Dringend verzoek aan alle carnavalsvierders:
Draag bij aan een veilige Grote Optocht en
gebruik a.u.b. geen serpentinespuitbussen!
Zoals u ook dit jaar weer in de lokale en regionale media hebt kunnen lezen wordt
Veiligheid ook tijdens carnaval een steeds belangrijker onderwerp. In het belang van
de veiligheid van zowel deelnemers als toeschouwers doet de Oeteldonksche Club
van 1882 een dringend beroep op u om af te zien van het gebruik van serpentinespuitbussen.
Een verkeerd gebruik hiervan kan grote schade berokkenen. Het is een gevaar voor de veiligheid
van de deelnemers aan deze Optocht en de toeschouwers. Bijvoorbeeld doordat er (onbedoeld
misschien) in de ogen wordt gespoten van deelnemers, chauffeurs, koetsiers of de paarden.
Bovendien is het materiaal schadelijk voor kleding, praalwagens en de lakken van de historische
rijtuigen. De Oeteldonksche Club van 1882 verzoekt u als toeschouwer daarom dringend om erop
toe te zien dat er geen gebruik wordt gemaakt van deze spuitbussen. Wij danken u hartelijk voor
uw begrip en medewerking en wensen u een fantastische Optocht.
De Ministerraad van de Oeteldonksche Club van 1882

Oeteldonksche Club van 1882
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Steun
Oeteldonk
en word lid!
Oeteldonk is uniek! Ons carnaval is met name zo speciaal omdat honderden
vrijwilligers zich vrijwel het hele jaar inzetten om er drie geweldige dagen van
te maken. Zij zorgen voor ons beroemde kwaliteitscarnaval. Maar ze kunnen
dat niet zonder uw steun.

Vrijwilligers doen het werk, biedt u ze de mogelijkheden?

De vrijwilligers van de Oeteldonksche Club organiseren tal van evenementen voor, tijdens en na
carnaval, zoals de Opening van het carnavalsseizoen op 11-11, het Kwèkfestijn, de Prinskeuze
en de Keinderkwèk, de Intocht, de Optocht en de Keinderoptocht. Maar ook zorgen ze ervoor dat
Knillis op de Markt staat, de stad versierd wordt en iedereen op de hoogte wordt gehouden van
alle festiviteiten. Die vrijwilligers hebben wel middelen nodig om hun werkzaamheden te realiseren.

Een perfecte organisatie kan niet zonder fondsen

Om alle evenementen perfect te kunnen organiseren is geld nodig. Dat geld wordt opgebracht door
sponsors en een gemeentelijke subsidie. Maar het leeuwendeel wordt bij elkaar gebracht door de
leden van de vereniging ‘Oeteldonksche Club van 1882’.

Steun de Oeteldonksche Club van 1882

Als u, net als honderdduizenden anderen, ook zo geniet van het Oeteldonkse carnaval en het
belangrijk vindt dat het mooiste feest op aarde zo blijft bestaan, kunt u ons steunen. Dat kan al
vanaf € 12,22 p.p voor de kleintjes en € 16,55 p.p. voor volwassenen.

Hoe wordt u lid?

U kunt zich gemakkelijk opgeven via onze site: www.oeteldonk.org. Daar vindt u de speciale button
‘WORD NU LID!’ Hier krijgt u een kort overzicht van de mogelijke lidmaatschapsvormen. Klik op het
lidmaatschap van uw keuze en via de button ‘JAO, IK WOR LID’ krijgt u dan een formulier te zien
dat u dient in te vullen.

Lidmaatschapsvormen

Voor alle lidmaatschapsvormen geldt dat u toegang heeft tot het Amadeirohuis aan de Amadeiro
Allee op de Parade. Ook wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Oeteldonk via
het verenigingsblad ‘Blurb’. Het maakt niet uit voor welk lidmaatschap u kiest. Het belangrijkste
is dat u Oeteldonk steunt en zo ook de komende jaren mede mogelijk maakt dat carnaval in
Oeteldonk het mooiste feest op aarde blijft. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw ondersteuning!

Optochtpro

gramma

Klein Boer of Durske (€ 12,22 p.p.)

