWC het 
Verzetje. Een beetje rondvliegen met mijn drone vind ik ook wel 
leuk. Iets wat ik eigenlijk iets te weinig doe. Maar ja, die overvolle 
agenda gooit weleens eten in het roet.

Ik kijk ernaar uit om als Prins Carlo d`n Urste aan de slag te gaan. 
“De bekendmaking was echt fantastisch. 

De reacties waren heel tof, zeker omdat we een nieuwe groep zijn 
in het carnavalswereldje! De eerdere Schijndelse prinsen en hun 
gevolg hebben het supergoed gedaan al die jaren dus ik wil dat 
goede werk graag voortzetten. Natuurlijk wel een beetje op zijn 
Carlo`s. Ik laat het allemaal op me af komen en ga ervan genieten. 
Ik ben in ieder geval niet bang om op het podium te staan. Dat 
scheelt een hoop. Een beetje entertainen zit ons in het bloed dus 
dat gedeelte moet goed komen.

Wat betekent het nou eigenlijk om prins van Schorsbos te zijn? 
Dat is een vraag die ik mezelf steeds weer afvroeg. Maar na 
het een en ander uitgezocht te hebben wist ik het wel: Gewoon 
doen want dit maak je never nooit meer mee. Na rijp beraad met 
mijn vrouw Mandy heb ik alle bescheidenheid en schroom van 
me afgegooid en volmondig ‘ja’ gezegd. Een ervaring om prins 
te worden van Schorsbos, het dorp waar ik zoveel van hou! Er 
is niets mooiers om bezig te zijn met het organiseren van mooie 
dingen. Hierin zullen de meeste mensen mij ook herkennen. 
De raad van 11 en de vrouwen zijn bijna allemaal Schorsbossers 
pur sang. 

Het mooie van ons klubke is dat we al jaren samen vanalles doen 
rondom de Sinterklaas activiteiten in Schijndel. We weten dus 
precies wat we aan elkaar hebben en kennen elkaar door en door. 
We willen ook graag uitstralen dat we de kinderen in Schorsbos 
een extra zetje in de rug willen geven als het gaat om carnaval 
vieren. Inmiddels zijn er ook leuke gadgets gemaakt welke ik aan 
de kinderen mee wil geven tijdens de mooie carnavalsdagen. Dan 
komt toch weer een beetje het 5 december gevoel naar boven. 
Want waar we met onze hele club van genieten is en blijft de 
glimlach van een kind!

U merkt al, ik heb er zin in en zal vol hartstocht gaan voor een 
mega mooie carnaval.

Beste Schorsbossers en Schorsbosserinnekes, namens mijzelf, 
mijn adjudant, de hofdames en onze hele ploeg wens ik jullie allen 
een fijne Carnaval toe.

Ik ben er dus klaor veur! Nou gullie nog! Maar da kumt goewd!
 
Was getekend,

Prins Carlo d`n Urste

Prins Carlo d`n UrstePrins Carlo d`n Urste

Adjudant MariAdjudant Mari
Beste Schorsbossers en Schorsbosserinnekus,

Carnaval 2020 zal ik héél anders gaan beleven dan voorgaande jaren. Zijne Hoogheid Prins Carlo d’n Urste heeft mij gevraagd 
om, als zijn adjudant, samen met hem de scepter over Schorsbos te zwaaien. 
We kennen elkaar als oud collega en van de Sint activiteiten die zowat het gehele jaar door plaatsvinden. 
Doordat we in de periode November en December heel veel samen optrekken en dan ontzettend leuke 
maar zeker ook minder leuke dingen meemaken, kennen we elkaar inmiddels door en door. 
Ik vond het wel een grote eer dat hij mij vroeg als Adjudant, want er zijn nog zoveel anderen…..en….
 je niet verwacht ooit deze titel te mogen dragen.

Ik ben geen echte Schorsbosser maar in 1962 geboren in het Liempdse Ploegersland.
Ondertussen woon ik alweer bijna 30 jaar, samen met mijn vrouw Sylvia, 
die één van de hofdames is, in Schijndel.
Dus ik mag mezelf misschien toch wel een beetje Schorsbosser noemen. Zo voel ik me inmiddels wel.
Ik ben werkzaam op de financiële afdeling bij Invicta Watch Europe in Hedel. Ik tennis graag (ons 
team heet “De Derde Helft” dus vul het maar in), en hardlopen en wielrennen. Dat laatste staat op 
een laag pitje vanwege een rugblessure.

“Schorsbos veert op” is het thema.
Dus Schorsbossers veer op uit je stoel en geniet mee van het carnavalsgedruis zou ik zeggen.
Dit mogen jullie niet missen.

Ik ben ervan overtuigd dat we met Prins Carlo d’n Urste, de hofdames, de raad van Elf en d e 
gehele achterban een supermooie carnavalsperiode tegemoet gaan.

Adjudant Mari Kelders

’t is wir ’s wè anders 
és pepernoten.



wij wensen iedereen

een heel fijne

carnaval
BOSCH
Service

(073) 547 50 60
www.apkvoets.nl

APK & Autoservice
            R.Voets

Goed, compleet en betaalbaar!

Beijer Automotive B.V.
Ambachtstraat 22-A

5481 SL Schijndel, Nederland
Tel.: 073-5480351

E-mail: info@beijer.com

buitenlandse

-Engels

www.synergie-ir.nl

www.synergie-ir.nl

Wij wensen u een fi jne carnaval!

Kofferen 8 | Sint-Oedenrode | 0413-745035 | DPMrobvandelaar.nl

Hoofdstraat 43, 5481 AA Schijndel • 0031(0) 73-6110374 • contact @ werkeninoostenrijk.nl

STUCADOORSWERKEN

Robert Smits

Boschweg 44, 5481 EG Schijndel 
Mob: (06) 20 39 86 28
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KWÈÈKE IN SCHORSBOSKWÈÈKE IN SCHORSBOS
Couplet
Carnaval in Schorsbos, we zitte in de kroeg.
Wij zen Schorsebossers, die hebbe nooit genoeg
De muziekus zet de note allemaal op un rij
Al speule ze we vlugger, da houwe we wel bij                                                                      
Refrein:
Hey Hey we kwèèke weij
Voordae ge ut wit, is ut fistje al voorbeij
Hey Hey we kwèèke weij
Kwèèke doen we samen, drie dagen op un reij
Hey  Ho ,links rechts is un goed idee.
Ho Hey Schorsbos kwèk mar lekker mee.
Lalalalalalala
We kwèèke allen proost,en heffe dan ut glas.
We prate over vrûger, toen alles bitter was.
Ut is nog altijd zo, hedde veul plezier.
Ja blef mar in Schorsbos, ja kwèk mar lekker hier.

Refrein
lalalalalalalala
Vreddigs beginne we,me kwèèke in de tent
Zoatterdag op de mert, loate heure da ge dur bent
Zondigs me den optocht, begint de gekkigheid
Me den Leste Aojum, mun stem nog lang nie kwijt.

Refrein
lalalalalalalala
We ginge met zijn allen, drie daoge goed op stap
we kwèèkte daorna snaachts, doe men unne vette hap 
wir te veul gedronke,en ge mist oeeo das
Dun dag durnà vergéte, hoe de avond ok wir was. 

Refrein
lalalalalalalalalal alalalalala

KolderRieke avond in Schorsbos 

“SCHORSBOSVISION”“SCHORSBOSVISION”
2020 Het jaar dat het Eurovision Songfestival 
in Nederland gehouden gaat worden. Maar 
ook het jaar dat Schorsbos in Februari al zijn 
eigen Schorsbosvision zal houden, geweldig 
toch!

Deze muzikale en kolderRieke avond zal 
gehouden worden op vrijdag 21 februari 2020. 
We hebben reeds de eerste titels van de 
muzikale acts binnen en het belooft wederom een 
geweldige gezellige avond te worden. Een avond 
met maar liefst 16 clubs met in totaal meer dan 
250 enthousiaste deelnemers! Dit is alleen al een 
geweldig succes voor ons en een prachtig start 
van ons Schorsbosse Carnaval.

Wie o Wie zal door onze jury beloond worden 
met de begeerde “douze points” en neemt de 
KolderRiek in ontvangst? Alle acts zijn welkom, 
het hoeft niet met life muziek maar dat mag 
natuurlijk wel. Wel graag een knipoog naar het 
thema in de act verwerken. 

Op vrijdag 21 Februari 2020 gaan vanaf 19.00uur 
de deuren van de Schorsbosvision tent open, 
en dan wacht jullie een avond vol verrassingen. 
DUS…zorg dat je op tijd bent voor de beste plek!!, 
want de tent zal gegarandeerd weer vol komen te 
staan die avond. De Schorsbosvision avond gaat 
om 20.00uur echt van start.

Welcome to Schorsbosvision
The Geinstampers
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Beste Schorsbossers en Schorsbosserinnekus,

Als hofdame mag ik dit jaar samen met “mijn” Adjudant Mari carnae
val gaan vieren. Een hele eer om door Prins Carlo d’n Urste voor 
deze rol tijdens het Schorsbosser carnaval gevraagd te worden. 
Na er een aantal nachtjes over te hebben geslapen dit voorjaar 
heb ik deze vraag dan ook volmondig met JA beantwoord .
Mijn naam is Sylvia Kelders. Ik ben geboren in 1968 en opgee

groeid in Schijndel. Inmiddels ruim 30 jaar getrouwd met Mari 
en samen hebben we twee kinderen, Evi en Max.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam bij Rabo Klantensere
vice in Eindhoven en in mijn vrije tijd doe ik aan yoga, tennis 
en hardlopen. Verder staat ook bij mij een groot gedeelte 
van het jaar in het teken van de Sinterklaas activiteiten in 
Schijndel.
Carnaval was voor mij altijd een paar dagen per jaar leut 
en gein. 

Dit jaar gaat dat ook voor mij een hele andere invulling 
krijgen. Ik heb er dan ook veel zin in om samen met mijn 
collegaehofdame Miranda de Prins en zijn Adjudant bij te 
staan en er samen met de Raad van Elf en hun dames een 

onvergetelijke tijd van te maken.

Wij zèn dur klaor veur!......

HofdameHofdame
  Silvia  Silvia

Graag stel ik mezelf voor als de hofdame van 
Prins Carlo d’n Urste.
Mijn naam is Miranda Koolen, 
ben geboren in 1972 en tevens opgegroeid in Schijndel!

Al ruim 23 jaar ben ik getrouwd met Mark Koolen (Lid van de raad 
van 11) en wij hebben samen 2 kinderen: Stef en Roos.

In het dagelijkse leven run ik een kapsalon in Schijndel, waar ik mijn 
klanten graag mooi de deur uit laat gaan.
Wij houden van carnaval vieren en zijn dan ook al jaren aanwezig 
op dit prachtige feest.
Daarom vind ik het ook een eer om dit te mogen meemaken samen 
met prins Carlo d’n Urste, adjudant Mari, zijn hofdame Sylvia, de 
raad van 11 en hun vrouwen. We gaan er samen een mooie en 
onvergetelijke carnaval van maken!!
Ik hoop jullie te mogen zien in Schorsbos!

Miranda

HofdameHofdame
MirandaMiranda

Schorsbos veert op, dè moete 
nie te licht opvatten

Mar ók nie 
te zwoar oan tillen!



Ericastraat 5 A
5482 WR Schijndel

(073) 543 07 77
info@abecoauto.nl

Selectie gebruikte auto’s en betaalbaar onderhoud
AUTOSERVICE BV

verkoop@stukbouw.nl

Hoofdstraat 69 B
5481 AB Schijndel

Tel:  073 - 3030401
www.tonkanters.nl
info@tonkanters.nl

Bakker Bart  
Hoofdstraat 65 
T. 073 547 05 80 
WWW.BAKKERBART.NL

WORSTENBROODJES

11.0010 STUKS 
VOOR

Laot mé dees daog

de pomp mar lekker schuimen

fijne carneval allemaol !

