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Beste Knoerissen en Mienekes,

“Walco, waar blijft jouw stukje? Dit moet uiterlijk 
5 december worden ingeleverd.”

Bovenstaande is een herhaling van zetten en ik 
denk voor de meesten erg herkenbaar. Leven in 
de waan van de dag en maar doorakkeren, met 
soms te weinig oog voor ontspanning. Maar in 
ons lied ‘Fist in Uje’ staat geschreven;

‘ne Knoeris is ‘ne goeie niet te vermoeie
Fiste zit in z’n bloed.
De sfeer moet groeien, nou niks verknoeie.
Fiste dè doet oe goed.

Dat betekent dat we weer mogen, we gaan er 
weer vol tegenaan en wij hebben er zin in kan ik 
jullie vertellen.

Zo zijn we op 8 november van start gegaan met 
het Soiree / Installatieavond, beide evenementen 
in één gegoten. Een meer dan gezellige avond en 
een mooie aftrap voor het nieuwe carnavals-
seizoen. Tijdens de installatieavond hebben we 
nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en 
hebben we vrijwilligers uitgezwaaid. Bij het uit-
zwaaien viel er één vrijwilliger op:  Jan Paalman. 
Jan is meer dan 45 jaar lid geweest van onze 
stichting, een bijzondere prestatie in de huidige 
dynamiek en eerder genoemde waan van de dag. 
Jan nogmaals dank, want vrijwilligers hebben 
we kei hard nodig. 

Een nieuw seizoen, met op zaterdag 9 november 
een nieuw, succesvol evenement: Vùrvoejere. Op 
een laagdrempelige manier de Újese mensen 
verbinden. 

Het nieuwe seizoen, wat al in volle gang is, ziet 
erg goed uit. Een skónne Knoergoeie en weder-

om een geweldig getalenteerd Groowt Újes Ta-
lent. En ik ga ervanuit dat ook onze 55ste Prins 
Porcellus wederom de beste zal zijn.

Op naar 55 jaar CS de Knoerissen. Ik hoor men-
sen denken waar blijft de tijd, want voordat we 
het in de gaten hebben zijn we weer een jaar 
verder.

Knoerissen en Mienekes, neem het allemaal niet 
te serieus, geniet met zijn allen nog meer dan we 
al doen, maak plezier en deel de vreugde. Kortom 
ga mee “Fiste in Úje”.

Ge kunt er nie um hinne!

Walco van de Ven
Voorzitter
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Woordje van de burgemeester

Woordje van de opperknoeris

Beste Knoerissen en Mienekes,

Carnaval staat voor de deur, voor velen het mooi-
ste en gezelligste feest van het jaar. En wat is er 
dit jaar weer een passend motto gekozen: 

“Ge kunt er nie um hinne!”
Want al 55 jaar lang organiseren de Knoerissen 
het carnaval in Uden. Al die jaren zorgen zij sa-
men met de vele vrijwilligers en de ondernemers 
van Uden voor vier dagen feest.  Want carnaval 
vieren dat kunnen de Knoerissen en Mienekes, 
in de vele gezellige cafeetjes, in de tent op de 
Markt maar ook tijdens de optocht in het Udense 
centrum. 

Het Udense carnaval kent inmiddels veel mooie 
tradities. De Pronkzittingen, de Optocht, de Bag-
gemèrt en natuurlijk de Big Party, waar de jeugd 
al meer dan 12 jaar hun eigen feestje bouwt. Stuk 
voor stuk activiteiten waarbij gezelligheid en 
saamhorigheid voorop staat en waar iedereen 

Beste Knoerissen en Mienekes,

Ook in dit bijzondere jaar schrijf ik graag weer 
een stukje in het ‘Knoerissenbuukske’ als de op-
perknoeris van Uden.

Want carnaval in Úje, dór kunde nie um hinne! En 
ge kunt er nie um hinne, omdat ’t Újese carnaval 
niet alleen een feest is voor alle Újenaren, maar 
ook voor alle carnavalsvierders uit de omgeving, 
én ver daarbuiten. Laagdrempelig, gezellig en 
toegankelijk voor iedereen en alle leeftijden. Ook 
dit jaar maken onze vele vrijwilligers dit feest 
weer mogelijk voor iedereen.

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest, 
maar zeker ook een echt volksfeest. Het “feest 
der zotternij” en “even de boel de boel laten”. 
Even lekker niet na te hoeven denken over wat 
morgen allemaal moet, of wat we overmorgen 
moeten presteren. Nee, even helemaal niks 
moet deze 4 dagen. En in deze maatschappij van 
rennen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan 

welkom is. Dat maakt het Udense carnaval tot 
een fantastisch feest. 

In dit Knoerissenbuukske lees je alles over de 
verschillende activiteiten, leuke weetjes, nieuw-
tjes en terug- en vooruitblikken.  Ik vind het be-
wonderingswaardig om te zien hoeveel tijd en 
energie de vele vrijwilligers in de organisatie 
stoppen. Want zij zorgen ervoor dat heel veel 
mensen kunnen genieten van een geslaagd car-
naval.

Ik wens alle Knoerissen en Mienekes een hele 
fijne carnaval toe. En wie weet ontmoeten wij 
elkaar in boerenkiel of carnavalskostuum tijdens 
de sleuteloverdracht in de raadzaal van het ge-
meentehuis, tijdens de optocht of bij een van de 
vele andere activiteiten. 

Maak er samen een mooi feest van!  Alaaf!

Henk Hellegers
Burgemeester gemeente Uden

worden deze 4 dagen van carnaval steeds be-
langrijker.

Van het carnaval in Úje maken wij er samen met 
alle Knoerissen en Mienekes wir één groot feest 
van! Komend jaar, en zeker ook tot in de verre 
toekomst.

In november 2020 bestaat Carnavalsstichting de 
Knoerissen 55 jaar. Een jubileum waar we met 
zijn allen kei trots op kunnen zijn. 

Graag zie ik jullie daarom allemaal met carnaval 
in Úje en in de tent op de Markt om dit feest met 
ons samen te vieren.

En dáárom kunde er nie um hinne mi carnaval!

Carnavaleske groet,
Walter van Uden 
Opperknoeris

“Ge kunt er nie um hinne!”
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Wij willen ons 

Porcus en adjudant: Ties Woltering, Levi van de Donk

Jeugdraad van Elf: Sef Frencken, Floris de Koning, Sam de Jongh, Ries Goossens, 
Wessel van de Ven, Olamide Dijkstra, Cas van de Geer, Foss Verstegen, Ruben de Koning, 

Mees de Klein, Siem van Schadewijk

Jeugddansgarde: Liv Swinkels, Anoek van Rossum, Anne van Beek, Isabel van de Ven, 
Kira Jansen, Saar de Klein, Saar Versteegden, Niene Goossens, Chrisje Verstegen, 

Veerle van Rooij, Sem Gijsbers, Bo Onverwacht

Jeugdhofkapel: Lars Loerakker, Sem Donkers, Thijs Ermers, Collin Rijkers
Kas Elie, Cas de Jongh, Stijn van de Plassche, Tjeerd Mathijssen, Willem Verstegen

Wij zijn de jeugdgroep van de Knoerissen. Prins Porcus, adjudant, 
raad van elf, dansgarde en hofkapel. Onze groep is behoorlijk 
groot, ongeveer 40 jongens en meisjes. Samen vieren we carna-
val en dat doen we graag met jou erbij! Op de jeugdevenementen 
zoals The Big Event, het Kiendjesbal en de Big Party. We gaan ook 
naar het Feest der Feesten, de 60+ zitting en op bezoek bij ander 
carnavalsverenigingen. Je kunt ons ook dit jaar weer zien op een 
hele leuke wagen in de Újese optocht.

Lijkt het jou leuk om samen met ons carnaval te vieren? 
En wil je graag meedoen met één van onze groepen? 
Laat dan je ouders een mail sturen naar
 
jeugdgroep@knoerissen.nl

Carnaval is vooral leuk als het met meer kinderen wordt 
gevierd!

Portretfoto Porcus LIV:
Bianca van den Broek
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graag even voorstellen

Technische groep: Maarten Schönen, Dirk van Ingen, Marcel Schrager, Hans Knechten,
Eric van Lanen, Martijn van Hout, Kees Drijfhout, Broer Manders, Harry Reins, 

Gert-Jan van Lanen, Henk Jansen, Edwin Paalman, Ben Paalman, Tim van Lanen, Anya van Hal

Dansgarde: Famke Broens, Evy Ketelaars, Floor de Laat, Stacey Nolle, Demi van Uden, 
Minette Knechten, Anne Verhoeven, Anne Loerakker

Opper, Prins, Adjudant: Walter van Uden, Thijs Vonk, Ronnie Donkers 

Bestuur: Walco van de Ven, Gert-Jan van Lanen, Mitchell Wijdeven, Jeroen Prinsen, 
Edwin Broens, Frank Rijkers, Walter van Uden, Hanneke van den Broek, Harm de Kleijn, 

Dave de Jongh, John de Visser

Raad van Elf: Marc Janssen, Dave Verwijst, Joost van den Heuvel, Nikki Jansen, 
Thomas Brouwer, Willem van den Brandt, Kai Schumacher, Wouter Smits, Ron Smits, 

Dirk van de Ven, Carlo Clement

Jongeren Dansgarde: Maud de Koning, Imke v Doorn, Noa Teulings, Angelina Janssen, 
Sanne van Doorn, Milou Peters, Pleun v Schadewijk, Hannah van de Ven, 

Larissa van der Burght, Guusje de Rijk

Hofkapel: Rob Manders, Marion Verijke, Alexander Verbruggen, Corik Geurts, Gijs Sevat, 
Linda Marijnis, Tim Tichelaar, Mathijs Geurts, Jort Mathijssen, Nils Schumacher, Jaap Scheffers, 
Wilbert Geurts, Daan Ermers, Freek van Oort, Rianne Paalman, Britt van den Dungen, Dirk Koenen

Hoge raad: Eric Diks, Robert Breukers, Harrie Boogers, Marcel de Laat, 
Thomas Jansen, Lodewijk Vinks, Jan-Willem Grimbergen, Eduard Graat, Roland de Laak, 

Claus van Heesch, Jaap Voorsluys



Ge kunt er nie um hinne! „„

Ge kunt 
er nie um 

hinne!
Reserveren: 0900-zusje
(0900-98753, 20 ct. per gesprek)

zusje.nl
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Porcus LIV Ties Woltring
Jeugdprinsenreceptie 
Wil jij Ties graag feliciteren met zijn 
nieuwe rol als Prins Porcus LIV? Dan 

ben je van harte welkom tijdens 
zijn eigen jeugdprinsenreceptie. De 
jeugdprinsenreceptie vindt plaats 
op zondag 26 januari tussen 11:11 

uur en 15:30 uur in Markant. Vanaf 
11:11 uur feliciteren eerst de leden 
van CS de Knoerissen hun eigen 

Porcus en vanaf 12:45 uur tot 
ongeveer 15.30 uur is er 
gelegenheid voor al zijn 
vrienden, vriendinnen en 

bekenden.
Natuurlijk is de jeugdadju-
dant Levi van de Donk van 
de partij om de jeugdprins 
te ondersteunen op deze 
geweldige dag. Naast de 

eigen jeugdgroep komen ook 
vele bevriende carnavalsver-
enigingen uit de omgeving 

langs. 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
En we zijn ontzettend trots op onze 
jeugdgroep, die bij de Knoerissen 
een zeer belangrijke groep vormt. 
Elk jaar tijdens The Big Event wordt de Udense jeugd verrast 
met de onthulling van weer een bijzondere jeugdprins.

