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EEN LICHTPUNTJE AAN DE HORIZON!
 

Wij hopen jullie snel weer te verwelkomen 
bewonder dan ons nieuwe podium en zaalverlichting
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INHOUD

DENK JIJ OOK AAN ONZE ADVERTEERDERS?
Kijk ook naar de advertenties van alle ondernemers die, ondanks alles, C.s. De Kei toch ook dit 
jaar een warm hart toedragen. Denk jij bij je aankopen ook aan hen? Alvast bedankt!

WOR STI WA?



FAUTJE 
GEVONNE?
Een fautje zit in een klijn hoekje, iets gevonne?
Wei horen dad chraach! 
We zein nooid te oudt om te leeren. ;) 

DE KEILANDER| 5

COLOFON 
Redactie:  
Marjon Joosten, Johan Swinkels, 
Cor van Lieshout, Nellie Goevaerts

Hoffotografen: 
Ad van den Oever, Tonia Swinkels

Grafisch ontwerp en vormgeving: 
Nellie Goevaerts Drukwerk

Alles uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de redactie van de 
Keilander. De Keilander verschijnt éénmaal per 
jaar in een oplage van 1600 exemplaren als huis-
aan-huisblad in heel Keienland. Alle advertenties 
worden in deze oplage opgenomen.

TIPS?
Heb jij een leuk idee voor De Keilander? De 
redactie vindt het heel leuk als jullie met ideeën 
komen en gaat er graag mee aan de slag! Alvast 
bedankt! Mail naar: keilander@csdekei.nl

HIER IS IE DAN TOCH!
Mondkapjes, 1,5 meter, het 'Nieuwe Normaal', wat 
een rare tijd... Ook voor C.s. De Kei... Helaas, ook 
geen Carnavalsactiviteiten dit voorjaar en geen 
viering van het 66-jarig jubileum. Jammer, maar 
het is niet anders, gezondheid boven alles. Wij zijn 
jullie zeker niet vergeten en willen dan ook graag 
terugblikken op Carnaval 2020. We hebben ons 
best gedaan om er een mooie jubileumeditie van 
te maken, weer net even anders! 

Dat Carnaval ook nu in Liessel een warm hart wordt 
toegedragen blijkt wel uit de vele adverteerders 
en de stemmen die we kregen bij de Rabo 
ClubSupport. Adverteerders en stemmers: super 
bedankt!

De opbrengst van deze Keilander komt evenals 
andere jaren ten goede aan Liesselse mensen die 
(langdurig) ziek zijn. Rest ons jullie KEI veel plezier 
te wensen bij het lezen van deze Keilander, hopelijk 
zorgen we hiermee voor een vrolijkere stemming 
met verhaaltjes, mopjes en plaatjes in deze bizarre 
tijd. 

Groeten en blijf gezond, 
de redactie

VOORWOORD

Ook voor C.s. De Kei geldt de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG Wet).
Voor meer info kijk op: www.csdekei.nl

FACEBOOK/INSTAGRAM
Volg ons voor alle laatste nieuwtjes en nieuws
op Facebook en Instagram!
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BESTE KEIEN EN KEI-INNEN,

Op verzoek van de redactie hier een stukje van de penningmeester voor De 
Keilander. Wie is die mens eigenlijk en wat doet ie allemaal?

Alweer enkele jaren geleden, einde zomer 2013, zijn Maik en Elbert een aantal 
keer koffie komen drinken. Ik dacht aanvankelijk dat ze voor de gezelligheid 
kwamen maar al snel werd duidelijk dat De Kei op zoek was naar een nieuwe 
penningmeester, en of ik daar interesse in had? Natuurlijk denk je dan…, ik? 
Past dat wel bij mij? Ik ben toch geen boekhouder? En hoe zien de taken en 
vergaderingen er dan uit? En moet ik dan ook zo’n steek op?
Ik wist dat ik bij een leuke en fijne club terecht zou komen, ons pap zwaaide 
immers de scepter over Keienland in 2003. Dat jaar hebben wij als gezin als een 
mooie en bijzondere tijd ervaren. Details zal ik jullie verder besparen!
Ik vroeg Maik en Elbert enkele weken de tijd om er over na te denken. Je moet 
er voor gáán of je moet er niet instappen. Ook ons Lieke moest zich er goed bij 
voelen, zij had nog geen interesse om bij De Kei te komen. 

In die tijd voetbalde ik bij de selectie van Liessel. Tijdens een uitwedstrijd tegen 
Stiphout Vooruit raakte ik geblesseerd. Ik wist direct dat het mis was met mijn 
knie, wat ook bleek na een MRI scan. Het seizoen was direct voorbij, ik werd 
geopereerd en een lang herstel zou volgen. In één keer tijd genoeg! Ik belde Maik, 
die blij was met mijn blessure en mij beloofde te dragen wanneer dat nodig was. 
En zo werd ik dus penningmeester van C.s. De Kei.

Het verbaasde mij direct wat er allemaal moet gebeuren om Carnaval te 
organiseren zoals we dat kennen in Liessel. En ook wat voor financiële middelen 
we daar voor nodig hebben. Hoe werkt dit eigenlijk er waar komen inkomsten 
vandaan? Gelukkig ligt er een goed draaiboek wat al lang en dynamisch gebruikt 
wordt. Jaarlijks maken we een begroting wat we aan uitgaven en wat we aan 
inkomsten verwachten. En daar proberen we vervolgens naar te sturen met als 
doel: Carnaval organiseren voor jong en oud in Liessel! 
Wat we daarbij erg belangrijk vinden is dat we het zo laagdrempelig mogelijk 
houden. Denk hierbij aan de lage kosten voor een kaartje voor onze bekende 
Zwetsavond of Lijsselse Aovend, of dat we geen entree heffen tijdens Vrienden 
van Liessel Live, waar we top artiesten hadden. Ik denk dat we daar met z’n allen 
trots op mogen zijn!

Wat me goed doet en waar je energie van krijgt zijn al die mensen die De Kei een 
warm hart toe dragen. Al die vele vrijwilligers die voor ons klaar staan. 

De bedrijven die al jaren adverteren in De Keilander en 
gewoon elk jaar weer enthousiast zijn als je ze spreekt. 
Dit is zó belangrijk om Carnaval te organiseren zoals 
we dat kennen in Liessel! 

Het is ook goed om juist aan hen te denken bij je 
aankopen, zeker in deze tijden. We houden ook collecte 
bij het rondbrengen van deze Keilander. We mogen 
natuurlijk de mensen, die niet in de gelegenheid zijn 
om Carnaval met ons te vieren, niet vergeten.

VAN DE PENNINGMEESTER



Hen brengen we een bezoek met fruitmand tijdens Carnaval. Al zal het dit jaar een 
bezorging worden in plaats van een persoonlijk bezoek.
Jaarlijks hebben we onze vlooienmarkt, een begrip in Liessel en omstreken met 
heel veel enthousiaste vrijwilligers en bijzondere bezoekers. 
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VAN DE PENNINGMEESTER

Afgelopen jaar een fikse (financiële) tegenvaller. Hopelijk zijn er gauw weer meer 
mogelijkheden in deze rare tijd. Daarnaast is er ook nog de Rabo ClubSupport 
waarvan we dit jaar een heel mooi bedrag ontvingen door al die stemmen op 
onze club. En vergeten we natuurlijk ook onze Vrienden van De Kei niet. Al deze 
inkomsten en uitgaven worden verwerkt in een digitale boekhouding, wat 
eigenlijk best leuk is om te doen. 

Het is mooi dat al deze gelden gebruikt kunnen worden 
voor het organiseren van activiteiten en uiteindelijk 
weer terug naar de gemeenschap gaan.
Ook onze twee kinderen Janske en Suus groeien op met 
Carnaval en vinden dit erg leuk. Dit is heel mooi om 
te zien. Dvd’s met Liesselse Carnavalsbeelden worden 
veel afgedraaid en bij de poppenkast voorstellingen 
spelen ze om beurten Vorst Charles, hilarisch!

Hopelijk kunnen we volgend jaar samen weer op een 
‘normale’ manier Carnaval vieren. Iets waar wij als 
gezin en als club erg naar uit kijken. 

Alaaf! 

Cor van Lieshout, 
penningmeester
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van links naar rechts: voorste rij
Charles van de Mortel, Vorst / Marly Leijssen, secretaris  / Cor van Lieshout, Penningmeester 
van links naar rechts: achterste rij
Frank Joosten, voorzitter en adjudant / Ronnie kersten, Algemene zaken 

DE KEILANDER|9

BESTUUR VAN DE KEIBESTUUR VAN DE KEIBESTUUR VAN DE KEI
van links naar rechts: voorste rij
Charles van de Mortel, Vorst / Marly Leijssen, secretaris  / Cor van Lieshout, Penningmeester 
van links naar rechts: achterste rij
Frank Joosten, voorzitter en adjudant / Ronnie kersten, Algemene zaken 

van links naar rechts: voorste rij
Charles van de Mortel, Vorst / Marly Leijssen, secretaris  / Cor van Lieshout, Penningmeester 
van links naar rechts: achterste rij
Frank Joosten, voorzitter en adjudant / Ronnie kersten, Algemene zaken 
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HANS EN CHANTAL HENDRIKS

DAVY EN HANNEKE MENNEN

MARLY LEIJSSEN CHARLES EN ELS VAN DE MORTEL

ERWIN EN JOLANDA VAN DE KERKHOF

BRAM WINTERS EN SANNE JENTJENS

MARIO EN EDITH  WILLEMS

DIRK EN ELLEN BASTEN

RONNIE EN KARIN KERSTEN

COR VAN LIESHOUT

HAN EN HELMI AARTS

FRANK EN MARJON  JOOSTEN

DIT JAAR EEN BEETJE 

ANDERS DAN ANDERE JAREN.

TEN GEVOLGE VAN DE

CORONAMAATREGELEN

KONDEN ER GEEN FOTOOKES

GEMAAKT WORDEN DUS 

IEDEREEN

 LEVERDE ZELF EEN BIJDRAGE.

DIT KEER NIET IN VOL

ORNAAT, WELLICHT

HERKEN JE ZE NU NOG BETER

ALS JE ZE TEGENKOMT.  :)
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MARI KROL EN DANIËLLE SLAATS
ROB KUIJTEN EN CHRISTEL SEIJKENS

RAAD VAN ELF EN DAMES
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MOPJE
“Ik ben verkleed als badkuip naar

het Carnaval geweest”. 
“Als badkuip? Is dat niet heel lastig?” 

“Nee hoor, ging prima,
 ik heb me helemaal 

vol laten lopen”.
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Harry Leijssen
Montage en onderhoud

06-12218245
h.leijssen@hetnet.nl

Zandstraat 25
5757 BL Liessel



FRANK, NEEM US OP...
DIE REDACTIE VAN DE 

KEILANDER ZIT 
ME ACHTER  M’N VODDEN

UHM?
CHARLES?
ZO LAAT?

HA FRANK, 
STOOR IK?

ZO LOAT AL?
PFF, DAN MOET IK OK NOA BED!

MERGE WIR VRUUG OP...

IS GOE CHARLES, 
DAN HUR IK UT MORGEN

WELTERUSTE...

IK HOOP DE UT NIE 
DRINGEND IS...

HA IK MER EERDER
GEBELD, DIE KOPIJ HA
ALLANG ANGELEVERD

MOETEN WORRE...
WA IS DIE AN

UT DOW?

LI DIE AL TE 
BED???

FACE-TIMEN,
HET WENT NOOIT...

CHARLES KIEK US NOA UT SCHERM 
HAHA, ANDERS KIEK IK

IN OE OOR...

OEH, IS UT AL ZO LOAT?
SORRY, IK BEL NOG WEL!

HOUDOE!

HA CHARLES, 
EIGENLIJK WEL...

UT IS BEKANT 
HALF 1...

WIE BELT UR NOG
ZO LAAT, FRANK?

DE VORST,
CHARLES...
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VORST EN VOORZITTER



IK BEL ZELF
WEL EFFE..

PFF...
WOR ZIT DIE?

HA FRANK,
HADDE GAAI GEBELD?

OH HA CHARLES, HADDE GAAI 
SOMS GISTERENOAVEND GEBELD 

VUR DE KEILANDER?

JA, KLOPT! WOORDJE VAN DE VORST.
ZALLE WE ANDERS DI JOAR SAMEN EEN 

STUKSKE SCHREVEN?

PFFF, BELT IE NET NAUW 
DÈ IK HIER ZO GOE BIZZIG 

BEN, NOU JA...

UT VELT NIE 
MEE ELK JOAR

WA TE VERZINNEN...

REDACTIE HEEFT
ME AL GEBELD...

SOAME?
SGOE, IK BEN NOG MI UT HOUT 

BEZIG, IK BEL OE DADELIJK 
TERUG, OKAY?

IS GOE, BEL DAALUK MER TERUG,
DAN DOEN WE DIE VRAGEN WOR 

GAAI UT OVER HAD,
TELEFONISCH UITERAARD, 

HOUDOE!

PFF, HOE DOEN WE
DI MI DIE CORONA-

MAATREGELEN??

UURST DIE
APPELTAART BAKKEN

EN DAARNA BEL IK CHARLES

HA CHARLES 
JOU NOG GEBELD, FRANK?

DIE ZOU TOCH BELLEN,
NIE DAN?

JA,  DOE IK DADELIJK,
IK ZORG UURST DÈ DIE TAART IN DE 

OVEN STI...

IK HOOP WEL DE TIE
DADELIJK NOG THOIS IS EN

NIE WER NOA HVL...
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DE VOLGENDE MORGEN
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ZALLEN WE DIE VRAGEN 
VUR IN DE KEILANDER EFKUS 

DOW CHARLES?

JA, ZEG MÈR,
DAN STEL IK OK

WEL WA VRAGEN AAN JOU, 
OKAY?