Email: mortelheertum@planet.nl

Hoofdstraat 230 5481 AL
Schijndel

Tel: 073-5470212

wenst u
een fijne carnaval

damesmode

Molenstraat 11
5482 GA Schijndel
info@broodjeapart.nl

www.broodjeapart.nl

Sleutels  
Sloten

Deurbeslag
IJzerwaren

Hoofdstraat 224 - 5481AL - Schijndel 
Tel: 073 3032784 

www.qluz.nl - balie@qluz.nl

voorheen Wiek de Laat

Europalaan 25
5481 JC Schijndel
06 - 5374 7559
johnkoesen@live.nl

Afwerking & onderhoud

Molenstraat 17d
5482 GA Schijndel
Tel: 073-5495233

demolen@discus.nl 

Wenst u

fijne carnavalsdagen
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LAAT ZIEN DAT JE EEN 
SCHORSBOSSER 

BENT!
De jurkskes en jaskes in allerlei 
kleuren en maten mogen de kast 
weer uit! Wassen is niet nodig, 
want de carnavalsgeur moet je 
blijven omringen. Schorsbossers 
en Schorsbosserinnekes komen 
uit de veren voor carnaval 2020 
om met Prins Carlo dun Urste 
en zijn adjudant Mari er een bont 
carnaval van te maken. Tijd dus 
om je kledij op te sieren met allerlei 
attributen waaraan aan je kunt 
zien dat je uit Schorsbos komt. De 
Promcommissie van Schorsbos 
zal de carnavalist helpen met 
het zoeken naar de carnavaleske 
versierselen.

Op twee zaterdagen, in februari, staat 
er op de Markt van 10.00 tot 17.00 uur 
een kraam waar allerlei attributen voor 
je kleding en body liggen uitgestald. 
Uiteraard mag het embleem van 2020 
met als slogan ”Schorsbos Veert Op”, 
waarvan er maar een aantal beschik- 
baar is, op je kiel of jas niet ontbreken. 
Maar de keus voor andere producten 
is ruim genoeg: dassen, kielen, 
sjaals, epauletten, vlaggenlinten, 
polsbeschermers, wanten, porte- 
monnees, serpentines, glitter- 
motieven, Schorsbosserkes, 
vlaggen, Schorsbos emblemen, 
ballonnen etc. Wees er op tijd 
bij, want vorig jaar waren diverse 
attributen al snel uitverkocht.

Verder zijn er attributen te koop 
bij Twan Vissers Verf en Behang, 
hoek Molenstraat / Pegstukken, 
Jan van Roessel, Tabaktief op 
de Markt en bij het agentschap  
VVV in de Pompstraat. 

Vaak wordt er gezegd: “Zonder drank geen 
klank” en natuurlijk weten wij als muzikanten 
dat daar een zekere waarheid in schuilt. Maar 
bij de hofkapel zijn de vele eetmomenten 
tijdens de carnaval lijdend. 

In de planning van de hele carnaval wordt 
gekeken wanneer kunnen we eten? Waar gaan 
we eten? En wat is dan weer het volgende tijdstip 
dat er iets te eten valt?

Zo ook tijdens de repetities. Elke zondag ochtend 
gaat als eerste het kastje open met de zakjes 
cup a soup en wordt de koektrommel gecheckt. 
Voordat het eerste kopje soep met een koekje is 
verorberd wordt er geen noot gerepeteerd. 
Herinneringen die regelmatig besproken worden, 
hebben ook een eeteherkenningspunt. “Weet je 
nog dat we in ….. hebben opgetreden”, “nee geen 
idee”, “dat was waar ze die lekkere hamburgers 
hadden”, “ja dát weet ik nog wel. 

Overal waar we binnen komen zie je onze leden 
rond kijken, waar kun je hier iets te eten krijgen?
Dus zoek je iemand van de hofkapel tijdens 
de carnaval, ga dan naar de dichtstbijzijnde 
voedselbron en je vind er vast iemand van ons. 

Tijdens het bezoek aan de bejaarden gaat de 
schaal bitterballen door de zaal, de geur trekt 
langs het podium waar we staan te spelen en 
weg is de concentratie. 

Wil je weer muziek horen is het verstandig om 
iemand met die schaal ook langs de hofkapel te 
laten lopen. 
De scholencarnaval waar de schalen koekjes 
altijd tactisch in een hoekje staan. Volg een 
groene jas en je bent verzekerd van iets lekkers. 
Zaterdags staan we al in Wijbosch bij de frietkar 
voordat het vet goed en wel warm is. Daarna 
door naar de markt, via de loempia kraam, kip 
van henry en een bami blokje bij van de akker. 
Kunnen we wel weer een uurtje door. 
Zondags na de kerk slaat de trek alweer toe en 
wordt er weer gebunkerd voordat we de wagen 
op gaan. 

Op de wagen maken we veel muziek maar de 
traditionele kaas en worst haalt het einde van de 
optocht nooit. Na de optocht lekker eten met zijn 
allen bij de van Thielen thuis om dan later op de 
avond op de boschweg de snackbar te bezoeken. 
En zo gaan de maandag en dinsdag ook door, 
van etentje hier, even snacken daar, een lekker 
ontbijtje in de tent, balkenbrij eens per jaar. 
En ja hoor op de woensdag kijken weer uit naar 
de haring. Tussendoor maken we met 
heel veel plezier muziek en 
bouwen we een feestje. 
Wij hebben er weer zin in!

De Hofkapel

Oeh lekker!Oeh lekker!
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44 jaar 44 jaar 
OverschotjeOverschotje
De titel boven dit stuk klopt eigenlijk niet d.w.z. het begrip 
‘overschotje’, als in een surplus aan muzikanten die met carnaval 
een rol wilde spelen, bestaat al veel langer. In de jaren zestig was 
de Hofkapel het enige muziekske tijdens carnaval. Er waren echter 
meer muzikanten vanuit de harmonie die mee wilden spelen maar dat 
paste niet. Die ‘verloren’ muzikanten zochten elkaar op en vonden 
zich het ‘overschotje’! Zij verzamelden zich op zaterdag met carnaval 
in het Wijbosch bij de start van de kinderoptocht, kregen daar van 
Pieter de Laat de bladmuziek in handen gedrukt, startten zonder te 
oefenen en na 500 meter speelden ze het repertoire, waaronder het 
winnend lied van ‘t liekusfist, vlot weg.

In die tijd oefenden muzikanten in de kantine van Jansen de Wit en o.l.v. 
Koos Keetels en Tijn de Laat werden jongeren ingewijd en opgeleid tot 
muzikant. De ‘veteranen’ waaronder ook Kees Oerlemans gaven zo 
onbezoldigd muziekles. Jonge talenten van toen zagen we later terug als 
muzikanten in o.a. Balkenbrij en Lustum.

Ergens begin jaren ’70 was er een omslag v.w.b. de blaasinstrumenten 
naar ventielinstrumenten. Toen konden muzikanten van de Drumfanfare 
ook aansluiten bij ’t Overschotje.

Mari van der Steen, de ‘voorman’ van het huidige Overschotje was destijds 
een jongeman die één van die muziekliefhebbers was en samen met 
Bertus Korsten besloot hij om wat dingen vast te leggen , een bestuur te 
vormen en structuur aan te brengen.

Het overschotje werd het Overschotje.
Het zelfstandig naamwoord werd een begrip. Hoewel die gebeurtenis 
ergens na 1976 plaatsvond werd na enig speurwerk toch gekozen voor 
als officieel oprichtingsjaar 1976. In 2020 dus 44 jaar geleden. In het 
appartement van Mari mijmeren we met Mari v.d.Steen, Anton Hellings, 
Eric Sleutjes en Ferry Korsten terug over de afgelopen 44 jaar.

Met enthousiasme wordt verteld over het opstarten van de 
kapellekesopleiding door Jan Buil waarna menig carnavalsclub een 
muziekske werd, verenigd in het SMOK.Toen kwamen er ineens een 
aantal muziekskes bij. In 1998 nam het Overschotje de organisatie 
van het snertconcert over van de Broekhoesters, die daar overigens in 

1980 mee startten. En om de ‘stille’ dinsdagavond tijdens carnaval meer 
reuring te geven besloot het Overschotje er een avond van te maken waar 
muzikanten hun lesten ojjum uit konden blazen.
Beide evenementen zijn inmiddels jarenlang zeer succesvol.
Inmiddels heeft de club ook al op veel evenementen geacteerd als 
huisorkest, zoals b.v bij de klompenklets. Ook waren ze te zien en te 
horen op Hartemert, verkleed als pipo’s. Of een andere keer  als zwarte 
pieten of kerstmannen. Mooie herinneringen zijn er aan het optreden in 
Bemmel tijdens het  ‘Dweilorkestenkampioenschap’ van Nederland. Of 
een optreden in Friesland tijdens een fietstocht voor de PH stichting. Of 
een intocht van de vierdaagse luister bij zetten.
Ooit waren ze de begeleidingsband van het personeel van Adecco, dat 
tijdens hun personeelsuitje naar Antwerpen met 800 mensen in optocht 
achter het Overschotje aan danste en veel Antwerpenaren ook meteen 
een plezierig moment bezorgde.

Een drietal leden zijn inmiddels ooit boerenbruidegom geweest, wat aane
geeft dat de hele club heel goed voor vertier kan zorgen.

En wat te denken van hun deelname aan het Liekusfist?
Vanaf 1990 vormt de denktank Mari en Lambèr(Muziek), Anton Hellings ( 
tekst) en Marti v.d.Staak (arrangement) het team dat de altijd succesvolle 
inzendingen fabriceert. Reeds 6 keer mochten ze het Loet Wouters vaane
del meenemen. Er zijn al veel namen van mannen voorbij gekomen in 
dit artikel, maar vlak de dames van het Overschotje niet uit! Dat zijn echt 
schatjes en dat bleek wel uit het feit dat een groepje van die dames een 
tijd lang meespeelden als ‘Overschatjes’. Aan die muzikale kwaliteiten was 
echter niks overschat.  

Het Overschotje, sinds jaar en dag thuis in de Hopbel heeft een rijke hise
torie. Helaas zijn er enkele leden weggevallen, onlangs nog de grote man 
achter de bas Henk van den Ekart en wat langer geleden Bertus Korsten 
en Camilo v.d.Wijst Maar voorlopig blijft het Overschotje springlevend en 
met nog wat redelijk jonge leden kan dat nog best lang zo blijven.

44 jaar is een heel mooie leeftijd en Schorsbos wenst hen nog minstens 
het dubbele!

De Redactie.



Helder advies met carnaval?

Regiokantoor Den Bosch-Schijndel
Nieuwe Eerdsebaan 14
5482 VS Schijndel
T 073 547 49 47

www.hlb-van-daal.nl volg ons @HLBVDP

Nieuwe Molenheide 14b
5482 ZV Schijndel 
Tel. 073-54 70 332 
Email. info@breuerverandas.nl 
www.breuerverandas.nl

Kom eens een kijkje
nemen in onze showroom!

openingstijden: woensdag van 13:00 tot 17:00 • donderdag + vrijdag van 10.00 tot 17.00 • en zaterdag van 10:00 tot 16:00
 
 Huygensweg 16b

5482TG Schijndel
Tel: 0735495144

www.mebautoschade.nl
mebautoschade@outlook.com

Van Berkel Bouwstoffen & Transport

Van Berkel Biomassa & Bodemproducten

Inland Terminal Veghel

Inland Terminal Cuijk

Van Berkel Groep is de 
drijvende kracht achter:

Van Berkel Shipping

Van Berkel Landschap & Infra

Van Berkel Logistics

Van Berkel Groep
Hoeves 10, 5482 NL Schijndel

t +31 (0) 413 36 32 59 
i  www.vanberkelgroep.eu

simpel
is culinair genieten

Speciale Partyschaal om af te halen 50 stuks € 40,– /
100 stuks € 78,– / 150 stuks € 115,– / 200 stuks € 150,–

Minimaal 4 uur van te voren bestellen Tel: 0736892433 
PERSONEEL GEZOCHT VOOR:

bediening, keukenhulp en bezorging
www.restaurantsimpel.com • Markt 16 Schijndel • Tel: 073-6892433
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Carnaval, kielen, Carnaval, kielen, 
katers en… koeltechniek!katers en… koeltechniek!

