PROGRAMMA GROTE OPTOCHT OETELDONK
Maandag 24 februari 2020, start 12:33 uur - Oeteldonksche Club van 1882

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 alles veilig verloopt.

1.	
Takelwagen

12. CV De Vrolijke Druiven
Muzikale ondersteuning.

2.	
CV Astrant
Muzikale ondersteuning.
3.

Collecte Rode Kruis

4.	CV De Postkwakers
Traditioneel de muzikale opening van de Optocht.
5. CV Spuit Elluf
	Muziekske ter ondersteuning en aflossing van
CV De Postkwakers.
6.	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.
7. 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”.
8.

9.

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

Muziek van Alle Daoge Feest
14.	CV Hermenie (Grote Loopgroep)
Motto: Wij slaon nergens op!
	Héremenie Blaozers en Herrie nie.
15. 	CV Nooit Op Tijd Thuis (Praalwagen)
Motto: Oeteldonk haolt het binnenste noar buiten
	Hil ut jaor kropte alles mar op, mar éne keer per jaor
bruist ut naor buiten. Ge gooit alles dus uit en gaot
hillemaol los!
Ontwerp: Wilfred Alberts
Eigen muziek
16.	Een fraai uitgedoste reserve tractor
Voor het geval dat...
17. Sociëteit Orthinon
Muzikale ondersteuning.

De Prinselijke Propagandaclub

10. CV Frappant
Muzikale ondersteuning.
11. Cello/Zorgboerderij de Deel (Wagen)
	
Motto: Wij zen dur ok bij.
	
Prins Jo en zijn Raad van Elf nemen met een groot
aantal vrienden voor de eerste keer deel aan de optocht
in Oeteldonk.

PRIJSUITREIKING

13. CV De Fjoetjur (Praalwagen)
	Motto: Door klimaatverandering vieren wij carnaval
niet binnen maar buiten
	
De opwarming van de aarde zorgt dat het straks zomer
is tijdens carnaval. Dus geen Ibiza maar Oetelbiza.
	Ontwerp: De kinderen van de Fjoetjur met een beetje
hulp van Christel van Hintum

18. BV B.E.P (Praalwagen)
	
Motto: “GURL POUWER”
	Eens in de 4 jaar mag Hendrien van binnen naar buiten.
Dan zien we dat ze de touwtjes stevig in handen heeft.
De Peer in toom houden is ‘ginne sinnecure’ maar GURL
POUWER.
Ontwerp: Theo Marks

Aanvang 20:11 uur in het Hoftheater der Amadeiro’s. Zaal open vanaf 19:55 uur. Toegang
gratis (met voorrang voor deelnemers aan de Grote Optocht). Presentatie: Jurgen van de Poel.

JURY Voorzitter: Hans Smith / Secretariaat: Nancy Keur
		Praalwagens: Ilona Willems, Steve Keur, Erik Vink,
Bert Vogels, Frank van den Bergh

Grote Groepen: Fred Budas, Frank Finkers, Wim Habraken,
Evelien Gerrits
Kleine Groepen/ Individuelen: Virginie Konincks, Peer van Rooij

19. De Jutters (Grote Loopgroep)
	
Motto: De Vuelta dendert deur Oeteldonk!
De finish is in zicht!! Gaan ze het halen … of toch niet?
	Ontwerp: Monique Gemen
Eigen muziek
20. CV De Pereplukkers (Praalwagen)
	Motto: Oeteldonk ontwaakt binnenstebuiten
	Als Knillis met Oeteldonkse figuren ontwaakt en weer
op de Bossche Mèrt staat met Hendrien die de was
binnenstebuiten hangt.
Ontwerp: Ronnie Meijer
Eigen muziek
21. CV De Krabkes (Praalwagen)
	Motto: Hendrien: wij krijgen un hil apart gevuul
van binne!
	‘t Is schrikkeljoar. De Peer en zunne Kees hijsen
Hendrien weer uit ut moeras. Wij krijge dan: “un
hil apart gevuul van binnen”. Net als de Peer?
De geminteraod wit ut maor, heurt, ziet en zwijgt.
Ontwerp: Theo Marks
Eigen muziek
22.	CV De Dondersteentjes (Grote Loopgroep)
Motto: Wanneer unne Oeteldonker ontpopt
	
Keer een Oeteldonker binnenstebuiten en zie z’n rood
wit gele hart. Zoals wanneer de rups zich ontpopt en er
een prachtige vlinder tevoorschijn komt.
Ontwerp: Sandra Grefkens
23.	CV ’t Raaike en CV De Peer gezamenlijk met
CV De Rare Schutters
Muzikale ondersteuning.
24. CV De Rare Schutters (Praalwagen)
	Motto: Knillis Binnenstebuiten
	Knillis gaat hillemaol uit zunne bol van de gedachte dè
Hendrien nao drie jaor binne zitten weer meej naor de
carnaval gaot èn deez jaor wir buiten komt om saome te
geniete in Oeteldonk.
	Ontwerp: Daniël van Velzen
25. CV De Mexicane
Muzikale ondersteuning.
26.	CV ‘t Heuveltje (Praalwagen)
	Motto: Oeteldonk Binnenstebuiten
	Met carnaval vervagen de grenzen. Of je het nu binnen
in de kroeg viert of buiten op straat dat warme gevoel
zit van binnen. We doen net of we thuis zijn, binnen
en buiten.
Ontwerp: Sanne Keijzer

27.	CV De Pintvatters (Grote Loopgroep)
Motto: Pintvatters keren de “ingewikkelde” geschiedenis
van de OC van 1882 (v.Chr.) binnenstebuiten
	