PRIMA.
WA WAS UT HOOGTE-
PUNT VUR JOU HET 

AFGELOPEN SEIZOEN?

HET ZINGEN EN OPNEMEN VAN UT 
CARNAVALSNUMMER “BAI ONS IN LIJSSEL”. 

EN UT PRESENTEREN VAN LIESSEL LIVE,
ECHT CARNAVAL ALS VANOUDS.

ALLES WAR KEI
GOE GESLAAGD...

EN HOE WAS DE AANLOOP
NOA DI SEIZOEN

VUR JOU?
HEEL APART. 

DE SPANNING VOORAF, DÈ HEB IK 
WEL ECHT GEMIST. EN GAAI?

INDERDAAD 
TOTAAL ANDERS...

GIN GEHEIME AFSPRAAKJES...
JAMMER

IK MIS DE BIJEENKOMSTEN 
MI DE PRINSENCOMMISSIE. 

DÈ IS ALTIJD HIL BIJZONDER
EN UT VRAGEN VAN DE 

NIEUWE PRINS.

VEINDE GAAI UT
NIE MOEILIJK UM WIR IETS 

VUR DE KEILANDER
TE SCHREVEN, FRANK?

IK GOA NOA 
BINNEN...

WA IK GOA 
MISSEN?

CARNAVAL!
WA GOA GAAI

DI JOAR HET MEESTE
MISSEN?
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          IK GOA WEL
   EFFE BOITEN,
UT WEER IS GOE!

HOE VEINDE GAAI JOUW ROL
ALS VOORZITTER DI JOAR?

JA, IS BEST MOEILIJK,
TOEN IK HET RECEPT 

VAN APPELTAART UITGESMEERD HEB 
OVER CARNAVAL WERD DÈ 

GELUKKIG GOE ONTVANGEN.

ZELLUF EN MI JEUGD SPORTEN.
IK KAN EINDELIJK AL DIE KLUSJES 
DIE ZIJN BLIEVEN LIGGEN DOEN.

BANKZAKEN 
HAHA...

WA DOE GAAI
NAUW MI OE EXTRA 

VRIJE TIJD?

RAAR, WANT WE WE KANNE 
NIE SOAME KOMME. 

 WE VERGADDERE MINDER 
EN MISTAL ONLINE. 

GAAI VEINT UT TOCH JAMMER DÈ WE NAUW
NIE DUR KANNE GOAN MI SECONDANTEN?

KLOPT!
DÈ VEIN IK

INDERDAAD HIL
JAMMER...

WILDEGE NOG
IETS KWIJT FRANK

 OF ZIJN WE
KLAAR?

WE MERKEN DÈ C.S. DE KEI 
GEWAARDEERD WORDT. 

MOOIE OPBRENGST VAN 
RABO CLUBSUPPORT EN 
VEUL ADVERTEERDERS. 

DOAR ZIJN WE HIL BLIJ MI.

EEN HIL APART JOAR
MER MISSCHIEN KOMME DUR

NEJ IDEEËN ENZO..

ZO IS HET WEL GENOEG. 
IK STUUR DE KOPIJ WEL IN. 

BLIE GEZOND! 
HOUDOE!

GIN VIERING VAN
UT 66-JARIG 

JUBILEUM, JAMMER

FRANK?
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INTERIEUR REALISATIE
Meubelen
Keukens

Kastenwanden
Betimmeringen

Jacob van Seccelen
Bel  06 - 31 58 25 42

E-mail  8x8maatwerk@gmail.com Molenweg 22
5757 BE Liessel

06 37296923
simonkoppens@icloud.com



Body & Looks  |  Krista van der Laak
Rodegraafweg 26  |  5757 RE Liessel

Krista knipt bij je thuis of Krista komt naar je toe, 
wat jij het prettigst vindt. 

Bovendien kun je voortaan bij Krista terecht voor 
een spray tanning behandeling. Meer info?

Bel: 06 36361300 of mail: bodyenlooks@gmail.com
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MOPJE
Rob komt in de kroeg en vraagt aan 

de barman: “Hebben jullie hier een wc?” 
“Ja hoor, maar die zit verstopt.” 

Antwoordt Rob: “Geeft niets, dan ga ik 
hem wel zoeken.”
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BESTE KEIEN EN KEI-INNEN 

AFSCHEIDSWOORD

Carnaval 2020 zullen wij  nooit meer vergeten, een jaar Prins 
en Prinses van Keienland, wat een geweldige ervaring was dat! 
We hebben genoten van het begin, toen we in de ‘geheime’ tijd 
zaten met de Adjudanten Frank en Marjon, het uitkomen en 
de ontlading daarvan. Alle reacties, kaartjes, bloemen enz, tot 
het eind, de Carnaval zelf. De weken voorafgaand konden we 
alvast flink oefenen voor de Carnaval, onze drukke en gezellige 
receptie, en die van de Jeugd (ons) Hanne, Jorn en Kay.

Ook de Lijsselse Aovenden waren verrassend, met alle 3 de 
keren weer een nieuwe verrassing speciaal voor ons! 

Momenten met een lach en een traan.  
De Zwetsavond, waar wij natuurlijk flink voor de gek werden 
gehouden door de zwetsers.
Verder stond er nog van alles op het programma, voorlezen op 
school, van de Prins geen Kwaad in Deurne, naar Lieshout op 
de foto voor het ED, recepties, Keilanders rondbrengen, Kleintje 
Carnaval. 

We hadden zelfs een dag extra Carnaval door de uitgestelde 
optocht een week later! 

We konden toen nog niet vermoeden dat de stormen “Dennis” 
en “Ellen” misschien wel de voorbode waren voor de rest van 
het jaar, dat helaas in het teken stond van corona. Van alles naar 
niks… Gelukkig kunnen we nog lang nagenieten, ook door de 
vele foto’s en filmbeelden, en de muziek natuurlijk. Muziek 
stond ook hoog in het vaandel. Met ons zelf gemaakte lied 
“Bai ons in Lijssel”, hadden we overal een goede binnenkomer. 
Binnen en buiten Liessel zongen de mensen mee! Met de tekst 
‘ut hi een plekske in m’n hart, en dè gevuul is zo apart’, willen 
we graag afsluiten. Iedereen bedankt voor deze onvergetelijke 
tijd, vooral Frank en Marjon, de Secondanten en de rest van de 
leden van C.s. De Kei, onze familie, vrienden, Trallerhand, onze 
buurt, de Soos, Boerenbruidspaar. 

Eigenlijk kunnen we wel zeggen: Heel Lijssel BEDANKT! 
Tot de volgende Carnaval! 

ex-Prins Dirk 1 & ex-Prinses Ellen

Te veel om op te noemen. Altijd bijgestaan door de Adjudanten 
(we werden netjes opgehaald en thuisgebracht), Raad van 
Elf, de dames, en natuurlijk onze Secondanten Hans en Emile. 
Samen voorop in de polonaise probeerden we overal een feest 
te maken. De Carnaval zelf was geweldig, het is zo mooi en 
bijzonder om ALLES mee te maken, ook wat we normaal niet 
zien. Naar het Plekske, Wellenshof en de Basisschool, de sleutel 
afhalen in Deurne en het ziekenbezoek. Ook de H. Mis was mooi 
met de muziek van Just4Fun. 
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HOOG VAN DE TOREN

DE COLUMNIST VAN DIT JAARBLAD

kondigt zijn vertrek aan en meteen gaat de hele Carnaval plat. Dat was nou ook 
weer niet de bedoeling. Ik begrijp heel goed dat er aan het einde van deze bijdrage 
menig traan z’n eindbestemming zal vinden onder aan deze pagina maar om nu 
heel Brabant in diepe rouw te dompelen gaat zelfs mij te ver.
Mijn vrouw, die af en toe over m’n schouder meeleest, meent me nu uit te moeten 
leggen dat dit niet is omdat ik er mee stop maar vanwege corona. Toe maar, maak 
me maar weer een illusie armer. Zij heeft trouwens al vanaf het begin niet zo veel 
vertrouwen gehad in mijn schrijverscarrière en menig keer geopperd dat ik beter 
mijn tijd aan haar of de hond zou kunnen besteden. Achteraf gezien heeft ze daar 
misschien wel gelijk in gekregen maar vooral in het begin dacht ik dat er wellicht 
nog iets meer speelde dat ze zo afwijzend was.

Stel dat ik wel was opgemerkt door het Eindhovens Dagblad en stel dat ik wel de 
gedroomde tafelheer was geworden bij Mathijs van Nieuwkerk, wat zouden dan de 
gevolgen geweest zijn. Landelijke erkenning en bekendheid, uitnodigingen voor 
premières, niet meer ongestoord over straat kunnen, handtekeningenjagers achter 
me aan en overdreven aandacht van vrouwelijk schoon. Om dan uiteindelijk, met 
de terecht verkregen status van BN-er, mijn plekje te krijgen op het Goois matras. 
En iedereen weet hoe het er aan toegaat op dat met gebakken lucht gevulde 
opblaasbed. Was het daarom dat mijn vrouw niet zo happig was op mijn succes. Ik 
kan me niet voorstellen dat ze enige concurrentie zou zien in Caroline Tensen. Bij 
haar maakt immers maar één op de vijftig een kans en dan nog moet je eerst de 
goede knoppen indrukken om verder te komen. Ook Patricia Paay valt bij voorbaat 
af, ik hou het graag droog. Bij Natasja Froger moet ik al janken als ze in beeld komt 
en bij Sylvie Meis krijg je een heel regiment exen cadeau. Nee, ik zou mijn verkregen 
roem met waarde dragen en mijn vrouw er in mee laten delen.

Hoe het ook zij, het is nooit zo ver gekomen en na vandaag eindigt dus mijn literaire 
ambitie. Misschien moet ik iets anders creatiefs gaan proberen, iets met muziek of 
zo. Alhoewel, op mijn leeftijd zal het nog niet meevallen om aansluiting te vinden 
bij een hippe band en een carrière als singer/songwriter zie ik ook niet zo maar 
gebeuren. Ik zou trouwens al de grootste moeite hebben met het vinden van een 
geschikte artiestennaam. Want zeg nou zelf, L’ll Kleine, Kraantje Pappie of Boef 
klinkt nou ook niet bepaald intelligent. Maar stel dat ik tegen alle verwachtingen 
en voorspellingen in toch succes zou krijgen als zanger. Dan zou mijn vrouw pas 
echt een serieus probleem hebben. Ik zie al Doe Maar-achtige taferelen voor 
me, met duizenden gillende meiden die knuffels en slipjes richting het podium 
gooien. In mijn geval zullen dat eerder Hema slips zijn in plaats van Hunke(r)muller 
niemendalletjes, maar toch.
Nee, ik denk dat ik uiteindelijk toch maar ga kiezen voor mijn betrekkelijke anonieme 
bestaan. Een teruggetrokken leven, samen met mijn vrouw en hond, ergens op een 
rustig plekje in ons mooie Liessel.

En voor wie dacht dat ik hier en nu mijn identiteit ga onthullen komt bedrogen uit. 
Die eer laat ik aan de twee Keien die me wisten te ontmaskeren: Jolanda v.d. Kerkhof, 
(van Wim) die al veel langer het vermoeden had en Toon Bloemen die aan een aantal 
aanwijzingen op Facebook genoeg had. Zij mogen me ‘outen’ op de sociale media 
en kunnen een dezer dagen een leuk presentje verwachten.

Voor de laatste keer groet ik jullie met een welgemeend Alaaf. Blijf gezond en 
positief en blaas het vooral Hoog van de Toren: Leve De Kei. Alaaf.
Was getekend, E.D.
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MOPJE
Erwin: "Biefstuk a.u.b."

Ober: "Met plezier meneer."
Erwin: "Nee, met friet!"

Beste Keien en Kei-innen,

Polonaises achter de bar, hossende mensen 
door ons café, volle bak feest. Het zit er voor 

het komende Carnavalsseizoen helaas niet in.

Carnaval is lekker lallen, elkaar omarmen, 
schreeuwen en genieten van een biertje 

aan de bar. Genieten van je favoriete DJ of 
artiest en lekker losgaan op de dansvloer.

Carnaval is een feest van emoties. 
Daar past helaas geen anderhalve meter af-

stand of een livestream bij.

We hopen dat we volgend jaar met heel Keien-
land weer volle bak Carnaval kunnen vieren. 

 
Want zeg nou zelf, wat is er leuker dan met z’n

allen feesten in ons KEI-gezellige Lijssel.

Zorg voor elkaar en blijf gezond. 
We komen sterker terug!

Alaaf!  Crew Café Ons Thuys. 



Dag Keilanders,

Ik ben Helmi Aarts en ik ben de wederhelft van Han 
Aarts. Han was diegene die vorig jaar met een te 
grote mond in de Raad van Elf belandde. Zijn lot is 
ook mijn lot geworden.

Ik zal me even verder voorstellen. Ik ben Helmi 
Aarts en mijn meisjesnaam is van de Weijer. 
Oorspronkelijk kom ik van de Bakelseweg in 
Deurne. Ik ben getrouwd met Han en samen 
hebben we vier schon kinderen namelijk ons Lola, 
Hannes, Belle en Babbe. Samen wonen wij sinds 
2006 in ons hutje op de Hutten. Door de week ben 
ik werkzaam bij de allerleukste huisartsenpraktijk 
in Deurne. Hier houd ik samen met een aantal lieve 
collega-assistentes de ballen in de lucht.
Thuis ga ik verder met jongleren binnen mijn 
gezin, het is ooit kunst- en vliegwerk om alles op 
rolletjes te laten lopen. Een ‘echte‘ hobby heb ik 
niet, maar ik kan enorm genieten van lekker uit 
eten en gezellig borrelen met gezellige mensen 
om me heen. 

Twee jaar geleden was Lola de Jeugdvorst en vorig 
jaar dus Han in de Raad van Elf. 
Hierdoor ben ik meer betrokken geraakt bij C.s De 
Kei. 

