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

Carnaval

maandag 4 maart 2019

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 balk ‘JAO
IK WOR LID!’. Hier krijgt u een kort overzicht van de mogelijke lidmaatschapsvormen. Klik op de tekening van het lidmaatschap van uw keuze. U krijgt 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!

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.)

Optochtpro

gramma

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 carnavalsmaandag.
Het maakt niet uit voor welk lidmaatschap u kiest. Het belangrijkste is dat u Oeteldonk
steunt. Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning!

PRIJSUITREIKING GROTE OPTOCHT
Aanvang 20:11 uur

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

JURY
Voorzitter:
Secretariaat:
Praalwagens:

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

Het optochtprogramma is een uitgave van het Ministerie van Pers, Publiciteit
en Communicatie in opdracht van het Ministerie van Optochten van
de ‘Oeteldonksche Club van 1882’ • Postbus 1123 • 5200 BD • Oeteldonk
www.oeteldonk.org • secretariaat@oeteldonk.org • Telefoon: 06-57594763
Volg Oeteldonk op Twitter @OC1882 , Facebook @oeteldonk, Instagram
@oc1882 en YouTube youtube.com/c/oeteldonk-officieel
Of in de Oeteldonk app, te downloaden via www.oeteldonk.org/app.

Carnaval

Maandag 4 maart 2019, start 12:33 uur

Programma Grote Optocht Oeteldonk

Samenstelling en volgorde op het moment van vertrek (er tussendoor lopen muziekskes,
veel individuelen, samen alleen of alleen samen). Helma van Leeuwe, Minister van
Optochten, 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 trommel-vliezenstrelend gedonder, gerommel en geroffel van tamborins,
ganza’s, surdo’s, repiniques en caixa’s de Grote Optocht 2019 vanaf 12:22 uur aan.
1.	
Takelwagen
2.	
Uitdeling van het
Dat is wat u nu leest.
3.

16. CV

Optochtprogramma

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. CV Jong Telènt
Muzikale ondersteuning.
12. CV De Fjoetjur (Praalwagen)
	Motto: Oetel Laboratorium
	
Deze wagen is gebouwd door de kinderen van
de voormalige jeugdprinsengroep. Het thema
is samen door hen uitgewerkt.
Ontwerp: Christel van Hintum
13.	CV Nooit Op Tijd Thuis (Praalwagen)
	
Motto: Oeteldonk leeft de klok rond
	Oeteldonk leeft altijd en elke dag in ut durp
en in oewe kop. Oeteldonk leeft de klok rond.
Ons Vadertje Tijd is hil erg waordevol, dus
geniet want... de tijd vliegt!
	Ontwerp: Wilbert Alberts
Eigen muziek
14.	De Swervers (Grote Loopgroep)			
Motto: Dieje kwakbol LEEFT in oe!!
	Diep in oew hart leeft un kwakbol. Zo rond
11-11 komt ut weer tot leve. Mee carnaval
visse we kwakbolle uit ut Oeteldonks moeras,
dun oetel in oe is springlevend, jaor na jaor.
	Ontwerp: Lian Teulings Graafmans /
Vincent van Uden
Muziek van CV Frappant
15. C
 V De Zône van Ons Moeder
(Praalwagen)
Motto: Ons Moeder doet de was...
	Wij geven als maffiose Georgiërs of typische
Russen hele stapels bankbiljetten uit.
We strooien met geld en wassen het wit.
Ontwerp: Eric Pennings

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

17. CV De Rare Schutters (Praalwagen)
	
Motto: Biotoop van Oeteldonk - zelfst.
naomw. (m.) Uitspraok: [bijo’top]
	Fist-umgeeving van Oeteldonkers die carnaval
viere op land, in ’t waoter en in de lucht.
Ze vuule d’r eige hier thuis en gaon hillemaol
op in rôôd/wit/geel. De nar die staot veur carnaval, dè verweeve is mee Oeteldonk.
Ontwerp: Daniël van Velzen