Een klein Boer of Durske is bijna direct vanaf de geboorte al gek van carnaval. Als echte
Oeteldonkers dragen ze vol trots een kleine uitvoering van het jaarembleem en krijgen ze een
toegangskaart voor het Keinderkupkesfeest op de zaterdag voor carnaval. Klein Boeren of Durskes
zijn nooit ouder dan 11 jaar.

Jong Boer of Durske (€ 12,22 p.p.)

Een Jong Boer of Durske heeft een leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Ze hebben gratis toegang tot
het speciaal voor hen georganiseerde ’Denderdeur’ op carnavalszaterdag, -zondag en -maandag en
krijgen een kleine uitvoering van het jaarembleem.

Groot Boer of Durske (€ 16,55 p.p.)

Deze Oeteldonkers gaan natuurlijk drie dagen aan de zwier in ons mooie Durp. Je herkent ze aan
het geborduurde jaarembleem. Omdat ze een lidmaatschapskaart hebben kunnen ze ook feesten
in het Amadeirohuis op de Parade.

Hereboer of Landvrouwe (€ 22,- p.p.)

Deze feestneuzen dragen Oeteldonk een warm hart toe. Omdat ze net iets meer gewicht in de
schaal leggen, kunnen ze naast het jaarembleem rekenen op korting en voorrang bij de kaartverkoop voor de officiële Oeteldonkse evenementen.

Moeraspachter (€ 55,- p.p.)

Deze Oeteldonkers kwaken niet over centen! Als dank voor hun bijdragen krijgen ze behoudens
het jaarembleem een prachtig bewerkt schildje voor om de nek. Daarnaast krijgen ze gratis toegang tot de evenementen van de ’Oeteldonksche Club van 1882’.

Grootpronker (€ 133,- p.p.)

Deze Oeteldonkers krijgen naast het jaarembleem ook hun eigen herkenningsmedaillon. Ze hebben
gratis toegang tot de Oeteldonkse evenementen en worden bovendien uitgenodigd voor tal van
speciale bijeenkomsten zoals een uitgebreid ontbijt op maandag.
Het maakt niet uit voor welk lidmaatschap u kiest. Het belangrijkste is dat u Oeteldonk
steunt. Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning!

PRIJSUITREIKING
Aanvang 20:11 uur

in het Hoftheater der Amadeiro’s
Presentatie: Helma van Leeuwe
Zaal open vanaf 19:55 uur
Toegang gratis (met voorrang voor
deelnemers aan de Grote Optocht)

JURY
Voorzitter:
Secretariaat:
Praalwagens:

Lucien Amoureus
Nancy Keur
Steve Keur, Erik Vink,
Hans Smith, Bert Vogels,
Ilona Willemse
Grote Groepen:	Fred Budas, Frank Finkers,
Wim Habraken, Evelien Gerrits
Kleine Groepen/ Virginie Konincks, Peer van Rooij
Individuelen:

Het optochtprogramma is een uitgave van het Ministerie van Pers, Publiciteit
en Communicatie in opdracht van het Ministerie van Tochten van
de ‘Oeteldonksche Club van 1882’ • Postbus 1123 • 5200 BD • Oeteldonk
www.oeteldonk.org • secretariaat@oeteldonk.org • Telefoon: 06-5759476
Volg Oeteldonk op Twitter @OC1882 , Instagram of like ons op Facebook
via www.facebook.com/oeteldonk of kijk op www.oeteldonk.org of in
de Oeteldonk app, te downloaden via www.oeteldonk.org/app.
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Optochtprogramma

Samenstelling en volgorde op ’t moment van vertrek (er tussendoor lopen muziekskes,
veel individuelen, samen alleen of alleen samen). Helma van Leeuwe, Minister van
Tochten, houdt samen met haar commissieleden en vele vrijwilligers in de gaten
of er niet teveel gaten vallen en of dat alles veilig verloopt.
Tempestade kondigt met kunstzinnig trommelvliezenstrelend gedonder, gerommel en geroffel
van tamborins, ganza’s, surdo’s, repiniques en
caixa’s de Grote Optocht 2018 aan.
0.	
Reclameoptocht
1.	
Takelwagen
2.	
Uitdeling van het
Dat is wat u nu leest.