Je ziet wat er allemaal georganiseerd wordt door 
deze club en vele vrijwilligers. Heel veel hand- en 
spandiensten worden verricht, zodat een heel 
dorp een mooie Carnaval heeft. 
Maar waarom dan bij de Dames van de Kei?
Han en ik doen eigenlijk alles samen, en Carnaval 
vieren hoort daar ook bij. En tja, je moet toch alles 
mee hebben gemaakt, wellicht kan ik zo ook mijn 
steentje (keike) bijdragen. 
Het zal aankomend jaar stil zijn rondom Carnaval, 
zonder Prins en zonder Prinses. Maar toch zullen 
we ook daar iets van kunnen maken. En uiteindelijk 
gaan we ervan uit dat Carnaval 2022 weer top 
wordt.

Groetjes Helmi

De viering van het 66-jarig bestaan van

C.s. De Kei in samenwerking met Vrienden 

van C.s. De Kei gaat dit jaar helaas niet 

door. Maar wat in het vat zit verzuurt niet..

‘ZIJN LOT IS MIJN LOT’
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VIERING JUBILEUM

GAAT NIET DOOR

EVEN VOORSTELLEN
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MOPJE



Op vrijdag 29 november 2019 werd Mark ‘s avonds 
door Charles gebeld of we Boerenbruidspaar 
wilden worden. Toen werd het wel even stil, maar 
na een dag nadenken hebben we gezegd dat we 
het deden.
Na een geheime/spannende tijd, was na een drukke 
Prinsenreceptie, eindelijk de bekendmaking. Erg 
leuk met al die kinderen op het podium. Toen na 
enkele vragen onze Linn nog overbleef, werd al snel 
duidelijk dat wij het nieuwe Boerenbruidspaar van 
2020 waren. En wat een leuke reacties allemaal....... 
vele kaartjes, verrassingen en leuke versieringen 
bij ons aan huis volgden tot aan de Carnaval. Deze 
begon met onze Vrijgezellenavond, een SUPER 
avond met leuke beletsels en veel gezelligheid. 
Op Carnavalszaterdag zijn we met een bus vol 
Carnavalsvierders de sleutel gaan afhalen in 
Deurne waar het wederom zeer gezellig was.

Zondag eerst naar de Carnavalsmis en ‘s middags 
naar de Kastanje omdat de optocht helaas niet door 
ging. Maandagmiddag naar de kindermiddag.

En toen was het dinsdag 25 februari 2020. We 
begonnen met foto’s maken met de gehele 
boerenfamilie thuis  bij  bar Oomen, waarna we 
aan de optocht begonnen. Kei schon zoveul volluk 
nève de kant en in dun optocht. Ook super de 
stoet van landgeiten. Eenmaal op het marktplein 
aangekomen vroegen de kids of we niet nog een 
rondje deden want ook die hadden er erg van 
genoten.
Vervolgens ging de trouwerij dan toch echt 
beginnen, tenminste dat dachten we want er 
volgden toch nog wat beletsels, maar deze werden 
goed doorstaan dus er werd getrouwd. Een zeer 
mooie receptie volgde. Na een korte pauze was 
het tijd om te gaan dweilen en Carnaval 2020 af 
te sluiten. Dat afsluiten hebben we thuis nog even 
doorgezet want wat hadden we nog een schonne 
afterparty. 
Allemaal super bedankt voor jullie aanwezigheid 
en gezelligheid.

Carnaval 2020 was vur ons geweldig!
Groetjes Mark, Miranda, Maud, Linn en Daan
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AFSCHEIDSWOORD BOEREN-
BRUIDSPAAR

2020
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GRAFISCHE VORMGEVING & DRUKWERK

MOPJE



06 28454231 benenlot1@gmail.comQuirine Buitendijk
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In de zomer van 2010 zijn Erwin en Jolanda lid van 

C.s. De Kei geworden via vrienden die al lid waren. 

Van tevoren gingen ze altijd Carnaval vieren op 

hun eigen manier. 
Ze zijn begonnen tijdens de eerste zomercarnaval 

met Prins Mark en Prinses Debby. Hun eerste 

officiële Carnavalsseizoen was 2010-2011. Beiden 

zijn niet geboren en getogen in Keienland, maar 

ondertussen wel échte Keien geworden.

Erwin en Jolanda zijn heel actief binnen De Kei. 

Zelf zeggen ze: ‘Wat hebben we eigenlijk 

niet gedaan?’ Zo zitten en/of zaten ze in 

allerlei commissies zoals Kleintje Carnaval, 

Dinsdagavondcommissie, Vlooienmarkt, Mega 

Coole Kids Party, Technische Commissie en Halve 

Zolenbal. 
Ook hebben ze een aantal uitstapjes mee 

georganiseerd. Jolanda is een bekend gezicht 

tijdens de Vrienden van Liessel Live en zingt 

bij Just4Fun, het groepje dat de Carnavalsmis 

muzikaal opluistert. Erwin regelt alles rondom de 

Prinsenwagen. Verder zijn ze zoveel mogelijk actief 

met het opbouwen en afbreken voor en na de 

activiteiten van de club in De Kastanje en helpen 

ze mee waar het kan en nodig is. 

Op de vraag wat hun hoogtepunten zijn antwoorden 

ze ‘Phoe, een moeilijke vraag. Eigenlijk zijn er elk 

jaar wel hoogtepunten. Ons eerste Prinsenpaar 

was speciaal. En natuurlijk de ICF-onderscheiding. 

Maar ook het optreden met de Dames van de Kei 

en enkele leden van de Raad van Elf en het mysterie 

Mario & Luigi. 
Het bezoeken van de zieken vinden we elk jaar 

bijzondere momenten.’

Elk jaar waren er wel dingen die ze meemaakten 

waar veel om gelachen werd. 

Zoals in 2012 toen Erwin finaal uit zijn broek 

scheurde tijdens de afsluiting in de Residentie. 

Gelukkig kreeg niemand daar iets van mee, 

behalve dan de Dinsdagavondcommissie. En dat 

leverde natuurlijk de Gouden Eikel op. 

Jolanda geeft nog aan dat ze ervan baalde toen 

haar stem niet optimaal was in 2019 tijdens 

Vrienden van Liessel Live en de Carnavalsmis. 

Verder hebben ze allebei altijd goed opgepast, 

zeggen ze.

Als afsluiting willen ze dit nog zeggen:

‘C.s. De Kei is een geweldige club waar Carnaval 

gevierd wordt met een lach en een traan. Wij 

hebben er veel mensen door leren kennen. Het 

is het schonste clubke van Lijssel. Wij wensen 

iedereen veel leesplezier en we hopen dat we 

volgend jaar weer gewoon Carnaval kunnen 

vieren. Blijf gezond in deze bizarre tijd en zorg 

goed voor jezelf.’

Erwin en Jolanda, twee mensen met een echt 

Keienhart.  Proficiat met dit jubileum!

Dieptepunten zijn er helaas ook, zoals het afscheid 

van leden die niet mee in ons midden zijn. En 

natuurlijk dat Carnaval dit jaar niet door kan gaan.

Erwin en Jolanda hopen dat Carnaval in Liessel 

blijft bestaan en dat er nieuwe leden de club 

komen versterken.
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ELF JAAR 
BIJ C.S. DE KEI

JUBILEUM
ERWIN EN
JOLANDA
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Manuele therapie Loverbos
TEUN LOVERBOS

gespecialiseerd in

Nek-rug

Kaak

Hoofdpijn
Duizeligheid

Tinnitus

www.loverbos.nl
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MIJN NAAM IS MARLY LEIJSSEN

26 jaar en ik ben de nieuwe secretaris van C.s. De 
Kei.

Als echte Carnavalsgek ben ik er natuurlijk super 
trots op dat ik gevraagd ben voor de functie van 
secretaris. Het Carnaval vieren heb ik niet van 
een vreemde, mijn vader Harry Leijssen was in 
1983 Boerenbruidspaar en mijn opa Jan Leijssen 
is in 1989 Prins van het Keienland geweest. Dus 
voor ik überhaupt op de wereld was, was onze 
familie al druk met Carnaval vieren, al was ik daar 
natuurlijk graag zelf bij geweest. Dat ik zelf in 
2007 Jeugdprinses van De Stuiferkes was zal ik 
nooit meer vergeten. Vandaar dat ik het ook super 
leuk vind dat ik alweer jaren voorzitter van de 
Carnavalscommissie van Den Instuif ben en zelf 
de jeugd mee begeleid. Ook ben ik in 2016 nog 
Boerenbruidspaar geweest samen met John van 
Lierop wat nog vers in het geheugen zit, want wat 
een feest was dat zeg. 

Als je nog niet overtuigd bent van het 
Carnavalsbloed in mijn lichaam, kan ik nog wel 
even doorgaan. Als eerste liep ik vroeger wel 
eens mee met de vriendengroep van mijn ouders 
‘Efkus Vlug’.  Daarna kwam de Kinderoptocht, ons 
groepje heette toen 7-Up (ofwel 7 jaar en ouder). 
Samen met mijn broers Johan en Harm, de familie 
van Lierop en familie Beks waren wij ieder jaar 
aanwezig in de Kinderoptocht. 
Na de Kinderoptocht werd het tijd voor de grote 
Optocht. Met V.C. Gekkewerk hebben we jaren 
meegedaan met de Optocht. Als ik foto’s of filmpjes 
terugzie van onze wagens, en natuurlijk onze “11 
jaar wagen” in 2017 maakt mij en velen uit onze 
groep, dat nog super trots. 

EVEN VOORSTELLEN
WELKOM!
NIEUWE

SECRETARIS

Ook zit ik nog in de jubileumcommissie en ik 
hoop dat we met C.s. De Kei een geweldig mooi 
jubileum gaan neerzetten in 2022, want dat heeft 
deze mooie club zeker verdiend!

Hopelijk kunnen we snel weer samen Carnaval 
vieren, en dan drinken we zeker samen een pilsje!

Groetjes,
Marly Leijssen
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BESTE KEIEN EN KEI-INNEN,

Op het moment van schrijven van deze tekst 
is het heel toevallig een jaar geleden dat Prins 
Dirk en Prinses Ellen bekend werden gemaakt 
en natuurlijk dat wij werden onthuld als eerste 
Secondanten van De Kei, wat een hele eer was.  De 
positieve reacties van vele mensen naar ons toe 
waren overweldigend. Voor C.s. De Kei en ons was 
het een totaal nieuwe ervaring, we wisten beiden 
niet hoe het zou gaan verlopen. 
Het was geweldig om vanuit deze kant Carnaval 
mee te mogen maken en een kijkje te nemen in 
de keuken van De Kei… (Wa doen die veul, wisten 
wij ok nie).

Zoals iedereen aan onze gezichten zag hebben we 
er iedere minuut van genoten, vanaf de onthulling 
van het Prinsenpaar tot aan het afsluiten in het 
gemeentehuis. Het was geweldig!
Dus voor degene die ooit gevraagd gaan worden 
voor Secondant; het is echt een aanrader. 
We hadden natuurlijk het liefste het stokje in een 
bomvolle Kastanje overgedragen aan de volgende 
Secondanten, maar corona gooide roet in het eten. 
Dank aan Prins Dirk en Prinses Ellen die er voor 
zorgden dat wij deze eer kregen, en aan iedereen 
van C.s. De Kei die ons geweldig heeft ontvangen. 

WA GING HET SCHON!!!   
ex-Secondanten 
Hans en Emile 
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AFSCHEIDS-
WOORD

SECONDANTEN
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MARINUS VAN BUSSEL
Deze keer een persoon “In de Kei-ker” die geen Lijssels bloed heeft, maar 
inmiddels 51 jaar in Keienland woont. Voor ons is het een echte KEI.
We hebben “op afstand” afgesproken met Marinus van Bussel. Marinus is in de 
Veldstraat in Deurne geboren en is een zoon van Toon van Bussel.
In 1969 is hij getrouwd met een echte Lijsselse, Maria Verstappen, dochter van 
Toon en Fien Verstappen. Zij hadden een café in Liessel dat café Verstappen 
heette.

Na hun trouwen hebben Marinus en Maria café Verstappen overgenomen en er 
de Marmabar van gemaakt. De meeste mensen weten ondertussen wel dat dat 
een samenvoeging is van de eerste letters van de namen van Marinus en Maria.

Marinus en Maria hadden het druk. Marinus was overdag aan het werk als 
elektricien en ’s avonds was hij aan het werk in het café, samen met Maria.
Als het Carnaval was, vonden ze dat altijd gezellig. Vooral het café versieren en 
het opblazen van de ballonnen. Die ballonnen waren overigens snel kapot door 
de peuken van de klanten. Marinus houdt wel van een grapje en daarom deed 
hij dinsdags altijd water in de ballonnen. Als ze er dan met de peuken tegenaan 
kwamen was dat wel lachen.

Met de Carnavalsoptocht konden ze nooit meedoen omdat er dan gewerkt 
moest worden in het café. Na de Optocht was het altijd gezellig en bomvol tot 
in de kleine uurtjes. 

In 2013 werden Marinus en Maria gekozen tot Bul van de Kul. Daarna vroeg 
Henny Jentjens of Marinus in het bestuur wilde komen als penningmeester, 
want dan zou het bestuur compleet zijn. Dat wilde Marinus wel en zei: “Oké, 
maar dan gaat de contributie volgend seizoen omhoog”. Dat is echter nog 
steeds niet goedgekeurd. 
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IN DE KEI-KER

Leuk om te vertellen is dat jaren geleden leden van C.s. De Kei gingen 
balansen bij de Praxis in Deurne. Daarna kwamen ze dan nog wat drinken 
bij Marinus en Maria. De duivenclub was er ook en begon net met de 
loterij voor vleesprijzen voor de club. Leden van De Kei kochten ook loten. 
Ze hadden veel vlees gewonnen. Elke keer als ze de prijs af moesten halen 
zongen ze allemaal “Daar komt minne witpen aan”. Dat was heel leuk.
Ze hebben nog diverse avonden afgesproken om te barbecueën.