In september kwamen De Knoerissen mij thuis vragen of ik de nieuwe 
Jeudprins wilde worden. Natuurlijk dacht ik: “Dat moet ik niet aan me 
voorbij laten gaan!” Acht weken heb ik het geheim moeten houden! 
Dat betekende stiekem kleren passen, stiekem foto’s maken en 
stiekem de eerste kennismaking met mijn adjudant Levi van de Donk. 
Super leuk allemaal, maar het was wel lang geheim houden.

Ik ben Ties en ik ben 10 jaar. Ik woon samen met mijn mama Judith, papa 
Mathieu en zusje An. Ik zit op speelleercentrum de Wijde Wereld in groep 
7/8 bij juf Kim en juf Moniek. Mijn favoriete schoolvakken zijn geschiedenis 
en rekenen. Mijn hobby’s zijn hockeyen, tennissen en tafeltennissen. Daar 
is mijn hele week wel mee gevuld. En als ik nog wat tijd over heb, dan 
breng ik die graag door met mijn vrienden. Of ik ga logeren bij opa en 
oma.

Carnaval
Ik heb er echt ontzettend veel zin in om er dit jaar, samen met de jeugd-
groep, een feestje van te maken. Het meeste kijk ik uit naar de optocht. 
Boven op de wagen naar alle deelnemers kijken. Ook de baggemèrt 
lijkt me leuk. Ik heb gehoord dat ik daar mag gaan handelen. 
Verder laat ik alles maar op me afkomen en ga ik van alles heel 
erg genieten. Ik kan er nie um hinne, dit jaar wordt carnaval 
heel bijzonder!

Ties Woltring
Porcus LIV

Jeugdadjudant 

Hallo, mijn naam is Levi van de Donk. Ik heb dit jaar de eer 
om Prins Porcus LIV te mogen ondersteunen. Ik ben twaalf 
jaar en zit in groep 8 van de Camelot. Ik woon samen met 
mijn mama Sandra, papa Henri en broer Youri. Mijn hob-
by’s zijn voetballen en crossfit. Ik voetbal bij Udi’19 in de 
JO13-3 samen met Porcus LII (Sam Versteegden), maar ook 
samen met mijn vrienden op het veldje bij ons in de buurt. 
Na drie jaar ervaring bij de jeugdraad van elf is mij dit jaar 
gevraagd of ik adjudant wilde worden. Natuurlijk heb ik 
daar meteen ‘ja’ op gezegd. Ik heb al af kunnen kijken bij 
mijn oudere broer  Youri.  Ik weet dus al een beetje wat me 
te wachten staat. Daardoor weet ik al dat het een fantas-
tisch jaar gaat worden. Daar kan ik nu al nie mir um hinne.

Ik wens iedereen een supervet gave carnaval toe!!!
Groetjes Levi

Jeugdprinsenreceptie
Zondag 26 januari
Vanaf 11:11 uur
Markant Uden

Portretfoto Porcus LIV en adjudant:
Bianca van den Broek
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Do

28|03

Brian Voet, Henk Dissel, 
Henk Bernard, e.a.
HOLLANDSE AVOND

Lenette van Dongen
PARADIJSKLEIER

Zo

24|03

Sita Vermeulen, Titus 
& Fien e.a.
DOORNROOSJE 
DE MUSICAL (4+)

08|03

Zo

THE YOUTH CARNAVAL

HET gLAzENHUisfEEsT wORdT:

Een gezellige avond of middag uit:
Ge kunt er nie um hinne bè Markant Uden!

Zo 23|02
19.00 - 23.30 uur
11 t/m 14 jaar

“altijd een
bijzonder 
  moment”

“altijd een
bijzonder 
  moment”

Za 22|02
21.00 - 01.00 uur

14 t/m 17 jaar



um hinne!Ge kunt er nie

Wij wensen jou de 
fijnste Carnaval óóit!

en we gaan nog 
niet naar bed!

Retteketet

“Ge kunt er nie um hinne!”

www.koendersadvies.nl



Pronkzittingen 2020... 
We hebben er weer een heel jaar op moeten wachten; de Pronkzittingen van de Knoerissen. Dit carnavalsseizoen vinden die 
plaats op 31 januari, 1, 7 en 8 februari. Iedereen kan weer uitkijken naar geweldige avonden om te lachen en genieten, vol met 
muzikale momenten! Alle voorbereidingen zijn getroffen om er vier onvergetelijke, maar ook vier verschillende avonden van 
te maken.

Vrijdag 31 januari
We starten deze zitting uiteraard met 
de onthulling van Prins Porcellus LV. 
Het hele jaar wordt er al gespeculeerd: 
“wie zal die jubileumprins worden?” Na 
dit grootse moment kan het carnavals-
seizoen 2020 écht van start gaan! We 
zetten het programma voort met onder 
andere tonproater Erik Mulder, cabaret-
groep “Applaus Amusement” en de Újese 
Buut. Verder kunt u dit jaar een show-
dans verwachten van onze dansgardes 
en natuurlijk de spetterende act van de 
Porcella’s. 

Zaterdag 1 februari
Deze eerste zaterdag zullen we het 
Groowt Újes Talent huldigen: Ruud Alofs. 
De rest van de avond kunt u wederom 
genieten van dans en muziek, maar ook 
lachen met tonproater Peter van der 
Maas, de Újese Buut van Patrick van den 
Elzen, “Applaus Amusement” en de Por-
cella’s.

Vrijdag 7 februari
Dé avond waarop we wat extra’s voor u 
in petto hebben. Naast de spectaculaire 
opening, dans, muziek, lachen met ton-
proater Erik Mulder, cabaret “Applaus 
Amusement” en de act van de Porcella’s, 
kunt u deze avond ook genieten van ton-
proater Rob Bouwman én cabaret van 
“Jeroen’s Clan”. Alsof dit nog niet genoeg 
is, hebben we ook nog Europese kampi-
oenen uitgenodigd. Nieuwsgierig wie...?

Zaterdag 8 februari
Tijdens deze laatste avond eren we de 
Knoergoeie Brabander. Dit jaar mogen 
we niemand minder dan Pieter van den 
Hoogenband aan het rijtje Knoergoeien 
toevoegen! Daarna vervolgen we het 
programma met acts gelijk aan voor-
gaande avonden. Met als extra’s ton-
proater Ton Brekelmans en cabaretgroep 
“Jeroen’s Clan”.  

Alle avonden worden muzikaal afgesloten door Joyce van der Sangen met swingende 
en bekende melodieën! Dus smeer die keeltjes maar! 

Kortom, het beloven vier fantastische avonden te worden. Ge kunt er nie um hinne! 

12 KNOERISSENBUUKSKE 2020
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...zoals u gewend bent
 maar dan nét even anders!

Kaartverkoop
De kaartverkoopavond vindt dit seizoen 
plaats op vrijdag 10 januari 2020 bij Mar-
kant.

De kaartverkoop start om 19:00 uur met 
lotingen voor donateurs. De vrije verkoop 
start om 21:00 uur. Meer informatie over 
lotingen en lid worden vind je op 
www.knoerissen.nl/sponsorsdonateurs.

Kaarten voor de Pronkzittingen zijn daar-
na nog te koop vanaf zaterdag 11 januari 
2020 om 12:00 uur zijn de overige kaarten 
te koop bij Shell Schimmel aan de Kornet-
straat in Uden.

Entreeprijzen pronkzittingen 2020: 
€ 22,50 per kaart.

Heb je vragen over de kaartverkoop. 
Stuur dan een mail naar 
kaartverkoop@knoerissen.nl.

Pronkzittingen
Vrijdagen en zaterdagen
31 januari, 1, 7 en 8 februari
Zaal open vanaf 19:00 uur 

Aanvang 20:00 uur
Markant Uden

Erik Mulder

Jeroen’s Clan



Biologische Champignons, 
lekker!

www.heereco.nl

Ge kunt er nie um hinne!
Wij kunnen 
hier echt 
geweldig 
spelen!

Alles aan je huis moet kloppen, wat je woonwensen ook zijn. Dat is 
de gedachte waarmee Hendriks Coppelmans al vele jaren ontwikkelt, 
bouwt en onderhoudt. Wij zijn een ontwikkelende bouwgroep, 
bedenken nieuwe dingen, zijn innovatief. Zo wordt wonen geweldig! 

HENDRIKS COPPELMANS BOUWGROEP B.V. 
bouwgroep@hendrikscoppelmans.nl
Uden (0413) 26 48 33. 

Bezoekadres: Runmolen 30, 5404 KT Uden  |  Postadres: Postbus 577, 5400 AN Uden
Telefoon: (0413) 24 20 50  |  Fax: (0413) 25 97 68  |  E-mail: info@nocore.nl  |  Internet: www.nocore.nl

Het gaat door 
op kantoor

met Nocore!



15KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.KNOERISSEN.NL

Knoergoeie Brabander 
Knoergoeie Brabander 2020: Pieter van den Hoogenband             Door: Ted Gijsel, Tekstbureau SchrijfWijzer

‘Het is er eindelijk van gekomen’
“Een enorm belangrijke onderscheiding, mijn familie staat op zijn kop”, aldus Pieter van den Hoogenband. 
De voormalig topsporter (onder andere eigenaar van zeven Olympische medailles) is het hele komende car-
navalsjaar Knoergoeie Brabander. En daar is hij trots op. “Deze titel zorgt voor duidelijkheid in mijn leven.”

