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Ab & Saar
(te volgen op Facebook Ab Saar)

Ons 50e BoerenBruidspaar Ab en
Saar zitten zeker niet stil. Ook in
deze Coronaperiode zijn die 2
reuze actief. Dat kan ook niet
anders met 6 wolken van Keinder.
Tussen de luiers (of misschien
dragen ze die al niet meer) en de
flessen door vinden ze af en toe
ook nog wat tijd om samen wat te
ondernemen. Gelukkig is social
media aan Ab en Saar wel
toevertrouwd zodat u hier niets
van hoeft te missen.

Wat doen Ab en Saar in hun vrije
tijd
Saar had samen met John v.d.
Dungen, van Sociëteit d’n
Opkikker/Bolhoedjes, enige tijd
geleden een les in vendelzwaaien
gewonnen.
Nu het, gezien de versoepelingen,
weer enigszins mogelijk was,
hebben ze op zondag 27 juni deze
vendelzwaai-les gekregen van
onze eigen Lampegatse Vendelier,
Mario v.d. Boogaart.
Onder een prachtig zonnige
hemel, werden we zeer goed
ontvangen op het terrein van het
St. Jorisgilde Stratum.
Na eerst de zenuwen, middels wat
drankjes (met onder andere een
voor ons nieuwe variant van de
brandewijn met vanille!!)
bedwongen te hebben, was het
dan tijd voor de les.
Er werd een Lampegats vaandel
overhandigd, aan de

Beste Boeren en Boerinnen,
En dan is het alweer zomer. Weer een jaargetijde dichterbij de feestdagen en
dan bedoel ik niet die in December.! Een jaar geleden was veel onzeker, maar
1 ding was duidelijk, die feestdagen gaan niet komen. Gelukkig ziet het er dit
jaar stukken beter uit en kunnen we ons voorzichtig gaan opmaken voor een
mooie (als het nog droog wordt) zomer en een veelbelovend najaar.
Naarmate er steeds meer mensen worden gevaccineerd, ontstaan er ook
steeds meer mogelijkheden om weer enigszins terug te keren naar het (oude)
normale leven. Hoewel Corona ons ook goede dingen heeft gebracht zoals
minder files, minder natte plakzoenen en denken in creatieve oplossingen,
snakken we met zijn allen weer naar die saamhorigheid. Samen proosten,
ouwe hoeren (mag je dat nog zeggen tegenwoordig?) aan de bar, polonaise
lopen en weer spontaan naar de kroeg met z’n allen. Wij hebben als
Commissie ook niet stil gezeten en de zoektocht naar het “Neije” Boeren
Bruidspaar is dan ook in volle gang. We kunnen u alvast vertellen dat de
BoerenVerlovingsavond plaats zal vinden op Vrijdagavond 5 november in het
Dorpshuis te Acht. Noteer dat maar vast in uw agenda, want bijzijn is
meemaoke…
Wens ik u voor nu allemaal een fijne vakantie en tot snel…

Er werd een Lampegats vaandel
overhandigd, aan de karakteristieke
stok met de kenmerkende grote bol
aan de onderzijde.
Het geheel heeft
een gewicht van
5,5 kg.
Na wat
basisinstructies
hoe de vaandel
vast te pakken en
om evenwicht in
het geheel te krijgen (de genoemde
bol, compenseert aan de ene kant
het gewicht van het vaandel aan de
andere kant) is het zover en moeten
er met de arm draaiende
bewegingen worden gemaakt om de
vaandel in een gestroomlijnde
beweging over je hoofd e.d. te
bewegen.
John ging dat beduidend beter af
dan onze Saar, maar dat mocht de
pret niet drukken.
Lees het vervolg op pagina 3
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Wie bende gij
nou eigenlijk?
Wie zijn nu die Boeren en die Boerinnen die ge
overal tegenkomt mee al die kaas, worst en
Brandewijn.
In deze rubriek stellen ze zich aan u voor

