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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…
Het is de afgelopen maanden
natuurlijk komkommertijd
geweest en heeft iedereen
genoten van een welverdiende
vakantie. Zo ook Ab en Saar,
hoewel genieten van vakantie niet
meevalt met 6 kinderen en we de
kapelaan van de Stadse Mert toch
wel gelijk moeten gaan geven. Hij
schreef eerder in deze
Nieuwsbrief, dat als de
beperkingen m.b.t. Covid nog aan
zouden houden, we tieners
konden presenteren bij ’t Kiendje
kijken. Nou we kunnen jullie
verklappen, en of dat dan wel of
niet met bijwerkingen van Covid
heeft te maken of niet, laten we
hier in het midden, ze groeien als
kool.

Beste Boeren en Boerinnen,
Tis weer voorbij die mooooie… eh natte zomer… man man man, het was een
echte Hollandse zomer. Maar elluk nadeel heb z’n veurdeel, want het is nu
gewoon alweer oktober. De start van het mooiste seizoen van het jaor.
En er staat wat moois op de planning beste mensen. Na iets meer dan 2 jaar
gaan we dan toch echt afscheid nemen van Ab & Saar en wordt alles in
gereedheid gebracht voor het Neie stel. Op 5 november gaat het gebeuren en
wat zijn we blij dat we eindelijk weer samen kunnen en mogen komen. De
voorbereidingen voor de verlovingsavond zijn in volle gang en aan het
enthousiasme zal het niet liggen. Zoals het er nu uitziet duurt de avond tot
24u en gaan we werken met een QR code om binnen te komen. (vergeet deze
dus niet mee te nemen!) Mochten er nog veranderingen, lees versoepelingen
komen, dan delen we dat via de welbekende social media. Na de verloving zal
het eerste uittreden voor het kersverse stel Elluf Elluf zijn. Dees jaor in de
Effenaar (die speciaal voor de gelegenheid wordt omgetoverd tot
carnavalspaleis) en uiteraard op StratumsEind. Ook gaan we op de
achtergrond al van start met de voorbereiding voor de Lampegatse optocht
en tussendoor pakken we hier en daar nog een skôn Fistje mee.
Kortom, er staat weer veel Boerenplezier op het programma.

Het is gewoon niet meer bij te
houden met kleding en schoenen.
Over schoenen gesproken, Ab heeft
de vakantieperiode ook gebruikt om
een paar neie klompen aan te
schaffen en die dan ook maar gelijk
te vereeuwigen op een foto met een
oranje-blauw accent i.h.k.v. de
challenge om in je vakantie foto’s te
maken waarin de kleuren van ons
Lampegat ook een rol speelde. Naar
ons idee is dit aardig gelukt, met
dank aan tante Liek.

Secretariaat
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Danny Martens
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Madeleine Lammers
Spaarnestraat 1
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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

Ik ben Danny Martens, man van Karin en we hebben twee dochters Majella en Petra.
Karin en ik komen uit de blaaskapellen wereld en zo ook nauw betrokken met carnaval.
In het carnavals seizoen 2018-2019 waren ons Majella en Antoon het boerenbruidspaar, Jet en Toon, en
wij de ouder van de bruid. Omdat we het zo naar onze zin hebben zijn we net zoals Antoon, ook besmet
met het mooie carnavalsvirus boerenbruiloft en bij het boerenvolk gebleven. Op het moment dat Antoon
de voorzittershamer overnam heeft hij mij gevraagd of ik secretaris van de commissie boerenbruiloft wilde
worden en daar had ik wel oren naar. Nu mogen we ons derde bruidspaar begeleiden naar de 51 bruiloft
op de carnavalsdinsdag. Maar eerst de verloving avond op vrijdag 5 november 2021. Tot dan en Proost en
Salaai!