Was je bekend met de titel 
‘Knoergoeie Brabander’?
“Daar had ik zeker al van gehoord! In mijn vrien-
denkring bevinden zich een aantal fervente 
carnavalsvierders, sommige van hen zijn zelfs 
voorgangers van deze eretitel. Dan denk ik aan 
Guus Meeuwis, Frank Lammers, Frits van Eerd, 
Peer Swinkels en natuurlijk mijn grote vriend 
Harry van Raaij.”

Ben je blij dat jouw naam voortaan 
in dat rijtje staat?
“Toen ik als tienjarig jongetje begon met zwem-
men, was dit altijd al mijn ultieme doel. En nu 
gaat het er dan eindelijk van komen... Na de 
Olympische Spelen van 2020 is carnaval in Uden 
volgend jaar het belangrijkste evenement.”

Hoe heb je vroeger zelf 
carnaval gevierd?
“Mijn ouders vonden het hartstikke leuk om 
carnaval samen met familie en vrienden te vie-
ren. Laatst vond ik een oude foto van carnaval, 
waarop ik als klein manneke in een buggy zat, 
bovenop een krat bier. Zo reden mijn ouders me 
door de optocht.”

En later, tijdens je sportcarrière? 
Was er toen ruimte voor carnaval?
“De carnavalsperiode was voor mij altijd de fase 
waarin ik hard trainde om in de zomer te kunnen 
pieken. Dus waar ik in de sport het liefste van het 
begin tot het einde plankgas geef, moest ik met 
carnaval mijn momenten kiezen.”

Heb je het wel eens met andere 
sporters over carnaval gehad?
(lachend): “Als ze er voor openstonden wel. Maar 

als je niet uit het zuiden komt én topsporter 
bent, zie je helemaal niets in carnaval. Sterker 
nog, dan is het een regelrecht gevaar. Zelf ben 
ik opgegroeid in de omgeving van Eindhoven, ik 
weet hoe mensen kunnen opgaan in carnaval. Ik 
heb in Maastricht volwassen mannen zien huilen 
omdat het weer voorbij was... Wat mij betreft is 
dat alleen maar mooi. Ik houd van tradities en 
carnaval is er daar één van.”

Je hebt een veelzijdig bestaan. Je 
bent spreker, adviseur, ambassadeur 
en natuurlijk Chef de Mission van 
de Olympische zwemploeg voor de 
spelen van 2020 in Tokio.
“Ik heb inderdaad een druk leven. Ik heb jaren-
lang gezwommen, vier Olympische Spelen mee 
mogen maken en zeven medailles bij elkaar 
geharkt. Daarna heb ik mezelf opnieuw uitge-
vonden. Ik heb me leergierig opgesteld, veel ge-
studeerd en hard gewerkt. Ik heb verschillende 
petten op, maar de passie voor de sport blijft 
toch echt het hardste branden.”

Hoe kijk je uit naar 
de Spelen van 2020?
“Jaren terug werd ik gevraagd om de jeugdploeg 
te begeleiden, wat ik ontzettend leuk vond. Dat 
heb ik tot 2017 gedaan. Afgelopen zomer kreeg 
ik de kans om Chef de Mission te worden van 
TeamNL voor de European Games en nu sta ik 
voor het summum: de ploeg begeleiden naar en 
tijdens de Olympische Spelen. Dat is een rol op 
de achtergrond, waarin ik samen met mijn team 
probeer om de sporters, trainers en coaches op-
timaal te faciliteren. Zij zijn de hoofdrolspelers, 
de eigenaren van de successen.”

Kriebelt het dan niet nog een beetje?
“Op geen enkele manier. Ik heb als topsporter 
een fantastische tijd gehad, maar die is voorbij. 
Er staat een dikke streep onder. En nu sta ik voor 
een nieuwe mooie uitdaging.”

Maar eerst: carnaval in Uden. 
Gaan we je hier tegenkomen?
“Ik kom zeker voor de uitreiking van de titel 
Knoergoeie Brabander, ik hoop in Uden te kun-
nen pieken. Daarna moet ik eerlijk zijn: mijn rol 
als Chef de Mission vraagt veel van mijn flexibili-
teit. Maar ik wens alle Knoerissen een geweldige 
carnaval!”



nu ook

Carnavalskleding
te koop

zie onze website:
www.kledingverhuurbetsie-uden.nl

RR

gecertificeerd duurzame bloemist

0413 - 262599
www.oogenlustbloemen.nl
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Groowt Újes talent
Groowt Újes Talent 2020: Ruud Alofs, Groen Bezorgen
 Door: Heleen Litmaath, Studio Granaatappel

Bekroning
Nog geen twee jaar ondernemer en nu al zo’n 
grote waardering, Ruud kan er bijna niet over uit. 
“Mijn bedrijf is gericht op lokale ondernemers en 
het was best spannend of het zou aanslaan, dus 
dit voelt voor mij als een enorm hart onder de 
riem!”

Passie
Ruud heeft van zijn passie zijn werk gemaakt. 
Fietsen was zijn uitlaatklep, ook in minder vro-
lijke tijden. De racefiets heeft inmiddels plaats-
gemaakt voor de bakfiets, maar Ruud levert nog 
iedere dag een sportieve prestatie. Vijf dagen per 
week trapt hij toch gauw een kilometer of 70 à 80 
weg. Het weekend is broodnodig om de benen 
wat rust te gunnen. 

Fietskoeriersdiensten maakten de laatste jaren 
een opkomst mee in grote steden: een groen 
alternatief voor al die busjes die te pas en te 
onpas het straatbeeld vullen. Ruud vroeg zich 
af of zoiets ook in Uden en omgeving zou wer-
ken. In februari 2018 begon hij voorzichtig, als 
parttime eenpitter, met GroenBezorgen. En zie 
nu: een team van zes groene fietsers beweegt 
zich in weer en wind door de straten van Uden 
en Veghel! Vanaf 1 april 2019 is Ruud fulltime on-
dernemer en sinds kort is zijn tweelingbroer zijn 
groenbezorgende wederhelft. 

Iedere dag feest
“Vorig jaar hebben we meegedaan in de optocht! 
Tja, dat krijg je hè, als Prins Carnaval een fanatiek 
fietser is. We fietsten mee met z’n achtentwin-
tigen, in het groen natuurlijk. Maar verder ben 
ik niet zo’n fanatiek carnavalvierder, hoewel ik 
wel geboren en getogen ben in Uden. Maar we 
fietsen gewoon door hè, de pakketten en post 
moeten toch bezorgd worden, niet heel Neder-
land doet aan carnaval. We zijn alleen op 1e en 2e 
kerstdag dicht en 1 januari. Alle andere werkda-
gen kun je ons zien fietsen.”

Teamsport
De grootste sport is voor Ruud het teamwerk. 
Daar haalt hij enorm veel voldoening uit. Hij is 
dan ook ontzettend blij dat er zo snel uitbreiding 
is gekomen, en die tendens lijkt zich voort te zet-
ten. De titel Groowt Ujes Talent 2020 wil hij zeker 
niet alleen op zichzelf betrekken: “we doen het 
sámen, we hebben deze waardering echt aan 
elkaar te danken.”  

HUB
Maar hoe en wanneer zien jullie elkaar dan? Ie-
dereen fietst toch in zijn eentje een eigen route? 
“Zeker, we fietsen vaak in ons uppie. Maar we 
starten de dag samen en komen tussendoor ook 
bij elkaar in de HUB voor een bak koffie. Even 
bijtanken en elkaar ontmoeten. Onze HUB is echt 
onze plek om op te laden, er zijn altijd stroopwa-
fels, peperkoek en cake. Na zo’n boost kunnen we 
weer een paar uur vooruit.” Een echt peperkoek-
huisje dus, in het sprookje van GroenBezorgen.

Talent
Wat is volgens jou nou echt jouw talent? Die 
vraag blijkt moeilijk te beantwoorden, hier sche-
mert ineens de bescheiden jongen door die Ruud 
ook is. Hakkelend komt hij er uiteindelijk wel uit: 
vertrouwen en verantwoordelijkheid geven en zo 
bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. En 
met deze instelling een team creëren om hem 
heen waarin hijzelf ook graag functioneert. “Het 
zit in mijn karakter denk ik, ik doe graag anderen 
een plezier.”

En dat doet hij, plús het milieu. Doordat ze als 
verzamelpunt werken voor regionale bedrijven 
én samenwerken met het landelijke fietskoe-
riers.nl, hebben ze in 2019 maar liefst 18.000 
autostops voorkomen. Op naar een groenere en 
gezondere leefomgeving in Uden en omstreken, 
niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kin-
deren en toekomstige generaties!  



Wij wensen alle Knoerissen 
& Miennekes een prachtige carnaval!

We laote óns prinselek 
vervoere dùr ut Knoerissenrijk, 

ge kunt er nie um hinne!

oostendorp-autogroep.nl
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Het Feest der Feesten
Zaterdag 15 februari barst het ‘Feest der Feesten” weer los! Om 13.00 uur gaan de 
deuren open voor mensen met een beperking. Het feest wordt weer gehouden in de 
Kruisherenkapel te Uden in samenwerking met Brabantzorg.

Dit jaar wordt de sfeer weer beheerd door Happy Beatz 
van muziekvereniging De Eendracht. Dit doen ze niet al-
leen: ze worden aangevuld door Het Sleutelorkest van 
Kunst en Co. Deze groep bestaat uit mensen met een 
beperking. Ook verwelkomen we de band Ruizz. Al deze 
artiesten staan garant voor een mooi feest! De verras-
sing van dit jaar is ook weer welke grote artiest af komt 
sluiten.

We hopen jullie feestvarkens allemaal te zien in de 
Kruisherenkapel.

Het Feest der Feesten: Ge kunt er niet um hinne!

Feest der Feesten
Zaterdag 15 februari
vanaf 13:00 uur
Kruisherenkapel



PRINTWERK
DRUKWERK

RECLAME
Westwijk 13 - 5406 XS Uden

0413 258272 - info@printshopuden.nl
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CS de Knoerissen

wenst iedereen

een fijne car
naval!



60+ zitting,  wie wordt
Op donderdag 20 februari vindt van 19:00 tot 22:30 uur de 
60+ zitting 2020 plaats. Voor het vierde jaar op rij is de 
theaterzaal van Markant Uden het decor voor deze sfeer-
volle avond, met een afzakkertjesbal 
tot in de kleine uurtjes. 

Net als vorig jaar heeft dit Knoerissenevenement een thema. Dit jaar is dat het thema 
“Brabant”. Trek dus alle rood-witte kleding snel uit de kast en zorg dat je op  z’n beste 
Brabants bent!

