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Jaargang 62 - Week 46

De avond van het Elf-elf bal 
werd volgens traditie geopend 
met het binnenbrengen van 
het vaandel van SKB door de 
oud Prins en oud Jeugdprins 
2017. Vervolgens begon voor-
zi� er Emiel van Erven met de 
presentatie van het Jeugdgezel-
schap. Op het videoscherm kon 
iedereen zien hoe de dansgarde 
uit de bus kwam en werden de 
buddy’s voorgesteld. Daarna 
volgde op het scherm een lange 
zoektocht door Goirle naar de 
jeugdraadsleden. Op 13 adres-
sen werd aangebeld en deed 
het nieuwe jeugdraadslid open 
om zich voor te stellen. Toen de 
‘club’ compleet was viel op het 
podium het doek en daar ston-
den ze dan, de Jeugdraad voor 

2018. En wat zien ze er prach-
tig uit in hun nieuwe capes 
en prachtige nieuwe steken. 
Daarna maakte de voorzitter 
bekend dat Nick O� en is geko-
zen tot Jeugdprins van 2018. 
Nick werd geïnstalleerd en 
zal als Jeugdprins Nick Frutje 
d’n Irste gaan regeren over de 
jeugd van Ballefru� ersgat. Hĳ  
gaat dit doen met zĳ n adjudant 
Bram Hendrickx. De nieuwe 
Jeugdprins is 11 jaar oud en zit 
op OBS ’t Schrĳ verke. Dit is zĳ n 
derde jaar in de jeugdraad. Nick 
houdt van voetballen en zit bĳ  
de scouting. 

PRESENTATIE
Tegen 23.00 uur begon de voor-
zitter met de presentatie van 

het Officieel Gezelschap. De 
raadsleden kwamen één voor 
één naar voren. Dit jaar kent de 
Raad van Elf vier nieuwe leden.
Maar iedereen in de zaal stond 
natuurlijk te wachten op de 
naam van de nieuwe Prins. Voor 
sommige was het een verrassing 
en voor anderen een logische 
optelsom toen Martĳ n Vermeer 
werd aangekondigd als nieuwe 
Prins van ’t Ballefruttersgat. 
Martijn heeft al veel ervaring 
in het carnavalswereldje. Hij 
zat in de jeugdraad en was in 
2003 en 2004 Jeugdprins. La-
ter maakte hĳ  twee jaren deel 
uit van de Prinsengaarde en dit 
jaar wordt zijn tiende jaar in 
de Raad van Elf. Voor iedereen 
was het wel een verrassing toen 
Prins Martĳ n d’n Irste bekend 
maakte dat zijn vader Peter 
Vermeer hem gaat bĳ staan als 
adjudant. Peter hee�  ook al vele 
jaren in de Raad van Elf achter 
de rug. Martĳ n Vermeer hee�  
zĳ n echtgenote ontmoet binnen 
het Goirlese carnaval, waar zĳ  
destijds in de dansgarde zat. 
Samen hebben zĳ  sinds enkele 
maanden een prachtige doch-
ter. Martĳ n is 28 jaar en werkt 
in het groenbeheer. 

GOEDE START
Stichting Karnaval Ballefrut-
tersgat is goed gestart met het 
nieuwe carnavalsseizoen. De 
hoogheden en hun gevolg zĳ n 
geïnstalleerd en kunnen begin-
nen aan een druk voorseizoen 
door vele bezoeken af te leggen. 
Het hoogtepunt ligt natuurlĳ k 
tĳ dens carnaval 2018 van 9 tot 
en met 13 februari. 

Beide prinsen en hun gevolgen 
hebben er zin in, jullie hope-
lĳ k ook. Daarom zullen zĳ  hun 
mo� o heel vaak laten horen: ‘Dè 
zie’k gèère!’