En hoe gaat nu met…?
Ze komen en ze gaan. Een jaar lang BoerenBruidspaar en dan komt er
weer een Neije. Je vraagt je wel eens af:
“Wat is er intussen gebeurd met het Boerenbruidspaar uit …?”
Deze keer Sjefke en Sientje uit 2009.
Jazekers, de koperen bruiloft zit er al weer op.
Wâ is het toch rap gegaon.
Hard hebben ze gewerkt: Sientje het hille
huishouwe, en Sjefke bij vader Gerrit, d’n kiepe-boer.
Hij moest vader Gerrit veul helpen, met de gezondheid liep het rap terug.
Moeder Annie kon het allemaol nie allenig. Alles waar te veul geworre, en
tot slot heeft Gerrit al zun kiepe verkocht aan unne Appie uit Zaandam.
Die fokte daarmee een nieuw ras, plofkiepe of zoiets….
Veur ut nageslacht is da nie zo geweldig goed, ginne eier meer. ’t Zal wel
bij allinig onze Jantje blijven, en doarbij is Sientje saoves veuls te mûûg.
Sientje had het ôk verrekkes druk. Drieka van der Aa werd ziek, en ken
alles nie meer volgen. Elke dag gaot ze heur moeder Drieka effe
opzuuke, daor kèkt ze erg naor uit. Tja, we worre allemaol aauwer, en ôk
Janus ken nie alle daog zo maar effe d’r tussen uit.
Sjefke en Sientje kochten hun uurste boerderijke,
en hebben er subiet zunne naom opgemaokt,
ieder ken nou prima zien waor ze zitten. Het land
bewerken zit er nie meer in, dus moet er wa
anders gebeuren. Sientje zal de zorgende kant
wel opgaon, want da’s wel heur ding. Liefde het
ze zat te geve, nie veur Sjefke allinig. Daor moette
niks achter zûûke, ’t is heur aard.
Lees het vervolg op pagina 4

Meld u aan als
Donateur van
het LBV
Voelt u ook geborrel in uw
buik? Dat is de innerlijke
Boer die naar buiten wil.
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, u
ondersteund 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

Waar we natuurlijk ook blij mee
zijn is het feit dat iedereen zich
goed aan de maatregelen heeft
gehouden en we weer enigszins
los kunnen met allerlei
Carnavalsactiviteiten. De urste
twee zijn wij helaas niet bij, omdat
we weer even bij gaan komen
tijdens een weekske vakantie.
Vanaf deze plaats wensen we het
66-jarig PSV alle goeds toe bij het
vieren van hun jubileum, een
mijlpaal om trots op te zijn in ons
Lampegat en wensen we het neie
prinselijk gezelschap van de
Lichtstadnarren ook heel veel leut
en wijsheid toe in het
aankomende Carnavalsseizoen.

! OPROEP
Met Ab & Saar hebben
maar liefst 50 BoerenBruidsparen de
revue gepasseerd. Als Commissie zijn
wij van mening dat je na een jaar
alles geven, (om van het Kiendje
krijgen nog maar te zwijgen) het
passend is om hier een blijvende
herinnering aan over te houden.
Wij willen vanaf dit jaar een nieuwe
traditie in het leven roepen, maar
uiteraard willen we de Bruidsparen
die al voorbij zijn gekomen in de
laatste jaren ook mee nemen in deze
traditie. Wij zouden hier graag op de
verlovingsavond gestalte aan geven.

Natuurlijk heeft ook de Commissie
Boerenbruiloft niet stilgezeten en is er
een nei Boerenbruidspaar gevonden dat
zich op vrijdag 5 november a.s. wil gaan
verloven. U bent allen van harte welkom
om met hen kennis te komen maken en
geluk toe te wensen. Meer info over deze
avond vindt u bijna zeker elders in de
Nieuwsbrief terug.
Hopelijk heeft onze Federatie Eindhovens
Carnaval op de elfde van de elfde ook
nog iets spetterends voor ons in petto.
Nog even helemaal iets anders en best
wel serieus is het feit dat onze urste
oppas van onze kinderen, ineens
verdacht wordt van de confetti-terreur in
ons Lampegat. En dat alleen maar omdat
er beelden zijn van het een bietje
aanleren van onze kinderen wat Carnaval
is, door ze in een confettibad te doen en
toen hij met ze ging sleeën, wat confetti
die nog in z’n jaszakken zat, van de leste
Carnaval, over de straat in de sneeuw te
strooien.
Vandaar de oproep:
Wij nodigen alle oud
BoerenBruidsparen, BoerenBruid
of BoerenBruidegom van het
Lampegat uit om samen met ons
het nieuwe bruidspaar te
verwelkomen en graag willen wij
u tijdens deze avond een
blijvende herinnering uitreiken.
Wij vernemen graag of u
aanwezig zal zijn. Aanmelden kan
via onderstaand mailadres of
telefoonnummer. Wij zien uw
aanmelding z.s.m. maar uiterlijk
vóór 23 oktober bij de commissie
binnenkomen.
antoon.verbeek@hotmail.com of
0620838037
Wij zien u graag op 5 november.!

Hédde gij interesse in een skôn BoerenPékske maor witte nie hoe of wé,
Gao dan naor José Duckers in Venlo.
Al jaore d’n ékspér op ut gebied van BoerenBruilofts kleding.

www.joseduckers.nl

Ons inziens allemaal heel
onschuldig.