Voor deze avond is er weer een bekende tonproater gestrikt: Erik Mulder. Dat belooft 
een hilarische buut. Ook KUUB, Udens senioren orkest en Niels Swinkels zorgen voor 
vermaak en muzikale klanken. Een avond waar je lacht en meezingt vanuit volle borst.

Ook zal de “Verdienstelijk Udenaar” tijdens de zitting gehuldigd worden. Bent u ook zo 
benieuwd wie er dit jaar in het zonnetje gezet wordt?  

De zittingsavond zal dit jaar worden afgesloten door niemand minder dan onze eigen 
Porcella’s. Kortom: een avond om niet te missen!

60+ Zitting
donderdag 20 februari

vanaf 18:15 uur ontvangst met koffie
zitting 19:00 uur tot 22:30 uur

Theaterzaal Markant
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60+ Zitting
donderdag 20 februari

vanaf 18:15 uur ontvangst met koffie
zitting 19:00 uur tot 22:30 uur

Theaterzaal Markant
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Verdienstelijk Udenaar?

Kaartverkoop
De kaartverkoop start op 10 januari 2020 in Mar-
kant Uden. Kaarten zijn daarna te koop bij de vol-
gende verkoopadressen: 
Shell Schimmel & De Eigen Herd. 

De laatste kaarten zijn, zolang de voorraad 
strekt, te koop voorafgaand aan de zittingsavond 
in Theater Markant. De kaarten kosten 10 euro 
per stuk.

Wie wordt Verdienstelijk Udenaar 2020?
Al meer dan 50 jaar zetten de Knoerissen verschillende Ude-
naren in het zonnetje als Verdienstelijk Udenaar. Zij eren hen 
tijdens de 60+ zitting. Vorig jaar was deze eer voor de vrijwil-
ligers van Museum Krona (voorheen Museum voor Religieuze 
Kunst). Wie zal straks Verdienstelijk Udenaar 2020 worden?

De kracht van de vrijwilligers van museum Krona
Vrijwilligers vormen het hart van Krona, een vast onderdeel 
van de ‘collectie’. Zonder de inzet van de vrijwilligers kan Krona 
niet bestaan, ze zouden het ook niet willen. De vrijwilligers zijn 
de ambassadeurs van de organisatie, de oren en ogen en de 
verbinding met de Udense gemeenschap. Bovendien beschik-
ken zij over een schat aan ervaring en expertise die voor Krona 
echt toegevoegde waarde heeft. Met name in de sfeer en be-
leving van de bezoekers bieden de vrijwilligers meerwaarde. 
Vrijwilligers van Krona zijn vaak tien jaar of langer actief bij 
het museum. 

Uden kiest
Wie kent niet iemand die belangeloos ouderen, zieken of an-
der hulpbehoevenden helpt? Iemand die vrijwillig klaarstaat 
met raad en daad en daardoor de Udense samenleving verrijkt 
zonder er zelf beter van te worden. Al deze Udenaren komen in 
aanmerking voor de eretitel Verdienstelijk Udenaar. 

En u heeft inmiddels deze persoon aan ons voorgedragen. 
De Verdienstelijk Udenaar 2020 mag tijdens de 60+ zitting op 
donderdag 20 februari naast het gebruikelijke ereschild ook 
een prachtig beeld van de Udense kunstenaar Ton Jansen in 
ontvangst nemen.
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Big Party

Musik am Markt

De start van carnaval 2020
De Big Party is een geweldig feest voor alle Újese kinderen 
uit dezelfde leerjaren. Dit jaar alweer voor de twaalfde keer!

Elke school mag leerlingen uit groep 7 en 8 aanleveren als 
ambassadeur. Samen met alle andere kinderen maken zij 
er ook dit jaar weer een onvergetelijke middag van.

De ingrediënten voor dit feest zijn:
• DJ Red Light
• De Dance Battle
• Verkiezing best verklede knoeris of mieneke
• Mooie prijzen winnen met de loterij
• Optreden van Udance
• En natuurlijk nog veel meer
• Friet en snacks verkrijgbaar

See you @ de Big Party!

Big Party
Vrijdag 21 februari

Vanaf 14:45 uur tot 17:30 uur
Tent op de Markt
Braskaart 5 euro

Musik am Markt
Vrijdag 21 februari
Vanaf 20:11 uur
Tent op de Markt

Musik am Markt haalt de Oktoberfest sfeer naar Uje
Carnaval 2020 wordt, net als vorig jaar, afgetrapt op 
vrijdagavond 21 februari met Musik am Markt. Op deze 
avond halen we in de tent op de Markt de traditionele 
Oktoberfest sferen naar Úje. 

Dit jaar hebben we wederom een fantastische band 
gevonden, namelijk Woenderbaar! Ze zijn een graag 
geziene gast op elk Duits feest en nemen je mee met 
een avondvullend programma waar je laaiend enthou-
siast van wordt. 

Er komt van alles aan bod: van Duitse hits uit de jaren 
’60 tot en met ’90 tot de beste après ski hits van de 
laatste tijd. Daarom staan ze garant voor een knallend 
begin van weer een geweldige serie feesten in de 
prachtige tent op de Markt! Zo’n gezellige avond laot 
je in je lederhose toch nie skieete!



Vrijdag 10 januari
vanaf 19.00 uur, start vrije verkoop 21.00 uur
Markant

Kaartverkoop 
Op 10 januari kan je vanaf 19.00 uur in Markant terecht 
voor de kaartverkoop. Eerst worden kaarten verkocht 
aan leden van de Knoerissenfamilie. Loting voor de 
Hereboer is om 19.00 uur, voor de Bèvoejerer om 19.15 
uur en voor de Bèsjouwer om 20.00 uur. Daarna begint 
de vrije verkoop vanaf circa 21.00 uur. Na de voorver-
koop zijn de overgebleven kaarten verkrijgbaar bij 
Shell Schimmel tankstation, Kornetstraat Uden.

Zondag 26 januari
vanaf 12.45 uur  
Markant

Jeugdprinsreceptie
Wil jij Ties graag feliciteren met zijn nieuwe rol als 
Prins Porcus de 54e? Dan ben je van harte welkom 
tijdens zijn eigen jeugdprinsenreceptie. De jeugdprin-
senreceptie vindt plaats op zondag 26 januari tussen 
11:11 uur en 15:30 uur in Markant. Vanaf 11.11 uur felici-
teren eerst de leden van CS de Knoerissen hun eigen 
Porcus en adjudant Levi en vanaf 12.45 uur tot onge-
veer 15.30 uur is er gelegenheid voor al hun vrienden, 
vriendinnen en bekenden. 

Zondag 26 januari
van 17.00 tot 21.00 uur
De Pul

Inschrijffeest
Tijdens dit feest schrijf je je in voor de Újese optocht. 
Ben je verhinderd, zie dan de inschrijfmogelijkheden 
op de site van de Knoerissen.
Ge kunt er nie um hinne!

Vrijdag 31 januari en 7 februari en 
zaterdag 1 en 8 februari
zaal open 19.00 uur, start 20.00 uur
Evenementenzaal Markant

Pronkzittingen
Ook dit jaar kan je jezelf verheugen op een heerlijke 
avond uit met veel humor, lekkere mee-deiners, mee-
zingers en spetterende acts. Met natuurlijk de prins 
onthulling op de eerste avond, Groowt Ujes talent op 
de eerste zaterdag een spetterend verrassing op de 
tweede vrijdag en de Knoergoeie Brabander op de 
laatste avond. Met op de ‘Afterparty’ o.a. DJ Sebastiaan.

Zaterdag 15 februari
vanaf 13.00 uur 
Kruisheren Kapel

Feest der Feesten
Dit evenement is voor mensen met een beperking 
de dag om samen met hun vrienden, familie en ver-
zorgende het mooiste carnavalsfeest van het jaar te 
vieren. Ook dit jaar is er voor onze gasten weer een 
heerlijk ijsje, knapperige popcorn en verfrissende ran-
ja. En al dit lekkers is gewoon gratis. Om 15:30 uur is 
het alweer tijd voor het hoogtepunt van de middag: 
het optreden van onze geheime topartiest. 

Donderdag 20 februari
vanaf 18.15 uur ontvangst met koffie
zitting 19.00 uur tot 22.30 uur
Theaterzaal Markant

60+ zitting
Voor het vierde jaar op rij is de theaterzaal van Mar-
kant Uden het decor voor deze sfeervolle avond, met 
een afzakkertjesbal tot in de kleine uurtjes. Net als vo-
rig jaar heeft dit Knoerissenevenement een thema.  Dit 
jaar is dat het thema “Brabant”. Trek dus alle rood-wit-
te kleding snel uit de kast en zorg dat je op z’n beste 
Brabants bent! Ook de “Verdienstelijk Udenaar” gaat 
tijdens de zitting wederom gehuldigd worden.

Vrijdag 21 februari
van 14.45 uur tot 17.30 uur
Tent op de Markt

Big Party
Wanneer je vakantie net is begonnen en het feest op 
school klaar is, feest jij nog even door tijdens de Big 
Party in de tent op de Markt. Samen met onze gekozen 
ambassadeurs wordt alweer de 13e editie van gewel-
dige feest georganiseerd. Om 15.00u barst het feest 
los. De toegang is gratis, een braskaart is € 5,- en een 
frietje kost € 1,50. Om 17:30 uur is de Big Party weer 
voorbij.

Vrijdag 21 februari
vanaf 19.30 uur
Gemeentehuis Uden

Sleuteloverdracht
De overdracht van de sleutel vindt traditiegetrouw 
plaats in het gemeentehuis van Uden. Aanwezig zijn 
o.a. Prins Porcellus LV, Porcus de LIV en de prinsen met 
hun adjudanten en gevolg uit de omliggende dorpen. 

Vrijdag 21 februari
vanaf 20.11 uur
Tent op de Markt

Musik am Markt
Op deze avond halen we in de tent op de Markt de tra-
ditionele Oktoberfest sferen naar Uje. Dit jaar hebben 
we wederom een fantastische band gevonden, na-
melijk Woenderbaar! Er komt van alles aan bod: van 
Duitse hits uit de jaren 60 tot en met 90 tot de beste 
après ski hits van de laatste tijd. Zo’n gezellige avond 
daar kunde nie um hinne!

Zaterdag 22 februari
10.00 uur

Bezoek Rundje
Ekkes op de koffie. Voor veel Udenaren is een klein 
bezoekje, met een gezellig praatje, een groot gebaar. 
Zeker als het carnaval is en de grote menigte naar 
de markt trekt om samen carnaval te vieren. We be-
zoeken bijvoorbeeld zieke en ook oudere en eenzame 
mensen. Eigenlijk iedereen met een carnavalshart die 
zelf de deur niet of nauwelijks uit kan/komt.