Optochtprogramma

3. CV Astrant
Muzikale ondersteuning.
4.

Collecte Rode Kruis

5.

CV De Postkwakers
Traditioneel de muzikale opening van de Optocht.

6. CV Spuit Elluf
Muziekske ter ondersteuning en aflossing
van CV De Postkwakers.
7.	Peer

vaan den Muggenheuvel tot
den Bobberd

	De Burgervaojer van Oeteldonk in zijn eigen
koets met zijn Assessor Kees Minkels en Driek
Pakaon, de veldwachter van Oeteldonk, die de
dames van de sjees houdt.
8. De Geminteraod
	De Geminteraod zorgt voor de begeleiding en
bescherming van de Burgervaojer Peer vaan
den Muggenheuvel tot den Bobberd en zijn
Assessor Kees Minkels. Hun motto is: “nu is
het feest, alle zaken zijn voor morgen”.
9.

’t Èrrumbestuur
De Regenten van de Godshuizen in hun koets.

10. De

Prinselijke Propagandaclub

11. Hupmarjannen (Grote Loopgroep)
	Motto: Oeteldonks Leesplankske
Van Keinds af aan inburgeren in Oeteldonk
Ontwerp: Yon Prüst
12. CV De Mexicane
Muzikale ondersteuning.
13.	CV ’t Heuveltje (Praalwagen)
Motto: ’n draok van ’n moeder
Een ode aan alle Oeteldonkse moeders. De
Bossche draak neemt haar jongen mee op
sjouw. Ze waakt over hen op het ritme van haar
moederhart. Vol moederliefde, maar ook vol dreiging. Want ooh wee als je aan haar jong komt...!
Ontwerp: Sanne Keijzer
14.	CV Nooit Op Tijd Thuis (Praalwagen)
	
Motto: Van Keinds af aon zuut in Oeteldonk
	Oeteldonk is unne grote snoeptrommel, waor
ge als keind in kunt blijven grabbelen. Oliebollenfantenfeest, keinderoptocht, jeugdprinsverkiezing, denderdeur, keinderkwek. Kortom
Oeteldonk houdt oe jong lekker zuut!
	Ontwerp: Stefan Heesbeen
Eigen muziek
15. De Jutters (Grote Loopgroep)
	
Motto: Blaast een Oeteldonks Curling Team
zich toch nog een weg naar de Olympische
Spelen?

	Twee Oeteldonkse Curling Teams doen een
laatste poging zich te kwalificeren voor de
Olympische Winterspelen. Wie het laatst
blaast, blaast het best?!
	Ontwerp: Sara Verboven
Eigen muziek
16. CV De Tierelantijnen (Praalwagen)
	
Motto: Jong geleerd is oud gedaan
	Van paplepel tot brandewijn. Van kinderbox tot
rollator. Van de liefde en de gein. Van muzikant tot bouwer. Van jeugdprins tot Amadeiro.
Van keinds af aon hebben wij het gevoel van
Oeteldonk.
Ontwerp: Joey Kerkhof
Eigen muziek
17. CV De Draokebolle (Grote Loopgroep)
	
Motto: Wè is ut stil!!!!
	Voorzitter Schuurs van de BLB wil af van
geluidsoverlast tijdens carnaval. Daarom moet
om 22.00 uur de stekker uit elektronische
muziek. Hadden de Kleinkeinder het destijds
al goed gezien: Wè is ut stil!!
	Ontwerp: Ron Michielsen
Eigen muziek
18. CV De Vrolijke Druiven (Praalwagen)
Motto: Van keinds af aon mee bouwe
	Een jonge bouwer repareert na een storm de
gebroken paal van het ooievaarsnest. Een
jonge bouwer wordt gedragen door een oudere. Kinderen verven de gevallen eieren. Nieuw
leven dient zich aan uit het grote gebarsten ei.
	Ontwerp: Bart van der Kraan
Eigen muziek
19.	GV Unio (Grote Loopgroep)
Motto: Oeteldonk op zijn best, met een
zwembad op west
	
