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Hallo Rokkers,
Eindelijk was het
zover, 29 oktobe
r! De grote onthul
win d’n Urste en
ling voor ons, Groo
Adjudant Riny. Ik
tvorst Ed, Edwin, ben 33 ja
zesjarige dochte
ar en geboren in
r Jainy woon ik in
Heeze. Met Yvon
Geffen. Mijn grot
ne en
honden. Ook ben
e hobby is het af
ik PSV fan en prob
ri
ch
te
n van politieeer ik er elke thui
voor elkaar te kr
swedstrijd bij te
ijgen werk ik bij
zi
jn
.
Om dit alles
Suez op de vracht
In juni werd ik ge
wagen.
beld met de vraa
g of ik Grootvorst
men met het thui
wilde worden. Het
sfront snel. Mijn
antwoord had ik
Adjudant kiezen
saeen afspraak staa
was ook zo gerege
n met Riny Schip
ld
.
Ik had namelijk al
pers;

Tja dan word je ge
beld door de Pres
ident of ik Adjud
te denken en kree
ant wil worden. Ik
g toen te horen da
hoefde niet lang na
t Edwin Looijmans
echt een verrassi
de Grootvorst wer
ng!
d. Dit was dus niet
Over me zelf; ik lo
op al 7 seizoenen
mee bij de club. M
woon ik met ons ho
et mijn vriendin D
ndje Tieske in Oss
aphne van Thiel
, dit was een over
Tot op de dag van
st
ap
om
da
vandaag geen spijt
t ik uit Den Bosch
. Ik speel graag ee
kom.
n
po
tj
e
vo
et
in Oisterwijk en
ba
l
in
ee
n
vrienden team
werk als Systeem
beheerder bij Levi
in Geffen. Dit doe
x
au
tomatisering
ik pas sinds kort en
bevalt me prima to
t nu toe.
We hebben onze
eerste feestjes
al gehad. De onth
tige avond. De ke
ulling was een pr
nnismaking met Ra
achad
va
n
El
f, de dansgarde
leden van de Raau
en andere
w Ossekar, onverg
etelijk! We hebb
om voorop te gaan
en super veel zin
, dit wordt mogel
ijk
gemaakt door alle
ons! We sluiten
mensen achter
af met ons motto
:
LIEVER TE DIK
IN DE KIST, D
AN DEZE CARN
AVAL GEMIST!!!
!!!
ALAAF, ALAAF,
ALAAFFFF
Grootvorst Edwin
d’n Urste en Adj
udant Riny

OUDE THEATER
HILLE

19 NOVEMBER
15 JANUARI

Wat gaan we doen?
MAASLANDS CARNAVALS LIEDJES FESTIVAL
JEUGD 2.0 EN CD PRESENTATIE

KORRECKTIE CORRECTIE COREKTIE KORRECSIE CORECSIE CORREKCIE
IN VORIGE ROKPROAT IS HET DANSFESTIVAL VERZET NAAR EEN ANDERE DATUM.
DIT IS TOCH WEER TERUGGEDRAAID EN HET ZAL ZIJN OP 19 MAART

P.C.S. De Raauw Ossekar Seringenhof 16 5342CR Oss www.raauwossekar.nl

36E KEER LIE
DJESFESTIVA

L

Het Oude Theat
er is the place
to be op 19 nove
Waar carnavalsc
mber.
lubs , zangers en
ka
pe
lle
n
hun nieuwe carnavals krakers
laten horen., waa
r polonaises rond
applaus klinkt al
gaan en
s er weer een fr
aai lied is gezong
Het belooft op
en.
nieuw een fijn fe
est te worden;
het
MCLF. Ook al zi
jn er dit jaar w
at minder deelne
mers
dan andere jare
n. “Slechts” zeve
n deelnemers aa
de wedstrijd vo
n
or de carnavalsk
ra
ke
r
20
17
tuurlijk voor de
en nazes plaatsen in
de studio. En tw
nemers die voor
ee deelde Smaakkrake
r gaan; een carn
een bestaande
av
alsnummer op
melodie maar m
et een nieuwe te
twee van de de
ks
t.
D
at
betekent dat sl
elnemers niet na
echts
ar de studio ga
an. De spanning
daar echter niet
van de avond ho
minder om te zi
eft
jn. De jury zit w
met de oren èn
eer op het punt
ogen gespitst. E
je
va
n
hu
n stoel
r zijn drie voor
rondes en in de
vochtigheidsge
halte weer toe
fi
na
le
ronde zal het
gaan nemen in de
In willekeurige
zaal. Wie mogen
volgorde zijn da
we verwachten
t voor het gebl
?
aas van noten en
nodige ritmes T
he Blue Band, de
het slaan van de
Klooiers, Kiep Kw
kigtog. Het mee
ajt, Vrûg Ligt en
kwaken op deze
Hartnekfe
es
te
lij
ke
melodieën wordt
Brali’s uit Niste
ge
lrode, de Speci
daan door de
oale Fr

ikendelle, de N
Alle, Buurman en
arrestampers,
Buurman, de Fe
Met z’n
estgangers, T
Kennet en de H
ekkesluiters.
De zaal gaat de

ze avond open om
19.30 uur, het fe
tuurlijk kun je
est begint om 20
ook de carnaval
.00uur en naskraker van 20
16; “carnaval is
BB en de Klooie
al
rs nog eens hore
s een sprookje”
van
n!
Presentator va
n deze avond is
Peter van Lies
hout, bij het M
jaar bekend van
CLF ook al zo’n
het zingende du
15
o Sjaak en Peer
.

Een topavond m
et veel live mu
ziek en een af
terparty na af
loop. Zorrug,
dat je er bij b
ent!!!

een boertje in je biertje
Komt altijd hard terug...

HOOGSTE TIJD VOOR WAT AANDACHT AAN ONZE DANSENDE PUPKES EN MUPKES
Want wat zijn we trots met zijn allen op
onze Dansgarde en Ieniemienies! Ieder
feest weer staat er een mooie show op
de vloer waar alle bezoekers van genieten. In een grote kring allemaal eromheen; vooraan de kids met grooote ogen
(nee geen oren) en achteraan op de tenen en reikhalzend om niets te missen de
“grote” mensen. Met hun hippe muziek en wervelende show vinden wij hen de beste.
En als de dametjes met een wedstrijd meedoen scoren ze ook vaak prima; niet zelden komen zij thuis met een mooie prijs.
Maar weer eens voorstellen allemaal? Zeker wel handig voor onze Edwin dun Urste
die ze vast nog niet allemaal bij naam kent…
De Ieniemienies;
Tessa, Braelynn, Birgit, Anne en Chayanna
De Dansgarde, bekijk ze eens extra
goed;
Anne, Lieke, Mandy,
Esmay, Bo, Eline,
Iris en Marinthe

HOOGHEDEN
E ADVIEZEN VOOR DE
JK
RI
NG
LA
BE
T
ME
GROOOTE OREN
ienland wordt
en opgericht in ut Kraa
k
rij
en
tt
Ro
t
he
in
ig
acht
de rituelen van
Edwin dun Urste, woon
w Ossekar ingewijd in
au
Ra
de
n
va
ad
Ra
de
or
aaf en hoe doe je
dit carnavalsseizoen do
wanneer komt er een Al
;
als
Zo
k.
rij
en
pp
ko
se
wat bijhet carnaval in het Os
komaf, is dringend aan
se
nk
ldo
te
Oe
n
va
y,
judant Rin
die precies? Ook zijn Ad
van Elluf?
goed komen, toch, Raad
at
ga
t
Da
e.
to
g
lin
ho
sc

