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Prinsenpaar 2021 
Corona en de gevolgen  
van alle maatregelen

Geen prinsen etc. maar dat is al even bekend.  
Tegen de elfde van de elfde kregen er toch een paar 
leden van de CV  (met name Janne Heijkoop en Marijke 
Verhoeven) de kriebels dat er een andere omslagfoto 
moest komen voor Facebook. Het begon als grap: “We 
kleden ’t menneke en vrouwke aan als Prinsenpaar.” 
Al snel werd dit door het bestuur opgepikt en kwam 
het idee om ze als Prinsenpaar te kronen. Er was ook 
al vlug het idee om er passende kleding voor te maken 
en dus min of meer officieel aan te kleden. De kleding 
werd met vaardige vingers op maat gemaakt door 
Anouk Hermans.
Dat werd het meest corona-proof Prinsenpaar in 
Eersel wat mogelijk was namelijk de Contente Mens 
en de Pronte Vrouw. 

Zij zijn corona-proof omdat zij geen regels kunnen 
overtreden 
• steeds 1½  meter afstand houden
• geen handen schudden 
• niet luid zingen 
• verblijven in de buitenlucht (beste ventilatie)
 
En wat ook zeker meetelt, is dat zij al heel veel jaren 
de optocht aan zich voorbij zien trekken en nooit 
een negatief geluid hebben laten horen. Ook niets 
positiefs, maar wie zwijgt stemt toe, zullen we maar 
zeggen.

Ook een leuk feit: In november mocht onze voorzitter 
bij het Kempenmuseum de eerste flesjes van het 
Eersels bier met de naam Pront Blond en Content 
Bruin in ontvangst nemen. Dus onze Contente Prins 
en Pronte Prinses zijn het eerste Prinsenpaar met een 
eigen biertje. (verkrijgbaar bij het Kempenmuseum)

Hierbij enkele foto’s van de ‘installatie’ die een paar 
weken geleden op passende wijze is uitgevoerd.

Voor volgende acties van Carnavalsvereniging de Buur-
landers raadpleeg onze Facebook pagina of kijk op Insta-
gram en natuurlijk op onze site. 

www.cvdebuurlanders.nl

Colofon Jaargang 2021 
’De Buurlander’ wordt uitgegeven door CV de Buurlanders Eersel 
Oplage: 5000 stuks 
Redactie/advertenties: Marijke Verhoeven, Driek van de Ven, Sjef Hakkens 
Opmaak: Ruud Thijssen, Joris de Mol (Reclamestudio Digi-Z) 
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Woordje van de voorzitter
Beste Buurlanders en Buurlandinnekes

Wat een jaar was dat........gelukkig hebben we Carnaval 2020 nog kunnen vieren maar 
daarna is er weinig te vieren geweest. Dan staat Carnaval 2021 voor de deur. Waar we toch 
lange tijd deze deur op een kier hebben gehouden moesten er toch knopen doorgehakt 
worden. Moeilijke keuzes zijn gemaakt maar onvermijdelijk. Geen grote activiteiten, geen 
Carnaval zoals afgelopen jaren, geen optochten, geen feesttent, etc.

Maar toch proberen we een invulling te geven aan deze Carnaval. Zo bent u nu de krant 
aan het lezen. Waarbij ik meteen de sponsoren en de vrijwilligers wil bedanken die dit 
wederom mogelijk hebben gemaakt. U hebt misschien al een Buurtgatse vlag aangeschaft 
die met Carnaval toch een beetje sfeer geeft in de straten van het Buurtgat. Misschien gaat 
u de voortuin versieren. Of neemt u deel aan de online activiteiten. Carnavalsmuziek in de 
woonkamer en de polonaise lopen met je naasten. Met de kinderen kleurplaten aan het 
kleuren. Of gewoon een beetje Carnavalssfeer brengen door je toch te verkleden.

Ik hoop wel dat de motivatie onder de Carnavalsvierders blijft. Met name de 
optochtdeelnemers die het al 2 jaar zonder optocht moeten stellen. Gelukkig heb ik 
vernomen dat er groepen zijn die al bezig zijn voor de volgende optocht. Laat die optocht 
opnieuw een hele mooie worden.

Dat we alle energie maar opsparen voor een mooi en uitbundige Carnaval 2022. 
Dat is weer sneller dan je denkt. Maar tot die tijd: houd onze website, Facebook en 
Instagram in de gaten voor activiteiten die wel doorgaan.