In 2017 hebben er in de Marmabar opnames plaats gevonden van Waaj-
Faai en was Marinus accordeonist (verborgen talent). Dat was ook een KEI 
gezellige avond, aldus Marinus. 

Vanaf 1969 hebben Marinus en Maria vele Prinsen mogen verwelkomen.
En dat vonden ze ook KEI-gezellig.
Nu hebben ze het overgedragen aan Iwan en Dejenne.
Het was een mooie tijd.



www.vanlierschilderwerken.nl
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MOPJE
Charles komt bij de dokter en zegt:

"Dr. Dhooge kunt u iets doen 
aan mijn verstopte neus."

Zegt Dr. Dhooge:
 "Jaja, ik help wel mee zoeken."
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Hans Hebben en Thijs Meulendijks hadden al 

eens eerder gevraagd of ze bij De Kei kwamen, 

maar toen vonden Mario en Edith de kinderen 

nog te jong. In de zomer van 2010, de jeugd was 

inmiddels wat ouder, zeiden ze toch “ja”.

Achteraf moeten ze daar wel een beetje om lachen 

want als je kinderen hebt die net het “op stap gaan” 

ontdekken is het ook niet altijd even handig om bij 

de Carnavalsclub te zijn. Maar gelukkig hadden ze 

een goede back-up. 

Lijntjes met C.s. De Kei waren er al langer. De vader 

van Mario was Prins in 1980 en broer Gerald en 

schoonzus Angelique waren Boerenbruidspaar in 

1984. In datzelfde jaar was Mario Jeugdprins. Verder 

zijn ze getuigen geweest bij Boerenbruidspaar 

Pedro en Natasja. Je kunt wel zeggen dat het 

Carnavalsbloed al langer bij hen door de aderen 

stroomde.

Mario en Edith zijn heel betrokken bij C.s. De Kei en 

je doet nooit tevergeefs een beroep op hen. 

Edith heeft jarenlang Kleintje Carnaval en de 

maandagmiddag mee georganiseerd. Ze heeft de 

Alaaf mee verzorgd en heeft zitting in de commissie 

Vlooienmarkt. Verder zijn er vele decorstukken 

geschilderd bij hen in de schuur op de Berktsedijk.

Beiden hebben ze in de Dinsdagavondcommissie 

gezeten en Mario organiseert al jaren mee de 

Boerenbruiloft. Hij was ook verschillende keren 

toneelmeester bij Kleintje Carnaval en zit in de 

commissie Vrienden van Liessel Live.

Een goed bewaard geheim is het feit dat Edith 

tijdens de kindermiddag werd gelanceerd 

vanuit het springkussen. Ze wilde met een paar 

andere dames ook eens gebruik maken van dat 

springkussen. Terwijl ze haar ene voet al in het 

springkussen had staan en de andere er net bij 

wilde zetten sprong er een Kiezelkeike in het 

kussen en vloog Edith naar achteren en belandde

Eigenlijk zijn alle activiteiten leuk om mee te 

maken. Mario vindt het rondbrengen van de 

fruitschalen het meest dankbaar en de Lijsselse 

Aovenden het leukst. Edith vindt het Prinsenbal 

spannend en leuk… wie o wie zal het worden?

De dinsdagavond vindt ze een mooie avond en 

dan vooral na twaalven in het clubhuis.

De Kei is een mooie club en ze hebben veel 

mensen leren kennen.  Het is allemaal goed 

georganiseerd, er staat iets, iets waar een nieuwe 

generatie op voort kan borduren. En daar hebben 

ze alle vertrouwen in.

Mario en Edith, ook twee mensen met een echt 

Keienhart.  Proficiat met dit jubileum!

op de vloer van De Kastanje. Gelukkig geen 

blessures, maar hilariteit alom. Dat was toch 

eigenlijk wel een nominatie waard geweest voor 

de Gouden Eikel. Mario is wel verschillende keren 

genomineerd geweest, maar weet echt niet meer 

waarom (ja dat zouden wij ook zeggen).  

Het mooiste jaar voor Mario en Edith is toch wel 

2019, het jaar waarin zij de voorgangers waren. 

Wat een ontlading was dat bij de onthulling.  In de 

kei gaan zitten terwijl de rest van De Kei er bijna 

bovenop stond is al een prestatie op zich. Des te 

groter was dan ook de verrassing toen de kei open 

ging. Carnaval vieren doe je met een lach en een 

traan zeggen Mario en Edith.

ELF JAAR 
BIJ C.S. DE KEI

JUBILEUM
MARIO EN

EDITH



over leeg
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Met een plenkske groot of klein kan carnaval 
kei lekker zijn

Proost!

Alaaf!

Biertje?



IN MEMORIAM
Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor 
de Prinsengarde. We begonnen het jaar met het 
Prinsengala in de Hoofdzaak. Daarna volgden de andere 
festiviteiten waaronder Rozen Môndig waar elders in de 
Keilander uitgebreid bij wordt stilgestaan.
Maar ook een zwaar jaar met grote verliezen binnen 
onze club.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van vier ex- 
Prinsen.
 

Op 20 november overleed Pieter van Hoek, ex-Prins Piet 
d’n Twidde. Pieter zwaaide samen met zijn vrouw Rina 
de scepter in 1960 over het Keienland. Een moeilijke tijd 
heeft Pieter wel eens verteld.
Als aanvoerder van het eerste elftal van RKSV Liessel 
werd hem gevraagd om voorop te gaan met Carnaval. 
Dankzij de voetballers was er in 1960 dus toch nog een 
Carnavalsfeest.

Op zaterdag 25 april bereikte ons het bericht dat Jan 
Proenings was overleden. Jan en Riek waren onze 
voorgangers in 1987. Sindsdien niet meer weg te 
denken binnen Carnaval minnend Liessel.
Vorst, vice-voorzitter, penningmeester van de 
Prinsengarde. Zomaar wat functies die Jan bekleed 
heeft binnen C.s. De Kei en de Prinsengarde. Maar ook 
zorgde Jan altijd voor humor.
Vele onderscheidingen heeft hij gekregen voor al het 
werk wat hij gedaan heeft zoals: Erelid van C.s. De Kei, 
‘t Jèpke, Lid van Verdienste van de Gemeente Deurne 
en tal van andere onderscheidingen van andere 
verenigingen.

Vrijdag 26 juni was de dag dat Maik Verberne ons is 
ontvallen. Een ongelijke strijd die niet te winnen was. 
Carnaval heeft lang als rode draad door het leven van 
Maik gelopen.
Vader Cor was Prins in 1988 en vele Optochten heeft 
Maik opgesierd met zijn vriendenclub.
In 2005 werd Maik samen met Annie uitverkoren om 
in het Keienland voor te gaan als Prins Maik d’n Uurste. 
Na dat jaar is Maik toegetreden tot het bestuur van C.s. 
De Kei waarin hij diverse taken heeft gehad. Maik is ook 
een aantal jaren voorzitter geweest en heeft samen 
met Annie het adjudantschap ingevuld. Een Carnaval 
zonder Maik is moeilijk voor te stellen.
Ere-Kei en ’t Jèpke zeggen genoeg.

1997   Jan Leijssen †
1998   Hanneke Janssen †
1999   Toon Bloemen †
2000   Jan Proenings †
2001   Tiny Bellemakers †
2002   Henk van Otterdijk
2003   Maria Mennen-Oomen
2004   Jan van Klooster
2005   Cor Slaats
2006   Wies Bankers
2007   Jan van Oosterhout
2008   Mien Basten-Damen

JÈPKES VAN HET KEIENLAND

Na een ziekbed van enkele maanden overleed Jan 
Swinkels op 6 september.
Jan was er altijd als er iets te vieren viel, ook met 
Carnaval.  ’t Zand heeft vele jaren genoten van al het 
werk dat Jan leverde voor de Optochten. Hij ging altijd 
voorop. Ook nadat hij in 1996 Prins werd samen met 
Nelly. Vanaf die tijd heeft Jan ook veel lof geoogst bij 
C.s. De Kei en de Prinsengarde.

Nooit deed je een vergeefs verzoek op Jan. Deelname 
aan Lijsselse Aovenden, Optochten of vlooienmarkt, 
niks was teveel. Voor al zijn inzet werd Jan afgelopen 
jaar welverdiend onderscheiden met ’t Jèpke. Tijdens 
zijn ziekbed heeft hij nog gezegd: “Ons Nelly verloor de 
strijd als Prinses, ik als Jèpke.”
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JÈPKE
2020

2009   Maik Verberne †
2010   Toos Verberne-Joosten
2011   Mart Slaats
2012   Franca Kuijten-Verhees
2013   Wout van Lieshout
2014   Gerard van den Heuvel
2015   Ria Luijkx
2016   Arie Oomen
2017   Riekie van Heijster
2018   Martien Verschuuren 
2019   Nellie Goevaerts-Bankers
2020   Jan Swinkels †
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24-STE ROZEN MÔNDIG IN KEIENLAND

Rozen Môndig 2020 was een spannend jaar voor de 
Kemmissie Rozen Môndig. Na 23 jaren Mat van Loon 
als dé spreekstalmeester, betekende het voor zijn 
opvolgster Nellie Goevaerts-Bankers de vuurdoop voor 
haar eerste optreden tijdens  Rozen Môndig. 
De start van Rozen Môndig 2020 betrof traditioneel de 
Prinsenbrunch, waar de ex-Prinsen en ex-Prinsessen 
met alle genodigden konden genieten van een heerlijke 
Prinsenbrunch. Tijdens deze Prinsenbrunch ontving het 
Jèpke 2019, Nellie Goevaerts-Bankers, haar zilveren 
herinneringsmedaille. Ook werden de aanwezigen 
verrast door een Mystery Guest. Het was niemand 
minder dan de oud Liesselse Thea Mansvelders-Vullings. 

Hierna kwam onder de geweldige live muziek van 
Crazy Tune en onder begeleiding van twee leden 
van de security Nellie in de creatie van Indiana 
Stones in verrassende kledij naar voren als nieuwe 
spreekstalmeester van de Rozen Môndig. Na deze 
ontknoping trok het hele gezelschap naar de Marmabar 
en vervolgens naar Ons Thuys met de bekendmaking 
van Jèpke 2020. Nadat Indiana Stones de microfoon ter 
hand had genomen, hield zij op geheel eigen wijze de 
spanning er in. 
Uiteindelijk was het ex-Prins Jan de 9e, oftewel Jan 
Swinkels die de eer te beurt viel deze onderscheiding 
voor zijn gehele Carnavals-oevre te ontvangen. 
Jan en Corrie waren zichtbaar geroerd door deze 
onderscheiding. Onder het zingen van het lied ’t Jèpke 
ontvingen Jan en Corrie van iedereen de welgemeende 
felicitaties en werd menig traantje weggepinkt. 

In de foyer van De Kastanje was het de beurt aan de 
professoren van de Keielogische Universiteit Lijssel 
om de BUL van de K.U.L. uit te reiken. Henriëtte 
en Elbert Koelewijn mochten deze welverdiende 
Carnavalsonderscheiding in ontvangst nemen.

Vervolgens trok de stoet naar Feesterij ’t Lijssels Vertier. 
Daar zorgde Hennie van Leunen voor daverende 
Carnavals- en feestmuziek en kregen Björn en Wendy 
Smits de Rozen Môndig Troffee overhandigd. 

De muzikale omlijsting van RM 2020 is in heel goede 
handen van Crazy Tune. Alle Keien en Kei-innen 
hebben weer kunnen genieten van een geweldig 
mooie verrassende Rozen Môndig 2020. 
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Voor een persoonlijke  
aanpak

Salarisadministratie  
zonder zorgen

Professioneel       Persoonlijk       Proactief

We staan voor u klaar!
PeelPartners is er voor elke ondernemer. Samen met u zorgen we ervoor dat u 
zich kunt richten op het ondernemen en wij op uw (personeels)administratie.

www. p e e l p a r t n e r s . n l

Tramstraat 23 - 25,  5751 JK  Deurne    |    Tuinstraat 29 - 31, 5721 ZZ  Asten 
T: 0493 - 31 60 28    |    E: info@peelpartners.nl
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BIJENLAND

2015 Job Verberne & Lisa Meulendijks
2016 Thijs van Neerven & Juul van Hoof
2017 Joey van der Pol & Guusje Winters
2018  Mees Willekens & Nyla van Lier 
2019 Teus Kusters & Britt van den Berkmortel
2020 Pim Brugman & Kaisa van der Steen

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST!

Voor de dertiende keer vierden we Carnaval in Bijenland. In 2020 gingen Prins Pim en Prinses Kaisa 
in de polonaise voorop.
In de Kastanje hadden we een gezellige ochtend. Dit jaar met een heuse battle tussen Prins Dirk 
d’n Uurste en Prinses Ellen en hun kinderen. Het was erg leuk dat Jeugdprinses Hanne van de
Stuiferkes er ook bij was. 

PRINSEN EN  PRINSESSEN VAN BIJENLAND

2008 Harm Koelewijn & Alison van Leunen
2009 Daan van der Burgt & Anouk van der Velden
2010 Wouter Bankers & Jaimy Gielen
2011 Tijn Joosten & Iris Verhoeven
2012 Jurre van de Mortel & Lieve Kuijpers
2013 Noah Freese & Meike Verberne
2014 Bas van de Mortel & Annabelle Maas



CARNAVAL IN BIJENLAND 2020 

Prins Pim en Prinses Kaisa van Bijenland.

Bijna niemand wist dat ik eigenlijk sowieso Prins 
zou worden omdat ik eerst de enige kandidaat 
was.
Andere jongens wilden ook in de Raad van Elf en 
als je je opgeeft voor Prins dan zat je bijna zeker 
in de Raad van Elf, dus ze hadden zich daarna nog 
opgegeven.
Gelukkig ben ik het toch geworden!!!
Tijdens Carnaval op school was het super leuk om 
andere kinderen te zien dansen.