Het was de laatste jaren bij Voets & Donkers geen ongewoon gezicht in de maanden 
januari en februari: een werkplaats die vol stond met carnavalsspullen. De werkplaats 
van het koeltechniek- en luchtbehandelingsbedrijf werd namelijk door (onder andere) 
de Gineinders en de Geinstampers gebruikt om carnavalswagens te bouwen. En dat 
terwijl de dames van de betreffende clubs boven in de kantine de pakjes in elkaar zaten 
te naaien. 

Marc Voets, één van de eigenaren van Voets & Donkers en bovendien een Gineinder in hart 
en nieren, vond het altijd prachtig. Hij draagt het carnaval in Schorsbos een warm hart toe en 
Voets & Donkers is al jaren sponsor. Tegelijkertijd geeft hij aan dat hij in zijn werkplaats dit jaar 
waarschijnlijk geen ruimte heeft voor de bouw van de wagens. “We hebben te veel projecten, 
waardoor er simpelweg geen plek voor is,” vertelt hij. “Jammer hoor, het was altijd heel gezellig!” 
 
Het is precies wat Voets & Donkers als bedrijf tekent: groei en professionaliteit wordt gecombineerd 
met lol, gezelligheid en vooral teamspirit. “De laatste tijd hebben we een aantal mooie en grote 
projecten mogen uitvoeren”, vertelt Marc Voets. “En dat doen we echt sámen. Onze teamspirit bine
nen het bedrijf is enorm. Om al die projecten uit te kunnen voeren, hebben we nu ook nieuwe mene
sen nodig. Van koelmonteurs tot programmeurs, elektromonteurs en mensen op engineering.” 
 
Maar wat heeft Voets & Donkers, gespecialiseerd in koele en vriestechniek en luchtbehandee
lingssystemen, nieuwe medewerkers precies te bieden? “Natuurlijk kan ik nu iets vertellen over 
salaris en marktconforme voorwaarden,” lacht Marc Voets. “Maar dat zegt iedereen. En dat zit 
bij ons ook wel goed. Maar waar wij ons in onderscheiden, is ons teamgevoel: iedereen heeft 
elkaar nodig en we krijgen de dingen echt samen voor elkaar. Daarnaast draaien wij ontzettend 
interessante projecten, waar een hoop disciplines samenkomen: van werktuigbouwkunde tot 
thermodynamica, van installatietechniek tot elektrotechniek en besturingstechniek.” Dat laatste 
beaamt ook de 21ejarige Schijndelaar Luc van de Loo, die zich als monteur bij Voets & Donkers 
bezighoudt met het bouwen van koelsystemen en daarnaast een gedeelte servicewerk. “Bij 
koeltechniek komt een hoop kijken, omdat het een combinatie is van installatiee en elektroe
techniek”, vertelt hij. “En dat maakt koeltechniek een heel interessante tak om in te werken. 
Daarnaast krijg ik hier volop mogelijkheden om opleidingen te volgen én ik krijg de ruimte om te 
kijken wat ik leuk vind en welke functie het beste bij mij past. Dat vind ik erg belangrijk.”

Binnen Voets & Donkers is dus zowel ruimte voor ervaren mensen als voor 
stagiair(e)s, BBL’ers, BOL’ers, zij-instromers of jongens en meiden 
die net van school komen.
 
Interesse? Kijk op www.voetsdonkers.nl/vacature. 
Of spreek Marc erop aan deze carnaval in de kroeg. Je herkent hem aan zijn
rood-gele Gineinders-outfit. 
Voets & Donkers wenst iedereen een mooie carnaval!

Voets & Donkers Koeltechniek BV
Postbus 17 • 5480 AA Schijndel • Tel: 073 5492911 • admin@voetsdonkers.nl • www.voetsdonkers.nl

VOETS & DONKERS 
KOELTECHNIEK EN LUCHTBEHANDELING

Fijne carnavalsdagen!
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Sint Jorisplein 1
Postbus 76 - 5480 AB Schijndel

Telefoon 073 - 549 25 70 - Fax: 073 - 549 88 75
info@vankruijsdijknotarissen.nl
www.vankruijsdijknotarissen.nl

DRUKWERK
VOOR 
BEDRIJVEN

Spoorlaan 44
Schijndel

073 549 55 88
mail@xieoe.com

Senioren Winkel
SchijndelT: 073-547 52 78

DE SPECIALIST IN 
VERANTWOORD ZITTEN EN SLAPEN

“Wij geven persoonlijke aandacht, bieden 
kwaliteit en verkopen op maat!”  

Hoofdstraat 127  |  5481 AD  |  Schijndel
www.seniorenwinkel.nl 

Webwinkel: www.hulpmiddelen-zoeken.nl

Wilt u meer weten over zitten:
Haal “gratis”  het boekje  ‘ Zit u nog wel goed’ 

Zitten, 
slapen
en hulpmiddelen

LACROS IS EEN MERK VAN SHINGA BV

ELEKTRISCHE VOUWFIETSEN

Licht in gewicht

Hoge actieradius

Sterke motor

Compact te vouwen

Nederlands ontwerp

Uitstekende service

door gebruikers
Altijd goed beoordeeld

WWW.LACROS.NLWWW.LACROS.NL

Shinga BV | Molendijk Zuid 23B | 5482 WZ | Schijndel

Tel.: +31 7320 324 87 | sales@lacros.nl 

Alutex
Stomerij, Wasserij & Strijkerij

Na vier dagen met
carnaval aan de bak

Nu weer strak in ‘t Pak!

Dorpsstraat 27b  Vught
073 - 6563302

Heidebloemstraat 2   Schijndel
073 - 5470345

info@alutex.nl
www.alutex.nlHo�everancier

 
SLANK & FIT

IN 35
MINUTEN

MINIMAAL 6X
PER MAAND

Club Vitale
Premium Milon Clubs
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Sinds 1998 organiseert ’t Overschotje een 
muzikale happening op de laatste carnavalsavond: 
“De Lèste Aoiem”. 

Was het eerste een puur muzikaal evenement, 
inmiddels is het evenement omgevormd tot 
een festijn voor alle carnavalsliefhebbers Ziet 
u het al voor u: de slagwerkers met al die 
doorgeprikte blaren op hun handen; de blazers 
met hun opgezwollen lippen en door spierpijn 
verstijfde vingers; de muzikale ‘lijders’, zélf de 
vermoeidheidsgrens al lang voorbij, die toch 
nog éénmaal hun muzikanten tot grote hoogte 
moeten zien te stuwen? En wat te denken van de 
doorgewinterde carnavalsclubs: roodomrande 
ogen van vermoeidheid; spierverslappers 
slikkend om de benen nog in beweging te 
kunnen houden; het bier wellicht inmiddels door 
de ad’ren hebben stromend.

Toch lukt het tijdens karnaval! Karnaval kan 
voor deze meziekskes niet lang genoeg duren; 
het vele publiek willen ze gewoonweg niet 
teleurstellen; de muzikale grappen en grollen 
vliegen je voorbij. Beginnend rond 20.00 uur 
en eindigend om 23.45 uur is dit evenement 
inmiddels uitgegroeid tot een waardig 
slotakkoord van het Schorsbossers karnaval.

Tijdens dit door ’t Overschotje georganiseerde 
happening is het de bedoeling dat deze avond 
één grote herbeleving van de hoogtepunten van 
het dan bijna voorbije carnaval wordt. Elke club 

en meziekske mag datgene naar voren brengen 
wat voor hun hét hoogtepunt was van hun 
bijna voorbije karnaval, compleet met de natte 
wimpers en de schrapende stem.  Was het hun 
optreden tijdens het Kolderiek op vrijdagavond? 
Was het dat knallende optreden tijdens de 
Hoptoer?
Vonden ze hun karaokeeoptreden tijdens 
het Liekusfist helemaal geweldig? Willen de 
winnaars van het Liekusfist nog inne keer hét 
karnavalslied van Schorsbos zingen?

Zo kunnen ze het publiek nog één keer laten 
genieten van hun eigen kijk op karnaval. 
En natuurlijk mogen de meziekskes nog één keer 
het publiek van hun repertoire laten genieten; 
het gaat dan niet om muzikale virtuositeit, 
maar om  enthousiasme, meeslependheid én 
doorzettingsvermogen: dieje lèste aoiem die dur 
durhinne gejaagd móet worden.

Zo komt een ‘vakkundige’, buitendurpse jury 
uiteindelijk tot haar oordeel wie een jaar lang 
met de karnavaleske wisseltrofee mag pronken. 

Na het oordeel van de jury is de avond 
echter zeker nog niet afgelopen: vanuit De 
Hopbel zullen alle aanwezigen samen met de 
Prinsenclub en de Hofkapel de tragische gang 
naar de HopbelJanus maken. 

Onder het speulen van de laatste klanken zal 
onze HopbelJanus uitgeluid worden. 

Terug in De Hopbel nemen we dan met elkaar 
nog eens de karnaval door en vatte we dur nog 
inne……….

Dus: 
tot karnavalsdinsdagavond 

vanaf  20.00 uur 
in De Hopbel!!

’t Overschotje organiseert:’t Overschotje organiseert:

DE LèSTE AOIEM 2.0DE LèSTE AOIEM 2.0

Skèndel nog inne keer op zunne kop

BurgermoederBurgermoeder

RiaRia
Al 65 jaar vieren we officieel carnaval in 
Schorsbos. Met dit jaar als thema Schorsbos 
Veert Op! Wat een prachtig gezicht is dat! 
Vandaar dat ik het wel toepasselijk vindt om 
deze Ode aan Carnaval (uit de krant van 1956) 
terug te laten komen. 

Mijn naam is Carnaval, de boodschapper der 
zotheid. Ik ben geen ééndagsvlieg, want voor 
vijf volle dagen vestig ik mijn heerschappij der 
vrijheid. Om het muffe stof der sleur een wijle te 
verjagen.

Mijn dwaasheid gaat in het goud gekleed. 
En heeft geen stuur of rem van node. 
Slechts de leut is troef, opdat gij eens vergeet
De dagelijks terugkerende zorgen om den brode.

Welaan dan, met de narrenkap allen getooid,
Gaan wij juichend met het feest beginnen. 
Nu eerst maar de ernst aan scherven gegooi,
Op het lijmen zullen wij ons later wel bezinnen.

Laat de vreugde zich uiten in het bruisende 
lied, Dat schallend in het rond zal klinken. 
Wellicht vergeet gij in een dergelijke feeststemming 
niet. Het edele nat uit de twinkelende glazen te 
drinken.

Voor de ware Carnavalsgeest komt het niet alleen 
aan. Op oude tradities, zoals die in sommige 
streken wonen. Dat anderen deze levenskunst 
ook verstaan. Zal Schorsbos dit jaar waarachtig 
wel tonen.

In november 2019 waren ze al verloofd, stiekem bij Harrie 
en Letty van Herpen. En voordat we het als kemissie 
doorhadden, waren ze al bezig over caravans, bedden en wie 
aan welke kant van het bed zou gaan slapen. 