Woordje van de vorst
Wat een bijzonder jaar is er voorbij…. Een jaar waarin we nog net Carnaval hebben kunnen 
vieren en we terug kunnen kijken op erg mooie herinneringen. De vele feestjes vooraf 
aan Carnaval, de vrienden en familie van  Ron d’n Twidde en Sanne die hun steentje zeker 
bijgedragen hebben aan het feestgedruis, de Irselse Leuteravonden en dan natuurlijk 4 dagen 
Carnaval, ‘Op maot gemakt!’, waarvan de zondag een speciale dag werd i.v.m. het afgelasten 
van de optocht vanwege het stormachtige weer. Meerdere malen hebben Ron en Sanne 
aangegeven dat ze enorm genoten hebben. Net als bij hen heb ik dit ook terug gezien bij ons 
Jeugdprinsenpaar Djim en India en bij ons Ouderenprinsenpaar Tom en Ine. Samen hebben 
we veel geweldige herinneringen gemaakt.

En dan is daar ineens het wel bekende virus.
CARNAVAL 2021 hoe dan…?

Zoals zoveel evenementen zal ook Carnaval anders zijn dit jaar, alles wat wel door zal gaan 
en georganiseerd kan worden zal volgens de richtlijnen moeten verlopen. Dus weer een 
Carnavalsjaar ‘Op maot gemakt!’  De activiteiten welke wel door kunnen gaan, op wat voor 
manier dan ook, zullen wij met de Raad van 11 ondersteunen en gaan hier net als andere jaren 
een mooi feestje van maken. Dit ‘samen’ met ons zeer bijzondere Prinsenpaar van 2021  de 
Contente Prins  en onze Pronte Prinses! 

Wil je als raadslid, samen met ons, van iedere activiteit een feestje maken en ben je 
minimaal 18 jaar oud, dan gaan we graag met jou in gesprek. Spreek een van de leden 
aan of meld je bij Vorst Erwin of Adjudant Marvin. Per mail zijn we ook te bereiken via: 
RaadvanElf@cvdebuurlanders.nl.

Een 
carnavaleske 

groet 

Eric Lavrijsen
Voorzitter 

CV de Buurlanders

alaaf

Erwin Schoormans
Vorst 

CV de Buurlanders
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Woordje van de burgemeester
Hallo Buurlanders!

CARNAVAL 2021 stond met hoofdletters in mijn agenda. Carnaval staat 
voor samen feest vieren, mooie optochten, gezelligheid, buurten, hossen …. 
kortom plezier maken. Het is een feest dat je samen viert en waar je lang van 
tevoren naar uitkijkt. De voorbereidingen en activiteiten beginnen normaal 
gesproken al kort na de zomervakantie. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van 
de wagens voor de optochten, aan de prinsenverkiezingen rond de elfde van 
de elfde en aan de zittingsavonden in januari. Activiteiten waar veel mensen 
heel veel tijd in steken en plezier aan beleven. Het jaarlijks hoogtepunt 
is natuurlijk Carnaval zelf. Een paar dagen eens lekker in het teken van 
gezelligheid en een beetje de boel de boel laten.

Helaas is in deze bizarre Coronatijd veel anders dan anders. Ongeveer alles 
wat Carnaval zo leuk maakt kan nu niet. We hebben dus een jaar geen 
prinsverkiezingen, zittingsavonden en Carnaval.  

Carnaval maakt deel uit van onze cultuur. Het is dan ook een groot gemis 
dat we in 2021 geen Carnaval kunnen vieren. Ik kijk nu al uit naar Carnaval in 
2022. Laten we afspreken dat we er dan een extra groot feest van maken! 
Dan doen wij weer eens een paar dagen anders dan anders, maar dan op een 
leuke manier.

Alaaf! 

Wim Wouters
Burgemeester van 

de gemeente Eersel 

Bestellen? 
Stuur een mail naar 

bestuur@cvdebuurlanders.nl
 

Doe voor 
slechts 11,- mee.

tussen 1 t/m 17 februari

mag de vlag buiten 
hangen! Doe je mee?
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Woordje van de pastoor
Beste Buurlanders en Buurlandinnekes

Als er twee zaken zijn die elkaar niet kunnen verdragen dan zijn dat het 
Coronavirus en onze gezellige, traditionele, Brabantse en Eerselse wijze van 
samen Carnaval vieren. Daarom zullen we het dit jaar op een andere manier 
moeten doen en wellicht naar creatieve oplossingen moeten zoeken.
Geen gebruikelijke optocht, geen tent op het plein, geen bonte avonden.
Geen Prinsenpaar dit jaar……, of misschien toch wel? 