BIJENLAND

Ook was het grappig, want normaal zie je iemand 
anders daar staan en nu ben je het zelf ineens.
Het was zo warm dat we onze handschoenen een 
paar keer uit hebben gedaan.
We raden het iedereen aan om Prins of Prinses te 
worden, want het was zo super gezellig.

Heel veel groetjes van ex-Prins Pim en ex-Prinses 
Kaisa van Bijenland
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Carnavalsstichting De Kei bestaat dit jaar 66 jarig.
Helaas kunnen we dit niet vieren, maar reden te meer om hier in De Keilander 
op de afgelopen 11 jaar terug te blikken, herinneringen op te halen en
te kijken wat er zoal in de periode van 2010 tot 2021 veranderd is.
Een kleine aanvulling op het jubileumboek.

Wat ne Kei is dat
66 jaar carnaval in Liessel • 1955 - 2021



2010-2011
PRINS FRANK D’N TWIDDE EN PRINSES MARJON
 
Het jaar na het 55 jarig jubileum… maar in dit seizoen 
pas de 55e Prins.
Stichting Vrienden van De Kei wordt opgericht.
Dit jaar vieren we Carnaval in maart. Carnavalsdinsdag 
is op 8 maart, zo laat komt bijna nooit voor.
Vorst Elbert Koelewijn neemt na het Prinsenbal het 
fluitje over van Vorst Willy van der Burgt.
De Raad van Elf draagt geen capes meer. Er komen witte 
dasjes met daarop het logo van De Kei. Ook wordt er 
van alle leden verwacht dat ze een nette zwarte jas 
dragen als ze naar buiten treden.
Veel leden kopen collectief zwarte jassen in waardoor er 
in de loop van de jaren bij het naar huis gaan weleens 
de verkeerde jas meegenomen wordt.
Bij het rondbrengen van de Prinsenfoto, de eerste 
activiteit na het Prinsenbal, sluiten voor het eerst familie 
en vrienden van het Prinsenpaar aan. 

Mocht het Prinsenpaar eerder nooit aanwezig zijn bij 
het “opbouwen van de Kastanje”, komt daar dit jaar 
verandering in. Ook zij gaan mee aan de slag.
De foto’s van de club voor De Keilander worden voor 
het eerst op een buitenlocatie gemaakt, bij molen De 
Volksvriend.
De nieuwe burgemeester Hilko Mak overhandigt de 
sleutels aan de Prinsen van de gemeente Deurne.
De Carnavalsmis wordt op ludieke wijze voorgegaan 
door pastoor Massaer en de muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door de Stone Singers. Later blijkt dat dit voor 
beiden de laatste keer is.
Op de maandagavond ziet een nieuwe activiteit het 
licht, namelijk het Halve Zolenbal.
In een drukke foyer van De Kastanje wordt Tonny 
Oomen, die samen met Theo van Lierop in de finale 
staat, de eerste Halve Zool van Keienland.
Dit is het laatste jaar dat Ger en Rikie Meulendijks de 
beheerders zijn van De Kastanje.
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2011-2012 
PRINS CHARLES D’N UURSTE EN PRINSES ELS

Het Prinsenbal is op vrijdag 11-11-11.
Van tevoren zorgt Berry Knapen als Willem-Alexander 
voor een ludieke act bij Jaap van de Leysing op het 
marktplein.
Daarna is er een buffet voor leden van de Prinsengarde, 
de Stuiferkes en De Kei.
Het is het eerste gezamenlijke Prinsenbal met de 
Stuiferkes en dit krijgt een vervolg in de jaren daarna.
E.D. staat voor het eerst in De Keilander met een column. 
Er wordt in ornaat een bezoek gebracht aan het Efteling 
theater. Daar wordt een nieuwe groet gelanceerd 
“Heuh” met de vuist in de lucht.
Ook gaan we op bezoek bij de Wik in Deurne samen met 
de Peelzwervers. Dat is een gezellige avond.
Op de zaterdagavond wordt voor de eerste keer 
Vrienden van Liessel Live georganiseerd. Dit blijkt een 
groot succes te zijn. 

Na 23 jaar stoppen de Stone Singers en wordt de 
Carnavalsmis opgeluisterd door “Waai komme ten 
blakke” (later Just4Fun genaamd).
Tijdens Rozen Môndig wordt voor het eerst de Bul 
van de Kul uitgereikt. Harrie van den Berkmortel is de 
gelukkige.
Er worden mensen van buiten De Kei bij commissies 
betrokken, omdat het met eigen leden bijna niet meer 
te behappen is.
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2012-2013
PRINS COR D’N DERDE EN PRINSES MARIA

Op de voorkant van De Keilander stond in voorgaande 
jaren alleen de Prins, maar dit jaar wordt hij vergezeld 
door de Prinses. 

Op 23 oktober 2012 wordt de eerste algemene 
vergadering gehouden in het nieuwe clubhuis. We 
hebben een nieuw onderkomen gevonden bij Mari 
Krol. Na bijna een jaar klussen en flink aanpakken door 
de leden is het klaar. De laatste vergadering in ’t Wiel is 
een bestuursvergadering op 25 september.
Op zondag 9 december 2012 verlaten we officieel 
clubhuis ’t Wiel. Vanaf september 1991 heeft De Kei 
gebruik mogen maken van de gastvrijheid van Wiel 
en Francien. In optocht vertrekken we samen met de 
Prinsengarde naar de Straatsebaan. We gaan te voet en 
voor de mensen die minder mobiel zijn is er een paard 
met platte wagen en een tractor met huifkar geregeld. Er 
worden spullen geveild en het wordt een leuke middag 
in het nieuwe clubhuis dat Boerdekei gaat heten.
Maik en Annie Verberne nemen het adjudantschap over 
van Frank en Alda Veldhuijzen.
Op Carnavalsvrijdag brengen we voor het eerst een 
bezoek aan “Ons Plekske”.
Tijdens de vlooienmarkt ontvangt Piet Goossens een 
gemeentelijke onderscheiding. Om de doorstroom 
van de optocht beter te laten verlopen wordt er een 
nieuwe route gelanceerd. Opstellen Oude Molen, 
Hoofdstraat, Hubertusstraat, Zandstraat, Hoofdstraat, 
Mgr. Berkvensstraat en ontbinding Molenweg.
De Peelzwervers bestaan 60 jaar.



2013-2014 
PRINS JOHAN D’N UURSTE EN PRINSES MARIANNE

Dit jaar wordt ook wel het jaar van de confetti genoemd. 
Prins Johan ging zelf een dag na de receptie met 
de bladblazer naar De Kastanje om samen met de 
beheerders de confetti op te ruimen. 

Voor het eerst sinds jaren mag de Prinses zelf haar 
kleding uitzoeken. De verplichte broekrok met blouse 
mogen in een moderner jasje gestoken worden.
Dit jaar zijn er nieuwe capes voor de Prins en Prinses, 
zonder bontkraag.
In november zijn we uitgenodigd voor 't jubileumfeest 
van Vc Tisgoezat: de vriendengroep van de Prins bestaat 
22 jaar. De foto’s voor De Keilander worden voor het 
huis van ons Prinsenpaar aan de Overloop gemaakt. 
Hoe symbolisch is het dat daar 11 keien staan.
Een aantal heren zorgen voor een nieuw Residentiebord 
en een aantal dames schilderen de welbekende 
carnavalsfiguren van Dirk Verberne die op dit bord 
staan.
In de Kastanje komt een DJ meubel met wand voor 
Kleintje Carnaval. 
Er is weer een andere route voor de optocht.
Opstellen: Oude Molen, Hoofdstraat, St. Hubertusstraat, 
Zandstraat Hoofdstraat, ontbinding Marma bar. De 
dinsdagavond wordt afgesloten met veel confetti en 
vuurwerk voor het Prinsenpaar.
In oktober wordt een dienstenveiling gehouden voor de 
Zomercarnaval die in 2015 georganiseerd gaat worden.
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2014-2015
PRINS RUDY D’N UURSTE EN PRINSES ANNE-MARIE

Dit jaar een Prinsenpaar van 'krèk over d’n Bult'. En 
eentje met heel veel haar.
Rob Scheepers zegt tijdens de Zwetsavond “Brillen waar 
een neus al aan zit kennen we in Sterksel wel, maar een 
steek met een pruik eraan niet.”
Het liedje Narcotic staat centraal tijdens deze Carnaval.
De Prinsengarde bestaat 33 jaar en krijgt een nieuw 
logo met een kleurrijke garde. 
We gaan met een aantal mensen voorlezen op 
basisschool De Zonnebloem in het kader van de 
Nationale Voorleesdagen.
Nu peuterspeelzaal ’t Keike valt onder een professionele 
organisatie en in de toekomst niet alle peuters op de 
vrijdagochtend aanwezig zijn, gaan we voor de laatste 
keer op bezoek. Dat is nog één keer genieten van de 
lekkere wafels daar. 

Tijdens het uitstapje van dit jaar nemen we een Lipdub 
op in de tuin van het Prinsenpaar. 
We vieren Zomercarnaval. Het is schitterend weer en op 
het plein wordt een geweldig feest gevierd.
De vlooienmarkt wordt voor de laatste keer gehouden 
bij de familie Veldhuijzen aan de Snoertsebaan.
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2015-2016 
PRINS CHRISTIAN D’N UURSTE EN PRINSES QUIRINE

Frank Joosten neemt het voorzitterschap van 
Maik Verberne over. De Carnavalsmis is dit jaar op 
zaterdagavond in de week voor Carnaval. 
De zondagochtend is dan wat rustiger in aanloop naar 
de optocht en deelnemers aan de optocht kunnen naar 
de mis als ze dit zouden willen. Voorganger is pastoor 
Janssen die er een leuke twist aan geeft. “Hoezo staat op 
de borden bij de uitvalswegen ‘We hebben je gezien?’…
nou ik jullie niet.” Met gordijnen die tevoorschijn worden 
getoverd uit een plastic tas, met daaraan handvatten 
maakt hij er een mooie mis van. Indrukwekkend is het 
massaal zingen van “Geef mij je hand”. 
Tijdens de Lijsselse Aovenden wordt tijdens een act van 
een aantal dames en heren van de Raad van Elf de naam 
“Dolle Dotten” veranderd in “Dames van de Kei”.
Omdat het zoontje van ons Prinsenpaar op ’t Keike zit 
gaan Christian en Quirine op Carnavalsvrijdag samen 

met de Adjudanten toch eventjes op bezoek bij de 
peuterspeelzaal. Vroeg in de avond gaan we voor een 
paar uurtjes richting Blerick voor het Seacon Carnaval, 
waar Prins Christian werkt.  Mooi om dit een keer mee 
te maken. Voor de eerste keer staan er dames op de 
Prinsenwagen. De vlooienmarkt wordt voor de eerste 
keer gehouden bij Van den Eerenbeemt aan de Oude 
Neerkantseweg.  In september viert Poertwa haar 40-jarig 
bestaan. Begin november krijgen we een extra bonus 
bovenop het bedrag van de Raboclubkascampagne 
omdat een paar leden “geen steek zien”.
.
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2016-2017
PRINS BRAM D’N UURSTE EN PRINSES SANNE

We hebben nieuwe steken die samen met de creatieve 
Geer van der Veer uit Venlo worden ontworpen. Een 
rood biesje siert de steken en ook de Prinsensteek. We 
krijgen hier heel veel leuke reacties op. Was er andere 
jaren nog onderscheid tussen bestuurssteken en steken 
van de Raad van Elf is dat nu verleden tijd.
Vorst Charles van de Mortel neemt na de jaarvergadering 
het fluitje over van Vorst Elbert Koelewijn.
De krant wordt gehaald omdat Bart en Pierre het 
Boerenbruidspaar zijn. De buurt hangt de roze was 
buiten. 
KiekOnsUs viert hun 25 jarig jubileum.
De uitbaters van onze residentie John en Anneke, 
gaan stoppen per 01-01-2017. Tot die tijd houden we ’t 
Brouwhuis als residentie aan. Als we de foto’s rond gaan 
brengen nemen we alvast afscheid van John en Anneke.
Tijdens de algemene vergadering in december 
wordt medegedeeld dat de Marmabar de nieuwe 

residentie wordt. De eerste keer dat we daar samen 
komen is op 5 januari als we verzamelen om naar de 
Nieuwjaarsreceptie van de voetbalclub te gaan. 
De Keilander wordt dit jaar “full color” gedrukt.
In de weken voor Carnaval wordt duidelijk dat ’t Oude 
Brouwhuis wordt omgedoopt tot “Ons Thuys” met 
als uitbaters William en Nannette van Aerle en Roy 
Goossens en Anneke Hikspoors. Zij zijn met Carnaval 
geopend wat erg fijn is voor het vieren van Carnaval in 
Keienland. 
In de Marmabar wordt een videoclip opgenomen door 
Waai Faai. Een aantal leden, waaronder het Prinsenpaar 
zijn daarbij aanwezig. Dit is een leuke avond.
Voor het eerst wordt in De Brouwer “Van de Prins geen 
kwaad” georganiseerd. Hier worden alle Prinsen uit de 
gemeente Deurne op een ludieke manier aan de tand 
gevoeld. Een leuke en gezellige avond waar de Prinsen 
elkaar in een informele setting ontmoeten. 
Nadat Piet Goossens jaren de spullen voor de 
vlooienmarkt heeft opgehaald wordt dit overgenomen 
door Wout van Lieshout en Peter Hikspoors.
Piet en Gerda Goossens worden op de vlooienmarkt 
nog een keer bedankt voor hun jarenlange inzet.
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2017-2018
PRINS DAVY D’N UURSTE EN PRINSES HANNEKE

Tijdens de jaarvergadering wordt de nieuwe website 
gepresenteerd.
Frank en Marjon Joosten nemen het adjudantschap 
over van Maik en Annie Verberne.
Omdat 11 november op een zaterdag valt, wordt 
het Prinsenbal van de zondagmiddag naar de 
zaterdagavond verplaatst. Voor het Prinsenbal eten we 
met de Prinsengarde bij Feesterij 't Lijssels Vertier.
Tijdens het Prinsenbal wordt niet alleen Davy Prins, maar 
ook zoon Jur die de scepter zwaait bij de Stuiferkes. 
De commissie Boerenbruiloft gaat in de sneeuw op 
pad door Liessel. Zij gaan op zoek naar een nieuw 
Boerenbruidspaar. Dit levert een mooi filmpje op wat 
tijdens de bekendmaking gepresenteerd wordt. 
Omdat er op zaterdagavond geen mis meer is in 
de Liesselse kerk wordt de Carnavalsmis weer op 
Carnavalszondag gehouden. 