Zaterdag 22 februari
van 14.00 uur tot 21.00 uur

Ujese Kroegentocht
Alweer de 9e editie van de Ujese Kroegentocht. Tic-
kets en info via www.ujesekroegentocht.nl

Zaterdag 22 februari
Van 21.00 uur tot 01.00 uur
Evenementenzaal Markant

BLITZ
  jeugdcarnaval
BLITZ is hip, hot en helemaal van nu! Terwijl je ouders 
lekker losgaan in de carnavalstent op de Markt, kun 
jij ongestoord je gang gaan bij hét jongerencarnavals-
bal van Uden en omgeving! Ben je tussen de 14 t/m 17 
jaar dan ligt op zaterdag 22 de dansvloer klaar, staat 
het drinken koud en draaien de DJ’s de lekkerste hits. 
Alle ingrediënten voor een goeie carnaval. Dus trek je 
mooiste carnavalsoutfit aan en kom een feestje vie-
ren!
Scoor je tickets via www.markantuden.nl
• Voorverkoop: € 7,50, geldig t/m    
 carnavalsvrijdag 21 februari 17.00 uur
• Dagkassa: € 10,00
• Entreeticket is inclusief 1 consumptie
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Zaterdag 22 februari
vanaf 20.11 uur tot 01.00 uur
Tent op de Markt

Feest in de 
  Knoerissenstal
Zaterdagavond ben je na de Ujese kroegentocht vanaf 
20.11 uur welkom in de Knoerissenstal waar je kan ge-
nieten van onder andere het feestelijke duo, de Alpen-
zusjes en Rave van Fortuin.

Zondag 23 februari
vanaf 10.30 uur
Petruskerk

Eucharistieviering
Volgens traditie is er zondagochtend een Eucharistie-
viering in de Petruskerk.

Zondag 23 februari
vanaf 13.11 uur
start bij Café Sgt Pepper

Ujese Optocht
Precies om 13.11 uur wordt het startsein gegeven voor 
de Újese optocht. Dit jaar met flink uitgedoste deel-
nemers en toeschouwers. Grote en kleine wagens en 
loopgroepen, jong en oud is vertegenwoordigd. Het 
Werum draaien start om 11.11 uur op het Sint Jansplein. 
Route optocht: St. Jansstraat - Kerkstraat - Kapel-
straat - Oude Kerkpad - Burg. Buskensstraat - Kruis-
herenstraat - Odiliastraat - Pastoor Spieringsstraat 
- Violiersstraat - Kastanjeweg - Markt.

Zondag 23 februari
Van 19.00 uur tot 23.30 uur
Evenementenzaal Markant

BLITZ
  jeugdcarnaval
BLITZ is hip, hot en helemaal van nu! Terwijl je ouders 
lekker losgaan in de carnavalstent op de Markt, kun jij 
ongestoord je gang gaan bij hét jongerencarnavalsbal 
van Uden en omgeving! Ben je tussen de 11 t/m 14 jaar 
dan ligt op zondag 23 februari de dansvloer klaar, staat 
het drinken koud en draaien de DJ’s de lekkerste hits. 
Alle ingrediënten voor een goeie carnaval. Dus trek je 
mooiste carnavalsoutfit aan en kom een feestje vie-
ren!
Scoor je tickets via www.markantuden.nl
• Voorverkoop: € 7,50, geldig t/m    
 carnavalsvrijdag 21 februari 17.00 uur
• Dagkassa: € 10,00
• Entreeticket is inclusief 1 consumptie

Zondag 23 februari 
vanaf 20.11 uur
Tent op de Markt

Op Volle Knoeren
Niet meer weg te denken, een Újes evenement met 
lokale artiesten. Misschien staat je buurvrouw wel op 
het podium. Het muziekspektakel waarbij diverse lo-
kale talenten in de huid kruipen van bekend muzikaal 
Nederland.

Maandag 24 februari 
10.00 uur tot 17.00 uur
Tent op de Markt

Baggemèrt
Ouwerwets gezellig op de Baggemèrt. Jong en oud, 
boeren en buitenlui. In boerkledij en zondagse kielen 
worden oude tijden herleefd. Er wordt gehandeld en 
gebuurt op de Mèrt in Úje. Met o.a. de bekendmaking 
van de Onbekende bekende Udenaar.

Maandag 24 februari
vanaf 13.11 uur
Op de markt voor ’t Stulpke en Ons Caffeej

Toeternietoe
De hele middag het dweilorkestenfestival, natuurlijk 
zoals elk jaar de Stoantoffel-wedstrijd en dit jaar al-
weer de zesde Carnavals Tombola Voor het goeie doel.

Maandag 24 februari
19.11 uur tot 01.00 uur
Tent op de Markt

Feest in de 
  Knoerissenstal
Maandagavond kan je na een hele dag Baggemèrt en 
dweilorkesten vanaf 19.11 uur genieten in de tent van 
Kruzo, Freddy Moreira, Sjieke Bazen, en Smerrig Disk-
jochies. Het dak eraf!

Dinsdag 25 februari
13.00 uur tot 17.00 uur
Tent op de Markt

Kiendjesbal
Groot feest voor kleine vrienden. Op dinsdag middag is 
het weer groot feest in de tent op de markt. Dan is de 
tent speciaal geopend voor de kinderen en hun papa’s 
en mama’s. Met een mooie dansvloer alleen voor kin-
deren, het Kiendjesplein, schminkers en clown Milko.  
En natuurlijk de Braskaart voor chips, ranja, popcorn 
en ijs.

Dinsdag 25 februari
19.11 uur tot 23.00 uur
Tent op de Markt

Feest in de 
  Knoerissenstal
Dinsdagavond staat o.a. Baby Blue in de tent op de 
markt. Vanaf 19.11 uur meezingen en dansen! Deze 
avond wil je niet missen.

Dinsdag 25 februari
23.11 uur
Nieuwe Markt

Knoeris-verbranding   
  en Sleuteloverdracht
Het einde van het carnaval op dinsdag wordt afge-
sloten met de Knoeris-verbranding. De burgemeester 
krijgt dan de sleutel weer terug van Porcellus de LV.



Sacramentsweg 70 - Uden - T: 0413 33 12 21

BE  THE 
GAME 
CHANGER. 

Wij wensen iedereen een hele �jne carnaval

Ge kunt er nie um hinne!

Linie 25, 5405 AR Uden - Postbus 119, 5400 AC Uden - info@estillon.nl - www.estillon.com

Ge kunt er nie um hinne!

Linie 25, 5405 AR Uden - Postbus 119, 5400 AC Uden - info@estillon.nl - www.estillon.com

 
  

  

!! ONBEZORGD CARNAVAL VIEREN !! 
 

            Ge kunt er nie um hinne... 
  

 want het is fijn als je het goed geregeld hebt 
 

  

                             
 

                   REGEL(T) HET GOED   

   

UDEN: tel. 0413 - 269597
RAAMDONKSVEER: tel. 0162 - 518510
www.udo-dakbedekkingen.nl

Alle bitumineuze 
en kunststof 
dakbedekkingen
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Bezoek Rundje
Ekkes op de koffie!

Ekkes op de koffie. Voor veel Udenaren is een klein bezoekje, met een gezellig praatje, een groot gebaar. Zeker als het carnaval is en 
de grote menigte naar de markt trekt om samen carnaval te vieren. Een grote delegatie van het bestuur, de Oud Prinsen, de Hoge 
Raad, Raad van Elf, Prins Porcellus, opper en adjudant gaat op de zaterdag van carnaval op pad. Ze brengen (huis)bezoeken aan 
mensen die even een hart onder de riem nodig hebben. Ooit begon deze traditie bij zieke Udenaren. 

Tegenwoordig beperken we ons niet meer tot alleen die doelgroep. We bezoeken bijvoorbeeld ook oudere en eenzame mensen. 
Eigenlijk iedereen met een carnavalshart die zelf de deur niet of nauwelijks uit kan/komt. De visite wordt warm ontvangen. Met een 
kopje koffie en soms ook een jonge klare. Alles kan en alles mag. 

BLITZ 
The Youth Carnaval

Zaterdag 22 februari - 14 t/m 17 jaar 
21:00 tot 01:00 uur

Zondag 23 februari - 11 t/m 14 jaar
19:00 tot 23:30 uur
Markant Uden

Dit jaar is 
het Bezoek Rundje op zater-

dag 22 februari 2020. We bezoeken onder 
andere het Retraitehuis, Huize Sint Jan, Muzerijk, 

verpleegtehuis de Watersteeg Uden en Veghel en Ha-
renstate in Mariaheide. Udenaren die graag een bezoekje 
ontvangen met de carnaval kunnen zich aanmelden. Ben 
jij of ken jij iemand die we blij kunnen maken met zo’n 
bezoekje? Bel met Marjo Paalman via 0413-331844 

of 06-20371754. Of mail ziekenbezoek@
knoerissen.nl.

BLITZ The Youth Carnaval
Een supervette avond hebben met al je vrienden en vriendinnen?
Je favo hits aanvragen bij de leukste DJ’s. En vooral: kletsen, chillen en losgaan tot in de late uurtjes! 

Vergeet het Glazenhuisfeest. BLITZ is hip, hot en helemaal van nu! Terwijl je ouders lekker losgaan in de carnavalstent op de Markt, 
kun jij ongestoord je gang gaan bij hét jongerencarnavalsbal van Uden en omgeving! Op zaterdag 22 en zondag 23 februari ligt de 
dansvloer klaar, staat het drinken koud en draaien de DJ’s de lekkerste hits. Alle ingrediënten voor een goeie carnaval. Dus trek je 
mooiste carnavalsoutfit aan en kom een feestje vieren! Scoor je tickets via www.markantuden.nl
• Voorverkoop: € 7,50, geldig t/m carnavalsvrijdag 21 februari 17:00 uur
• Dagkassa: € 10,00
• Entreeticket is inclusief 1 consumptie



KOZIJNEN-RAMEN-DEUREN

   Website:   WWW.VLVU.NL

E-mail:    INFO@VLVU.NL
Neutronenlaan 3  5405 NG Uden Tel:0413-249986 Fax:0413-249059

Ge kunt er nie um hinne!

Grando Van der Wijst Uden Vluchtoord 39, 5406 XP Uden, tel.: 0413 - 262093, grando-uden.nl Erkend dealer van:

“Wij helpen u graag met 
een advies op maat.”

Ivo van der Wijst
Ondernemer Grando Uden

Profiteer
nú!

Betaalbaar
keuken- en
baddesign.