25. CV Veur Mekaor (Praalwagen)
	Motto: 3 Daoge leve
	Zwevend over mijn durp Oeteldonk gedraoge
over ut waotervrije moeras... tuur ik in dun
ronte. Op zoek naor ut ultieme en dat is toch
ons pronkjuweel ’s-Hertogenbosch. Woar vele
Oeteldonkers leven.
	Ontwerp: Robbie Bertens
Eigen muziek

33. CV De Vrolijke Druiven (Praalwagen)
Motto: Oeteldonkleeft (aan alle kanten)
	Het feest heeft eigenlijk geen extra publiciteit
nodig maar enthousiasme is niet te stoppen,
ook niet voor de zuilenplakker. Hij kondigt
trots het muzikale feest aan, wat om 11.11 uur
losbarst in de muziektent!
	Ontwerp: Bart van der Kraan
Eigen muziek

26.	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: Nikkie Sol

34. CV De Mexicane
Muzikale ondersteuning.

Muziek van CV De Gieters

18. De Jutters (Grote Loopgroep)
	
Motto: Nieuw bewijs voor Oeteldonkse
periode Vincent van Gogh!?
	Hé Sjaan, wè’s dè nou? Ut lijkt wel un schilderij van Van Gogh, kende die? Is da nie die gast
uit ut Noord-Brabants Museum, Van Goghs
Intimi? Màr wie zie ik nou allemaol?
Dè’s wel hil intiem, die broaierd!
	Ontwerp: Sara Verboven
Eigen muziek

27.	Oeteldonkse Bouwgroep Ut Sepke
(Praalwagen)
Motto: De nieuwe prins en het WK (para)
handboogschieten zijn een schot in de roos
	
De nieuwe prins en het WK (para) handboogschieten zijn een schot in de roos in
Oeteldonk. Twee Brabantse kanshebbers zijn
Sjef van den Berg en Rick van de Ven met
hun voorbeeld de boogschutter Robin Hood.
Ontwerp: Niels en Henriette Molhuijsen

19. CV Lopes te Voet
Muzikale ondersteuning.

28. CV De Tierelantijnen (Praalwagen)
	
Motto: Oeteldonks Straat Theater (leeft)
	Van alles verandert dit jaar, nieuwe Daantje
Woenders, nieuwe prins en adjudant, aftreden
hofkapper van Amadeiro, nieuwe prinsenwagen
en natuurlijk leeft carnaval op straat.
Ontwerp: Joey Kerkhof
Eigen muziek

20. CV De Dikkupkes (Praalwagen) 		
	Motto: Leeft oe eige uit!
	Van Kwèkfestijn tot aan optocht. Van hotsknotsrit tot aan kletsavond. Van intocht tot aan
jankbokaal. Geef de Oeteldonker een podium
en de creatieve bom barst los!
Ontwerp: Mark Leijtens
Muziek van Daktari Fanfari / CV Net Zat
21. BV B.E.P (Praalwagen)
Motto: Dur zit leve zat in un Oeteldonkse Kiet
	In un Oeteldonkse Kiet draait alles om
Carnaval. Kikkers veur de raome, unnen
Oeteldonkse boer dwars deur ut dak. Un kiep
broeit op un Oeteldonks ei, en ... d’n Ooievaar
zurgt veur kleine Oeteldonkertjes!!
Ontwerp: Theo Marks
22.	GV Unio (Grote Loopgroep)
Motto: D’n Grôte prijs van Oeteldonk
	
In navolging van steden als Monaco,
Barcelona en Zandvoort, schenkt Amadeiro
XXVI als welkomstkado aan zijn Oeteldonkers
een eigen raceteam. Zijnde Sjeesteam 11,
waarmee wordt deelgenomen aan de Grôte
prijs van Oeteldonk.
	Ontwerp: Carlo van de Ven
Eigen muziek
23. CV De Pereplukkers (Praalwagen)
Motto: Oeteldonk leeft!!!
	Oeteldonk leeft als de prins en zijn adjudant
aankomen op het Centraal Station en vervolgens door de Oeteldonkse straten trekt waar
uiteindelijk Knillis op de markt wordt onthuld.
	Ontwerp: Ronnie Meijer
Eigen muziek
24. Een fraai uitgedoste
Voor het geval dat….