Aangezien het animo voor het Halve Zolenbal niet 
meer zo groot is wordt besloten om op maandagavond 
niets meer te organiseren. De Kei heeft een heel vol 
programma in vergelijking met andere verenigingen. 
We gaan na Rozen Môndig samen eten met de club 
en daarna gaat iedereen naar huis en heeft een vrije 
avond. Dit wordt als zeer positief ervaren door de leden.  
Dit jaar wordt voor de 22e keer de Rozen Môndig 
georganiseerd.
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2018-2019
PRINS MARIO D’N UURSTE EN PRINSES EDITH

Een paar weken voor het Prinsenbal verschijnen er hints 
op Facebook.
Na 11 jaar komt er weer een Prins uit de eigen club. 
Het Prinsenpaar woont nog maar net in hun nieuwe 
stekje aan de Hoofdstraat als Mario en Edith Willems het 
nieuwe Prinsenpaar van De Kei worden. De buurt pakt 
meteen goed uit met een boog die de landelijke pers 
haalt.
Omdat de pronkzitting meerdere keren wordt 
opgebouwd en afgebroken in verband met andere 
activiteiten in De Kastanje wordt er een mooie banner 
gemaakt. Deze banner wordt af en toe ter vervanging 
voor de pronkzitting gebruikt.
De Boerengarde wordt opgeheven omdat er te weinig 
animo is.  Zij regelen met een paar personen nog wel de 
Vrijgezellige Aovend wat erg fijn is. 

In januari bestaat onze residentie, de Marmabar, 50 jaar. 
We gaan daar uiteraard naar de receptie. 
Dit jaar worden er rood-wit geblokte dassen gebruikt en 
er worden dezelfde kielen en zakdoeken aangeschaft.
Een aantal leden gaan weer voorlezen op de 
Zonnebloem. 
We brengen een bezoek aan De Wik in Deurne. Matje 
presenteert voor het laatste jaar Rozen Môndig. Voor 
de 44e keer wordt de Boerenbruiloft in Keienland 
georganiseerd. Zanger Edrie komt daarom optreden. 
Alle teksten worden volmondig door de jeugd 
meegezongen. Mooi om te zien.
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2020-2021 
HET SEIZOEN ZONDER PRINS (EN PRINSES) 

Helaas geen Prinsenbal en andere activiteiten in 
verband met de coronacrisis. Er wordt gezocht naar 
alternatieven die verantwoord zijn. Er wordt besloten 
toch een Keilander te maken, zodat de voorgangers van 
2020 toch een afscheidswoordje kunnen schrijven. 
De eerste algemene vergadering vindt online plaats op 
15 december.

2019-2020
PRINS DIRK D’N UURSTE EN PRINSES ELLEN

Op het Prinsenbal wordt Mario afgevoerd zoals dat 
vroeger gebeurde, op een brancard; “Moeder onze kraai 
is dood”. Dit is het jaar dat er voor het eerst Secondanten 
gekozen worden door de Prins. Nieuw in de geschiedenis 

van De Kei. Dit blijkt 
een geweldig succes en 
geeft een flinke boost 
aan de club. De dochter 
van ons Prinsenpaar 
is Jeugdprinses bij de 
Stuiferkes.
Op de Prinsensteek staat 
de naam van de Prins.
We nemen een liedje 
op in de studio bij Dirk 
Joosten, wat door Prins 

Dirk geschreven is “Bai ons in Lijssel”. Het wordt vaak 
ten gehore gebracht en al snel zingen veel Keien en Kei-
innen het lied mee.
Het residentiebord wordt vervangen door een banner 
met daarop de namen van het Prinsenpaar.
Voor de tweede keer in de geschiedenis van 
De Kei kan de optocht niet doorgaan i.v.m. de 
weersomstandigheden. Gelukkig kan de optocht een 
week later alsnog plaatsvinden. Het coronavirus waart 
dan al in ons land rond, maar de meeste mensen zien de 
ernst van de situatie dan nog niet in. Door dit virus zijn 
alle activiteiten zoals het uitstapje, de vlooienmarkt en 
de jaarvergadering afgelast.
De vergaderingen worden voor even in de ijskast gezet. 
Als blijkt dat alles toch langer gaat duren dan verwacht 
gaat het bestuur op 21 april online vergaderen.
De voorzitters van de Carnavalsverenigingen in de 
gemeente Deurne hebben dan al overleg gehad.
Op 9 juni komen we in De Kastanje op anderhalve 
meter bij elkaar voor de eerste algemene vergadering 
na Carnaval.
In augustus hebben de voorzitters opnieuw overleg 
met vertegenwoordigers van de gemeente. Daar wordt 
besloten dat het komend seizoen een Carnaval zal zijn 
zonder Prins (en Prinses).
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EN WIE TRADEN 
ER IN HET 
'ONECHTE' 
HUWELIJK VAN 
2011 TOT HEDEN

2014
Arno Geboers & Janne Hikspoors

2015
 Ziggy Scase & Lara Wijnen 

2016
John van Lierop & Marly Leijssen

2017
Pierre Maas & Bart Verheijen 

2012
Ruud Berkers & Mariëlle van Lieshout

2013
René & Tonia Swinkels

2018
Gijs Renders  & Marloes van den Eerenbeemt

2019
Harm Koelewijn & Dana de Wit 

2011
Frans & Wilma Loverbos

2020
Mark Oomen & Miranda van Lieshout
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2011
Frans & Wilma Loverbos
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ELF JAAR 
VRIENDEN VAN DE KEI

JUBILEUMJUBILEUM
2010-20212010-2021



Zomercarnaval 2010 was aanleiding om mensen 
uit Liessel meer te betrekken bij Carnaval in Liessel. 
Daarom werd besloten om een stichting ‘Vrienden 
van De Kei’ op te richten. De stichting telt op dit 
moment bijna 200 leden. 

DOELSTELLING 
* Het actief ondersteunen van de organisatie van
   Carnaval in Liessel d.m.v. een financiële bijdrage.
* Het verhogen van de sfeer en de sociale 
   verbondenheid tijdens Carnaval. 
* Het ondersteunen van de instandhouding
   van een cultureel feest. 

LIDMAATSCHAP
Leden betalen een financiële bijdrage van 25,- per 
jaar. Hiervoor ontvangen zij: 
- De Carnavalsvlag van De Kei.  
- Het boek “Wat ne Kei is dat”.
- Jaarlijks een gratis toegangskaartje voor Lijsselse  
   Aovend of Zwetsavond.

ONDERSTEUNING
Jaarlijks wordt er een geldbedrag
gereserveerd voor een volgend jubileum.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR EEN BIJDRAGE 
VAN  ‘VRIENDEN VAN DE KEI’  

2011:  2 poffers voor de Boerenbruiloft
 Carnavalszaterdag!
2012:  Opvrolijken Kinderoptocht
2013:  Dansmarietjespakjes
 Vlaggetjes voor straatversiering
2014:  Kleintje Carnaval en kindermiddag
 Organisatie dienstenveiling 
2015:  Organisatie en financiële bijdrage Zomercarnaval 2015
2016:  Nieuwe steken C.s. De Kei
2017:  Onderhoud boerenkarren Boerenbruiloft
 Worstenbrood voor optochtdeelnemers
2018:  Website C.s. De Kei
 Jubileum Rozen Môndig
 Mascottes tijdens de Optocht
2019:  44 jaar Boerenbruiloft
 Vrienden van Liessel Live
2020:  Banner C.s. De Kei
 Kleding secondanten C.s. De Kei 
 Prinsenwagen Den Instuif
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ELF JAAR 
VRIENDEN VAN DE KEI

WIL JIJ OOK LID WORDEN?

Wil jij ook meewerken aan de instandhouding van 
een mooi cultureel feest en Carnaval in Liessel 
financieel ondersteunen? 
Word dan nu lid van Vrienden van De Kei. Interesse? 
Neem contact op met de voorzitter:
Hans van Someren, tel. 06 53217238.
Of meld je aan via het inschrijfformulier op de 
website van C.s. De Kei: www.csdekei.nl
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S T I C K E R S

B U S B E L E T T E R I N G

G E V E L S

S P A N D O E K E N

F U L L C O L O R

D R U K W E R K

O N T W E R P

R E C L A M E B O R D

V/d Weijer & Damen Metselbedrijf B.V.
Dr. Huub van Doorneweg 46B
5753 PM Deurne

Theo: 06 515 60 043
Robin: 06 303 87 165
Email: info@vdweijerdamen.nl

-  METSELWERKEN
- RENOVATIE
-  RESTAURATIE

Mario: “Ik ga dit jaar op vakantie
 naar Zicht”. 

Ronnie: “Waar ligt dat dan?” 
Mario: “Geen idee, 

maar in de krant stond: 
‘Lekker weer in zicht’”.

MOPJE



EX-JEUGDPRINS JORN

Carnaval 2020

Wa was het een mooie Carnaval en wa heb ik 
genoten.  Onze eigen receptie waar veul man 
en verenigingen op af waren gekomen. Kleintje 
Carnaval met mooie optredens waar ik mi veul 
plezier aan terugdenk. Samen met Prinses Hanne, 
Vorst Kay, de Raad van Elf en vaders en moeders 
naar veul recepties in de buurt geweest. 
De  optocht die werd afgelast en de week daarna 
alsnog werd ingehaald was geweldig!! Ik wil Prinses 
Hanne, Vorst Kay, de Raad van Elf, leiding van de 
soos en natuurlijk niet te vergeten Prins Dirk d’n 
Uurste en Prinses Ellen bedanken voor deze mooie 
tijd. Ik wil de buurt nog bedanken voor de mooie 
versieringen in de tuin. 
Ik sluit af mi minne spreuk: 
Nie maauwe mèr Carnaval haauwe!!

Groeten ex-Jeugdprins Jorn d’n Uurste

EX-JEUGDPRINSES HANNE 

Wat heb ik samen met Jeugdprins Jorn, Jeugdvorst 
Kay en de Raad van Elf genoten van Carnaval 2020! 
We hadden een hele gezellige club bij elkaar. 
Ik weet nog de avond dat ik bekend zou worden 
gemaakt als Prinses, ik was een beetje zenuwach-
tig maar had er vooral heel veel zin in. Maar wat ik 
niet wist was dat ons pap en mam, (Prins Dirk d'n 
Uurste  en Prinses Ellen) Prinsenpaar van Keienland 
zouden worden. Dat had ik niet aan zien komen, 
zoals je misschien ook aan mijn reactie zag. 
Maar we hebben er met zijn allen een kei 
mooie Carnaval van gemaakt. Een paar 
hoogtepunten waren toch wel de Sleutel 
afhalen, Jeugdreceptie van ons en van de 
andere dorpen, Kleintje Carnaval en 
natuurlijk de Optocht. Ik vond het op 
het begin wel even jammer dat de 
Optocht was afgelast, maar de week 
erop was het een kei schônne Optocht,
we hebben er extra van genoten.  
Ik vind het heel jammer dat het dit
jaar niet echt door kan gaan door 
corona, maar ik hoop dat we snel 
weer kunnen feesten. Het was een 
geweldige Carnaval die ik niet 
ga vergeten.

Groetjes ex-Jeugdprinses Hanne

 

EX-JEUGDVORST KAY

Minne droom was al jaren um Vorst te mugge 
worre in Lijssel, en die kwam uit in 2019! 
Na 2 maanden minne mond gehauwe te hebben, 
wa nie altijd meeviel, mocht ik ut vertellen mè ut 
Prinsenbal. Eindelijk met unne echte steek op en 
un microfoon in mun hand proate vur hul veul 
volk. Wa een fantastische ervaring, um doar samen 
met Jeugdprins Jorn en Jeugdprinses Hanne en 
Raad van Elf vur De Stuiferkes te stoan, dè hebben 
wai toch maar moi samen mee muggen maken!! 
Bedankt daarvoor. Ok wil ik de soosleiding 
bedanken vur de fijne samenwerking! 
Prins Dirk en Prinses Ellen, niet te vergeten minne 
collega en vurbeeld Vorst Charles ook “KEI” 
bedankt vur dizze ontzettend schonne en gezellige 
Carnaval! 

                                                    ex-Jeugdvorst Kay Aarts

DENINSTUIF.NL

TERUGBLIK
2020
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Zoals zo vaak bij C.s. De Kei begon ook dit interview met 

Frank en Marjon met een lach.

De eerste vraag aan Frank en Marjon: Hoe lang zijn jullie 

al lid? Het antwoord: Wij zijn elf jaar lid… grapjas.

Frank en Marjon zijn heel actief binnen C.s. De Kei. 

Dat blijkt wel uit dit indrukwekkende rijtje. Ze hebben 

beiden in verschillende commissies gezeten of zitten 

daar nog steeds in zoals Lijsselse Aovend, Zwetsavond, 

Mega Vette Coole Kidsparty, Prinsencommissie, Lief 

en Leed, Jubileumcommissie, Commissie/Redactie 

Keilander en Commissie Carnavalsmis. Marjon zingt 

graag en doet dit dan ook graag met Just4Fun een klein 

groepje dat zingt tijdens de Carnavalsmis. Frank is eerst 

secretaris geweest en nu voorzitter. De laatste drie jaar 

zijn ze ook nog Adjudant geweest en begeleiden ze het 

Prinsenpaar. Daarnaast zijn ze altijd bereid om hand- en 

spandiensten te verlenen.