In 2010 sloot ik me als
“hoffotograaf” aan bij
commissie Boerenbruiloft
en heb ik waarschijnlijk
door de jaren heen vele van
jullie op de gevoelig plaat
Ik ben Bart Lammers, papa van Lise (3) en
vastgelegd. In 2013 werd ik
Milou (10maanden). Al vele jaren vier ik
door de toenmalig voorzitter
samen met ons Mam (Madeleine, secretaris
Tiny Oosterbosch gevraagd
LBV) carnaval. Als kind eerst altijd bij cv De
om toe te trede tot de
Erpelrooiers, waar we traditioneel op de
commissie met als
carnvalsdinsdag deelnamen aan de
voornaamste taak, naast
Boerenbruiloft. Op de plattekar vanuit Acht
het fotograferen, de
naar Lampegat. In 1995 werd ik de eerste
boerenoptocht te
jeugdprins (Jungkse) van Acht en leerde ik
organiseren. Na 5 jaar de
carnaval in het Lampegat pas echt kennen.
optocht georganiseerd te
hebben, werd het door de
vele regeltjes die er bij
kwamen kijken onmogelijk
omen
nogdan
eenkomt
optocht
te een
Ze komen en ze gaan. Een jaar lang BoerenBruidspaar
er weer
organiseren.
Mede
door
Neije. Je vraagt je wel eens af:
wijzigingen
“Wat is er intussen gebeurd met het Boerenbruidspaar
uit …?” en verjonging
binnen de commissie
Deze keer Tinus en Lieske uit 2014.
hebben we toen, met pijn in
Onze Tinus Bosch en z'n vrouwke Lieske d'un Hop, hadden
ons hart, besloten van deze
verrèkkes goei weer op hun huwelijksdag, een stralend zonnetje,
traditie af te stappen en
10 graden, ginne regen, 'n Bels trekpaard, genaamd Esmeetje
ben ik de grondlegger
met unne boer die eerst met z'n handen de stront van de
geweest van de inmiddels
treeplank afveegde en later diejen hand in onze zelf gemaakte
bij iedereen gewaardeerde
gehaktballekes stak. We hadden het geluk dat we toentertijd nog met een
Boerenbrunch.
bonte, klingelende, lange stoet vol met lopers, paarden en wagens, van Acht
Hopelijk kunnen we
naar de grote stad gereden! D'n bruiloft zelf was op z'n Brabants gezegd: 'n kéi
komend jaar weer met
goei fistje, wa natuurlijk nie gelukt zou zijn zonder de goei “familie” die ze erbij
elkaar proosten op een
hadden, fijne mensen, die alt klaar stonden, voor alles zorgden en gin feestje
mooi nieuw
hebben overgeslagen.
boerenbruidspaar. Salaai.
Tinus en Lieske dus...
't War un gewaagd stel, maar door mekaar vrij te houden zijn ze toch skôn bij
elkaar gebleven… da hebben ze bij de Boeren ook wel 'ns anders mee gemaakt...
Nee, dees twee gingen zó goed, dat er al gauw unne kleine werd geboren, en da
is natuurlijk oogappeltje Marinuske. Marinuske is 'n heul rustig menneke, dat dá
mogelijk is, met zo'n vadder en moeder, ge snapt het niet. Maar lief dat ie is!
Lieske kwekte al mee dat ze er zo wel 10 wilde, ze bad iedere avond:
“Ons lief Vrouwke, gift 'm nog 'n douwke....”
Maar 't heeft nie zo mogen wezen, d'r kwam geen klèn meer bij. Als goei
katholiek echtpaar zijn ze nog 'n paar kere op Bedevaart geweest, eerst naar
Onze Lieve Vrouw van Meerveldhoven, daarna naar Onze Lieve vrouw van
Handel. En maar bidden en kerskes aansteke. Niks, 't bleef bij één paar klein
klompkes in de gang. Maar Tinus zee: Lies, we hebben zo'n hendig menneke, d'r
ken er geen inne zo braaf zijn als ons Marinuske, dus 't is goed zo.
En als ge de handen nie vol het aan unne bult kinderen, hedde de tijd aan oe
eigen, en da heeft er voor gezorgd dat er flink gewerkt is, de afgelopen jaren.

En hoe gaat nu met…?

Lees het vervolg op pagina 4

optocht georganiseerd te
hebben, werd het door de vele
regeltjes die er bij kwamen
kijken onmogelijk om nog een
optocht te organiseren. Mede
door wijzigingen en verjonging
binnen de commissie hebben
we toen, met pijn in ons hart,
besloten van deze traditie af te
stappen en ben ik de
grondlegger geweest van de
inmiddels bij iedereen
gewaardeerde BoerenBrunch.
Hopelijk kunnen we
komend jaar weer
samen proosten op
een mooi nieuw
boeren bruidspaar.
Salaai!