Normaal gesproken zie je Michel van der Valk met Kelly van Aarle 
en Daniëlle Verhoeven met haar Vincent. Maar daar trekken we 
ons even niks van aan, want het stel op de foto is het middelpunt 
van het feest op dinsdag 25 februari 2020. Voor wie het nog niet 
weet; in de spiegeltent op de markt.

Michel heeft een beddenwinkel aan de Hoofdstraat, woont samen 
met Kelly en de kiendjes in het Hermalen. Daar vlakbij wonen 
Daniëlle en Vincent. Daniëlle regelt het hele hebben en houwe in 
huize Verhoeven, waar ze naast de zorg voor twee kinderen ook 
vaak druk ‘aan de knutsel’ is. Breien, haken, van alles met haar 
handen….er is maar weinig wat zij niet kan.   

Zij hebben dus ja gezegd en al maanden zin in de boerenbruiloft!
Voor wie nog nooit de boerenbruiloft heeft bezocht en er eigenlijk 
wel zin in heeft, leggen we uit hoe het zo ongeveer werkt. 
De getuigen, familie en vrienden verzamelen dinsdagochtend in 
hun ‘zondagse boerenpak’ bij de bruidegom en bruid thuis voor 
een bèkske koffie en een borrel. 
De hoogkar (boerenkar met paard) rijdt voor bij de bruidegom. 
Met een especiaal voor de gelegenheid gemaakte boeket stapt hij 
in de kar om zijn onechte bruid op te halen. Onder begeleiding 
van de muzikale noten van de Hofkapel wandelen de gasten naar 
de bruid en vervolgens via de pomp op de markt (voor een pilske) 
naar de spiegeltent. 

In de tent is de boel voor de gelegenheid flink verbouwd; grote, 
gezellig gedekte tafels waarop een ouderwets boerenontbijt staat 
te wachten. Het bruidspaar, samen met de getuigen, onze oude
burgemeester Jetty Eugster en diaken Mari van der Heijden met 
hun partners, zijn letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de 
tent. Er wordt tijdens het ontbijt van alles gedaan om het volk te 
vermaken. Meestal over de carnavaleske rug van het bruidspaar. 

Na het ontbijt verhuist het volk naar ’t Spectrum. Hier gî ut er 
nogal op. De exepartners, getuigen en of familie proberen de 
tortelduiven op andere gedachten te brengen. We hebben 
eigenlijk nog niet mee gemaakt dat een stel niet in de onecht 
verbonden werd, maar alles kan. Als oudeburgemeester Eugster 
het paar met duivenringen in de onecht verbonden heeft, is het tijd 
om te feliciteren en te feesten. Daarvoor gaan we allemaal weer 
terug naar de spiegeltent waar de mensen van Jansen en Jansen 
de boel wéér verbouwd hebben voor de ealtijd gezelligee muzikale 
receptie. Tegen half zes is de boerenbruiloft ten einde. 

De ontbinding vindt plaats; de boerenpet gaat af, de poffer weer 
terug in de doos. We zwaaien het paar uit. De exebruidegom 
en exebruid worden opgevangen in de warme armen van hun 
partners. Terug naar het eigen nest! De boerenbruiloft valt dit 
carnavalsjaar dus op dinsdag 25 februari 2020. Om 11.33 uur start 
het boerenontbijt in de spiegeltent op de markt. Na het niet echte
officiële gedeelte in Het Spectrum, wordt het kersverse bruidspaar 
(muzikaal) gefeliciteerd in de tent. Iedere carnavalsvierder, 
jong of oud, met of zonder button, met of zonder clubke…  
ge bent welkom!

Buttons voor het ontbijt kosten 13 euro 
(kiendjes onder 12 jaar krijgen gewoon unnen boterham). 

En je reserveert de buttons bij het bruidspaar, 
bij Harrie van Herpen 
harrievanherpen@hotmail.com
of Henriëtte van Engelen  
henrietteenwim@hotmail.com
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BruidspaarBruidspaar

De bruidegom hî z’n virre De bruidegom hî z’n virre 
ôk recht omhoog.ôk recht omhoog.



Wij zijn iedere
zondag open!
Van 9.00 - 20.00 uur.

Groencentrum Boxtel
voor particulier en cash & carry 
voor hovenier en wederverkopers

4000m2 overdekt en 5000 m2 buiten

Het Groencentrum vindt u in een zijstraat van de Schijndelsedijk, 
de weg van Boxtel naar Schijndel, Geelderseweg 17a Gemeente Boxtel

Telefoon:  06 1477 1209

www.groencentrumboxtel.nl  • groencentrumboxtel@outlook.com

AUTO
 VAKMEESTER
    HEVA

FASHION AND MORE

Hoofdstraat 67A
5481 AB Schijndel

06 1188 0902
info@liexfashion.nl

Veel lol

    en leut
Hoofdstraat 188 • 5481 AK Schijndel

Tel: (073) 549 23 92
info@jackemps.nl • www.jackemps.nl

dealer van
o.a.

Gazelle en Sparta
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Groei is volgens de Nederlandse encyclopedie; groter 
worden, aankweek, aanwas, expansie, ontwikkeling, 
stijging, evolutie, aanvulling of toename.

Schorsbos veert op! lijkt me dus het juiste motto van onze 
Prins Carlo d’n Urste.

Voor hem persoonlijk natuurlijk geënt op de goedheilig man 
uit Spanje en z’n gepluimde vriend, voor ons gericht op de 
ontwikkeling die het Schorsbos Carnaval doormaakt. Zo net 
voor het 66 jarig bestaan staat Schorsbos weer op de kaart. 
Een soort van evolutie, toename, ontwikkeling en dus groei 
van de laatste jaren. Wellicht is het zaadje reeds met het 55 
jarig bestaan gepland. Want vanaf Prinses Eenmalia van 
Schorsbos, kwam het idee om met een Schijndels ”eigen” Prins 
verder te gaan. Een paar jaar later was het zover, Prins Robbert 
de allerjongste was de eerste Prins van Schorsbos met zijn 
eigen gekozen Adjudant Arno  en ook een nieuwe raad van 
Elf, de Carnavalsclub Nèt Nie. Een jaar later zelfs een heuse 
vrouwelijke raad van Elf, de ElfeYes! Met Prins Jan voorop, 
daarna Prins Felix met zijn Geminteraod tegen d’n draod, als 
de raad van elluf!

Dit jaar is er gekozen om de Prins z’n eigen Raad van Elf 
te laten vormen. Zo zwaait dit jaar Prins Carlo d’n Urste en 
Adjudant Mari, samen met zijn bekende Pietenploeg als Raad 
van Elf, de scepter over Schorsbos!

Carnaval lééft in ons mooie Schorsbos. Steeds meer 
Schijndelaren verruilen hun skipak voor kiel en das, de 
emigranten naar Oeteldonk keren terug, NoordeSchorsbos 
en ZuideSchorsbos worden verbonden door lijn 11, de 
carnavalsmunt is het betaalmiddel tijdens de 5 dolle dagen 
van Carnaval en het aantal clubjes is toegenomen tot 22 stuks. 
Zelfs de OPA, Oud Prinsen en Adjudanten met hun gevolg zijn 
het snelst groeiende clubje in het hedendaagse Schorsbos. 
Van ’t Kolderiek op vrijdag tot aan het Askruisje op woensdag,  
Schorsbos kleurt Geel, Groen en Wit! De schooljeugd 
wordt door de Roadwachters met speciale lesprogramma’s 
voorbereid op het feest der feesten en waarom Carnaval een 
heel belangrijk onderdeel is in de cultuur van Schijndel.

Slaan we de jaaroverzichten open, dan wordt er zo’n 5 
maanden van het jaar gevuld met Carnaval. 

Carnaval is ons grootste cultuurgoed en we zijn nog steeds 
niet uitgegroeid. Schorsbos leeft, Schorsbos groeit, Schorsbos 
veert op! Laten we met z’n allen zorgen dat Schorsbos blijft 
voortbestaan. Dit jaar achter Prins Carlo d’n Urste aan en alvast 
vooruit blikken naar ‘t volgend jaar, dan bestaat Schorsbos 
66 jaar! De groei is er nog lang niet uit. Maar eerst van het 
carnavalsjaar 2020 genieten!

Proost!
Tom Dissel, Minister President Schorsbos Kabinet.

GROEIGROEI
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 Ik heb zin um iemand ’n 

compliment te geven

  Hoe komt jouw familie 
bij Beter Bed terecht?

Kontekruiper!

Ze hebben zich 
er ingedraaid.

Op het moment van het verschijnen van deze mooi 
krant hebben we alweer een hele periode van voorbe-
reidingen, evenementen en activiteiten achter de rug. 
Maar hebben we het mooiste feest van het jaar nog 
tegoed. Carnaval 2020 we zijn er klaar voor. 

Als Minister van Begin tot Eind kan ik dan ook niet wache
ten om de carnaval officieel van start te laten gaan op de 
zaterdag middag. Dit gaan we dan ook doen rond de klok 
van twee uur bij de Hobeljanus die wederom mooi staat 
te pronken op de hoek Hoofdstraat/Schootsestraat. Hier 
ontvangen we rond 13:45 uur Hoogheid Prins Carlo d’n 
Urste met zijn gevolg, en zal onze hoogheid zijn proclae
matie voorlezen. Aansluitend hebben we een nieuw evee
nement op het programma staan. Binnen in de zaal bij 
Het Tramhuis zullen de onderscheidingen Beste Breier, 
Ere Schorsbosser en Hopplukker uitgereikt gaan worden. 
Hiervoor heeft een nieuwe organisatie zich gemeld en de 
schouders eronder gezet om alle gedecoreerde de eer en 
lof toe te kennen die ze verdienen.

Van daaruit vertrekt onze Hoogheid Prins Carlo d’n Urste 
en zijn gevolg richting de markt waar bij de Pomp weer de 
nodige pilsjes getapt gaan worden door onze Oud Prine
sen. En waar de Crazy P’s weer een hopelijk geslaagde 
recordpoging gaan doen onder toeziend oog van de notae
ris. Vervolgens gaan we rond 15:11 uur door naar de tent 
op de markt waar de Geminteroad weer een mooi mide
dag programma voor klein en groot in elkaar heeft gezet. 
En waar we dan ook tot in de kleine uurtjes door kunnen 
feesten. Echter na een paar geweldige dagen gevuld met 
een optocht, receptie, concerten, feesten en een bruiloft 
moeten we dan toch op dinsdagavond ons op gaan mae
ken voor het einde. Rond de klok van twaalf gaan we knale
lend afscheid nemen van onze Hoogheid Prins Carlo d’n 
Urste en zijn gevolg. Nog een laatste pilsje drinken en ons 
pekske weer voor een lange tijd in de kast hangen. Veel 
plezier en we gaan elkaar vast ergens tegen komen.

Minister van Begin tot Eind                                                                                                                                 
Rita Evers

Minister van Minister van 
Begin tot EindBegin tot Eind        

Het getal 4 is een ‘heilig’ getal en wordt geassocieerd met het aardse. Waarschijnlijk zijn daarom 
vruchten verbonden aan het vierde jubileum. Voor de vierde keer mag ik mezelf Burgemister van 
Schorsbos noemen en daar plukken jullie dan maar mooi weer de vruchten van! Dit jaar veert 
Schorsbos zelfs ook op! Das mooi want dan hebben we met z’n allen afgelopen jaar goed gekwèkt!