Eigenlijk stonden ze al geruime tijd naar elkaar te lonken op de Markt in Eersel: 
onze “Contente mens” en de “Pronte vrouw”. Iedereen kent ze wel en heeft ze 
vast ook wel eens begroet tijdens een wandeling over de Markt. Soms hebben 
we ook wel gedacht dat ze goed bij elkaar passen. Maar dat ze ooit samen een 
Prinsenpaar zouden gaan vormen met Carnaval: daarvoor moest het eerst 
2021 worden. Ze zijn al gefotografeerd met een steek op hun hoofd en kunnen 
verheven worden tot ereleden van de Carnavalsvereniging. Vanaf volgend jaar 
treden ze dan ook toe tot de club van ex-prinsen. Ook zijn ze blij met een extra 
warme das tijdens koude dagen. Wie er ook zijn dit jaar zijn de mensen die samen 
aan deze Carnavalskrant hebben gewerkt en toch weer een mooie editie hebben 
uitgebracht. 

Ook al heeft de viering van Carnaval dit jaar noodgedwongen een andere vorm: 
de gedachte achter het feest blijft dezelfde. Carnaval wil mensen samen brengen. 
Op een ludieke manier mensen met elkaar verbinden die het hele jaar door tot die 
gemeenschap van Eersel behoren. Het leven bezien met een knipoog. Relativeren 
wat normaal zo belangrijk wordt gevonden en een beetje uitvergroten wat anders 
zo gemakkelijk aan de aandacht ontsnapt. Met Carnaval voelen we ons extra trots 
bij dit mooie dorp te mogen horen en voelen we ons eigenlijk altijd al content en 
pront. Het afgelopen jaar met het coronavirus heeft ons duidelijk gemaakt dat we 
elkaar nodig hebben om samen goed door deze situatie heen te komen.
Wanneer je die verantwoordelijkheid voelt met en voor de mensen om je heen, 
dan mag er ook een moment zijn van samen feest vieren.
Ook dit jaar willen we stil staan bij hen die ziek zijn of om andere redenen geen 
feest kunnen vieren. We denken ook aan hen die ons in het voorbije jaar zijn 
ontvallen. Laten we meer nog dan anders Carnaval zo vieren dat we rekening 
houden met elkaar, zodat het veilig kan verlopen. Met respect. 

We blijven hopen dat het gauw weer beter zal worden met het virus en we 
kunnen toeleven naar het ogenblik dat we weer wel voluit feest kunnen vieren.
Ondertussen waken zij over ons en over Carnaval: de “Contente mens” en de 
“Pronte vrouw”. Zij nemen ons bij de hand en wij hen. Door Carnaval heen, over de 
drempel naar de Veertigdagentijd en op weg naar Pasen.
Zij weerstaan het verval door de tijd en blijven altijd bestaan. Zij dragen ons door 
moeilijke tijden heen en gaan met ons mee. Zo worden ze een teken van hoop in 
moeilijke tijden. Ik denk dat Onze Lieve Heer hen daarom aan ons in Eersel heeft 
gegeven.  
 
Ondanks alles namens onze parochie, parochiebestuur en pastoraal team,  
fijne Carnavalsdagen toegewenst.  
Hoe dan ook.

Blijf 
gezond, 
content 

en pront !!

C. van Lamoen
Pastoor
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Prinsen 
van het 

buurtgat 
2020

Prins Ron en Prins Ron en prinses Sanneprinses Sanne

Jeuggdprins Djim en Jeuggdprins Djim en 
Prinses IndiaPrinses India

op maot
gemakt
op maot
gemakt
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Programma Carnaval 
i.s.m. café Sindsdien, Spellen op eigen locatie en scouting eersel

**** voor alle activiteiten geldt: 
opgeven en meer info via www.cvdebuurlanders.nl

Zaterdagavond 13 februari 
365 doag vuraf 

‘online feestavond met DJ’*
prijs €11,- per inlogcode. Inloggen vanaf 21:00 u.

        
 Zondag 14 februari

Online zondag* 
Carnavalsmis, Zittingsavonden ‘uit de oude doos’,  

Dansmarietjes, Minimarietjes, Next Level.

Optochtquiz* 
 €7,50 per quiz. Opstellen (inloggen) vanaf 12:45 u start om 13:11 u.

 
Dinsdag 16 februari

Kindermuziek-bingo*
Gratis aanmelden via www.cvdebuurlanders.nl

Aanvang 15:30 u.

Vrijdag 19 februari  
‘haringhappen’ muziek-bingo* 

ter afsluiting van Carnaval 2021 
€12,50 p.p. voor set bingo kaarten incl. 3 speciaal bieren of  

€5,- p.p. voor een losse set bingo kaarten
Vanaf 20:15 u inloggen. Aanvang 20:30.

Carnavals-Dorpsquiz*
€5,00 per dorpsquiz. De quiz valt zaterdagochtend op de mat. 

Op maandagavond 20:00 u moet hij ingeleverd zijn.

buurtgatse carnavalstocht**
Deze speurtocht kan gratis gelopen worden van 13 t/m 21 februari. 