Drossaard 2a  |  5403 ET Uden  |  0413-413339

Optocht
Zondag 23 februari
Start 13:11 uur

Vanaf St. Jansstraat
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Ujese optocht
Op zondag 23 februari klinkt om 13:11 uur weer het startsein voor een van de grootste tradities tijdens carnaval; 
de enige echte Újese optocht. Iedereen, zowel jong als oud, kan en mag deelnemen. Het belooft dit jaar weer 
een heel spektakel te worden met grote wagens, waar maanden werk aan vooraf is gegaan. Maar ook kleinere 
wagens, loopgroepen, individuele deelnemers met grote ideën en nog veel meer moois, werken al weken aan 
een onvergetelijke optocht. Heb je zelf nog creatieve ideën? Deze zijn natuurlijk meer dan welkom. 

Deelnemen aan de optocht
Deelnemen aan de optocht zorgt voor zichtbaarheid! Verenigingen, scholen, vriendengroepen en bedrijven 
krijgen een unieke kans om zich te laten zien aan vele duizenden Újese toeschouwers. Een uniek ervaring 
boordevol gezelligheid. Meedoen mag met grote wagens, maar moet zeker niet. Met het ombouwen van 
fietsen, skelters of bolderwagens kunnen natuurlijk ook al hele mooie creaties worden gemaakt. Niets houd 
je daarom meer tegen om deel te nemen aan dit prachtige onderdeel tijdens carnaval.

Schrijf je in tijdens het ‘inschrijffeest van de optocht’.
Er is een officieel inschrijffeest op zondag 26 januari 2020 van 17:00 tot 21:00 uur bij De Pul. Ben je verhin-
derd? Meld jezelf dan aan via het inschrijfformulier op de website onder het kopje ‘Optocht’.  Je ontvangt dan 
zo snel mogelijk bericht van de optochtcommissie. 

Optocht
Zondag 23 februari
Start 13:11 uur

Vanaf St. Jansstraat

Route: St. Jansstraat - Kerkstraat - Kapelstraat - Oude Kerkpad - Burg. Buskensstraat - Kruisherenstraat - 
Odiliastraat - Pastoor Spieringsstraat - Violiersstraat - Kastanjeweg - Markt.



Ge kunt er 

Ge kunt er 
nie um hinne!

nie um hinne!

Je bent ondernemer 
en op zoek naar ...

€  werkkapitaal

	 groeifinanciering

	 	financiering	van	bedrijfs- 

middelen	of	voorraad

	financiering	van	vastgoed

Loopkantstraat	7K	•	5405	NB	Uden	•	085-7825555	

info@fonz.nl	• www.fonz.nl

Markt 5 - 5401 GN UDEN - Tel: 0413 269670Markt 7 - 5401 GN UDEN - Tel: 0413 263829

Koperslagerstraat 2a  -  5405 BS Uden
Tel. +31(0)413 27 35 59  -  Fax +31(0)413 27 24 97

www.vbv.nl  -  info@vbv.nl

Voor een win-winsituatie 

in elektro en/of kunststof
... even op adem komen

er na de carnaval

weer helemaal ”zen”

Nieuwe Markt 3c
5401 HB Uden 
06-53716592 

info@yogable.nl
www.yogable.nl
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Op Volle Knoeren
Een écht carnavalskind, zo noem ik mezelf vaak. “Het is me met de paplepel inge-
goten”, zeg ik dan. Al moet ik eerlijk zeggen dat het even heeft geduurd voordat die 
pap z’n werk ging doen en mijn lichaam ging voeden met de carnavalsvezels. Van 
carnaval heb ik als kind namelijk maar bar weinig genoten.

Toen ‘ons pap’ Prins Porcellus XXIX (29) was en ik als klein meisje overal mee naartoe 
gesleurd werd - eh... overal mee naartoe mocht, moest ik eigenlijk niks van dat carnaval 
hebben. Mijn perspectief als kleuter: carnaval vieren betekent in de spotlight staan op een 
podium. Op. Een. Podium. Wie op deze hele aardbol doet dat voor z’n plezier? En ook nog in 
zo’n fel licht? Gelukkig droeg papa zo’n pinguïnpak, kon ik me in ieder geval nog onder die 
flappen verschuilen. Naarmate ik ouder werd, begon ik de lol van carnaval meer en meer 
in te zien. Nu - jaartje of 25 later - ben volledig besmet met het carnavalsvirus. Ik ben er 
namelijk achter gekomen dat je náást het podium ook kei skón carnaval kan vieren. Dat 
doe ik het liefste. Behalve dit jaar. Komende carnaval stap ik uit mijn comfortzone en in 
de spotlight. 23 februari doe ik mee aan Op Volle Knoeren! Niet onder de flap van papa’s 
jas, maar volle bak in het zicht. Weet je wat het allermooiste van alles is? Ik ben als een 
klein kind zo blij en kan niet wachten tot het carnaval is. Goeie pap zát d’r óp diejen lippel.

Op Volle Knoeren
Zondag 23 februari
Vanaf 20:11 uur
Tent op de Markt

Feest in de Knoerissenstal!
Alle avonden feest in de Knoerissenstal!

Op zaterdag-, maandag- en dinsdagavond is er feest in de Knoerissenstal. 
Deze avonden vullen wij het podium in de tent op de markt met diverse 
artiesten. Op zaterdagavond gaan we onder andere dansend door de tent 
met de Alpenzusjes. Op maandagavond staan Freddy Moreira, Sjieke Bazen, 
Smerrig Diskjochies en Kruzo op het podium. En op dinsdagavond zal Baby 
Blue het dak eraf spelen. Zij staan allemaal te trappelen om u een spette-
rende carnaval te laten ervaren. Voeten van de vloer en handen in de lucht. 
Hos erop los! 

Is de tent op zondagavond dicht? Zeker niet! Dan vullen de artiesten van Op 
Volle Knoeren het podium. Meer daarover leest u hierboven. 

Kijk op www.knoerissen.nl of volg ons op Facebook en Instragram voor de 
meest actuele programmering.

Feest in de 
Knoerissenstal
Zaterdag 22 februari 
vanaf 20:11 tot 01.00 uur
Maandag 24 februari 
van 19:11 - 01:00 uur
Dinsdag 25 februari 
van 19:11 - 23:00 uur
Tent op de Markt



Ge kunt er nie 
um hinne! SportlineSportline

SUZUKI 
VITARA
Sportline
27.999,-
2000,- EXTRA VOORDEEL

Loopkantstraat 12 • 5405 NB Uden • T 0413 250 444 
www.verstegen-suzuki.nl

Ge kunt er nie um hinne!

vakmanschap van

Ge kunt er nie um hinne! St. Janstraat 37   |   5401 BA Uden   |   0413 26 16 23
info@vanhoutopticien.nl   |   www.vanhoutopticien.nl

Ge kunt er nie um hinne!

Kerkstraat 53-55 Uden
0413-247425

info@desirenes.nl
Tijdens carnaval alle dagen geopend.

Ook op maandag!



Ge kunt er nie um hinne!
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Baggemèrt

Bij de Baggemèrt kunde nie um de Mèrt-
mister hinne. Hij praat alle activiteiten 
en bijzonderheden aan elkaar en geeft 
daarmee de rode draad van de Bagge-
mèrt aan. 

Onze Mèrtmister is Marco van der Rijt. 
Als Porcellus XLV weet Marco hoe skón 
ut ken zen, op de Baggemèrt. Als Prins 
had hij er een fantastische dag. En als 
Mèrtmister heeft hij het mooiste uitzicht 
van iedereen. Een uitzicht van Újese 
mensen die komen buurten, komen eten, 
die komen om elkaar te ontmoeten. Men-
sen die je ieder jaar weer ziet. Mensen 
die komen met (klein)kinderen, die ko-
men om te kaarten, om te handelen, en 
om te luisteren naar wat de Mèrtmister 
te vertellen heeft. 

Op het podium ontmoet de Mèrtmister 
boerenbruidsparen, mooist verklede 
mensen, notabelen, mensen die een lu-
dieke bijdrage leveren, de prins en zijn 
gevolg, de OBU, blaaskapellen en ga zo 
maar door. 

Het uitzicht op de zaal is het mooiste uitzicht van de Baggemèrt”
De Baggemèrt door de ogen van de Mèrtmister

De Prins wordt de zaal in gestuurd met 
een mand met baggen om te verhande-
len. ’s Middags komt de Prins vertellen 
wat het resultaat is van de handel en wat 
hij heeft meegemaakt bij het verhande-
len. De jeugdprins en het optreden van 
de jeugdgroep van de Knoerissen trekt 
ook veel bekijks. Een ander hoogtepunt 
is de onthulling van de Onbekende Be-
kende Udenaar (OBU). Ieder jaar wordt 
de OBU geraden, maar voor de meeste 
bezoekers is het een verrassing wie er 
onder het varkensmasker vandaan komt. 
Menig bezoeker pauzeert het buurten 
even om te luisteren en te kijken. De 
blaaskapellen maken de laatste uren 
van de Baggemèrt het feest compleet. 
Ook zij komen graag op de Baggemèrt 
voor de gezelligheid en de sfeer. Op twee 
podia zijn deze sfeermakers te beluiste-
ren.

Wat is het allermooiste aan de Bagge-
mèrt volgens onze Mèrtmister? Het lu-
diek en de slappe klets. En daor kunde 
niet um hinne bij de Baggemèrt! 

Maandag 24 februari 2020
Programma Baggemèrt 

10:00 Start kinderspelen
10:15 Opening van de Baggemèrt,   
 start handel en ludiek
10:30  Ontvangst Porcellus en gevolg
11:00  Ontvangst Porcus en gevolg
12:00  Einde van de kinderspelen
12:15  Ontvangst OBU op het podium
13:30  Resultaat handel van Porcellus,  
 prijsuitreikingen en onthulling OBU
17:00  Einde Baggemèrt

Baggemèrt
Maandag 24 februari
10:00 - 17:00 uur
Tent op de Markt



Meer dan 10.000 M² en gratis parkeren Lagenheuvelstraat 11 Volkel 0413 272 914  www.coppenswarenhuis.nl

carnaval

Kijk voor de extra en 

actuele openingstijden 
op onze site

Kom naar onze 1500 m2 megastore

Ga voor gemak! www.coppenswarenhuis.nl



Badkamers,
tegels & sanitair

Bezoek onze 

   showroom!
Scherpste prijzen in

               d
e regio!

Bezoek onze
showroom in Deurne

Verwijst Uden  Bitswijk 31, telefoon 0413 262 078
Verwijst Deurne  Florijn 25, telefoon 0493 311 026
Meer informatie? Ga naar www.verwijst.nl

60
jaar

Badkamers, tegels & sanitair

Bezoek onze
showroom in Uden

    Laat u  
inspireren in een van 
onze showrooms en 
 informeren door onze                  

specialisten!