Meld u aan als
Donateur van
het LBV
Voelt u ook geborrel in uw
buik? Dat is de innerlijke
Boer die naar buiten wilt.
Want laten we eerlijk zijn, er
zit een Boerke of
Boerinneke in ieder van
ons. Om de mooie traditie
van BoerenBruiloft in stand
te houden in ons mooie
Lampegat zijn wij
afhankelijk de nodige
bijdragen. U kunt hierbij aan
bijdragen door donateur te
worden van het Lampegats
Boeren Volk. U betaalt het
1e jaar €16 en ontvangt dan
de Boeren speld met 1
jaarplaatje. Elk volgend jaar
betaald u €11. Naast een
jaarplaatje ontvangt u dan
ook automatisch ieder
kwartaal onze nieuwsbrief
en het belangrijkste
ondersteund u dan de
BoerenBruiloft, een traditie
die in ere moet blijven.
Aanmelden kan via:
lampegatsboerenvolk@gmail.com
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EER GISTEREN, VIER VANDAAG, MAAK MORGEN

Ab & Saar
Vervolg van pagina 1

Saar kreeg van Mario en een
collega nog wat extra instructies
en toen was het tijd voor poging
twee, die al stuken beter ging dan
de eerste.
Na 20 minuten was de les voorbij
en hadden we twee moe maar
voldane aspirant vendelzwaaiers
in ons midden.
De middag werd nog gezellig
afgesloten met een hapje en een
drankje, waarbij we uiteindelijk
toch nog naar binnen moesten,
omdat er een zeer grote regenbui
ons kwam terroriseren.
Tijdens het hapje en drankje, zijn
er natuurlijk, zoals altijd, nog
diverse ideeën de revue
gepasseerd in het kader van ons
Lampegatse Carnaval.
Een paar hadden gezien de in vol
ornaat aanwezige Ab en Saar, ook
betrekking op zaken aangaande
de Commissie Boerenbruiloft.
We zullen deze dan ook zeker
binnen de Commissie nog gaan
bespreken.
St. Jorisgilde Stratum en alle
daarvan aanwezige leden en in
het bijzonder Mario, ontzettend
bedankt voor de geweldige en
goed verzorgde middag.

Wist u dat…
-de Boeren Verlovingsavond dit
jaar op 5 november is;
-dit op een vrijdag avond is;
-we hiervoor hebben gekozen
omdat we voorheen vaak in de
herfstvakantie zaten;
-hierdoor mensen niet de
mogelijkheid hadden om de avond
bij te wonen;
-de nieuwe aanvangstijd 20u08
(Acht over Acht) is;
-1 1/5mtr in sommige gevallen nog
steeds een hele mooie afstand is;
-bijna niemand iets snapt van die
wissel;
-corona niet van Brandewijn houdt;
-wij daarom des te meer hiervan
genieten;

-GEFELICITEERDDe Commissie
BoerenBruiloft
Feliciteert

CV d’Haone
Met hun 55 jarig
jubileum
&

PSV cc
Met hun 66 jarig
jubileum
Ook nieuwsgierig geworden kijk
dan op de Facebookpagina van
AB & Saar.

-Hintergarten,
Rundumhause en La
Place du Balcon dees
jaor heel populaire
vakantie bestemmingen zijn;
-het leuk zou zijn als we deze
zomer onze vakantieplekken
zouden versieren met Oranje –
Blauw;
-het nog leuker zou zijn als jullie
die foto’s massaal met ons
zouden delen, zodat wij hier een
wedstijd van kunnen maken;
-je de foto kan delen op onze
facebookpagina;
-de winnaar een leuke prijs kan
verwachten;
-in de volgende nieuwsbrief hier
meer over te lezen is;
-de zomer leuk wordt, maar het
najaar nog leuker.

ZOMERkriebels
HIER
ZONNEstralen
DAAR

IJSJES
eten en
GENIETEN
Maar !
~
-B. ter Weter-
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Innocentius
Immaculatus
Kapelaan