Salaai en tot gauw Ab en Saar
Ook nieuwsgierig geworden kijk
dan op de Facebookpagina van
AB & Saar.

CARNAVAL is om te

zingen

Om te Dansen en te
springen
Gekke kleren
GEKKE
hoedjes
En wat schmink op

onze sn☺etjes
GeKke mensen overal

JA, het is bijna

CARNAVAL
~
-S. Alaai-
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Innocentius
Immaculatus
Kapelaan

vertelt…

Beminde parochianen,
Hedde gullie dè nou ok, as ge naar buiten
kèkt, dè gevoel of de zondvloed is
losgebarsten! Dat zou wat zijn, van de
Coronaregen in de drup. Nou ja drup kunde
het eigenlijk niet meer noemen. Het is een
echte stortvloed. Och we doen het er maar
mee.
Ik doe maar net of het confetti is. Daar word ik
tenminste vrolijk van.
Het idee dat over een maand het 5de
jaargetijde losbarst. Wa schôn, kèkte gullie er
ok naar uit?!
Binnenkort bij Bongers maar ne goeie

metworst halen. Dan kan die naar de Clarissen.
Non de dju die zijn er niet meer. As ge effe nie oplet in het
Lampegat is al het moois weg. Gelukkig zijn er ouw
tradities die wel blijven. De boeren zijn alweer druk met de
Verlovingsavond, zoals het heurt in het Dorpshuis van
Acht. Misschien wil het Lampegatse Boerenvolk wel een
noveen houden. Zodat het vanaf 11/11 4 maanden
oranje/blauwe confetti regent.
Wat zou dat mooi zijn. Wedden dat we dan allemaal in de
juiste stemming komen. Dat wordt wel weer eens tijd.
Want ik hoor de leste tijd alleen maar gejeremijeeh. Over
Corona, QR-codes en al dè gezever. Het wordt tijd dat we
weer eens een goed feestje organiseren dan gaat dat wel
over. De dorpstamtam doet het goed over het grote 11/11
bal. Maar vanuit de organisatie blijft het verdacht stil.
Zouden ze biechtgeheim hebben of worden we blij
gemaakt met een dooie mus. We gaon ut meemoake.
Carnaval vieren doen we samen. Dus vanaf nu allemaal
jullie schouders eronder. Laat de nieuwe ideeën maar
komen en zorg voor veel confettiregen. Gullie het mijn
zegen!

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

In onze laatste nieuwsbrief , vroegen wij jullie
om tijdens de vakantie een foto met een oranje
blauw element erop te maken en naar ons toe
te sturen. Hierbij een aantal ingezonden foto’s.
De winnende foto vindt u hiernaast.
GEFELICITEERD…

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

Nog efkes hebben ze geprobeerd om ‘t land te bewerke me unne twiddehandse trekker, maar da waor toch
nie zunne goeie as gedacht.
Sjefke ken nie zo lang hetzelfde blijven doen. Hij denkt er over na om een
boerenmuseum te gaon beginnen.
De perdjes wil die daorbij wel houwe, da past er wel bij.
Sjefke en Sientje van de Zandhoeve gaon het wa rustiger
an doen. Da kumt dan goed uit veur as er weer ’s un fisje is
mee allemaol boerre bij mekaor, want da’s eigenlijk al wir
veuls te lang geleeje!
Nog efkes geduld, en dan meuge we wir!
En dan komme ze zekers tesaome.
Tot dan, Proost!
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AGENDA BOERENBRUIDSPAAR
-23 oktober 2021 Jubileumfeest PSV cc-5 november 2021 BoerenVerlovingsavond-11 november 2021 Elluf Elluf-11 december 2021 Jubileumfeest CV d’Haone-12 december 2021 Jubileumfeest FF Anders-

WOORD
ZOEKER

STUUR ‘M OP
Beste Boeren en Boerinnen,
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…!

“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…!

Check onze
WEBSITE & SOCIALS
en blijf op de hoogte van de

Boerûh

Van Harte
GEFELICITEERD
WWW.COMMISSIEBOERENBRUILOFT.NL
Op FACEBOOK
&
INSTAGRAM

TOT SLOT…
Dit was hem dan, de 3e 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
info@dannymartens.nl
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.
Wij zijn voor de rubriek “en hoe
gaat het nu met” nog op zoek naar
verhalen van oud
BoerenBruidsparen die hier een
stukje voor willen aanleveren.
Voelt u zicht geroepen, dan
ontvangen wij dit graag op
bovenstaand mailadres.
Ten slotte hoop ik van harte u
allemaal te mogen verwelkomen
op vrijdag 5 november op onze
verlovingsavond in het Dorpshuis
op Acht. Tot dan!!