In een volle zaal bĳ  Broeder Liplap is afgelopen zaterdagavond het 
carnavalsseizoen in het Ballefru� ersgat van start gegaan. Op het 
Elf-elf bal van Stichting Karnaval Ballefru� ersgat (SKB) werden de 
Dorpsprins en de Jeugdprins voor carnaval 2018 gepresenteerd en ge-
installeerd. Ditzelfde gold ook voor de Raad van Elf, de Jeugdraad van 
Elf met hun dansgarde en buddy’s. Carnaval zal dit seizoen in Goirle 
worden voorgegaan door Prins Martĳ n d’n Irste en Jeugdprins Nick 
Frutje d’n Irste.

Prins Martĳ n d’n Irste en 
Jeugdprins Nick Frutje d’n Irste 
gaan voorop in Ballefru� ersgat

50STE JEUGDPRINS EN 48STE PRINS VAN BALLEFRUTTERSGAT GEÏNSTALLEERD

 s Prins Martĳ n d’n Irste en adjudant Peter op de achtergrond. Voor 
staat de Jeugdprins Nick Frutje d’n Irste en adjudant Bram.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
In week 45 werd in Nederland 
voor de 15e keer het Nationaal 
Schoolontbĳ t gehouden. Dit ge-
beurde op ongeveer 3000 basis-
scholen. Naast het gezamenlĳ ke 
ontbĳ t konden de kinderen ook 
kennismaken met hun burge-

Dit is het principe dat burgemeester Mark van Stappershoef en zĳ n 
echtgenote thuis steeds hebben gehanteerd. Toch is aan de leerlin-
gen van BS De Bron gevraagd om op donderdag 9 november met een 
lege maag naar school te komen. Want daar wach� e hen een uitge-
breid ontbĳ t. Enkele leerlingen genoten van dit ontbĳ t samen met 
de burgemeester en met wethouder Guus van de Put van Onderwĳ s. 
Ook een ambtenaar, die waakt over de gezondheid in onze gemeente, 
schoof aan. 

“Zonder een goed ontbĳ t heb je geen goede start”
BURGEMEESTER EN WETHOUDER BIJ NATIONAAL SCHOOLONTBIJT IN BS DE BRON

 s De burgemeester en de directeur van De Bron aan tafel met enkele leerlingen.

 s De leerlingen van Groep 5 genoten ook van het schoolontbĳ t.

meester. In Brabant deden 41 
burgemeesters daar aan mee. 
Hiermee willen zĳ  het goede en 
gezonde voorbeeld geven. Veel 
van hen betalen symbolisch 
voor dit ontbĳ t met een donatie 
aan het Jeugdcultuurfonds, dat 
dit jaar het goede doel is en waar 
de donaties naar toe gaan. Door 
het Jeugdcultuurfonds kunnen 
kinderen uit minder bemiddelde 
gezinnen deelnemen aan kunst, 
cultuur en sport. Dit kwam ook 
tot uiting in de placemat die ie-
der kind onder zĳ n of haar bord-
je vond. Onder het mo� o ‘Gezond 
ontbĳ ten is geen kunst’, konden 
de kinderen op deze placemat 
een mooie tekening maken van 
het ontbĳ t dat ze op deze dag op 
school werd aangeboden. 

HET SCHOOLONTBIJT 
OP BS DE BRON
BS De Bron had gereageerd op 
de oproep van de gemeente om 
deel te nemen aan het Natio-
naal Schoolontbijt. Directeur 
Corinne Aerts: “Wĳ  hebben ons 
als school aangemeld omdat wĳ  
het dagelĳ kse ontbĳ t belangrĳ k 
vinden. Zonder voedsel werken 
de hersenen niet. Zelf ontbijt 
ik iedere dag door yoghurt met 
muesli en een banaan te eten. 
Soms, als ik wat laat ben, neem 
ik mĳ n ontbĳ t mee naar school. 
Maar dat heb ik dan al op voor-
dat de leerlingen er zĳ n.” Burge-
meester Mark van Stappershoef 
ontbĳ t ook iedere dag. “Het ont-
bĳ t is heel belangrĳ k. Wĳ  heb-