Tijdens opgravingen bij het oude GZG zijn sporen van
een Egyptisch Oeteldonk van 1882 vóór Christus ontdekt.
Naast de verheerlijking van Farao AmRAdeiro I werd er
in elk schrikkeljaar ook iemand anders aanbeden...
Ontwerp: De Pintvatters
Eigen muziek
Muziek van Daktari Fanfari / CG TusseNeusenLippe
28. Oeteldonkse Bouwgroep Ut Sepke (Praalwagen)
	
Motto: Vrimde vogels op bezûûk in Oeteldonk
	Vrimde vogels bezuuken jaarlijks ons durp Oeteldonk.
Onder leiding van de Blauwe Engelen rijden ze rond
in het lelijk eendje langs ‘t Pumpke van hofkapel de
Kikvorschen. De Peer die op handen wordt gedragen
door Pispaol Joost en de Kees over de brug van de Dode
Stroom met zijn varentuin op weg naar de Mert.
Ontwerp: Niels en Henriette Molhuijsen
29. CV Lopes te Voet
Muzikale ondersteuning.
30.	
CV De Dikkupkes (Praalwagen)
Motto: OETELDONK…..BLÈFT ZÛÛKENDE
	Carnaval is een groot feest! Oeteldonkers en andere
gezelligheidszoekers duiken op vanuit de omringende
moerassen op zoek naar vertier in ons durp. Vele vrijwilligers proberen dit elk jaar weer in goede banen te leiden.
Ontwerp: Addi Korthout
31. Hupmarjannen (Grote Loopgroep)
	
Motto: Dansen met O.C. Sterren
	De dames van onze carnavalsclub willen graag met
de sterren van Oeteldonk dansen.
Ontwerp: Hanneke Kersten
32. CV Veur Mekaor (Praalwagen)
	
Motto: De fanfare
	Als vertegenwoordigers van ons pronkjuweel gaon de
Kikvorschen heel dun wereld over. Daor komt de fanfare
weer aon eenmaal terug in ons pronkjuweel, wachten
daor de Prins en de Peer ze op.
Ontwerp: Robbie Bertens
Eigen muziek
33. GV Unio (Grote Loopgroep)
Motto: IJssalon ZEMARTEO presenteert: OETELMED
	OETELMED. Het antwoord op de “Brabantse Keuken”.
Niks geen bijverschijnselen, geen criminaliteit,
afvaldumpingen, maar veilig en gratis. Dus kies
een rokertje, poeder of inhalator en vier carnaval.
Goedgekeurd deur d’n Driek.
Ontwerp: Carlo van de Ven
Eigen muziek

34. CV De Eldorado’s (Praalwagen)
Motto: Als ze van buiten binnen zitten, zitten de
Oetel(donkers) buiten
Doordat Oeteldonk zo populair is komen ze in groten
getale van buiten feestvieren waardoor Oeteldonkers
zelf vaak voor een gesloten deur komen.
Ontwerp: Willie Martens
Eigen muziek

38. Ons Eigen Heike (Praalwagen)
Motto: Oeteldonk keert oew emoties binnenstebuiten
Oeteldonk, dè zit nie in oe pèkske, in oe pruik of oew
boerenkiel. Ge kunt oe nie mee carnaval bekleeje. Het is
een emotie van liefde en gein. Un lach en een traan is
wat je in Oeteldonk in de ziel meedraagt.
Ontwerp: Remon van Hees
Eigen muziek

35. CV De Tierelantijnen (Praalwagen)
Motto: Oeteldonks monumentale renovatie
Er gebeurt van alles in Oeteldonk. Zoals het theater;
dat gaat plat en wordt herbouwd, de drakenfontein
wordt gerenoveerd, alle bruggen worden gerestaureerd
en niet te vergeten ook onze Minister van Optochten
neemt afscheid.
Ontwerp: Joey Kerkhof

39. De Bellefleuren
De Marketentsters van Oeteldonk.

36. Damesdispuut Hupitéhda (Grote Loopgroep)
Motto: We halen eruit wat erin zit!
Wij van Damesdispuut Hupitéhda halen er dit jaar
letterlijk uit wat erin zit. Creativiteit of de hele inboedel,
het maakt niet uit. We halen het binnenste naar buiten.
Ontwerp: Irene van Eck & Maria van Rijsbergen

42. 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, Hertog Le blanc Du Nicolaï. Begeleid door
het Gevolg van de Prins.

Muziek van CV De Gieters

40. De Prinselijke Ruiterij
De Biezenpèrdjes en de Stokpèrdjes.
41. De Kikvorschen
Hofkapel der Amadeiro’s sinds 1930.

43. Afsluiter van de grote Optocht: de Kikvorschenbus!

37. CV De Zône van Ons Moeder (Praalwagen)
Motto: “Oeteldonk kickt erop!”
De Zône van Ons Moeder brengen uitgedost als
laboranten, het ultieme genot voor de Oeteldonkers;
echte Oeteldonkse Opkickers. Ze keren alles binnenstebuiten om te zorgen dat de Oeteldonkse boeren en
durskes kunnen blijven kickerslikken, daar worde
nameluk echt heel errug blij van.
Ontwerp: Eric Pennings

44. Takelwagen

MIJN HART KLOPT VOOR OETELDONK
Wist je dat de Oeteldonksche Club van 1882 naast de
Optocht o.a. ook de Intocht, de Keinderoptocht, Knillis
onthullen en begraven, de stadsversiering en het jeugdcarnaval organiseert?

Geniet jij ook zo van deze en andere elementen van het
Oeteldonkse carnaval en wil jij dat dit zo blijft bestaan?
Word dan lid via www.oeteldonk.org of scan onderstaande
QR code.

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.