vertelt…

Neije kriebels en corona kilo’s
Beste parochianen van de Stadse Mert, wat zijn het
toch vreemde tijden. Zo zit je de hele dag binnen en
ontmoet geen mens. Zo zitten we weer lekker op het
terras. Ja ik weet het is nog niet net als vroeger, maar
de vooruitzichten zijn goed. Dus laten we genieten
van ieder moment, ‘maauwe kende altijd nog.’
Zo heerlijk om met deze zomerse dagen, lekker wat te
ouwe hoeren met echte Lampegatters. Oh nee
pardon, brainstormen heet dat tegenwoordig. Dat
onder het genot van een Blauwe. Dan heb ik de smaak
weer zo te pakken. Op het terras hoor je ook nog eens
wat. Het dak gaat er af met de start van het 5de
jaargetij. Linksom of rechtsom het moet echt een
knaller worden.
Ook de boeren zijn druk bezig en niet met hooien en
oogsten. Maar met het ‘kiendje kèijke’. En dat wordt
wel tijd, anders is ie straks afgestudeerd voordat we
kennis kunnen maken. Zouden ze ook al een
bruidspaar hebben dat in 2022 een Neije start maakt.
Zoals wij allemaal een beetje een Neije start maken.
Ik ben benieuwd en wens ze bij deze alvast veel
plezier met de voorbereidingen.
Trouwens over een Neije gesproken hoe is het
daarmee?! Die is vast al druk met zijn kostuum. Of
moet ie eerst aan de corona kilo’s werken.

Toen ik pas van zo’n ‘brainstorm’ met echte parochianen thuis
kwam, ben ik eens in de kast gekropen. Niet echt natuurlijk, want
dat heb ik allang achter de rug. Dè lèste moeten jullie natuurlijk niet
doorvertellen aan de bisschop.
Want dan krijgen we nog meer geouwehoer. Hoe dan ook, ik dus
even kijken of mijn toga nog past. Volgens mij is ie een beetje
gekrompen door het hangen. Dat gebeurt weleens, vraag dat maar
aan de buurvrouw of een goei vriendin. Die kennen dat. Nou komt
het dilemma; mogen jullie zien hoe ik geniet van het rijke Roomse
leven of moet ik aan de slag. Na al die maanden binnen zitten
lonken de terrassen toch wel. Ge moet uiteindelijk ook onder het
volk komen. Maar ja Swinkels en zijn Vlaamse Kornuiten maken het
er dan niet beter op.
Dus het wordt een Neije outfit of meer bewegen. En dan bedoel ik
natuurlijk niet van de pastorie naar een Lampegatse
ontmoetingsplek. Ik denk dat ik daarover nog eens in conclaaf ga
met mezelf. Zien jullie het al voor je, ik in oranje-blauw al joggend.
Mochten jullie mij dan voorbij zien komen. Schroom dan niet mij
even uit te nodigen voor een kort pauze en een verfrissing. Want
we moeten natuurlijk niet gaan overdrijven.
Nu we het toch over overdrijven hebben. Die Rotterdamse
stadsgoeroe die maakt het ook wel bont. De Catharinakerk boven
op een flatgebouw. Hij is niet goed wijs. Hij denkt zeker dat ik 43
trappen ga lopen om de mis te kunnen doen. Nou die is gek, moi
nie!
Dan doe ik de mis gewoon vanuit de hal van dat flatgebouw.
Sowieso snap ik het niet dat ze het allemaal steeds hogerop moeten
zoeken. Want in de kerk zie je ze nooit.
Alle gekheid op een stokje laten we maar gewoon met beide benen
op de grond blijven en genieten van het moment. De zomer staat
voor de deur, de kasteleins staan te trappelen om ons te ontvangen.
En als ge het in ut Lampegat nie kent vinden dan kunde altijd oew
heil ergens anders zoeken. Ook dat mag weer.

Daarom beste parochianen, een lieve groet: “Het ga jullie goed, Ge leeft mèr inne keer!”
Jullie Herder en Kapelaan van de Stadse Mert, Innocentius Immaculatus

En hoe gaat het nu met…?
Vervolg van pagina 2

Jaren die ze nooit vergeten zullen, want de tijd, die
vloog voorbij.
(dat ken toch ook zo in 'n liedje van het
Boeremoeske..........)
Het huiske aan het Kloosterpaadje hebben ze nog
steeds, maor van Lieske's Hofke met kruiden is 'n
heel stuk af gegaan. Tinus liet 'n stevige stenen
schuur bouwen en kocht z'n eerste eigenste
drukpers! Hij werkt nie meer voor unne baas, nee
onze Tinus heeft z'n eigen drukkerij , daar maakt hij
boekskes, oorkondes krantjes en kaartjes. Ge kent
het werkelijk zo gek niet bedenken of hij krijgt
letterkes mooi op papier!
En als Lieske gaat zingen bij d'r zanggroepke 't
Boeremoeske, gaat Tinus gèr biljarten óf naar het
Dorpshuis, om te horen of alles goed gaat met dat
durpke Acht.