Ge hoeft mèr te bellen… 

Hun avontuur bij De Kei begon in september 2010. 

Laat in de avond stond Frank Veldhuijzen ineens aan 

de voordeur met de vraag of zij het Prinsenpaar van 

2011 wilden worden… Wow, die hadden ze niet aan 

zien komen. En… ze hebben JA gezegd. Carnaval was 

hun niet vreemd want ze hadden inmiddels ervaring 

opgedaan als deelnemers aan de optocht. Marjon 

schminkte de artiesten van Kleintje Carnaval en Frank 

was wel eens figurant bij de Boerenbruiloft.

Het begeleiden van de Prinsenparen als adjudanten 

vinden ze heel speciaal. Maar het absolute hoogtepunt 

in de afgelopen 11 jaar is toch hun Prinsenjaar.

Ze zijn ook ontzettend dankbaar dat ze de 

onderscheiding van de Internationale Carnavals 

Federatie mochten ontvangen. In de afgelopen 11 jaar 

waren er helaas ook dieptepunten. Zoals het afscheid 

nemen van diverse leden die helaas niet meer in ons 

midden zijn en die veel betekend hebben voor Carnaval 

in Keienland. 

Elk Carnavalsseizoen heeft zo zijn mooie dingen. De 

saamhorigheid van de club en er samen voor zorgen 

dat Carnaval in Liessel gevierd kan worden geeft hun 

veel energie. Dat er afgelopen jaar voor het eerst 

Secondanten gepresenteerd werden heeft volgens hun 

ook een hele positieve boost gegeven aan de club.

Ze hebben heel wat plezier beleefd bij De Kei. Op onze 

vraag wat voor bloopers ze meegemaakt hebben in 

de afgelopen 11 jaar blijkt dat Frank op het Prinsenbal 

waar Mario uit de Kei moest komen, nog bij Elbert en 

Thijs in de bieb stond te zwetsen, terwijl de onthulling 

al begonnen was…
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JUBILEUM
FRANK EN
MARJONELF JAAR 

BIJ C.S. DE KEI

JUBILEUM
FRANK EN
MARJON

Uiteindelijk kwam hij bij de vierde aanwijzing richting 

het podium, veel te laat dus. Frank kreeg dat jaar de 

Gouden Eikel… al werd deze blooper niet genoemd 

voor de nominatie. Frank is wel vaker genomineerd. 

Uiteraard vindt hij dat niet terecht en noemt het allemaal 

misverstanden (jaja.., hahaha). In het begin dat ze bij 

De Kei waren, werd er van de dames verwacht dat ze 

zwarte sokken droegen. Echter in 2012 werden er foto’s 

gemaakt bij d’n Brink en na afloop gingen ze opwarmen 

bij de Marmabar. Daar gingen de dames hun voeten 

warmen bij de verwarming en deden hun schoenen uit, 

wat bleek…  Marjon had geen zwarte sokken aan, oeps! 

Dat zag je niet want ze had lange laarzen aan, maar 

natuurlijk werd ze er wel op aangesproken, foei, foei! 

Bloopertje ;)

Frank en Marjon vinden dat Carnaval in Liessel nog echt 

leeft. Ze zijn ervan overtuigd dat dit zo blijft. Ze vinden 

het heel positief dat de club bij de tijd blijft door de 

komst van nieuwe mensen met vaak nieuwe ideeën. 

Als er een beroep wordt gedaan op mensen van buiten 

De Kei wordt hier eigenlijk altijd positief op gereageerd. 

Dat vinden ze KEI mooi! Het er voor elkaar zijn, ook als 

het wat minder gaat, en de saamhorigheid binnen de 

club vinden ze heel waardevol. 

Dit jaar zou eigenlijk het 66-jarig jubileum gevierd 

worden. Jammer dat dit niet door kan gaan. Maar wat in 

het vat zit, verzuurt niet.

Frank en Marjon, ook twee mensen met een echt 

Keienhart.  Gefeliciteerd met dit jubileum!
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VERHEES & VAN DIJK
D E  D U U R Z A M E  I N S T A L L A T E U R

www.verheesenvandijk.nl  telefoon 0493-341634  
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TECHNIEKEN VAN
MORGEN VANDAAG

TOEPASSEN
HVL GAAT VERDER

www.hvlmetaal.nl

HVL Metaal & Techniek
Willige Laagt 14
5757 PZ Liessel

T. +31(0)493 34 21 52
info@hvlmetaal.nl



UITSLAGEN

GROTE OPTOCHT
Individueel
1 Frank Veldhuijzen -  Ik ben mijn “MATJE” kwijt
2 Rinus Kanters - Grote en kleine stelen, mer grote stelen het meeste
3 Bij zijn is meemaken - Ik ben gescout
Paren
1 Edwin Mennen & Has Damen - Effe lekker bijkletsen
2 Jan Philipsen & Thea Verberne - Wij krijgen onze voetschimmel niet onder controle
3 Anita de Wit & Silvia van de Kop - Kei fanTAStisch
4 T & T - Stront aan de knikker!
5 Vc mi zun 2 (De harde kern) - VAN AAUW IJZER WORDE NIE WIJZER
6 Heavy metal - Wai zen nog laang nie raip vur de sloop
Kleine groepen
1 Rob, Jessie en Stan Friesen & Nina Smits - Gehekt door de carnavals vi(e)r – russen
2 Huf Snuf - Wa hek an m’n fiets hangen

KINDEROPTOCHT
Paren
1. De Raddraaiers - Wij zijn de raddraaiers van Liessel
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Grote groepen
1 Wa’n Gefrot - Flowerpower
2 Vc Tisgoezat - Hier komt de Kapel-aan
3 BV of NIE - Wij trommelen iedereen op voor Carnaval
4 Vc Gekkewerk - Fan-fare word je zeeziek
5 De Vuggelkes - Prins Jorn hi de scepter in de hand, 
   dus fladderen wai vuggelkes dur Keienland
6 ’t Zaand - “Wij Dirk(en) ons / jullie op voor Prins 
    Dirk d’n 1e”
7 JO11-1 - Met trainer Dirk naar de top, 
    maar nu als Prins voorop!
 
Wagens
1 WAI – WIR - Mi Carnaval zin Wai – Wir in de lucht
2 Trallerhand - Wai draaie d’r di jaar allein vur op!
3 VG TZITNOG - Waai bloaze hog van de torre
4 Familie van de Prins - De zingende Prins van ’t Zand, 
   he altijd wa in z’n hand

PUBLIEKSPRIJS
Wa’n Gefrot -  Flowerpower

OPTOCHT
2020
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OPTOCHT
FOTOOKES

2020



Tekeningen

• trouwfoto’s
• dieren
• baby- en kinderfoto’s
• gelegenheidsportretten
• auto’s, motoren
• collages
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MOPJE



BESTE KEIEN EN KEI-INNEN 
Het Carnavalsseizoen betekent voor ons als 
dweilband een drukke maar heel gezellige periode.
Afgelopen seizoen hebben we genoten van het 
enthousiasme van Prins Dirk d’n Uurste en Prinses 
Ellen.
De spontane reacties van Carnavalsvereniging 
De Kei en het publiek zijn voor ons als dweilband 
een groot feest, iedereen heel hartelijk bedankt 
hiervoor. Dit jaar zal alles anders zijn, geen Prins 
(Prinses), geen overvolle zalen, waarbij wij de 
muziek verzorgen. Geen foto’s rondbrengen, 
sleuteloverdracht, dweilen, zonder onze muziek.

In 2020 zijn we een nieuw avontuur aangegaan, 
een samenwerking met Bloast Um Op, met als 
slogan “Samen is alles leuker”. Samen onze passie 
voor muziek delen en de continuïteit waarborgen 
om een mooi muziekske ten gehore te brengen. 
De eerste repetities waren we dolenthousiast tot 
in maart het coronavirus ook Nederland bereikte 
en wij helaas de repetitieavonden moesten staken.
Geen muziek meer maken, niet repeteren voor de 
zittingsavonden, geen festivals. Onze passie ligt 
stil.

2021 moest een bijzonder Carnavalsjaar worden 
voor C.s. De Kei in verband met het 66-jarig bestaan 
maar hoe het jaar eruit gaat zien blijft vooralsnog 
de vraag. Voor iedereen… blijf gezond.

Muzikale groet,
KiekOnsUs 
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Grafische Vormgeving

06 - 38 61 80 35 www.moniquevandemortel.nl

Mari leest de krant en zegt tegen Daniëlle: 
"Wist je dat vrouwen 30.000 woorden 

per dag gebruiken 
en mannen slechts 15.000!?"

Daniëlle antwoordt: 
"Dat is gemakkelijk te verklaren. 

Wij moeten altijd alles twee keer zeggen 
voordat jullie iets begrijpen!"
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MOPJE



POERTWA XXS
maandag 18.00-18.45 uur - locatie studio

Terug van weggeweest! Kinderen vanaf 5 jaar 
kunnen spelenderwijs kennis maken met muziek, 
ritme en verschillende dansstijlen. Samen plezier 
maken staat binnen Poertwa XXS voorop!
Training: Sanne Dielissen en Prince Schoutissen.
Leiding: Janne Berkers.
Leden: Iris Verbeek, Lis Hurkmans, Saar Driessen 
en Femke Kuunders. Ben jij 5 jaar of ouder? Kom 
gezellig bij ons dansen!

POERTWA XS
maandag 18.30-19.30 uur - locatie studio

Binnen deze groep leren kinderen vanaf groep 4 
de basis van het dansen met een choreografie, 
er wordt gedanst in verschillende stijlen. De 
trainingen zijn afwisselend en er wordt gewerkt 
aan houding, mimiek en techniek. 
Training: Prince Schoutissen en Bregje van Leunen.
Leiding: Debby Gijsbers.
Leden: Jans Bakker, Jana Mennen, Anne Kuunders, 
Bo Mennen, Vienna Kuijpers, Zoë Oomen, Roos 
Beenen, Emma Mennen, Emma Mennen, Kaylee 
Kuijten, Annemiek Manders, Nahla van Bussel, Lisa 
Mirer, Femke Kuunders, Lis Hurkmans, Iris Verbeek, 
Saar Driessen en Suze van Bommel.
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WAT DOEN WIJ?
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POERTWA D-STYLE 
dinsdag 18.30-20.00 uur - locatie studio

Naast dat deze groep ieder jaar een eigen 
showdans maakt, hebben ze ook een gardedans 
(voorheen dansmarietjes). Tegenwoordig zijn het 
moderne dansen op stevige muziek vol lenigheid, 
acrobatiek en sierlijke dans. Ben jij 10 jaar of ouder 
dan ben je welkom binnen deze groep!
Training: Bregje van Leunen en Noa Hurkmans. 
Leiding: Nicole van Deursen.
Leden: Nienke Janssen, Jennifer van der Wallen, 
Jonne Gijsbers, Lindsay Driessen, Lola Aarts, Iris 
de Groot, Janne van Seccelen, Guusje Winters, 
Amy van de Hurk, Lindsay van der Wallen, Renske 
Janssen, Indy Kuijpers, Anne Kuunders, Bo Mennen 
en Rinske van de Mortel. 

NIEUW BIJ POERTWA

POERTWA NRG
woensdag 18.30-19.30 uur - locatie Kastanje

Nog een groep die terug is van weggeweest! 
Vanaf de tienerleeftijd is iedereen welkom 
binnen deze groep. Complexe choreografieën en 
uiteenlopende dansstijlen, alles komt aan bod, 
uitdaging genoeg! Daarnaast krijgen leden de 
mogelijkheid om zelf de dansen en choreografieën 
mee te maken. Niet voor niets dat al onze groepen 
getraind en begeleid worden door (oud)dansers
en danseressen!
Training: Renske Dielissen en Guusje Winters.
Leden: deze groep start na Carnaval 2021, ben jij 
10 jaar of ouder? Meld je aan!



78|DE KEILANDER

POERTWA SHOWDANCE 
woensdag 19.30-22.00 uur - locatie Kastanje

Van oudsher de groep met de meest uiteenlopende 
thema dansen! Ieder jaar wordt er samen met de 
groep kei hard gewerkt aan een nieuwe creatie. 
Nieuw sinds dit jaar is, dat er naast een thema 
dans ook een pittige dans wordt gemaakt op voor 
iedereen herkenbare muziek. Deze dansen kunnen 
ook gebruikt worden als toegift bij alle optredens. 
Deze groep is toegankelijk voor iedereen vanaf 
15 jaar, die een passie heeft voor dansen en wat 
uurtjes vrije tijd. 
Training: Alison van Leunen en Monica Bellemakers.
Leiding: Kelly Hannen.
Begeleiding: Christel Berkers en Coby Boerenkamps.
Leden: Alison van Leunen, Marloes van den 
Eerenbeemt, Kelly Hannen, Sanne Dielissen, Anne 
van Loon, Renske Dielissen, Dione Schouten, Indy 
Krekels, Syll Boerenkamps, Prince Schoutissen, Noa 
Hurkmans, Femke Verstappen, Guusje Winters en 
Lola Aarts.

SAMENSTELLING BESTUUR 
- 2020/2021-

Voorzitster: Janne Berkers.
Penningmeester: Marloes van den Eerenbeemt. 
Secretaresse: Bregje van Leunen.
Bestuursleden: Debby Gijsbers, Elly Seijkens, 
Sanne Jentjens, Christel Berkers en  Anne van Loon.