Na jaren gesteggel in de Bossche politiek,
is er nog steeds geen besluit genomen.
Vandaar dat Gezelligheid Vereniging Unio
nu het initiatief neemt om te laten zien, hoe
gezellig een zwembad in west kan zijn.
	Ontwerp: Carlo van de Ven
Eigen muziek
20. CV Veur Mekaor (Praalwagen)
	Motto: Van jongs af aan zal Oeteldonks
carnaval altijd blijven bestaan
	Van Oeteldonks gekikker vanuit het moeras tot
aan de Oliebollenfantengeloop wordt iedereen
gebracht tot aan het volwassen carnaval. Door
alle muziekskes in de stad is iedereen in zijn
sas, jong of oud, groot of klein, iedereen hoort
er in Oeteldonk te zijn.
	Ontwerp: CV Veur Mekaor
Eigen muziek
21. CV

’t Raaike en CV De Peer gezamenlijk met De Rare Schutters
Muzikale ondersteuning.

22. CV De Rare Schutters (Praalwagen)
	
Motto: Van keinds af aon pakt d’n Driek de
paplepel aon
	Vijf generaties lang houdt Driek Pakaon het
vrollie van de prins af! Van vader op jongste
zoon wordt dit van keinds af aon met de paplepel ingegeven. Daarom dit kleurrijk eerbetoon aan hen.
Ontwerp: Daniël van Velzen
Eigen muziek

23. Een fraai uitgedoste
Voor het geval dat….

reserve tractor

24. CV Lopes te Voet
Muzikale ondersteuning.
25. CV De Dikkupkes (Praalwagen) 		
	Motto: Vanaf de pap tot aan de tap!
	Al van keinds af aan, begaan met wat er in
ons Oeteldonk gespeeld wordt. Spelenderwijs
langzaam maar grijs. Genieten van het leven
en zingen als lijster of als kraai. Van elf tot
kastelein.
Ontwerp: Michiel Peters
26.	De Swervers (Grote Loopgroep)			
Motto: 44 Joar
	Al 44 jaor met de swervers op sjouw, ontwèrp,
bouwe en muziek. Van keinds af aon, grôôt
en klein, jong en oud, mar tis bekant gedaon
meld oe eige aon!!
Ontwerp: Vincent van Uden
27.	Ons Eigen Heike (Praalwagen)
Motto: Wè un gedoe wor!
	
De verkiezing van de nieuwe burgemeester
Jack Mikkers is uitgelekt door de benoemingscommissie. Hierdoor is hij 2e keus. Ze hadden
beter Driek Pakaon in kunnen zetten om het
geheim te bewaken. Het Bosch Beest, van
super locatie naar achterplaats langs de A2.
T.A.P. weer 3 jaar open. Lijkt op een knipperlichtrelatie met de gemeente. Dus: Wè un
gedoe wor!
Ontwerp: Remon van Hees
Eigen muziek
28. CV Jong Telènt
Muzikale ondersteuning.
29.	Oeteldonkse Bouwgroep Ut Sepke
Motto: Addy’s Oeteldonks Sprookje
	
Er was eens een Oeteldonkse ontwerper, Addy
v.d. Krommenacker, die JBZ personeel in het
nieuw stak. Nu kleedt hij Mari v.d. Ven, Nol
Roos en de burgemeester Jack Mikkers geholpen door Assepoesters muizen.
Ontwerp: Niels en Henriette Molhuijsen
30. CV De Pintvatters (Grote Loopgroep) 		
	
Motto: De begrafenis van Knillis: een schot
voor de boeg
	Al van keinds af aan kent iedere Oeteldonker
het magische moment waarop Knillis begraven wordt. De hijskraan die onze gigantische
vriend van zijn sokkel hijst, het staat in ons
collectief geheugen gegrift. Maar nieuwe tijden
vragen om nieuwe technieken en dat brengt
de OC in vertwijfeling. Want laten we ’m
ophijsen, wegzakken, afdekken of afknallen.
De Pintvatters denken mee en doen een schot
voor de boeg.
Ontwerp: De Pintvatters
Eigen muziek
31. CV De Eldorado’s (Praalwagen)
	