Botermarkt 59 - 5404 NV  Uden - 0413 255766

Nieuwe Udenseweg 6, 5408 NE Volkel   Tel.: (0413) 27 21 49
E-mail: info@tenwbouw.nl    Internet:    www.tenwbouw.nl

Nieuwbouw  -  Verbouw  -  Renovatie  -  Onderhoud  -  Ontwikkeling 

Tuinhuizen  -  Tuinafscheiding  -  Tuinhout  -  Tuinkassen

Uw bouw, bij ons in goede handen...

Buitenspeelplezier

Oostwijk 9a  |  5406 XT Uden  |  tel. 0413-331331
info@Q3.nl  |  www.Q3.nl



Vluchtoord 13 Uden • 0413-265554 • tgo-uden.nl

werpreklamedrukwerkontwerpreklame

Vluchtoord 13 Uden • 0413-265554 • tgo-uden.nl

drukwerkontwerpreklamedrukwerkontwerp

    WWreklamedrukwerkontwerpreklamedrukwerk

Bij beste 20 van Nederland

Prior van Milstraat 18 • Uden • T 0413 26 66 06

www.paradijsuden.nl

Bij beste 20 van Nederland

Prior van Milstraat 18 • Uden • T 0413 26 66 06

www.paradijsuden.nl

Bij beste 20 van Nederland

Prior van Milstraat 18 • Uden • T 0413 26 66 06

www.paradijsuden.nl

BREEK DEZE CARNAVAL  
DE TENT MAAR AF.
WIJ BOUWEN ’M ZO  
WEER OP!

BOUWENKANANDERS .NLSCHAIJK | 0486 46 18 55 
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Kiendjesbal

We hebben een leuke DJ die samen 
met alle kinderen er een groot feest 
van gaat maken. Ook is in de tent 
“het Kiendjesplein” te vinden: een 
mooie dansvloer, waar alleen alle 
kinderen op mogen dansen. Onze 
eigen jeugdgroep komt met een 
speciaal optreden en dit jaar zal 
clown Milko de kinderen vermaken 
met allerlei grappen en trucs.

Kinderen kunnen zich laten 
schminken en met een braskaart 
kan je chips, ranja, popcorn en ijs 
halen. Een braskaart kost 5 euro.

We hopen jullie allemaal te zien 
tijdens het gezelligste kindere-
venement tijdens carnaval 2020. 

Dinsdagmiddag 25 februari is het weer groot feest: de tent op de Markt is voor alle 
kinderen en ouders van 13:00 tot 17:00 uur geopend voor het Kiendjesbal.

Kiendjesbal
Dinsdag 25 februari

Vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur
Tent op de Markt



Ge kunt er 
nie um hinne!

www.krabben.nl

Ge kunt er nie um hinne!

Ge kunt er 
nie um hinne!

snelle
diagnose &

behandeling

Bel 0413-264 879
www.wolbert-fysio.nl

LOCATIES
Uden
Boekel
Nistelrode



43KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.KNOERISSEN.NL

The Big Event

Vùrvoejere
De eerste editie van 
Vùrvoejere is een feit
Een nieuw festival om het carnavalsseizoen in te 
luiden midden op de Újese Markt! En wat was het 
een groots feest! Vanaf 16:00 uur barstte het los 
met optredens van diverse blaaskapellen uit de 
regio. Tussen de optredens door zorgde de Újese 
DJ Bram voor een gezellig sfeertje! Met het op-
treden van de Chief Cherry Big Band, ook al van 
Újese bodem, was het podium goed gevuld met 
fantastisch muzikaal talent. 

Een leuke muzikale afwisseling tussen de blaas-
kapellen door. Tijdens deze geweldige optredens 
proostte iedereen op het aankomende carna-
valsseizoen. 

Big Boys Quality zorgde met hun barbecue-kun-
sten voor een heerlijke hap. Door de leuke, intie-
me aankleding veranderde de markt in een heus 
festivalterrein, waar alle aanwezigen zichtbaar 
van genoten. 

Met Etienne Alvarez en onze eigen Knoerissen 
Hofkapel als geweldige afsluiting, mogen we te-
rugkijken op een mooi feestje! 

Volgend jaar komen we zeker terug en proosten 
weer graag met jullie op de start van het 55e 
Knoerissen carnavalsseizoen! 

Vùrvoejere 2020 staat gepland op 
zaterdag 7 november! Tot dan!

The BIG Event is trots op 
Udense jeugd! 
The BIG Event biedt de Udense jeugd de kans om 
zichzelf te presenteren met professioneel talent 
en niets is te gek! Een middag vol entertainment 
voor en door de Udense jeugd. De organisatie 
zorgt voor een mooi podium met licht en geluid. 
De zaal wordt sfeervol aangekleed en ranja, 
chips en snoep is in overvloed verkrijgbaar. Iede-
re deelnemer wordt beloond voor zijn lef en inzet 
met een mooie medaille. 

Schoolwisselbokaal
Dit jaar heeft IKC Raam de schoolwisselbokaal 
in de wacht gesleept. Deze bokaal mag een 
jaar lang bij hen op school schitteren! We zijn 
nu al benieuwd wat zij uit de kast gaan halen 
om deze schoolwisselbokaal ook in 2020 weer 
mee te kunnen nemen. Ook jij kunt strijden om 
deze schoolwisselbokaal op jouw school te laten 
schitteren! Schrijf je in, samen met de kinderen 

uit je klas, of zelfs met kinderen uit andere klas-
sen. 

De talenten van 2019
Op 9 november 2019 hebben we vele acts voorbij 
zien komen. Breakdance-stunts, vliegende bat-
tons, dansende meiden, knappe zangeressen, 
talentvolle scholen, stoere zangers en zelfs een 

compleet orkest. Wij zijn trots op zoveel Udens 
talent! Voor nu genieten we na van de foto’s en 
hopen we jullie allemaal te zien op het aanko-
mende The BIG Event! 

Noteer zaterdag 7 november 2020 maar vast 
in je agenda. 



President Kennedylaan 143
5402 KC Uden

Tel. 0413-267202
info@martijnvanhout.nl
www.martijnvanhout.nl

www.traprenovatie-uden.nl

Strak 
schilderwerk

Wij verve er 
nie um hinne!

Willems-Prinssen Installatietechniek Vlijtstraat 2, 5405 AP Uden
T 0413-273603 E info@willems-prinssen.nl W www.willems-prinssen.nl

"GE KUNT ER NIE UM HINNE!"Fijne carnaval!

Industrielaan 10

Uden

www.beksbedrijfsvloeren.nl

Industrielaan 10
5405 AB  Uden

T 0413 270 460

www.livingforall.nl

Alles voor
ruiter en paard

Westwijk 1a  5406 XS  Uden

bezoek onze website

www.tperdewinkeltje.nl

Openingstijden: 
donderdag & vrijdag 18.00 – 21.00 uur.

zaterdag 10.00 – 15.00 uur.

En op afspraak
+ 31 6 20012732 / + 31 6 41763022

ook voor het wassen en
repareren van dekens





DIEJE KANS 
LAOTE GIJ TOCH 
NIE SKIEETE!

UDENSEWEG 2, UDEN
VOOR INFO: BENITO@THANDELSHUYS.NL  |  06-53 633 833

BIJ ’T HANDELSHUYS ZIJN HET DE MAKERS DIE 
SAMENKOMEN. IN EEN PAND VOL HISTORIE MAKEN 
EN CREËREN WIJ RUIMTE VOOR: GEMEENSCHAP 
VAN DOENERS EN DENKERS; SPEELRUIMTE; 
AMBACHT; NIJVERHEID; SAMEN DELEN; SAMEN 
WERKEN; VERRASSEND ONTMOETEN; HANDEL; 
STUDIO’S, WERKPLAATSEN & WERKPLEKKEN; 
ATELIERS; PODIUM VOOR DANS EN MUZIEK; 
TENTOONSTELLINGEN; BUZZ; TALENT; CREATIEVE 
INNOVATIEVELINGEN; AUTHENTICITEIT.

Ge kunt er nie un hinne!

Nistelrodeseweg 7b, 5406 PT Uden
Tel: 085 2735880

www.hollandsecuritygroup.com
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Laatste woord Porcellus

Lieve Knoerissen en Mienekes!

Wat een jaar! Wat een seizoen! En dat zeg 
ik nu, terwijl het seizoen pas weer net be-
gonnen is. Maar het begin van mijn Prin-
senbestaan staat natuurlijk nog strak in m’n 
geheugen. Wat was het gruwelijk spannend, 
prachtig en overweldigend. Nog nooit zoiets 
meegemaakt en kei trots en eervol dát ik het 
heb mogen meemaken. En dat geldt natuur-
lijk ook voor Caren en onze kiendjes. Onze 
Koos (net 4 geworden) laat dat ook zien door 
af en toe zijn mini-steekje op te zetten, zijn 
vuisten te ballen en door de woonkamer te 
paraderen. Hij heeft goed opgelet hoe wij 
dat doen en het laat maar zien dat onze 
kinderen een goeie Knoerissen-opvoeding 
genieten!

En eerlijk gezegd ben ik zelf het afgelopen 
jaar ook een klein beetje opgevoed, want ik 
ben echt verrast door al het moois wat er in 
een carnavalsseizoen allemaal georgani-

seerd wordt. Ik heb ook kennis gemaakt met 
ons protocol en ik kan je verzekeren: das 
een strenge opvoeding, maar oh zo waar-
devol! Ik heb ook heel veel mensen ontmoet 
met een groot hart voor carnaval en heb 
gezien hoe iedereen elkaar helpt, op welke 
manier dan ook, om er voor heel Úje een ge-
weldig feest van te maken. Ik heb die hulp 
en ondersteuning persoonlijk en van heel 
dichtbij mogen ervaren door onze opper en 
adjudant, geweldig! Zij weten als geen an-
der hoe je een Prins aan de hand meeneemt 
bij alles wat er op ‘m afkomt. Dat moet een 
hele geruststelling zijn voor Prins Porcellus 
LV, die nu ongetwijfeld al staat te trappelen 
om de scepter van me over te nemen. Maar...
nog efkus wachten, want ik laat die scepter 
nie zomaar skieete!