Kleurwedstrijd* 
Download je kleurplaat en kijk voor verdere informatie op www.cvdebuurlanders.nl Win één van onze prijzen! 

Houd ook de socials van KreezieFist / Nextprty in de gaten!
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Vooruitkijken en positiviteit

Het is coronatijd. Hoewel we inmiddels zijn 
uitgekeken op dit biertje, kijken wij alweer uit naar het 
eerstvolgende Carnavalsseizoen. We zitten met het 
bestuur van de Stichting tent niet stil. Afgelopen jaar 
hebben we ons bestuur versterkt met Ingrid Agterberg. 
Zij gaat o.a. het secretariaat bestieren. 

Carnaval 2020 gaat de boeken in als het laatste feest 
met onze tent op het Carquefouplein. Het plein krijgt 
een facelift. Daarbij is er geen ruimte meer voor onze 
tent. Vanwege de uitbraak van corona hebben we 
helaas geen groots afscheid kunnen vieren. Graag wil ik 
vanaf deze plek de buurt bedanken voor de gastvrijheid 
die wij al die jaren hebben ervaren. 

We kunnen terugkijken op ruimt 40 jaar Carnaval op 
deze, voor ons iconische, plek. Het is er ons als bestuur 
veel aan gelegen om te zoeken naar een plek waar we 
ook weer 40 jaar onze tent kunnen opslaan. We zoeken 
hierbij naar een locatie die goed bereikbaar is en niet 
te ver van het centrum verwijderd is. We zijn inmiddels 
een aantal locaties aan het inventariseren. 
De gemeente denkt hierbij met ons mee. 

Afgelopen jaar hebben wij meegedaan met de Rabo 
clubactie. Ook tijdens een jaar zonder Carnaval, hebben 
veel leden op ons gestemd, waardoor we een mooi 
bedrag kunnen bijschrijven. Hieruit blijkt dat dit feest 
verankerd zit in onze gemeenschap. Bedankt daarvoor.

Wij gaan voor Carnaval 2022 onze tent weer opzetten. 
Een topfeest voorbereiden voor Eersel zodat we 
met alle Buurlanders en Buurlandinnekes weer een 
geweldige ervaring kunnen bijschrijven. Wij kijken er al 
naar uit om jullie allemaal weer te ontvangen op een 
nieuwe locatie. De voorbereidingen zijn gestart. Graag 
sluit ik af met de volgende quote:
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De jeugdraad
Beste Buurlanders en Buurlandinnekes

Feestend in de tent, op zondag voorop in de grote 
optocht of op bezoek bij het Kreezifist. Zomaar een paar 
activiteiten uit het programma die helaas dit jaar niet 
plaats zullen vinden. Hoe graag we ook zouden willen, 
maar ook voor de Jeugdraad ziet het Carnavalsseizoen 
2021 er anders uit dan normaal. Normaal gesproken 
beginnen we dit stukje met een feestelijke introductie 
van de nieuwe Jeugdprins, Jeugdprinses en Vorst die 
het komende Carnavalsjaar voorop gaan. Maar door 
de blijvende onzekerheid hebben ook wij, Commissie 
Jeugdraad, er voor gekozen dit jaar geen Jeugdprins te 
kiezen.

Ieder jaar wordt in of rond de Kerstvakantie een 
uitje voor de Jeugraad georganiseerd. Zo hebben we 
eerder trampoline gesprongen bij Jump XL of indoor 
gepaintballd. Door de coronamaatregelen hebben we 
het dit jaar over een andere boeg gegooid om elkaar 
toch nog te blijven zien. Voor de Jeugdraadleden, 
ouders, broertjes en zusjes hebben we een quiz 
georganiseerd. De dag voordat de quiz van start ging 
heeft iedereen een tasje met snacks en de eerste 
opdracht thuis gekregen. Die opdracht was om een 
teamfoto te maken waar Kerstmis, Carnaval, Brabant 
en de teamnaam in terugkwamen. Dit heeft zeer leuke 
foto’s opgeleverd! Daarna begonnen de quizrondes en 
was de strijd echt losgebarsten toen iedereen vanuit 
thuis fanatiek meespeelde. Uiteindelijk heeft het een 
gezellige avond opgeleverd en was het een leuke 
activiteit ter vervanging van het uitje dat normaal 
gesproken plaatsvindt. 

Omdat we dit jaar geen Carnaval kunnen vieren en 
dit volgend jaar dubbel en dwars willen inhalen is de 
Jeugdraad weer op zoek naar echte feestbeesten die 
de raad komen versterken! Dus houd je ook van plezier 
maken, gezelligheid en wil je komend jaar extra hard 
feesten met je vrienden? Dan is de Jeugdraad wat voor 
jou! Meld je aan en maak je vriendjes ook enthousiast 
om zich aan te melden! De Jeugdraad is bedoeld voor 
jongens uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool, op die 
manier zijn er elk jaar weer nieuwe leden welkom. 
Aanmelden voor het volgend seizoen om deel uit te 
maken van de Jeugdraad van CV De Buurlanders kan 
via: jeugdraad@cvdebuurlanders.nl of spreek ons even 
aan! 