ben onze vier kinderen geleerd 
dat ze ’s morgens nooit zonder 
een ontbijt de deur uit gaan. 
Een goed ontbijt is een goede 
start van de dag. Aangezien ze 
nu alle vier een stuk groter zĳ n 
dan ikzelf heeft het dagelijkse 
ontbĳ t daar zeker bĳ  geholpen.” 
Het ontbĳ t van de burgemeester 
bestaat meestal uit yoghurt, met 
drie stukken fruit er in. Dat geldt 
niet voor de zondagochtend, 
want dan is er een uitgebreid 
ontbijt in huize van Stappers-
hoef. “Drie van de vier kinderen 
zijn het huis uit, maar het ge-
beurt wel eens dat ze toch nog 
op de zondagmorgen thuis ko-
men ontbĳ ten.” De burgemees-
ter vindt het jammer dat aan 
dit onderwerp extra aandacht 
moet worden besteed. Maar in 
de huidige snelle wereld geven 
ouders ook niet altĳ d het goede 
voorbeeld, als ze zonder ontbĳ t 

naar hun werk gaan. Eigenlĳ k is 
dat heel zorgelĳ k. In zĳ n woordje 
naar de kinderen vraagt de bur-
gemeester aan de kinderen wie 
er iedere dag ontbĳ t. Een enkele 
leerling gee�  toch wel toe dat hĳ  
dat niet iedere dag doet. Romee 
doet dat wel. Meestal eet ze een 
of twee boterhammen, maar ook 
wel eens een cracker. Zĳ  vindt 
het leuk om samen met andere 
leerlingen, maar zeker ook met 
de burgemeester, de wethouder 
en de directeur van de school aan 
tafel te zi� en. 
Na het ontbijt in de hal van de 
school gingen de burgemeester 
en de wethouder nog even langs 
alle klassen, waar de meeste leer-
lingen al met hun ontbĳ t klaar 
waren. Een goede en gezonde 
start van de dag voor de leerlin-
gen van BS De Bron.

JS

GOIRLE - Vele jaren konden inwoners van 
Goirle afscheid nemen van hun overleden dier-
bare in een uitvaartcentrum in de Bergstraat. Deze 
locatie was weliswaar klein, maar desondanks 
zeer geliefd bij veel inwoners. Hun dierbare 
kon dan in ieder geval in Goirle blijven. Dit 
was de belangrijkste reden voor coöperatie 
DELA om het uitvaartcentrum zo lang moge-
lijk aan te passen aan veranderende wensen 
van nabestaanden en de eisen van de tijd. 

Sluiting uitvaartcentrum Bergstraat
Nu is echter het punt bereikt dat de facilitei-
ten van dit uitvaartcentrum niet meer voldoen 
aan de kwaliteit die DELA wil kunnen bieden. 
Daarom is besloten dit uitvaartcentrum te 
sluiten. 

Samenwerking met Nemas Uitvaartverzorging
Natuurlijk wil DELA nabestaanden nog steeds 
de mogelijkheid bieden om in Goirle afscheid 

Samenwerking coöperatie DELA en 
Nemas Uitvaartverzorging voor een sfeervol afscheid 
in Goirle 

te nemen van hun dierbare wanneer DELA 
de uitvaart verzorgt. Daarvoor werkt DELA 
samen met Nemas Uitvaartverzorging. In 
Het Afscheidshuis aan de Bergstraat zijn 
twee sfeervolle en intieme rouwkamers. Bent 
u inwoner van Goirle en lid van DELA? Dan 
worden de kosten daarvan bovendien vergoed. 
Vanzelfsprekend verzorgt DELA ook de uit-
vaart wanneer een overledene niet bij de 
cÖoperatie is verzekerd.

Heeft u een vraag? 
Neem dan gerust contact op met Gijs en Ina, 
uitvaartverzorgers van coÖperatie DELA in de 
regio Goirle. Zij zijn bereikbaar via het tele-
foonnummer 013 52 99 670. Voor het 
melden van een overlijden kunt u ons 24 uur 
per dag (gratis) bereiken via het telefoonnum-
mer 0800 955 66 55. 

(advertorial)

Gijs Horsten, uitvaartverzorgerIna Bols, uitvaartverzorger