Ondanks dat m’n paarse hoge hoed nog steeds goed past en naast mij de kleine paarse hoge hoed staat, 
dit jaar de eer aan Jeugdburgemister Thommie, heb ik ook een wethouder aangesteld: Wethouder Royke. 
Natuurlijk staat m’n Geminteraod mij nog steeds overal bij, maar als ik er dan niet was dan waren zij ook 
een beetje de weg kwijt (en dat terwijl #volgdepaarsehogehoed toch echt overal bekend is, maar goed zij 
zijn dan toch wel een beetje tegen d’n draod hè). Plus met al die veertjes en vruchtjes vond ik dat ik mijn 
team een beetje moest uitbreiden.

Het opveren staat ook wel voor het opleven en dat doet het in Schorsbos, van jong tot oud en dat doet 
mij veel deugd. Het volksfeest is, zoals het woord het al zegt, voor het gehele volk. Dus wat nou skiën? 
Carnaval in Schorsbos! Alhoewel dat lijkt een beetje op de après ski, maar dan vijf dagen lang van ’s 
ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Van d’n Boschweg tot aan ’t Zuid en andersom.

Dus trek je pakje maar alvast uit de kast, bekijk het programma en we zien jullie graag tijdens de carnavaleske 
evenementen in Schorsbos! De fysiotherapie hebben we al besproken voor na de carnaval, zodat we jullie, 
alle Schorsbossers en Schorsbosserinnekes, de hand kunnen schudden! Voor nu zeg ik samen met m’n 
Wethouder: Proost op ons prachtige Schorsbosseland!



Jeugdoptocht SchorsbosJeugdoptocht Schorsbos

KOM JIJ OOK KIJKEN? KOM JIJ OOK KIJKEN? 
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Familiecarnaval op
zaterdag22, maandag 24 en dinsdag 25 februari 2020

Ook dit jaar is het weer een groot spektakel in de Schakel. Alweer 
voor de 9e keer wordt het familiecarnaval gevierd in het dorpscen-
trum De Schakel in Wijbosch. We gaan er weer een paar gezellige 
dagen van maken  voor jong en oud.  Na de geweldige Jeugdop-
tocht Schorsbos, op zaterdag 22 februari,  is ook dit jaar de p  rijsuit-
reiking bij ‘Spektakel in de Schakel’ in  ’t Wepus. De gymzaal is weer 
gezellig aangekleed en de DJ’s van Figaro Roadshow staan weer 
voor u klaar met muziekskes om te dansen en te hossen. Net zoals 
de voorgaande jaren is er op maandag en dinsdag vanaf 14.00 uur 
weer een heus familiecarnaval. In de gymzaal is er voor de kinderen 
dan een leuk springkussen en zijn er kaartjes te koop voor de snoep-
bar. Voor de allerkleinste tot 5 jaar is er een speelplein ingericht waar 
ze onder toeziend oog naar hartenlust kunnen spelen en fietsen. Elke 
dag is er weer de verkiezing van de mooist verklede en best dan-
sende jongen en meisje en ontvangen zij een onderscheiding van 
een heuse vakjury. Ook zijn de ballonnenclowns weer van de partij 
om voor de kinderen een leuk ballonnetje te vouwen. Daarnaast zijn 
er voor de kinderen diverse wedstrijden, waarmee leuke prijzen te 
verdienen zijn. Er is een groot podium waarop leuke en gave acts en 
optredens voor jong en oud worden verzorgd. Bekende en minder 
bekende artiesten zullen op het podium de revue passeren. 
Ook voor de interne mens wordt zeker goed gezorgd. Naast een 
drankje aan de bar is er een eetcafé met een kleine menukaart, 
zodat ieders honger gestild kan worden. Voor Spektakel gaat u ook 
dit jaar toch ook gezellig naar de Schakel !

Voor info: 
www.wijbosch.com
of
http://jeugdoptocht.schorsbos.nl

9e
editie

Spektakel in Spektakel in 

DeDe Schakel Schakel

Raodwachters presenteren

INFORMATIE EN NIEUWS OP WWW.GEMINTERAOD.NL

DANS ZWAAI SPRING DRAAI MET ONS!

VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020 | SPIEGELTENT OPEN 14:00U
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Als ik in één woord moet omschrijven hoe ik me voel terugkijkende op afgelopen 
carnaval is dat voldoening. Wat een ongelofelijk prachtige momenten hebben we 
voor en met de jeugd beleefd. Het enthousiasme van de vrijwilligers die zich (op 

allerlei manieren) inzetten voor de jeugdcarnavaleske evenementen is 
enorm, wat ben ik daar dankbaar voor!

Na het carnavalsfeest afgelopen jaar zijn die vrijwilligers al weer aan de 
slag gegaan. Van de route plannen voor de jeugdoptocht in Wijbosch, het 
lesprogramma Carnaval in Schorsbos voor alle basisscholen verbeteren tot 
aan het nieuwe jeugdcarnavaleske evenement Schorsbos Got Talent. De 
inzet van alle vrijwilligers laat zien dat zij carnaval in hun hart hebben en de 
traditie van het volksfeest niet verloren willen laten gaan. Samen het feest der 
feesten vieren dat is waar het om draait! 

Als Minister van Jeugdzaken zou ik dan ook iedereen 
willen oproepen om naar een (of alle, want het zijn gewoon 

enorm leuke feesten) jeugdcarnavaleske evenementen te 
komen en het zelf te ervaren! Wie weet wordt je wel zo 

aangestoken dat je ons een handje mee wilt helpen om 
het jeugdcarnaval een top feest te maken!

RaodwachtersRaodwachters

JeugdprinsJeugdprins
Robin,Robin,  

Jeugdadjudant Nils Jeugdadjudant Nils 

en Jeugdburgemister en Jeugdburgemister 

 Thommie Thommie
Tijdens dit carnavalsseizoen mogen Jeugdprins Robin, 
Jeugdadjudant Nils en Jeugdburgemister Thommie 
regeren over de Schorsbosse jeugd. Zij worden ook dit 
jaar bijgestaan door de Raodwachters.  Jeugdprinses 
Elvera en Jeugdadjudant Bart mogen over Schorsbosse 
jeugd regeren tijdens carnaval 2019. Zij worden natuurlijk 
bijgestaan door de Raodwachters. 

Robin en Nils zitten beiden in groep 8 van basisschool De 
Beemd, waar de bekendmaking dit jaar heeft plaatsgevonden. 
Thomas (maar met carnaval Jeugdburgemister Thommie) 
zit in groep 7 van basisschool ’t Kwekkeveld, maar mocht 
voor deze speciale gelegenheid ook aanwezig zijn.

De klik tussen de jongens zit wel goed, alle drie houden ze van 
gamen en vinden ze carnaval een te gek feest. Op de vraag 
waarom iedereen in Schijndel carnaval moet vieren werd er 
volmondig aangegeven “omdat wij er zijn en er een knalfeest 
van gaan maken!” Carnaval zit dan ook bij deze drie eenheid 
in het bloed! Zij hopen de jeugd overal tegen te komen tijdens 
carnaval, maar zeker tijdens de opening van jeugdcarnaval op 
vrijdagmiddag 21 februari in de Spiegeltent!

Wist jij dat…ze alle drie het leukste aan school de vakanties 
vinden? Nou en vooruit de gymles is ook wel leuk. En alle 
drie willen ze graag tijdens carnaval een keertje langs de 
MacDonalds, beetje jammer dat we die niet hebben in 
Schorsbos. 

Binnen de Geminteraod heeft de jeugd een rol gekregen, de 
Raodwachters. Maar de Raodwachters zijn er niet alleen voor 
leden van de Geminteraod. Alle jongeren van Schorsbos kunnen 
lid worden: van 0 tot 18 jaar. De Raodwachters bestaan uit twee 
groepen: onder de 12 jaar (basisschool) zijn de Boswachters en 
boven 12 jaar (middelbare school) zijn de Grenswachters. Wil jij 
ook lid worden van de Raodwachters? Neem dan contact met 
ons op via raodwachters@geminteraod.nl. Alleen samen lukt 
het om het carnavalsfeest in Schorsbos te bewaken!

Minister van Jeugdzaken
Minister van Jeugdzaken



Hoofdstraat 148, Schijndel  |  073-5474475  |  brilenzo.nl 

OPTOMETRIE | [NACHT]LENZEN | [ZONNE]BRILLEN

Tel: 073-54 929 56  Fax: 073-54 787 30

Rooiseweg 12 5481 SJ Schijndel

mail@mettler.nl   www.mettler.nl

Ook voor winterbanden
Nieuw & Gebruikt

SHOWROOM & WEBSHOP
Tuinmeubelen en MMor pvc-vloeren
Beste prijs-kwaliteit van de regio.

Beachcomber
 Hot Tub!  

.... en na carnaval
heerlijk uitrusten
in uw

Bezoekook onzeShowroom!

Marie Curiestraat 8
Sint-Oedenrode

Telefoon:0413 420 319

LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF BV

Z

VAN ZOGGEL

Ericastraat 21 • 5482 WR Schijndel
Tel. 073 - 5479488 • Fax. 073 – 5475194

Mail. erwin@vanzoggel-lasenconstructiebedrijf.nl 
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Net Nie en Tramhuys geven de maandag tijdens carnaval extra kleurNet Nie en Tramhuys geven de maandag tijdens carnaval extra kleur
Roze Maandag alleen tijdens de Tilburgse Kermis? Welnee! Schijndel kent vanaf 2020 ook een Roze Maandag! Tijdens carnaval Roze Maandag alleen tijdens de Tilburgse Kermis? Welnee! Schijndel kent vanaf 2020 ook een Roze Maandag! Tijdens carnaval 

Op maandag 24 februari 2020 organiseren carnavalsvereniging Net Nie en het Tramhuys vanaf 18 uur de Schijndelse versie van Rosenmontag. In Duitsland is dit het hoogtepunt van carnaval. Op maandag 24 februari 2020 organiseren carnavalsvereniging Net Nie en het Tramhuys vanaf 18 uur de Schijndelse versie van Rosenmontag. In Duitsland is dit het hoogtepunt van carnaval. 
Dat wordt het ook in Schijndel!Dat wordt het ook in Schijndel!

Wat kun je verwachten van dit housewarmingsfeestje van Net Nie?Wat kun je verwachten van dit housewarmingsfeestje van Net Nie?
Een ludieke avond met veel Net Nie verrassingselementen;Een ludieke avond met veel Net Nie verrassingselementen;

Een leuke attentie voor iedereen die op dit feestje komt;Een leuke attentie voor iedereen die op dit feestje komt;
Vanaf 19 uur een gratis broodje (brad)wurst;Vanaf 19 uur een gratis broodje (brad)wurst;

Feestmuziek van een bekende Schijndelse DJ;Feestmuziek van een bekende Schijndelse DJ;
Onthulling van de zomerprins en – prinses voor het nieuw georganiseerde Schorsbos zomercarnaval (23-24 mei 2020)Onthulling van de zomerprins en – prinses voor het nieuw georganiseerde Schorsbos zomercarnaval (23-24 mei 2020)

Kortom, een avondvullend programma garantiert mit viel Spass En dat geldt ook voor het nieuwe zomercarnaval.Kortom, een avondvullend programma garantiert mit viel Spass En dat geldt ook voor het nieuwe zomercarnaval.
 