Commissie Jeugdraad
Marijke, Jeroen, 
Niels en Bert
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OP ZOEK NAAR EEN GESCHIKT EN 
BETAALBAAR SPEL VOOR JOUW GROEP?

PUBQUIZ
MOORDSPEL

ESCAPEROOM
QUIZZEN

PUZZELEN
EN MEER…DRUKKNOPPEN

Hoolstraat 48  Eersel     06 - 18 648 262     info@spellenopeigenlocatie.nl     www.spellenopeigenlocatie.nl
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Woordzoeker

Scan 
is 

efkes!

Geheimschrift

CARNAVAL HOSSEN
OPTOCHT JEUGDRAAD 
CAFE KOSTUUM 
PRINS WAGENBOUWERS 
MUZIEK KREEZIEFiST 
ZOT MASKER 
PRINSES VERKLEDEN  
FEEST NEXTPRTY 
SNOEP PODIUM 
STEEK HOUDOEBAL  
POLONAISE TENT  
RANJA KATER 
BIER RAADVANELF
WIJN DANSEN 
GEK GLAS 
CONFEttI DANSMARIETJE 
SCEPTER EIEREN 
VEER CAPE 
HOED BEKER  
MIS

Kleurwedstrijd 
Doe jij mee met onze kleurwedstrijd? 
Download je kleurplaat op 
www.cvdebuurlanders.nl en print hem uit. 
Kleur hem zo mooi mogelijk in, hang hem 
voor het raam en versier eventueel je tuin. 
Meld je aan via onze website, dan komen wij 
jureren. Win één van onze prijzen! 

Welke 2 
prinsenparen 
zijn dit?

Smaakt dit naar meer? 
Bekijk dan ons activiteitenaanbod op pagina 13. Tijdens de carnavalsdagen 
organiseren we verschillende quizzen en een tocht om zo toch een beetje 
de carnavalssfeer te kunnen proeven dit jaar. Volgend jaar kunnen we er 
hopelijk weer een écht carnavalsfeest van maken! 
TIP: bewaar deze krant goed, je hebt hem nog nodig tijdens onze activiteiten…
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Ut gevolg!!
Hè, hè, wat een jaar. Corona verandert ons hele leven. 
Van dichtbij tot ver weg is te zien wat deze pandemie 
voor gevolgen heeft. Hopelijk komen we er met zijn 
allen zo goed mogelijk doorheen en kunnen we volgend 
jaar weer een echt Carnavalsfeest vieren. Dit jaar mag 
snel de geschiedenis in, maar we zullen degene die ons 
helaas zijn ontvallen zeker niet zomaar vergeten. Namen 
noemen is namen vergeten, maar toch wil ik even 
stilstaan bij het overlijden van 2 bijzondere mensen. 
Derkino Verbeek, mede oprichter van ons prachtige 
gevolg en lang actief binnen de Buurlanders. Ook maak 
ik graag een uitzondering voor Jan van Sambeeck. 
Hij was altijd behulpzaam. Waar een kleine man groot
 in kan zijn! 
 
Nu dan toch iets over het gevolg. Ook wij hebben sinds 
de pandemie geen gezamenlijke bijeenkomsten meer 
gehad, wat we allemaal behoorlijk missen. Afgelaste 
activiteiten gericht op Carnaval 2021 zijn er helaas 
in overvloed. Toch wil ik ook vooruit kijken en jullie 
meenemen in de activiteiten die normaliter voor ons 
op het carnavalsprogramma staan.  
 
Zoals bekend is de Prinsenbekendmaking in november. 
Onze altijd gezellige prinsenreceptie op de vrijdagavond 
voor carnaval trekt veel publiek. Jong en oud, en ook 
oud-Eerselnaren weten op vrijdagavond de weg naar 
de Eikenburg te vinden. Een bezoek van harmonie 
de Goede Hoop en de uitreiking van de opsteker aan 
iemand die veel voor de Eerselse gemeenschap heeft 
gedaan, maken deze avond compleet.  
Zaterdagmorgen bezorgen we fruitschalen aan onze 
zieke medemens.  