reserve tractor

Muziek CG TusseNeusenLippe
29. CV De Dondersteentjes (Grote Loopgroep)
	
Motto: De wandelende krant
	Wij zouden de Dondersteentjes niet zijn,
het motto om te draaien. Wat leeft er in
Oeteldonk?
Ontwerp: Sylvia van Hoorn
30.	Ons Eigen Heike (Praalwagen)
Motto: Hedde het al geheurd?
Oeteldonk leeft!
	Ik eiges Vincent van Gogh haj al stillevens
zat gemakt. Oeteldonk leeft! Maor deur zogenaamd geluidsoverlast, terrasse te breed en
veel Bossche opsporingsambtenaren (BOA’s)
oftewel (Driek) is Den Bosch un stilleven!
Ontwerp: Remon van Hees
Eigen muziek
31. CV De Eldorado’s (Praalwagen)
	
Motto: de Eldorado’s leven al 50 jaar met
Oeteldonk mee (opgericht 11-11-1969)
	Oeteldonk leeft, ons logo is een stier.
Wij bestaan 11-11-2019 50 jaar en al die
tijd leven de Eldorado’s (stieren) met
Oeteldonk mee.	
Ontwerp: Cees Hobo
Eigen muziek
Muziek van Sociëteit Orthinon
32. Hupmarjannen (Grote Loopgroep)
	
Motto: Oeteldonks vaccinatieteam
	Wij zorgen ervoor dat iedereen het Oeteldonk
virus krijgt. En daardoor leeft Oeteldonk voort.
Ontwerp: Marleen Waanders

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 Optochten. Er wordt gebouwd in de periode van oktober 2019 t/m februari
2020. 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 h.vanleeuwe@oeteldonk.org. De bouwers kijken uit naar uw extra handjes.

35.	CV ’t Heuveltje (Praalwagen)
Motto: Oeteldonk leeft!
	Van de middeleeuwse hanengevechten
op vastenavond tot aan Amadeiro XXVI,
al eeuwen vieren wij elk jaar feest. En wie
er ook geprobeerd heeft ons tegen te houden,
of het nou Frederik Hendrik was, Bisschop
Godschalk, gemeenteraadslid Thijsen of een
van de vele anderen, onder de bescherming
van de nar en met het moeras aan onze zijde
vinden wij altijd een weg om ons feest te
vieren. Toen, nu en in de toekomst!
Oeteldonk leeft!
Ontwerp: Sanne Keijzer
36. CV De Pintvatters (Grote Loopgroep) 		
	
Motto: De 88-jaorige ôôrlog
	In Oeteldonk Leeft! De vraag: moet die vlag
nou rôôd-wit-geel of geel-wit-rôôd zijn? Kijk
mee naar hoe deze strijd lang geleden in
de Oeteldonkse moerassen is beslecht...
Ontwerp: De Pintvatters
Eigen muziek
37.	CV De Krabkes (Praalwagen)
Motto: De Oeteldonkse cultuurtempel:
een kostelijk stuk theater!
Of het theater aan de Parade nu modern,
carnavalesk of klassiek wordt, wat ons betreft
mag het allemaal. En... cultuur mag wat kosten!
Kijk naar onze visie op: De Oeteldonkse cultuurtempel: een kostelijk stuk theater.
	Ontwerp: Theo Marks
Eigen muziek
38. De Bellefleuren
De Marketentsters van Oeteldonk.
39. De Prinselijke Ruiterij
De Biezenpèrdjes en de Stokpèrdjes.
40. De Kikvorschen
Hofkapel der Amadeiro’s sinds 1930.
41. Zijne Koninklijke Hoogheid
	Amadeiro XXVI 			
	
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.
Begeleid door het Gevolg van de Prins.
41.	Afsluiter

van de grote Optocht:
de Kikvorschenbus!