Ik wens jou, Prins Porcellus LV, een super 
mooie carnaval en nu al veel mooie herinne-
ringen toe. Je zult samen met de Knoerissen 
en vele mensen meer op een hele bijzondere 
manier het carnaval in Úje gaan beleven en 
ik weet zeker dat je daar, net als ik, een heel 
warm gevoel aan over gaat houden. Want 
Carnaval in Úje: 

Ge kunt er nie um hinne!
Porcellus LIV
Thijs Vonk

Feliciteer Prins Porcellus LV!
Op de eerste avond van de pronkzittingen maken we de nieuwe Prins Porcellus be-
kend. Dit jaar is dat de 55e! Tijdens de prinsenreceptie op 16 februari komen vrienden, 
kennissen, familie, sportclubs en carnavalsverenigingen uit de buurt de Prins felicite-
ren. De muziek van vele blaaskapellen en de dansen van dansgardes uit de hele regio 
zorgen voor een sfeervolle middag. Klets onder het genot van een drankje bij met be-
kenden, die u deze middag zeker zult treffen. Iedereen is welkom om de Prins te komen 
feliciteren en om deze gezellige middag in Markant mee te maken. 

Wil je als groep de Prins komen feliciteren? Of heb je vragen? Stuur dan een mail 
naar prinsenreceptie@knoerissen.nl

Prinsenreceptie 
Prins Porcellus LV

16 februari 2020
Van 11:11 uur tot 18.00 uur
Evenementenzaal Markant



QPC Schoonmaak BV
info@qpcschoonmaak.nl

Postbus 671, 5400 AR Uden
Tel: 0413 - 25 11 43

Ge kunt er nie um hinne!

Mét 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking.
Ook voor een ruim aanbod aan occasions.

Engineering, productie, 
conservering en montage 

van de meest uitéénlopende 
en uitdagende staalconstructies 

in de utiliteitsbouw, woningbouw 
en de agrarische sector

Ge kunt er nie
um hinne!

VANASADVOCATEN.NL



Oud prinsen
Hoofdsponsor

Subsponsors

Co-sponsors

1966	 Porcellus	I		 Math	Peters
1967	 Porcellus	II		 Theo	van	der	Rijt	†
1968	 Porcellus	III	 Eric	van	Thiel
1969	 Porcellus	IV	 Harrie	Prinsen	†
1970	 Porcellus	V		 Ad	van	den	Dungen	†
1971	 Porcellus	VI	 Antoon	van	Acquoy	†
1972	 Porcellus	VII	 Jan	van	der	Putten	† Ge	kunt	er	nog	bij
1973	 Porcellus	VIII	 Ferry	van	Oort		 Hawt	oewe	stal	skôn
1974	 Porcellus	IX	 Henk	Wintjes	 Moet	dè	now	allemaol
1975	 Porcellus	X		 Paul	Milder		 Kik,	dè	zit	zo
1976	 Porcellus	XI	 Ad	Vrenssen	†  Hadde	dè	gedaacht?
1977	 Porcellus	XII	 Henk	Zoutenbier	† Dè’s	ôk	wa	wonne
1978	 Porcellus	XIII	 Frans	Louwers	† ’t	Krult	‘r	wir
1979	 Porcellus	XIV	 Henri	van	Maasakkers	 Wa’s	t’er	gaonde
1980	 Porcellus	XV	 Joop	Bullens		 Haawt	oe	lempke	aon
1981	 Porcellus	XVI	 Arnold	Verbossen	†	 Zo	g’t	makt,	zo	hedd’t
1982	 Porcellus	XVII	 Frank	Knols	 	 Hawt	oewen	dreij
1983	 Porcellus	XVIII	 Erik	Hoefs	†	 Doe	mar	hinne
1984	 Porcellus	XIX	 Rien	van	Berkom	 Hoe	krijg	d’t	geveegd
1985	 Porcellus	XX	 Frans	van	Oort	†	 Nou	zamme’t	hebbe
1986	 Porcellus	XXI	 Hans	Verhoeven	 Bè,	kik	nou	toch!
1987	 Porcellus	XXII	 Willy	van	Lanen	†	 D’r	is	gin	hááuwe	mêr	aon
1988	 Porcellus	XXIII	 Wim	Timmers	 As	ge	d’n	aord	mar	hêt
1989	 Porcellus	XXIV	 Hans	Muller	 Nôit	tène!
1990	 Porcellus	XXV	 Jan	Selten			 Hawt	oe	orre	stèèl
1991	 Porcellus	XXVI	 Dolf	de	Vries	 Kik	mar	nie	te	naauw
1992	 Porcellus	XXVII	 Cor	van	der	Heijden	 ’t	Is	krèk	zo	ge’t	vat
1993	 Porcellus	XXVIII	 Henk	van	Zutven	 As’	k	oe	zie	dan	ben	d’r
1994	 Porcellus	XXIX	 Ben	Paalman	 D’r	kumt	wir	gôrre	van	de	klos
1995	 Porcellus	XXX	 Victor	Smits	 Gaot’r	mar	aon	staon
1996	 Porcellus	XXXI	 Jaap	Voorsluijs	 Hèdde’r	orre	nôr
1997	 Porcellus	XXXII	 Ad	Oostendorp	 We	hen	‘r	keek	op!
1998	 Porcellus	XXXIII	 Joost	van	Oort	 We	blijve	durknorre!
1999	 Porcellus	XXXIV	 Wilbert	Prinssen	 ’t	Is	hier	goed	kerse	ete!
2000	 Porcellus	XXXV	 Toon	van	Osch	 Zied’t	vur	oew?
2001	 Porcellus	XXXVI	 Henri	Herps	 Lao	mar	komme!
2002	 Porcellus	XXXVII	 Han	Gootzen	 Allemaol	in	de	Burries!
2003	 Porcellus	XXXVIII	 Harry	Blokhuis	 Blaos	un	Goei	Partij!
2004	 Porcellus	XXXIX	 Peter	van	Kraaij	 ’t	is	mar	vur	Slès
2005	 Porcellus	XL	 Theo	Daanen	 We	telle	d’r	wir	op
2006	 Porcellus	XLI		 Willem	van	den	Brand	 Ben	d’r	mar	gruts	op
2007	 Porcellus	XLII	 Maarten	Prinssen	 Zuuk	’t	nie	te	wijt
2008	 Porcellus	XLIII	 Mark	van	Bommel	 We	Drùlle	Skón	Wêr!
2009	 Porcellus	XLIV	 Rob	Ketelaars	 We	brèije	d’r	gin	èènd	aon!
2010	 Porcellus	XLV	 Marco	van	der	Rijt	 Zó	skòn	kant	zen!
2011	 Porcellus	XLVI	 Jean	Louis	van	der	Veen	 We	Drèijen	’t	um!
2012	 Porcellus	XLVII	 Lammy	van	Hooft	 Laot	oew	eige	zien!
2013	 Porcellus	XLVIII	 Bas	van	den	Heuvel	 Ut	gù	vanèèges!
2014	 Porcellus	XLIX	 Chris	van	der	Voort	 Dè	zie’k	nou	gêr!
2015	 Porcellus	L		 Walter	van	Uden	 	 Zo	Doede	dè!
2016	 Porcellus	LI	 Walco	van	de	Ven	 Dè	kunde	gij	ok
2017	 Porcellus	LII	 Dorus	Heeren	 Dor	haauw	ik	oew	aon
2018	 Porcellus	LIII	 Ad	van	der	Weelen	 Dost	oew	eige	mar	uit!
2019	 Porcellus	LIV	 Thijs	Vonk	 	 Dè	laot	ik	nie	skieete!

Sponsoren
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Strouwers
’t Handelshuys
’t Zusje
Aannemingsbedrijf Jan Selten
Ben&Ben Elektro
Beter Bed
Bexam Networks
Braks Groep
Brabants Lekkerste
de Prinsheerlijke Zit
’t Perdewinkeltje Uden
Heereco
Hendriks Coppelmans
HSG Events
Hullie Speelboederij
Keurslager Peter van Kraaij
Koenders Advies
L&S Beheer BV
Martijn van Hout Schilderwerken
Nocore
Primera Centrum Uden
SVN Notarissen
Schönen Hogedrukservice
Spectrum
UDO Dakbedekkingen
van As Advocaten
van Rijbroek Staalbouw
van Tienen Drankautomaten
Willems Prinssen Installatietechniek
Ztahl

Jeugdstrouwers
2de Spoor
Anno71 bedrijfskleding
Autobedrijf Verstegen
Betsie’s Kledingverhuur
Brownies & Downies
Dhr. en Mevr. Evers
Dré en Erna Vogels
De Eetkaamer
Estillon
Grando Keukens
Han Gootzen Consultancy
HET
Het Wijnhuis
IJscafé Holland
New Shoes
Oogenlust
Plena Color
Q3 Concept
Schadewijk Landmeten
Schimmel Tankstation Exploitatie
Sirius BV
van de Heuvel Projecten
van der Krabben Makelaardij
van Tilburg Mode
Verhoeven Internationaal Transport



 

Werken bij Wiltec? 
www.werkenbijwiltec.nl

 

 

beXam Networks 
AUTOMATISERING – CLOUD - VOIP 

 
COMPUTERS – LAPTOPS – PRINTERS 

 

NETWERKEN – SYSTEEM BEHEER 
 

Westwijk 1a – 5406 XS Uden 
 

mail: info@bexam.nl –Web: www.bexam.nl 
 
 
 

 
 

RAAMBEKLEDING 
 

ZONWERING 
 

ROLLUIKEN 
  

LED-VERLICHTING 
 

Westwijk 1a – 5406 XS Uden 
 

Tel:0413-253088 
 

mail: info@vekozo.nl–Web: www.vekozo.nl 
 
  

IN
POLONAISE

NAAR
VAN TILBURG

NISTELRODE I  10.000M 2 MODE/SCHOENEN/SPORT I  RUIM 600 MERKEN

VERMAAK JE IN DE GROOTSTE MODEWINKEL VAN NEDERLAND OF OP  VANTILBURGONLINE.NL

MET MEER DAN 10.000 M2 MODE VOOR DAMES, 

HEREN, KINDEREN EN SPORT IS VAN TILBURG DÉ PLEK 

VOOR EEN GEZELLIG DAGJE MODEWINKELEN.

OP CARNAVALSMAANDAG EN -DINSDAG ZIJN WIJ GESLOTEN. 



Westwijk 13, 5406 XS Uden,
T 0413 25 82 72, info@drukkerijketelaars.nl

www.drukkerijketelaars.nl

One-stop-shop voor
grafische producties



CARNAVÉÉÉÉL 
VOORDEEL

Ge kunt er ni um hinne!

CARNAVÉÉÉÉL 
VOORDEEL

Ge kunt er ni um hinne!
Ge kunt er ni um hinne!