Op zaterdag- en dinsdagmiddag staan de gezellige 
Buurtgatse zittingsmiddagen op het programma. 
Op deze middagen, die voor iedereen toegankelijk zijn, 
zien we gelukkig ook steeds meer jonge oudere terug! 
Op zondag is de Carnavalsmis met aansluitend het 
gezamenlijke ontbijt. Met goed gevulde magen, 
kunnen we vervolgens starten aan de optocht.  
Ondanks dat we bekend staan als de ‘jong belegen 
jeugd’, mogen we maandag ook aanwezig zijn bij de 
jeugdoptocht. Wat voor veel Buurlanders onbekend is, 
is dat we daarna met het gevolg voor een gezellige 
middag doorgaan naar het Stökske en de Refter. 
 
Kortom: Ook het gevolg zit niet stil met Carnaval en 
we hopen dan ook dat we dit drukke maar gezellige 
programma in 2022 weer volop mogen beleven met 
elkaar.  
 
Alaaf, 
Antoon van Gils, Vorst ut gevolg.
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club 111
Een onvergetelijke carnaval voor iedereen! 

Helaas is het lang niet voor iedereen mogelijk om Carnaval te vieren. 
Daarom kunt u als donateur van de Club 111 een handje meehelpen, zodat juist 
deze groep mensen Carnaval toch mee kan maken. 
Mede dankzij uw jaarlijkse donatie van € 50,41 (=111 gulden) zijn de vrijwilligers 
van CV de Buurlanders tijdens Carnaval in staat om voor de zieke Buurlanders, 
de schooljeugd en de ouderen de Carnavalsdagen ook onvergetelijk te 
maken. Daarmee kunnen ook zij ‘content’ zijn.

In andere jaren organiseert CV de Buurlanders diverse activiteiten tijdens 
Carnaval gericht op deze doelgroepen. Denk hierbij aan fruitschalen die door 
de Dorpsprins met de raad van elf en de dansmarietjes bij de langdurige 
zieke Eerselnaren worden aangeboden, de Carnavalsactiviteiten voor de 
schooljeugd die worden aangevoerd door onze Jeugdprins met zijn Jeugdraad 
en natuurlijk de Ouderenavonden onder leiding van het Ouderen-Prinsenpaar.

Uw vrijwillige bijdrage wordt door onze Carnavalsvereniging dan ook zeer op 
prijs gesteld. Als blijk van waardering verstrekken wij normaal gesproken gratis 
twee toegangsbewijzen voor één van de Irselse Leuteravonden. 
Doe mee en sponsor de Club 111 waarmee u de jeugd, de ouderen en de zieken 
steunt! Meld je aan via club111@cvdebuurlanders.nl of geef een briefje af met 
uw gegevens op ons secretariaat, Hoolstraat 61 Eersel. 

Commissie ziekenbezoek
Beste Buurlanders en 
Buurlandinnekes

Carnaval 2020 was geweldig, 
maar daarna werd alles anders. 
Veel mensen gingen en gaan door 

een moeilijke periode om allerlei redenen. Wij 
willen daarom allereerst alle Buurlanders en 
Buurlandinnekes via dit stukje een hart onder de 
riem steken. 

Wij zorgen er elk jaar voor dat de zieken in Eersel 
een fruitschaal krijgen en dat diverse zorgafdelingen 
opgesierd worden met een carnavalesk bloemstukje. 
Dit is een ontzettend dankbare activiteit die altijd met 
veel plezier wordt uitgevoerd door o.a. de Prinsenparen 
en Raad van Elf. Dit kan mede dankzij Jumbo X-tra Jan 
Daris Eersel.

Vanwege de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt 
het dit jaar over een andere boeg te gooien. 
Wij willen graag tijdens carnaval fruitschalen ‘corona 
proof’ rondbrengen, dat wil zeggen: op afstand aan de 

deur en helaas zonder praatje en/of een bakje koffie. 
Ook zullen we ervoor zorgen dat op de zorgafdelingen 
een bloemetje wordt bezorgd. 
                                                      
Kent u iemand die (in Eersel woont en) ziek is en wij 
tijdens carnaval kunnen verblijden met een fruitschaal? 
Wij willen u dan vragen een mailtje te sturen naar 
ziekenbezoek@cvdebuurlanders.nl, graag onder 
vermelding van naam en adres  van de zieke. 

Een warme carnavalsgroet 
van commissie Ziekenbezoek
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Beste Buurlanders en Buurlandinnekes, 

Doorgaans begint het na de zomervakantie bij de 
Oud Prinse Sjosiejeteit weer ‘te kriebelen’. De eerste 
voorbereidingen beginnen, want op 11 november 
gaan we normaliter  kennismaken met ons nieuwe 
Prinsenpaar. Dit Prinsenpaar zal zich, na een geweldig 
Carnavalsjaar, bij onze Sjosiejeteit voegen.