Zonder teveel prijs te geven, lichten we een tipje van de zomerse sluier op:Zonder teveel prijs te geven, lichten we een tipje van de zomerse sluier op:
Zaterdag 23 mei 2020 van 20.11 tot 00.30 uur (buitenprogramma)/03.00 uur (binnenprogramma)Zaterdag 23 mei 2020 van 20.11 tot 00.30 uur (buitenprogramma)/03.00 uur (binnenprogramma)

Spectaculaire opening zomercarnaval door prins en prinses om 20.11 uur;Spectaculaire opening zomercarnaval door prins en prinses om 20.11 uur;
Er is een buiten- en binnen programma: binnen voor de jeugd met 4 DJ’s en buiten DJ Toon Wouters voor de zomerse knallers;Er is een buiten- en binnen programma: binnen voor de jeugd met 4 DJ’s en buiten DJ Toon Wouters voor de zomerse knallers;

Optreden van een bekende artiest!Optreden van een bekende artiest!
Verschillende leuke activiteiten: Zondag 24 mei 2020 van 12.11 uur- 20.00 uur / 12.11 uur Start op het ‘Sambaplein’ (bij het Tramhuys);Verschillende leuke activiteiten: Zondag 24 mei 2020 van 12.11 uur- 20.00 uur / 12.11 uur Start op het ‘Sambaplein’ (bij het Tramhuys);

13.00 uur Optocht praalwagen met danseressen van Bakker Bart naar het Sambaplein: verschillende sambabands met danseressen stoppen bij meerdere terrassen;13.00 uur Optocht praalwagen met danseressen van Bakker Bart naar het Sambaplein: verschillende sambabands met danseressen stoppen bij meerdere terrassen;
Daarna opening van de prins en prinses op het ‘Sambaplein’;  Braziliaans straat(panna) voetbaltoernooi, schminken en diverse activiteiten voor de jeugd;Daarna opening van de prins en prinses op het ‘Sambaplein’;  Braziliaans straat(panna) voetbaltoernooi, schminken en diverse activiteiten voor de jeugd;

DJ Thomas verzorgt de muziek naast diverse optredens van dansgroepen en bands;DJ Thomas verzorgt de muziek naast diverse optredens van dansgroepen en bands;
20.00 uur Afsluiting zomercarnaval.20.00 uur Afsluiting zomercarnaval.

Net Nie & Tramhuys gehen mit dir los! Bis bald!Net Nie & Tramhuys gehen mit dir los! Bis bald!

Rosenmontag of Roze MaandagRosenmontag of Roze Maandag

nu ook in Schijndel tijdens carnaval!nu ook in Schijndel tijdens carnaval!
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Lang, heel lang geleden, toen de broekspijpen 
nog wijd waren en het behang bruin met 
oranje, toen gebeurde er iets moois. In de 
koude dagen van die winter in 1971 stapte het 
Hermalen uit de schaduw, in het bonte licht 
van de carnaval.

De Blekke Ploeg was een feit. Een ploeg 
opgebouwd door hardwerkende mensen, die op 
en van dit mooie stuk land leefden ten zuidwesten 
van Schijndel. Mensen die wisten hoe hard je 
soms elkaar nodig kon hebben en dat het maar 
wat belangrijk was om ook het plezier samen te 
delen.

We kochten een blauw met witte das, bouwden 
een carnavalswagen en deden vanaf dat jaar 
altijd mee in de optocht van Schorsbos. En met 
de jaren werd het carnaval groot in het Hermalen. 
Onze club groeide snel, bouwde grote wagens 
en won mooie prijzen. Wie is er niet bij de 
Blekke Ploeg in het Hermalen geweest. Het kon 
bijna niet op, maar we bleven toch bescheiden, 
misschien soms te bescheiden. Maar zo zijn wij 
opgegroeid, want als iedereen een stapje terug 
doet, kom je ook vooraan te staan. 
En met een trotse stap terug, is voor ons het 
moment gekomen om afscheid te nemen van 
het Schorsbosse toneel. We kijken terug op bijna 
50 jaar carnaval. Een tijd waarin we ontelbaar 
veel plezier hebben gehad. Niet alleen binnen 
onze ploeg, maar met iedereen die in Schorsbos 
carnaval vierde. Graag bedanken en herinneren 
wij iedereen die deel heeft uitgemaakt van onze 
ploeg. Ut waar unne skônne tèd.

Houdoe en hopelijk zien we mekare mi carnaval.
De Blekke Ploeg

Ut waar unne skonne tijd!Ut waar unne skonne tijd!

Mèn overgrootvader 
was Witte Veder.

En ik ben wijd weg 
familie van Stalin.



Boschweg 120 - 5481 EJ Schijndel. 
Telefoon. 073 690 8701. 

E-mail. info@ deheerenmeester.nl.

Zondag 9 februari

SCHORSBOS GOT TALENT (13:11 open)

Zondag 16 februari

KREK WA ANDERS BAL ( (13:11 open) 
Vrijdag 21 februari

JUFFENMEESTERBAL
Zaterdag 22 februari

VRUGERWASALLESBITTERBAL 
Mè de skonste  Carnavals Toppers van vrûger

Zondag 23 februari

PRIJSUITREIKING OPTOCHT
Maandag 24 februari

middag :KIENTJES ZEN DE BAAS (14:11)

avond: LAOT OEW EIGE HEURE BAL
Dinsdag 26 februari

NOG INNE DAN!

Tijdens de optocht zijn wij open inclusief 
terras en buitenbar!

Zondag 23 feb: Optocht

Carnavalsgroepen en verengingen 
Voor carnavalsgroepen en verenigingen zijn wij op 
afspraak geopend. Zoek jij nog een locatie om iets 

met jouw carnavalsgroep of vereniging in een 
besloten omgeving te organiseren? Twijfel dan 

niet om ons even te bellen voor de mogelijkheden.  
(+31) 6 11 97 84 44

De feestlocatie van Schĳndel

www.visite.nu
Hoofdstraat 54

5481 AH  
Schijndel

Deze bon is niet geldig in combinatie met ander actie-
artikelen en is in te leveren t/m 22 februari 2020.

Hoofdstraat 121, Schijndel • Tel.: (073) 5477842

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.00 - 21.00 uur
Za. 7.30 - 21.00 uur  •  Zo. 9.00 - 20.00 uurEIJKEMANS

op één 
artikel uit 
onze slijterij

WAARDEBON
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 WisselRomkan: (1960) 
beschikbaar gesteld door prins Theo d’n urste, wisselbeker 1e prijs meest originele carnavaleske idee voor in de optocht

D’n wissel Dorstvlegel (1984) 
geschonken door Huub Persons (de Dors(t)vlegels) 1e prijs voor de beste wagen  Jos van Dinther trofee, 1e prijs voor de beste wagenbouwer

Grote klomp voor de grote loopgroepen
(is nu de wisselbeker,door Net Nie beschikbaar gesteld.)

Kleine klomp
1e prijs voor de kleine loopgroepen

D’n Kolderkar
1e prijs jeugdgroepenPrijzenPrijzen

RouteRoute

De Grote Optocht op 23 februari start om elluf over een en gaat van 
Zuid naar Noord. De start is op de Europalaan ter hoogte van ‘t Zuid. 
De optocht gaat dan in een rechte lijn dwars door het centrum naar 
het plein bij de Boschwegse Kerk. Na afloop van de optocht zullen de 
praalwagens opgesteld worden rond om het plein. Daar zal ook de 
prijsuitreiking namens de Prins en zijn gevolg plaatsvinden, waaronder 
de beruchte Roomkan, voor het  meest carnavaleske  idee, 1e prijs 
wagens en prijzen voor de loopgroepen en de jeugd. 
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Ik ben net van een 
muts gevallen

Hoe heet ze?

Grote optocht SchorsbosGrote optocht Schorsbos

Ik stoa d’r ók 
op te springen.

Ik begin te zweven ès ik oan 
carnaval denk,



Galvaniweg 2E

5482 TN Schijndel

06 22 74 31 30

vandenboogaardbouwservice.nl
info@vandenboogaardbouwservice.nl

INVICTA WATCH EUROPE KRONENBURGPARK 12, 5321 JM HEDEL TEL: 073 - 59 95 660

FB  Triangel Bar  
                 Gonny Schouten

Voor goed beleg op je broodje of
een lekker stukje kaas

moet je op de Boschweg zijn.
Wij verkopen onder andere

Stompetorenkaas, de lekkerste kaas van Nederland,
Franse droge worst

(in veel verschillende smaken)
en natuurlijk nog veel ander lekkers.

KOM MAAR EENS LANGS OM TE PROEVEN!
Boschweg 95, 5481 EC Schijndel • 06 16936519

Met deskundig advies en voor ieder budget!

De grootste badkamer- en tegelspecialist van Zuid-Nederland!
•  Vloertegels
•  Wandtegels
•  Sanitair
•  Complete badkamers
•  Accessoires

Rooiseheide 21 • 5481 SG  SCHIJNDEL • tel. 073-5493165
info@janvanerp.nl • www.janvanerp.nl
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SCHORSBOSSERSCHORSBOSSER

PRIJZENKAASTPRIJZENKAAST  
Als je een carnavalsprijs in de wacht wilt slepen 
zijn daarvoor een groot aantal mogelijkheden. Een 
opsomming van de prijzen die verband houden met 
carnaval. 

Het begint al op het LIEKUSFIST. 
Dit festival vindt plaats in de aanloop 
naar Carnaval en daar wordt bepaald 
wie dat jaar de beste originele 
carnavalshit van Schorsbos presenteert. 
Die winnaar ontvangt het ‘LOET 
WOUTERS VAANDEL’ 

en mag dat een jaar beheren. In de 
open categorie kan je tevens kans 
maken op de ‘IK WILLEM TROFEE’, 
ooit in het leven geroepen door de 
toenmalige prins Willem.

Op vrijdagavond vóór carnaval is 
de volgende mogelijkheid om je 
te onderscheiden. De deelnemer 
die tijdens het Kolderiek Festijn de 
mooiste act neerzet verdient daarmee 
de 
zgn. ‘KOLDERRIEK’.

Op carnavalszaterdag wordt rond de 
opening van Carnaval de speciale 
‘PUL’ uitgereikt door de ‘moeder van 
Carnaval’. Deze onderscheiding is voor 
een persoon die in het algemeen veel 
bijgedragen heeft aan het Schorsbosse 
Carnaval.

Ook voor de jeugd zijn er leuke 
prijzen te winnen.
De meest carnavaleske uitvoering t
ijdens de jeugdoptocht wordt beloond 
met de 
MIES V.D. STEEN WISSELTROFEE.

Ook krijgen alle deelnemers 
aan de 
JEUGDOPTOCHT EEN MEDAILLE.

Zaterdagmiddag volgen er nog 
enkele prestigieuze onderscheidingen.
De ‘BESTE BREIER’ wordt uitgereikt 
door de Carnavalseburgemister en is 
voor iemand die veel voor 
Schorsbos heeft betekend. 
Deze prijs heeft uiteraard een 
connectie met Jansen de Wit.

De ‘ERESCHORSBOSSER’ is 
voor iemand die Schijndel buiten de 
gemeentee grenzen op de kaart heeft 
gezet. Dus regionale of landelijke aandacht 
heeft gekregen of een bepaalde prestatie 
heeft geleverd waardoor Schijndel in 
een positief daglicht is komen te staan. 
Dit gebeurt op voordracht van de 
Minister van Staat.

De ‘HOPPLUKKER’ wordt uitgereikt door 
de hoge raad. Ook deze gaat naar een 
verdienstelijk persoon. Dit gebeurt op 
voordracht van de ‘ouw prinsen’.

Op zondag met carnaval zijn er weer 
volop mogelijkheden om iets te winnen. 
In de optocht met name. Wie het meest 
carnavaleske idee heeft in de optocht 
ontvangt de ‘WISSELROMKAN’. 

Daarnaast is er nog een grote 
WISSELBEKER voor de winnaar bij de 
LOOPGROEPEN. 

In de categorie praalwagens  krijgt de 
winnaar de ‘DORSVLEGEL’ voor een 
jaar mee naar huis. 

De beste bouwer van de wagens mag 
de ‘JOS VAN DINTHER BOKAAL’ een 
jaar bewonderen. Deze prijs is genoemd 
naar één van de beste wagenbouwers 
uit onze optochthistorie.