Motto: Het wordt met de paplepel ingegeven
	Het wordt van Keinds af aon met de paplepel
ingegoten! Verbeeld door een schip, genaamd
de Paplepel. In een kinderbox zit het fijne
Oeteldonk. Roeispanen zijn paplepels. Met zeil
en roer richting de toekomst.	
Ontwerp: Theo Marks
Eigen muziek
32. CV De Dondersteentjes (Grote Loopgroep)
	
Motto: GBS (Grote bekken school) krijgt
Oeteldonkse les

EXTRA HANDJES GEZOCHT
Vandaag trekt de bontgekleurde, Oeteldonkse Optocht weer aan u voorbij. Prachtige, kleurrijke creaties die de afgelopen maanden door verschillende
carnavalsverenigingen met veel liefde zijn gemaakt. Lijkt het u ook leuk om uw handen uit de mouwen te steken en samen met een vereniging mee
te bouwen aan een praalwagen? Meldt u zich dan aan bij het ministerie van Tochten. Er wordt gebouwd in de periode van oktober 2018 t/m februari
2019. Alle hulp in deze periode is van harte welkom, ook als u niet altijd beschikbaar bent. Meer weten over het bouwen aan een praalwagen of wilt u
direct uw handen beschikbaar stellen, stuur dan een mail naar extrahandjes@oeteldonk.org. De bouwers kijken uit naar uw extra handjes.

	Het klasje 11.11 heeft Oeteldonkse les, leren
het Bossche plenkske en zingen met medewerking van het publiek het Oeteldonkse
volkslied ipv het Wilhelmus.
Ontwerp: Sylvia van Hoorn
33. CV De Pereplukkers (Praalwagen)
Motto: Plukken als boer
	Onder het oog van de gouden Bossche draak
zag Ton Rombouts de burgemeesterplek
geplukt door Jack Mikkers. Na weigering van
Jan Hamming, maar drie dagen per jaar plukken ze als boer.
	Ontwerp: Ronnie Meijer
Eigen muziek
Muziek van CV De Gieters
34.	Damesdispuut Hupitéhda
(Grote Loopgroep)
	
Motto: Meedoen is belangrijker dan winnen
	De dames van damesdispuut Hupitéhda hebben veel plezier in het leven. Het bereiken van
de eindstreep is gaaf, maar de weg ernaartoe
nog gaver!
Ontwerp: Eva van Dijk & Marchal Mank
35.	CV De Krabkes (Praalwagen)
Motto: “D’n Oeteldonkse levensloop”
	
Je wordt geboren als Oliebollenfantenbaby, via
de stokpèrdjes word je minister en als je dan
‘oewe lèste aodem uitblaost’, doe je dat pas ná
carnaval. “Van keinds af aon dus”.
	Ontwerp: Theo Marks
Eigen muziek
Muziek CG TNL
36. De Zône van Ons Moeder (Praalwagen)
Motto: Van keinds af aon op zuuk naar
geluk
	Onder het motto ‘Van keinds af aon op zuuk
naar geluk’ onderzoeken De Zône van Ons
Moeder, uitgedost als Dokter Oetels, het
geluksgevoel onder de Oeteldonkse bevolking.
Door het geven van de juiste adviezen en
het verstrekken van de juiste medicijnen voor
geluk (geluksstofke en gelukskuukske) wordt
een hoog geluksgevoel onder de Oeteldonkers
gegarandeerd.
Ontwerp: Eric Pennings
37. De Bellefleuren
De Marketentsters van Oeteldonk.
38. De Prinselijke Ruiterij
De Biezenpèrdjes en de Stokpèrdjes.
39. De Kikvorschen
Hofkapel der Amadeiro’s sinds 1930.
40. Zijne Koninklijke Hoogheid
	Amadeiro XXV 			
	
Ricosto di Carnavallo, Ridder van het Reksam,
Heer en Meester van Oeteldonk en deszelfs
omliggende watervrije moerassen en zandwoestijnen enz. enz. enz. Met Zijn Adjudant
Hertog du Bois van Amstel. Begeleid door het
Gevolg van de Prins.
41.	Afsluiter

van de grote Optocht:
de Kikvorschenbus!