Maar hoe anders is het in 2021. Geen groots Carnaval, 
geen recepties, geen tent, geen Prinsenpaar…… alhoewel, 
toch is er in Eersel een paar dat zich dit jaar Prins en 
Prinses Carnaval mag noemen. Want wie kunnen dit, in 
zo’n ongelooflijk raar jaar, beter doen dan de Contente 
Mens en de Pronte Vrouw. De Contente Mens staat er 
bekend om dat hij niet klaagt en tevreden is met het 
weinige wat hij heeft en neemt het leven zoals het is. 
Hoe toepasselijk is dit nu in 2020 en 2021. Klagen helpt 
niet, we zullen tevreden moeten zijn met de situatie 

zoals deze is. Maar laten we wel voor elkaar blijven 
zorgen. Laten we er samen, maar toch (vaak) apart, 
een mooi Carnavalsfeestje van maken. Natuurlijk 
hangen de Oud-Prinsen en Oud-Prinsessen met 
Carnaval de vlag uit. We strooien confetti in ons eigen 
huis, zetten carnavalsmuziek op en maken ons eigen 
feestje in een heel klein gezelschap. 

Maar let op ... in 2022 zijn we er weer. Dan gaan we kei 
veel carnavallen. En natuurlijk gaan we er weer voor 
zorgen dat er op Carnavalszondagochtend een heerlijk 
ontbijt klaar staat en op maandagochtend een heerlijke 
brunch. 

Namens ons genootschap, blijf gezond, houd vol en we 
zien elkaar!!

Groetjes van het Genootschap 
der Oud-Prinsen en Oud-Prinsessen

Oud prinsen

BV den Ouwen Dijk   ‘ut de maot’
Maphe Ladies   
‘Maotwerk’
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Gezien tijdens carnaval 2020
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Inspiratie nodig? www.marvage.nl
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dansmarietjes

Next level
anouk 

gijsbers

Becky
sanders

India
sterrenburg

indy
verhoeven

Lisanne
louwers

Lieke
intven

Nica
schellens Iza

Baas

Floor 
van den 

Berg Lucianne 
Verwimp

Amber 
van de Ven

Emma 
Smets

Eva
Kox

Femke
intven

Sanne
der kinderen

Floor
Hommel

Sidney
Geerlings

Sophie 
van den Berg

Tess
van 

Oosterhout

Zahraa 
Yahya
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Vind jij dansen ook leuk 

en houd je van carnaval? 

Meld je dan aan! 

Op dinsdag 9 maart is 
er een gratis proefles

 waaraan iedereen 

vanaf groep 1 deel ma
g nemen. Kom je dan m

ee trainen op het 

podium van De Muzenval
? 

De M&Mtjes  (groep 1 
t/m 5) trainen van 17

.00-18.00 uur

De Dansmarietjes (groe
p 6 t/m 8) trainen va

n 18.00-19.30 uur

Next Level (12 – 17 j
aar) traint van 19.30-

20.30 uur.

Als je mee wilt traine
n op de proefles, een k

eertje wilt komen 

kijken of gewoon iets 
wilt vragen, stuur dan

 een mailtje naar 

dansmarietjes@cvdebuur
landers.nl. We  nemen 

dan snel contact 

met je op.

De Dansgarde van  
CV De Buurlanders…
Dit jaar is natuurlijk voor iedereen een roerig jaar waarin de 
nadruk vaak ligt op wat niet kan en mag. Ook bij de dansgarde 
mocht en kon er veel niet, maar er waren ook veel leuke 
dingen… Dus laten we daar nu eens de focus op leggen!

We hebben groot nieuws..… we zijn namelijk voor het eerst 
van start kunnen gaan met een junioren B groep. De nieuwe 
dansgroep genaamd “Next Level” bestaat uit een leuke club 
enthousiaste meiden in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die hard 
werken aan een ontzettend super gave showdans.
Zij gaan niet, zoals de rest van de dansgarde, optreden bij alle 
carnavalsactiviteiten of mee lopen in de optocht maar richten 
zich voornamelijk op het deelnemen aan toernooien.
Helaas was er voor hen dit eerste jaar tot nu toe geen toernooi 
om aan deel te nemen. Tot nu toe… want 7 maart zijn al onze 
groepen ingeschreven voor het toernooi van Shell We Dance in 
De Schalm in Veldhoven. Dit gaat live of online door, conform 
de dan geldende coronamaatregelen. Zet deze datum dus in je 
agenda als je onze meiden wilt zien optreden! 

Wat we ook hebben zijn heel veel nieuwe en gezellige 
danseressen om aan jullie voor te stellen!
We hebben dit jaar maar liefst 9 Mini Marietjes, 12 Dansmarietjes 
en 8 tieners bij Next Level!!
En al die meiden hebben keihard geoefend. Ze lieten zich 
niet uit het veld slaan door al die tegenslag. Tijdens de eerste 
lockdown hebben ze zelfs buiten in het openluchttheater van 
het Poeliejoepark getraind. Zelfs toen het ruim 30 graden  was 
deden ze hun uiterste best!