POERTWA CLASSICS 
maandag 20.00-21.00 uur - locatie Kastanje

De meest ervaren maar ook meest vrijblijvende 
groep van Poertwa. Elke week een uurtje bewegen 
en dansen op muziek voor iedereen die 21 jaar 
en ouder is. Een lage moeilijkheidsgraad, geen 
optredens en geen wekelijkse verplichtingen. 
Ideaal naast een drukke baan, gezin of gewoon 
voor de gezelligheid!
Training: Linda van Gaal.
Leiding: Janne Berkers.
Leden: wisselende samenstelling, wekelijks op 
inschrijving via WhatsApp.
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FOTOOKES
KLEINTJE 

CARNAVAL 
2020
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Van bedstede tot 
woonhuis, van 
steigerhouten 

meubels tot aan 
een aanbouw.  
vraag een vrijblijvende offerte aan. 

 

   

 

82|DE KEILANDER

W O N E N  &  L I F E S T Y L E

W O N E N  &  L I F E S T Y L E
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MOPJE



 onze bouwprofessionals 
 bouwen met Carnaval een feestje... 
 Alaaf! 

www.driessenbouw.nl
T 0493-691362
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OOK MEE DOEN? 
Laat ook dit jaar zien dat Liessel een echt 
Carnavalsdorp is. Wees creatief en doe mee aan de 
gevelversiering. Knutsel, frutsel en fröbel weer iets 
moois of ludieks in elkaar en geef je voor zondag 14 
februari op bij iemand van de redactie of stuur een 
mail naar keilander@csdekei.nl.

C.s. De Kei stelt weer een aantal geldprijzen 
beschikbaar en voor de jeugd tot 12 jaar ligt er een 
snoepzak klaar. Meedoen is natuurlijk belangrijker 
dan winnen. De prijswinnaars worden benaderd en 
bekend gemaakt in de Keilander van 2022.

prijswinnaars 2020:
boog: buurt van de Prins, ‘t zand
gevel: buurt jeugdprins, hazelaar
straat: buurt boerenbruidspaar, oude molen

GEVELVERSIERING
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CARNAVALSMIS
Dit jaar helaas ook geen Carnavalsmis, ook al zijn ze 
bij Just4fun nog lang niet uitgezongen. :)

Zo zag het er vorig jaar uit voor aanvang van de 
dienst... 

CARNAVALSMIS
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ERE-KEIEN

De mensen die uitzonderlijk veel voor C.s. De Kei 
hebben betekend, kunnen de eer te beurt vallen 
tot Ere-kei te worden benoemd. In totaal zijn dit nu 
51 personen:

2003       Henny Jentjens 
 Diny Jentjens 
2008      Jan Proenings †
 Riek Proenings
2009   Hans van Someren 
 José van Someren 
2010       Frits Kuijten 
 Franka Kuijten 
 Henk van Otterdijk 
 Leny van Otterdijk 
 Jan van Klooster 
 Carla van Klooster 
 Willy van der Burgt 
 Miranda van der Burgt 
2012  Frank Veldhuijzen 
 Alda Veldhuijzen 
2014       Thijs Meulendijks             
 Christel Meulendijks 
2015  Maik Verberne †
 Annie Verberne 
 Elbert Koelewijn 
 Henriëtte Koelewijn
2016 Mat van Loon 

1967   Jac Winters † 
1975   Nol Bots †  
             Nol van Kessel † 
 Cor van Oosterhout † 
 Piet Verstappen † 
1977       Kees van de Kerkhof †
  Harrie Rijnders † 
 Jan Liebreks † 
 Wim Goevaerts † 
1980  Piet Bellemakers † 
 Tiny Bellemakers †
1982      Cor Slaats 
1983     Jan Verberne 
 Toos Verberne 
1988  Henk Hikspoors 
1991  Ine Scase 
 Willy Scase 
1992     Cor Hikspoors † 
1994     Gerard van den Heuvel
1995     Theo Smits †  
 Mieke Smits 
1998       Gerdie van den Heuvel
1999    Piet Goossens 
 Gerda Goossens 
 Jan Mennen 
 Ans Mennen †
 André van der Heijden
 Pieta van der Heijden
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2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015 
2016 
2017
2018
2019
2020 

Harry Verberne 

Frits Kuijten 

Joop Janssen † 

Carla van Klooster 

Peter Frankefort 

Ger & Rikie Meulendijks

Gerrit & Annie Kuunders 

Teun Nooyen (KiekOnsUs) 

Willy & Miranda van der Burgt 

Jos Hikspoors 

Wiel & Francien van Oosterhout 

Wim van de Kerkhof 

Mario Dielissen (De Peelzwervers) 

Mari Krol
Louis Michels

Ad van den Oever

Twan van Gaal

Leo van Gog

Mart van Dam

VETLIRRE MEDAILLE

Deze onderscheiding wordt sinds 2002 

uitgereikt door de Gemeente Deurne. Per 

Carnavalsvereniging worden een of meerdere 

bijzondere personen geëerd. Hij of zij staat/staan 

meestal op de achtergrond maar verzet(ten) een 

enorme berg werk voor de Carnavalsclub. 

HULDIGINGEN EN
MEMORANDUM

IN MEMORIAM
Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van de ex-Prinsen: Pieter van Hoek, Jan Proenings, 
Maik Verberne en Jan Swinkels. Wij wensen hun nabestaanden, net als andere mensen die een dierbare verloren 
hebben heel veel sterkte en steun.
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KIJK OOK EENS
OP DE WEBSITE
VAN C.S. DE KEI
SCAN DE QR-CODE
HIERNAAST



ONDERTUSSEN IN KEIENLAND

THEO
NELLIE

NELLIE

THEO EN NELLIE

THEO

ERWIN EN JOLANDA

JOLANDA ERWIN

HAN EN HELMI

HANS EN CHANTAL

CHANTAL

RONNIE EN KARIN

RONNIE

HELMI

DIRK EN ELLEN

ELLEN DIRK

HANS

MET DANK AAN: 

HAN

KARIN 
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MOPJE

Ommelsveld 5 5721 VT  //  Asten  //  0493 67 1888 www.hoefnagelstransport.nl  //  info@hoefnagelstransport.nl



KIEKJES
VAN HET 
PUBLIEK

2020
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Mopje

 

ALLES ONDER ÉÉN DAK 
 Bots Bouwgroep 

Energiestraat 21 
5753 RN Deurne 
0493-341521 
info@bots.nl 
 
 

www.bots.nl 
 

Van behoefte naar realisatie tot en met 24-uurs-service. 
Hierbij staat bij ons de klant centraal. 

Bouwen doen we samen! 

 Uw specialist in 
- ondergrondvoorbereidingen;
-  het verwijderen van alle  

soorten vloerbedekking;
-  het egaliseren van alle 

soorten ondervloeren.

Aapio Vloerrenovatie: Voor een solide basis!

Altijd Alles PrimA In Orde

Heitrak 33  -  5757 sP liessel  -  t 0493 344 111  -  info@aapio.nl   -  www.aapio.nl
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Salon Rianne
SR

Schoonheidsspecialist en pedicure 

Neem gerust contact op voor informat ie of het maken van een afspraak
De salon is uitsluitend op afspraak geopend

www.salonrianneliessel.nl

adres telefoonnummer emailtramweg 10, Liessel 06-38249068 info@salonrianneliessel.nl
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WINNAARS
2020

NELLIE WIJNEN
TONNY FRIESEN

S N I R P R B I E R

K K A S T A N J E E BIER RAAD	VAN	ELF

D E K E I A E F G S DANSEN STEEK

I E E O S D F E I I DE	KEI VORST

N T N P E V E B L A FEBRUARI OPTOCHT

T S E T S A E R L N FEESTEN PRINS

S L S O N N S U E O GEZELLIG PRINSES

R A N C I E T A Z L KASTANJE POLONAISE

O N A H R L E R E O

V D D T P F N I G P

OPLOSSING:

DOE MEE  EN WIN
1 van de 3 vrijkaartjes voor de 
Lijsselse Aovend van volgend jaar. 
Lever de oplossing in met vermelding 
van je naam en adres voor 1 mei 2021
bij één van de redactieleden of stuur 
een mail naar keilander@csdekei.nl.

Per huisadres is maar 1 inschrijving 
mogelijk. Leden van C.s. De Kei 
worden uitgesloten van deelname.

BAVARIA
DE BOB
FEEST
DE KEI
HOSSEN
MASKER
OPTOCHT
LALLEN
POLONAISE
VERKLEDEN 
SLINGERS
ZEVEREN
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DE KEI
OP BEZOEK

Wij bezoeken (op afstand) de mensen in Liessel 

die ook normaal niet in de gelegenheid zijn om 

Carnaval met ons te vieren. Ook de mensen die 

buiten Liessel worden verpleegd ontvangen een 

fruitschaal.

Natuurlijk willen wij niemand vergeten, maar wij 

weten uiteraard niet alles. Is er volgens u iemand 

die voor een bezoek in aanmerking komt, en u 

twijfelt er aan of hij of zij op de lijst staat, neem 

contact op met onze voorzitter Frank Joosten, 

telefoonnummer 06-52775483. Hij zal er dan voor 

zorgen dat er een kleine afvaardiging van C.s. De Kei 

een bezoek (rekening houdend met de bestaande 

coronamaatregelen) komt brengen.
MOPJE

WOORDZOEKER
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...  ..  ......  ......  ....
....... ...  .....  .... 

OPLOSSING REBUS:

KEN JIJ HET ALFABET VAN A T/M Z?VERBIND DE LETTERS

KUN JIJ DEZE REBUS OPLOSSEN?
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VUR DE KIEZELKES
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MOPJE



FOTOOKES
VvLL 2020
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R I J N D E R S       A S S U R A N T I Ë N       

 " Verzekerd van vertrouwen...
...ook met carnaval! "

Tramstraat 29 • 5751 JK Deurne – Postbus 157 •  5750 AD Deurne
Tel.nr. 0493-387888 

Grondwerken Mennen | Loon 66A | 5757 AD LIESSEL | Tel. 0493 - 343847
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VEEHANDEL & INT. TRANSPORT   

        Janssen Neerkant B.V.  

info@dierenwinkeljohan.nl

Teeltadvies

Meststoffen

Gewasbescherming 

Steenbergen: 0167 - 566 350 
De Mortel: 0492 - 319 434 w w w. v l a m i n g s . n l

AGRARISCH TOELEVERANCIER
Plastics / folie

Zaden / pootgoed

Bedrijfsartikelen

MOPJE



Meer info: rabobank.nl/veiligbankieren

Laat je niet oplichten

Blijf alert

Heb je een brief, e-mail of sms ontvangen over het vervallen van je

betaalpas met daarbij de vraag om deze op te sturen? Of ontvang

je een berichtje via WhatsApp van 'een bekende' om geld over te

maken? Trap hier niet in! Word je gebeld door de bank, wees dan

alert. Er is een mogelijkheid dat je een oplichter aan de lijn hebt.

Criminelen bedenken steeds creatievere manieren om jouw inlog- en

betaalgegevens te krijgen. Houd je geld veilig en wees alert!

Berichten over het vervallen van je bankpas of het overmaken van

geld zijn niet afkomstig van de Rabobank. Als je zo’n valse sms of

e-mail krijgt, klik dan niet op de link, voer geen gegevens in en

stuur de betaalpas nóóit op.

Vertrouw je het bericht niet? Stuur het dan door naar valse-email@rabobank.nl. Twijfel je of

het echt de bank is die je belt? Hang dan op en bel zelf het nummer dat op de website van

de Rabobank staat.
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MOPJE
Er komt een blinde bij de bakker en 

bestelt 30 maanzaadbroodjes. 
De bakker zegt ” U krijgt vast visite”. 

"Nee", zegt de blinde,
 "Ik ga drie weken op vakantie 
en er staan altijd van die leuke 

verhaaltjes op".

Stationsstraat 108 Deurne 
 
 

GAZELLE | KOGA | GIANT | RIDLEY 
COLNAGO | BULLS | CORTINA | ALPINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hub Hanssen h

Gerard HoebenToon Seegers h Piet van Hout h Martien van Lierop h

Harrie Rijnders h Toon Bloemen h Jan Liebreks h

Pieter van Hoek h geen Prins

Karel Jentjens h Gerard van Heijster h

Jan van Oosterhout Wim Martens h Piet Bellemakers h Henk van Otterdijk Janus Janssen h Jan van Lierop h

Jan Verberne Fons van der Wallen Harrie van de Mortel h Cor Slaats Bert van den Berkmortel h Antoon Luijkx h

Toon Willems Henk HikspoorsTheo Smits hWilly Basten h Arie Oomen Jan Bankers

Frits Kuijten Jan Proenings h Cor Verberne h Jan Leijssen h Petro Bots h Mat van Loon

Karel-Hendrik MichelsFrans Mennen h Jan van Klooster Martien Verschuren

CARNAVAL
IN ‘T KEIENLAND

ALAAF!
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PRINSEN VAN 'T KEIENLAND



Jan Swinkels h Gerard van den Heuvel Wiel van Oosterhout Hans van Someren Frank Veldhuijzen Martien Slaats

Petro Bots Wout van Lieshout Rob van Oosterhout Maik Verberne h Noud Janssen Theo Goevaerts

Jan Rooijakkers Bart Smits Mark Gijsbers Frank Joosten Charles van de Mortel Cor Pijpers

Rudy FriesenJohan Swinkels Christian Maas Bram Winters Mario WillemsDavy Mennen
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2020

Dirk Basten
geen Prins

2021

PRINSEN VAN 'T KEIENLAND
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MOPJE
Juf Marjon: "Zeven en zeven, 

wat krijg je dan Pietje?"
Antwoord Pietje: 

"Heel fijn zand juf!"



Horeca Liessel

graag
tot

ziens

Marmabar
Cafetaria The Pepper

 Brasserie de hoofdzaak
RW Cafetaria

Feesterij ‘t Lijssels Vertier

Presenteert

Van harte Welkom



KEIENLAND, FEBRUARI 2021KEIENLAND, FEBRUARI 2021