Kortom, wil je je prijzenkast opsieren 
met iets origineels; neem deel aan 
één op meerdere van deze prachtige 
evenementen! 
EEUWIGE ROEM IS SOWIESO VERZEKERD…….

2121

GeminteraadGeminteraad

Kende gè mèn  femilie?

Doar heb ik nog samen 
mè in bed gezeten.

Feitjes op een rijFeitjes op een rij
*  3e worden en 20 halve biertjes delen doen wij 

niet moeilijk over
*  welkom welkom bij de geminteraod was ons 

eerste nummer 
*  wist je dat we hebben meegelopen met de 

optocht maar ook weer niet ;)
*  er veel ruilers zijn in de geminteraod die houden 

van om zo veel mogelijk verschillende pinnetjes 
te verzamelen

*  Yes we can can
* opgericht 1-4-2016
*  het verschil tussen de jongste en de oudste in de 

club 56 jaar
* we waren de eerste podium deurzakkers
*  onze burgermister heeft het vliegrecord met de 

meeste stagedives



Joop
van Lanen
Hoofdstraat 39
5481 AA Schijndel
T:  073 - 5430 666
M: 06 - 4799 8082

Financieel advies • Hypotheken • Verzekeringen
www.joopvanlanen.nl   •   info@joopvanlanen.nl

www.wijnenbouw.com

OUD PRINS ROBERT DUN ALLERJONGSTE EN ZIJN ADJUDANT EN HOFDAMESOUD PRINS ROBERT DUN ALLERJONGSTE EN ZIJN ADJUDANT EN HOFDAMES
WENSEN JULLIE EEN FIJNE CARNAVAL 2020!WENSEN JULLIE EEN FIJNE CARNAVAL 2020!

UW SPECIALIST IN ZONWERING, ROLLUIKEN, OVERKAPPINGEN EN HORREN .

SCHERPE PRIJZEN, PROFESSIONELE MONTAGE. UITSTEKENDE SERVICE EN NAZORG. 

06-46638037
info@fkzonwering.nl

Steengoedkado.nl
VOOR AL UW WOON ACCESSOIRES & KADO’S.

Decoratie: begane grond 
Lunchroom Angie’s: 1e verdieping 
Meubels: 2e verdieping:

   Hoofdstraat 138 • 5481 AJ Schijndel • www.steengoedkado.com

  

Hoofdstraat 133 Schijndel  |  www.debeddenwinkel.nl

Drink 
eet slaap 
en door...
... het is Carnaval!
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Schorsbos veert op!Schorsbos veert op!

Achter in de krant de oplossing

Streep onderstaande woorden door 
en maak van de overgebleven letters e
en woord van 13 letters.

Dekbed – Dons – Eend – Kietelen – Lichte Matras
Pont – Springen – Tooi – Veer – Veertig.

Beste Schorsbossers 
en Schorsbosserinnekes,

Schorsbos veert op, alsof we un bietje an d’n 
boijem zate. Niks is minder waor. Schorsbos 
hi nog noit zo geleefd as afgelope jaore. De 
gominteraod trekt kei hard an t lesprogramma 
en dè in combinatie mi t scholenorlest makt da 
ze weten wa carnaval is, wa d’n hopblejanus 
is en wa de prins doet. De leste is kei knap 
want de wete wij mar amper.

Dizze prins houd ervan andere gedaantes an te 
nemen en zo gat ie dan ok fluitend dur t leven.
Hij werkt be TVE in Papgat en dè hen ze daar 
gewete. Un groot spandoek an de gevel bij 
Hennie van Osch. Daor glimpt ie zo op, dat ie 
in d’n avond gewoon oplicht. Dan d’n adjudant. 
Zurgt netjes veur d’n Prins. Hij hi zeg maar un 
soort staffunctie. 
1 groot veurdeel hit ie wel. Hij is alted bè de ted. 

Ok de raod van elluf die d’n hoghed hi meegrbracht 
hi t goewd veur mekaor . Un mooi pluugske 
mensen. Ze zen gewend um dur t durp te trekken 
in skon pekskes en achter de muziek an te lopen. 
Ok hen ze di jaor skon neij steke geregeld. Zo 
staon we er ok de kommende jaore skon op.

Veur t overschotje is dit jaor un speciaal jaor. Hun 
44 jaorig bestaon. Dè zudde ze nie geve. Mistal 
houd dun overschot nie zolang stand. Nou ja as 
ge t mar goewd conserveerd dan kan t nog heul 
lang mee. De hofkapel zal ok di jaor ons begleide 
van skon meziek.

In un muziekstuk is de opmaat hil belangrijk. Zo 
zal ook di jaor un belangrijke rol speulen in de 
opmaat naor on 66 jaorig bestan volgend jaor.

Om in het motto te blijven, meegaont en gruwelijk 
sterk mi un enorme veerkracht.

We gaon d’r un skon jaor van maken

Mensen ik wens oe unne skonne Carnaval.  
Blèft nie thuis zitten want Schorsbos, Veert op!!

Minister van Protocol Jehannes

ONZE PRINS ONZE PRINS 
GING ÙIT FISTENGING ÙIT FISTEN

(Op de melodie van Zwarte Piet ging uit fietsen).

Onze prins ging ùit fisten
In skón Schorsebos

Din mee in d’n optocht
Mar z’n wiel dè zaat los

Hij waar halverwege
En zin tegen van Thiel

‘k heb ’n gat moeten loaten vallen
Dùr m’n prinsenwagenwiel
Van Thiel die moes laache

En zin, beste Prins
Hier hedde un fietske

D’n Boschweg is ginds
Och dùrskes en jùngskes
Let heel goed op want,

Misschien ziede Carlo fietsen
Mè z’n adjudant.

2323 Ik ben ooit begonnen als 
schrijver, smerrig wèrk me 

dè inkt aon oe voeten!

Smerrig? Nee dan ikke, ik 
ben lang spiraaltje geweest.

JehannesJehannes

Na de feestdoage han we nog bietje kruidnòote over en nou is’t al 
Carnaval dus denkte: Toe Mar wir. T’is mar een Overschotje, Nèt Nie te 
wènnig om weg te mikken, dan wordt ‘t Crazy anders!
Wie lust ‘r nou nie unne Hartige Taart mi Carnaval want wie zuut is krègt 
lekkers, roept Prins Carlo. Mi wè rijpe bananen en de kruidnootjes die 
d’r dus nog over zèn kunnen we iets fabrieken.
Het Hoefnix meer dan unne stevige mikske te worre, lekker tussendoor 
meej un beker mulluk veur de Honger en Dorst um soaves un lekker 
Pieters Pintje te kunnen vatte tussen ’t hossen op de meziek van de 
Hofkapel.
Vur de variasie kunde in plaats van appelmoes Mauwpirre gebruiken, 
mi òk nog Amaretto issie meer geschikt vur de Plekkers onder ons mar 
dan is tie meer Gemint tegen d’n Droad. Deze ronde mik hi dan wel een 
begin mar Gin Eind! Het beslag moete nie te Dundraaie want anders 
goat íe Bellenbloaze. Hedde de mik gebakken as un Koai Keij dan issie 
nog altèd goed zat vur de Hopbelperdjes.
Wat hedde nodig?: 
Zakske kruidnoten (175gr) 
1/2 tl bakpoeder
1/4 tl baking soda
Snufke zout
2 hele rijpe bananen
70g appelmoes
2 el melk
Kleine springvorm

Hoe doede dat:
Verkruimel de kruidnoten fijn, de oven die zette al op 175 graden. Dan alle 
meel van de kruidnoten samen mi bakpoeier en baking soda husselen. De 
mulluk en appelmoes ruurde deur de intussen geprakte bananen en dees huse
seltje husselde dan wir mi het ander husseltje. Al dieje derrie goat in de kleine 
ronde springvurm en hupla de oven in. Na 25e30 minuutjes issie as’t ut goed is 
goudbruin en kloar um te knauwen.
 

KRUIDNOOTJES MÈ BANANEN MIKKRUIDNOOTJES MÈ BANANEN MIK



KLOOSTERSTRAAT  -  SCHIJNDEL  -  TELEFOON 073 - 549 33 30

CARNAVALSPROGRAMMA
Vrijdag 21 februari

Zaterdag 22 februari

Zondag 23 februari

Maandag 24 februari

Dinsdag 25 februari

www.grandcafedehopbel.nl

KLIK live on stage   Aanvang: 22.00 uur

POKEY AND THE HEADLIGHTS
live on stage Aanvang: 22.00 uur

De gehele dag verschillende DJ’s

SNERTCONCERT  Aanvang: 14.11 uur
Na snertconcert, verschillende DJ’s tot in de late uurtjes

DE LESTE AIEOM 2.0 Aanvang 19.00 uur
Met verschillende DJ’s 

Hoofdstraat 171 • 5481 AE Schijndel • 073-5479123
www.dekafmolen.nu  •  info@dekafmolen.nu

 22 t/m 25 februari
De cafetaria is al deze dolle dagen geopend vanaf 11.30 uur

Het restaurant is zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur
en maaandag en dinsdag vanaf 17.00 uur geopend

 
“Schorbors veert op” pizza voor maar  € 6,–

In cafetaria en restaurant!

Wij bezorgen graag uw “katermenu” elke dag vanaf 11.30 uur
Uiteraard zijn bij ons grote groepen van harte welkom.

Om teleurstellingen te voorkomen is reserveren gewenst.

POKE

VRIJDAG:

VIEZE JACKVIEZE JACK

GEBROEDERS KO!

SMÉRRIG DISKJOCHIESSMÉRRIG DISKJOCHIES

POKE

DEF RHYMZ
OTTO WUNDERBAR

ZATERDAG:

ZONDAG:

MAANDAG:

DINSDAG:

GEBROEDERS KO!

DEF RHYMZ
OTTO WUNDERBAR

live! 

Gratis!

Gratis!
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Prins Carlo d`n Urste, Prins Carlo d`n Urste, 
Adjudant MariAdjudant Mari
en  hofdames  en  hofdames  

Miranda & SilviaMiranda & Silvia

Op een zonnige donderdagmiddag vlak voor kerst 
val ik binnen bij een verfwinkel in de Pegstukken om 
een interview af te nemen bij een carnavalist in hart 
en nieren maar ook in de rest van zijn lijf. Feestneus, 
mensenmens, positivo en vastenavond-sponsor 
Twan Vissers. Een carnavalsvierder van het eerste 
uur want hij was er al vroeg bij.