Naast de vele leuke nieuwe danseressen hebben onze 
vertrouwde trainsters Janne, Anne, Abby en Zora versterking 
gekregen om weer schitterende dansen voor jullie op 
de planken te zetten. Bij de M&Mtjes bedenken Zora en 
India (de jeugdprinses van vorig jaar) de vrolijke dans en 
trainen de kleinsten. Dit alles onder het toeziend oog van de 
ervaren trainsters Janne en Abby. Bij de gardedans van de 
dansmarietjes hebben Anne en Abby versterking gekregen 
van Nanette en Zora. Beide meiden hebben zelf jaren lang met 
veel plezier gedanst bij de dansmarietjes. De indrukwekkende 
showdans van deze groep wordt bedacht en ingestudeerd door 
Janne en Abby. Zij krijgen tijdens de trainingen ondersteuning 
van Nanette. En Janne en Abby staan ook garant voor de 
fantastische showdans van Next Level.

In het najaar heeft onze garde trainster Anne gezorgd voor 
een toekomstig dansmarietje. Jammer dat we nog wat jaartjes 
moeten wachten op deze stralende dame….

Minimarietjes
Alicia van 
der Zande

Fleur
smets

Floor
maas

Maeva
van 
riet

Nula
geuze

Ruqaya
yahya

Lieke
der kinderen

Inke
van der
zande

imme
louwers
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BV Stokkelen
‘Huizen-Jacht’
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Foto’s van carnaval kijken 
en op hoge resolutie downloaden?

Dat kan! 
Scan de qr code
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Ieder jaar verzorgt het Genootschap der Oud Prinsen 
van Eersel het Carnavalsontbijt op zondag in tent. 
En dat willen we dit jaar zeker weer door laten gaan. 
Ondanks dat we de gezelligheid van de tent moeten 
missen.
In plaats van een gezamenlijk ontbijt in de tent, komen 
wij dit jaar op Carnavalszondag naar jullie toe! Hiervoor 
hebben wij een écht goed gevuld ontbijt samengesteld, 
bestaande uit diverse broodjes, verschillend hartig en 
zoet beleg, wat gezonds en natuurlijk wat lekkers om 
te drinken! De inhoud van het ontbijt is voldoende voor 
1 à 2 personen. 
Met de aanschaf van dit ontbijt, kun je niet alleen 
heerlijk in Carnavalssfeer ontbijten, maar steun je ook 
nog onze vereniging. 

Het ontbijt kost € 11,11 per ontbijtbox en wordt, 
geheel corona-proof, bij jullie thuisbezorgd.

Opgeven voor dit ontbijt kan via 
ontbijt2021@gmail.com of door te bellen naar 
Marieke Maas (06 52 53 52 06). Onder vermelding 
van aantal, naam, adres en mobiel nummer. 
De kosten kunnen per Tikkie voldaan worden. 

De uiterste deadline voor opgeven is 
woensdag 10 februari. 
Het ontbijt wordt bezorgd op zondag 14 februari. 
We streven ernaar om alle ontbijtjes voor 10:30u 
bezorgd te hebben. Alvast smakelijk eten namens 
de Sjosiejeteit der Oud Prinse.

Namens de commissie,
  
Ingrid Agterberg en Marieke Maas

Carnavals
ontbijt 

gaat door! i.s.m.
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cv de beunhazen
‘plastic soep, 
wat een troep’

38 39



De Buurlander is een uitgave van CV de Buurlanders Eersel

40



Dinsdag vrij
‘wij speulen
mee moaten’
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vriendengroep 
prinsenpaar
‘koel serveren’

42 43



De Buurlander is een uitgave van CV de Buurlanders Eersel

44



44 45

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

HEMELVAART
WEEKEND

www.cvdebuurlanders.nl   
fiets3daagse@cvdebuurlanders.nl

Start- en eindpunt: Hotel Restaurant De Bengel - Markt 13, Eersel

Fiets gezellig mee!

 13 - 14 - 15 MEI 2021
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de Flapstengels
‘carnaval is onze boodschap’
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Doe jij ook 
weer mee 
in 2022?
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JEUGDOPTOCHTIMPRESSIE 2020

Doe jij ook 
weer mee 
in 2022?

Alaaaaffff
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Buurtschap schaak
‘muzikaal’

ADVERTEERDERS
Bedankt!
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Buurtschap schaak
‘muzikaal’

ADVERTEERDERS
Bedankt!
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AANGEBODEN DOOR 
CV DE BUURLANDERS      2021

Namens CV de Buurlanders 
ALAAF aan alle horecaALAAF aan alle horeca
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