Lieske heeft nog alt d'r kruidentuin, met jeneverbes, steranijs,
bergamot, salie, dille, smeerwortel, ze draaide pillekes, roerde
zalfjes en vond op unne goeie dag een geweldig kruidenbittertje
uit.
Na lang gesodemieter met jenever, brandewijn en de goei
kruiden, riep ze d'r mens:
“Tinus, makt eens 'n skon labeltje voor dees kruikskes, want ik
heb een kei goei kruidenbittertje gebrouwen, en da wil ik
noemen: 't Eindhovens goei slokske!”
Tinus maakte zó'n mooi etiketje...
Lieskes ouderlijk huis op het Stratumseind
heeft hij erop gezet. Ze gaat er groots op
en dat mag.
Dus 't ga goed met Tinus, Lieske en
Marinuske, er is wellis wa, maar dat geeft allemaal niks. Ze
gaan alleen nog binnenkort te bedevaart naar Lourdes, nie
meer voor unne kleine, nee ze gaan Bernadetje vragen of het
carnaval in 2022 alsjeblieft door mag gaan!

STUUR ‘M OP
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AGENDA BOERENBRUIDSPAAR

Beste Boeren en Boerinnen,

-23 oktober 2021 Jubileumfeest PSV cc-5 november 2021 BoerenVerlovingsavond-11 november 2021 Elluf Elluf-11 december 2021 Jubileumfeest CV d’Haone-

ZOMERWOORDZOEKER
BADMINTON
BADPAK
BAL
BARBECUE
BIKINI
BLOEMEN
BOS
COCKTAIL
GRAS
HANGMAT
IJS
KAMPEREN
KAMPVUUR
PARASOL
RANJA
SLIPPERS

SPROEIER
STRAND
TUIN
VAKANTIE
VLIEGER
VLINDER
WARM
WATERPISTOOL
ZANDKASTEEL
ZEE
ZON
ZONNEBRIL
ZWEMBAD
ZWEMBROEK
ZWEMMEN

AB en Saar

Tijdens de laatste
verlovingsavond hebben jullie
als het goed is al her en der
foto’s van “oud” Boeren
Bruidsparen kunnen zien.
Graag zouden we een soort
Wall of Fame willen
realiseren en daarom zijn we
op zoek naar foto’s van “oud”
Boeren Bruidsparen.
Wij zouden u om uw
medewerking willen vragen.
Heeft u foto’s van oud Boeren
Bruidsparen of kent u
mensen die ze nog heeft, dan
willen wij u vragen om deze
naar ons op te sturen. Dat
kan digitaal of per post naar
ons secretariaat:
Secretariaat
Commissie
BoerenBruiloft
Fransebaan 95
5727 JG Eindhoven
info@dannymartens.nl
Samen zetten we ze in het
zonnetje…!

TOT SLOT…

Andre, Bert, Simon, Anne, Ans, Ria

Carla en Wout- Nettie en Nout

Anton en Trees
Wensen u een hele fijne
ZOMERVAKANTIE

“Wie O Wie”
Op vrijdagavond 5 november 2021
om Acht over Acht gaat het gebeuren.
De BoerenVerlovingsavond van het
51e BoerenBruidspaar. Wie o Wie zal
deze eer toekomen
en wie zullen op
dinsdag 1 maart
2022 in d’n tent op
de Mert in het onecht
met elkaar
worden verbonden.?? Kom erachter
op de BoerenVerlovingsavond.
Tot dan…!

De Boeren hebben
hun website
vernieuwd

Check onze website
www.commissieboerenbruiloft.nl
en blijf op de hoogte van de

Boerûh
Kijk ook eens op onze
facebookpagina

Dit was hem dan, de 2e editie van
de LBBN. Hopelijk heeft u hem
weer met veel plezier gelezen.
Mocht u als eerste deze
nieuwsbrief in uw mailbox willen
ontvangen, meld u dan aan via
lampegatsboerenvolk@gmail.com
o.v.v. nieuwsbrief.
Heeft u ideeën, nieuwsfeitjes,
leuke anekdotes of andere zaken
gerelateerd aan de BoerenBruiloft,
mag u die ook naar bovenstaand
mailadres sturen en wellicht leest
u dit in een volgende nieuwsbrief
terug.
Ten slotte, wil ik u namens de
gehele Commissie BoerenBruiloft
en het Lampegats Boeren Volk
allemaal een fijne zomervakantie
toe wensen. Tot na de zomer en
geniet van het barbecueën,
zonnen, terrasbezoek en nog veel
meer zomerse activiteiten.
Tot snel…!