Als jochie  van een jaar of 6 mocht hij al naar de 
instuif om daar zijn eerste carnaval te vieren. Hij 
kreeg daar het carnavalsvirus te pakken en is het 
nooit meer kwijtgeraakt. Lekker hossen, zingen 
en lallen, het beviel hem meteen erg goed. Iets 
later ging hij naar de tienerclub en ook daar was 
de carnaval voor hem het hoogtepunt van het jaar. 
Hij had ook nog het “geluk” dat zijn broer toentertijd 
ziek werd van bier en dus de perfecte bob was. 
Samen struinden de broers met carnaval heel Schijndel 
door om toch maar niks van het zgn. feest der feesten 
te hoeven missen.
’s Ochtends om 09.00 uur was hun eerste adres de 
kantine van de voetbalclub Schijndel. Het werd een 
wedstrijd van wie het vroegste aan het bier kon zitten 
en meestal zegevierde onze Twan. Ook de Triangelbar 
was destijds een adres waar ze er voor de middag al 
niet in ‘spiertsten’. Toen zijn broer verkering kreeg zocht 
Twan een andere compagnon om te gaan feesten. 
Want in zijn eentje vindt hij het maar niks. Hij vond die 
metgezel dicht bij huis. Zijn vader ging mee en samen 
waren ze menigmaal op carnavalsmaandag de eersten 
bij het spekstruifeeten bij de Crazy Horse. Twan keek 
echter al vooruit en zag tijdens zijn bezoeken aan het 
snertconcert dat als je muziek maakt je dan nogal licht 
in de buurt van het feest bent. Medetoeschouwer Wilma 
van Schaijk opperde dat ze muziek wilde gaan maken 
en haalde Twan over om dat voorbeeld te volgen. In 
zijn jeugd sloeg hij thuis met zijn broer al op potten en 
pannen, hij had een goed ritmegevoel dus het werd 
trommelen. Hij kwam in contact met muzikanten uit de 
wijk Plein en die waren net met een naamsverandering 
bezig. Van “’t is alt wè” werd het “Toe Mar” en Twan 
stapte ook in. Toen veranderden zijn carnavals heel 
erg. Hij schrok er n.l. van dat je zo goedkoop carnaval 

kon vieren. Was het eerst een kwestie van veel rondjes 
geven, toen werd het veel muziek maken en ‘lappen 
‘met z’n allen en af en toe een drankje van de kastelein. 
Ondertussen sleepte Twan zijn eega Maria ook mee in 
zijn passie voor Carnaval. Maar waar Twan de volle vijf 
dagen vol gas gaat, is het voor Maria na het weekend 
wel zo’n beetje gedaan; zij wordt dan ook vaak weer 
helder van geest op haar werk bij Laverhof verwacht. Als 
je Twan vraagt naar zijn hoogtepunten tijdens Carnaval 
moet ie even denken. Eigenlijk is het voor hem één 
groot hoogtepunt, maar de optocht, het snertconcert en 
de lesten ojjum steken daar toch net iets bovenuit. Ook 
de Klompenklets vindt hij een fantastisch evenement. 
Twan laat mij zijn telefoon zien met daarop een tijdklokje 
dat de seconden, minuten en uren aftelt tot carnaval. Op 
het moment van het interview nog 70 dagen.

Hoezo gek van Carnaval?
Het feit dat hij het hele jaar door met regelmaat 
carnavalsmuziek draait zegt ook wel iets over zijn 
‘afwijking’. Het personeel in zijn verfwinkel moet er mee 
lachen. Met plezier denkt hij ook terug aan die keer dat 
hij serieus vreemd is gegaan met Carnaval.
Zijn onecht huwelijk als boerenbruidegom met 
boerenbruid Maria Kemps staat in zijn geheugen 
geschilderd met vrolijke en kleurrijke kwaststreken.
Ja, Twan etaleert zijn liefde voor Carnaval op veel 
manieren, niet in het minst tijdens zijn jarenlange prachtig 
aangeklede etalages tijdens de Carnavalsperiode. Drie 
keer won hij de prijs voor mooiste etalage, waarbij één 
keer zelfs levende geesten tentoon stonden. Twan houdt 
van Carnaval, en hij ziet dan ook met lede ogen aan dat 
het feest aan omvang inboet. Die lede ogen worden ook 
vochtig als hij zegt dat zijn clubje Toe Mar zo klein dreigt 
te worden dat muziek maken niet meer mogelijk is. Het 
gaat hem zichtbaar aan het hart. Hij beseft dat tijden 
veranderen en dat de jeugd andere interesses heeft 
maar toch….

Gelukkig is een virus meestal heel hardnekkig en blijft 
Twan voorlopig nog Schorsbos mee kleuren.
We wensen hem daarbij nog vele jaren veel plezier!

De Redactie.

(De)          Gek van Carnaval(De)          Gek van Carnaval

De Pegstukken 2, 5482 GC Schijndel
Tel: 073 - 549 87 34

www.twanvissers.nl

 Veer tien komt noa elf

  En veer tig is altijd 
noa negentien.
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@ De Glazen Boerderij 4, Schorsbos

DISCO +
CARNAVAL +

VINYL

70’s, 80’s  

& 90’s

Wenst alle 

Schorsbossers en
Schorsbosserinnekes 

een verrekkes skôn carnaval!

En ook wij gaan het weer vieren natuurlijk,
dus wij zijn gesloten

van zaterdag 21 februari tm 25 februari!!

Peerz’ Living & Lifestyle
Rooiseweg 1 – 5481SJ Schijndel

073-303 0078
info@peerz-living.nl

Residence van Prins Carlo d’n Urste  en Adjudant Mari
Thuishonk van Net Nie

 
Grote versierde tent van ruim 150 m2 

op het terras van het Tramhuys samen met de Hopbel
 

Programma zaal centraal:

Zaterdag 22 febr. 14: 11.uur:  Schorsbosonderscheidingen
 20: 11 uur:  Lalala avond m.m.v. DJ Rob Engels ,  De Drie Pilskes, 
 De Gineinders, Peer, Nico en Wim ( zaal open om 19.00 uur)
Zondagmiddag 23 febr.
  optocht kijken vanuit binnen of vanaf het terras onder het genot 
 van iets lekkers
 18:00 uur Prins Carlo d’n Urste (ser)veert  het eten op voor € 11 p.p.
Maandag 24 febr. 19:00 uur Net Nie Rosenmontag Housewarming met DJ Richard
 (Net Nie deelt in de tent gratis broodjes worst uit)
Dinsdag 25 febr. 19:00 uur DJ Richard
Woensdag 26 febr. 15.11 uur Haring happen

Restaurant Het Tramhuys
Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag geopend van 17:00 t/m 21:00 uur

Speciale Schorsbors kaart  met gerechten vanaf  €11.11
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Krek
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Anders
Bal

zondag
16

februari
2020

van
13:11uur

tot
17:00uur

Arnold van Osch | Arno Sloot | Rene Ulehake
Peter Hellings | Theo van Veghel | Euginio van Dijk

ZUS | Felix Kooijmans | Nancy van Heeswijk

Cafe-Zaal De HeerenMeester
Boschweg 120 in Schijndel

Prins 
Carlo d’n Urste

Aanmelden en/of info mail: clubvan100@geminteraod.nl



Rebus oplossing: 
Men kent de vogel aan zijn veren.

Oplossing: Schorsbos veert op 
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Boleij Design Boxtel
www.boleijdesign.nl
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Druk en verspreiding:
DeMooiSchijndelKrant

Het Schorsbosser Blaoike
is een uitgave 

van het Schorsbosser kabinet Schijndel

www.Schorsbos.nl

Op zaterdagavond 22 februari a.s organiseert 
Carnavalsvereniging De Gineinders i.s.m. het 
Tramhuys de tweede Lalala Aovend. Het den-
derende succes van 2019 smaakt naar meer 
zodat Schorsbos hopelijk weer een nieuwe 
Carnavalstraditie rijker is. Schorsbos veert op 
en dat zullen we weten!

De belangrijkste ingrediënten voor een avond vol 
ouderwets Schorsbosse gezelligheid zijn echte 
carnavalsmuziek en veel interactie en beleving 
met het publiek. De presentatie is in handen 
van De Drie Pilskes. DJ Rob Engels zorgt voor 
de muzikale omlijsting. Het Pilskes trio brengen, 
niet gespeend van al te veul zangtalent, de sfeer 
erin als voorzangers met enkele klassieke ‘meele
allers’. Verder staan op het programma een ope
treden van Peer Wouters, Nico van Engelen en 
Wim van Erp die met elkaar de echte ouderwetse 
Schorsbosse Carnavalskrakers ‘laaif’ ten gehore 
brengen. Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Carlo 
d’n Urste en zijn gevollug zullen acte de presence 
geven. Verder staan er een tweetal verrassingse
acts op het programma die echt bijdragen aan 
de onvervalste carnavalssfeer. Hoewel De Drie 
Pilskes een strakke vinger in het repertoire van 
de Lalala Aovend houden, is er altijd ruimte voor 
improvisatie…als het maar ouderwets Schorsbos 
gezellig is. Het belooft weer een gedenkwaardige 
avond te worden, dus ….zurreg da ge d’r bè bent.

De Lalala Aovend start om precies 20.11uur. Zaal 
Centraal van het Tramhuys te Schorsbos is gee
opend vanaf 19.30uur.

LALALA AOVEND IN REPRISELALALA AOVEND IN REPRISE
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Februari Wetter te  doen is? Hoe loat? Woar?

 Zaoterdig 8 Hoptoer 19.30 uur Schijndels Horeca
 Zondig 16 Krèk wa anders bal 13.00 uur Heerenmeester
 Dinsdig 19 SeniorenBal 19.00uur Annahof, KBO Hoevenbraak
 Woensdig 20 SeniorenBal  19.00uur Mgr.Bekkershuis, KBO’S 

 Vreddig 21 ScholenBal 08.45uur DIV scholen
 “ “  3 koetjes vuraf 15.00uur Holy Cow
 “ “ kinderevenement 16.00uur Spiegeltent  
 “ “ Kindercarnaval 19.00e21.30u De Zwengel
 “ “ Kolderiek Festijn 20.11uur Spiegeltent

 Zaoterdig 22 Sleuteloverdracht  10.00uur Kuussegat 
 “ “ Jeugdoptocht  12.45uur Wijbosch
 “ “ Proclamatie Prins 13.45uur Hopbeljanus
 “ “  Onderscheidingen  14.11uur  Tramhuys
 “ “  Recordpoging pomp 15,.. uur de Pomp
 “ “  
 “ “  Spektakel in de Schakel 14.00 uur Wijbosch 
  “ “ Schorsbos verwelkomt! 15.11uur Spiegeltent
 “ “ Uitslag Jeugdoptocht 16.00uur De Schakel
  “ “ Kindercarnaval 19.00e21.30u De Zwengel
  “ “  Boetetocht Prins 18.00e20.00u Horeca
 “ “  LALALAeaovend 20.11uur Tramhuys
 Prijsuitreiking Skônste blaoike  23.00uur Holy Cow 

 Zondig 23 Carnavalsmis 10.00uur St.Servatiuskerk 
 “ “ Grote Optocht 13.11uur Start Europalaan
 Prijsuitreiking Wagens, Loopgroepen 16.00e18.00u Finish Boschweg
  “ “ Zwieren in de Zwengel 19.00e21.30u De Zwengel
 “ “  Housewarming 20.00 uur Tramhuys 
 Bezoek Winnaars Optocht 20.30uur Residentie winnend clubke
 “ “  Residentie 23.00uur Tramhuys

 Maondig 24 Carnavalsontbijt 10.00uur Horeca’s
 “ “  Receptie Prins 11.11uur Spiegeltent
 “ “ Tocht der Tochten 13.11uur Holy Cow 
 “ “ Spektakel in  14.00uur De Schakel 
 “ “ Snertconcert 14.11uur De Hopbel
 “ “ Zwieren in de Zwengel 19.00e21.30u De Zwengel
 “ “ Boetetocht Prins 19.00uur Horeca 
 “ “ Residentie 23.00uur Tramhuys

 Dinsdig 25 Boerenbruiloft ontbijt 11.33uur Spiegeltent
 “ “  Huwelijksvoltrekking  13.11uur ’t Spectrum
 “ “  Spektakel in  14.00 uur De Schakel
 “ “ Boerenbruiloft receptie 14.33uur Spiegeltent
 “ “ Pubquiz 15.30uur The Holy Cow
 “ “ Afscheid jeugdcarnaval 17.00uur Bloemenwijk
 “ “ Zwieren in de Zwengel 19.00e21.30u De Zwengel
 “ “ Lèste Aoiem 20.00uur de Hopbel
 “ “ Boetetocht Prins 21.00uur Horeca 
 “ “ Afsluiting lèste Aoiem  22.30uur De Hopbel
 “ “ Begrafenis Hopbeljanus 23.59uur Hopbeljanus

 Woensdig 26 Askruisje 19.00uur St. Servatiuskerk
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