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De nieuwe Citroën ë-C4

Ut was ut waochte wèrd!

Oisterwijk
Tilburg

Belgiëstraat 8 (t.o. Praxis) - T 013 - 511 15 32
Kapitein Hatterasstraat 21 - T 013 - 542 30 30

alaafhaal
restaurant

RASA SENANG OISTERWIJK IS DE GEHELE KARNAVAL GEOPEND!
Bel & bestel: 013 - 720 07 72

Kijk voor ons menu op:

4

SMOKING ZWART
REVERKRAAG €
,€
van 149

98

Dorpsstraat 29 - Oisterwijk
www.meyerandmeyer.com
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LUNCH
BORREL
DINER
OPEN VANAF 10.00 UUR

Ook om mee te nemen
tijdens het wandelen.

Boshuys Hermitage Oisterwijk,
Posthoornseweg 5B, 5062 SZ Oisterwijk
Tel.nr. 013 - 5286044
Email: Info@boshuyshermitage.nl

Dorpsstraat 3, Oisterwijk
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Voorwoord

Prins

John I

Beste Dollen en Dollinnen,
2021: Zô ziede nogges wè.
Sneeuw dat hebben we gezien, elkaar (officieel) ontmoeten
zat er helaas niet in. Toch hebben we in Döllekesgat
karnaval gevierd, anders, maar toch ook heel gezellig.
D'n dol is omhoog gegaan, de sleutel is ontvangen van de
burgemeester, de proclamatie is voorgelezen. Zorgcentrum
De Vloet is bezocht, we zijn in Pierewaaiersrijk geweest en
alle kroegen zijn geïnspecteerd. De kiosk is nog nooit zo mooi
aangekleed met soms ontroerende attributen. Zo hebben we
samen met Jeugdprins Rens er toch het beste van weten te
maken en onszelf laten zien.

Vooruitkijken en voorspellen wat de toekomst ons gaat
brengen lukt zelfs het kabinet, het OMT, BEAU en Ernst
Kuipers niet, dus daar ga ik me niet aan wagen. Dan maar
herinneringen ophalen en wensen uitspreken voor de
toekomst voor ons Döllekesgat!
De motto’s van Döllekesgat zijn, zo lijkt het, wel door
iemand met een goed werkende glazen bol verzonnen en
zijn illustrerend voor dat karnavalsjaar als Stads Prins.
2020: Aggut kunt moet ut doen.
Een nieuwe Stadsprins die met zijn vrienden een meer dan
complete Raad van Elf heeft gevormd, omdat we dachten dat
we het konden. 15 mannen die al enige ervaring hadden in het
vieren van karnaval in Döllekesgat. Toch was deze karnaval
voor iedereen nog gezelliger, emotioneler, waardevoller en
indrukwekkender dan alles wat we in Döllekesgat hadden
meegemaakt. Er is niets leuker dan met je vrienden samen het
boegbeeld voor karnaval te zijn en betekenisvol een feestje te
vieren. Ik spreek de hoop uit dat de volgende Stadsprins ook
zo veel plezier heeft en dat we een voorbeeld en inspiratie
vormen voor nieuwe groepen. Gezellig met elkaar een pilske
doen met respect voor elkaar, nie meer en nie minder. Tis mar
karnaval!

2022: Ut was ut waochte wèrd!
Ut waochte op unne karnaval zoals karnaval moet zèn zal
uiteindelijk worden beloond. Ik hoop dan ook iedereen in
Döllekesgat weer te kunnen ontmoeten om saome een
glaoske bier te kunnen drinken en te proosten op betere
tijden. Mijn Raad van Elf kan nie waochte om saome mee
Hanse wir het bordes op te klimme.
Hou vol en blijf gezond,
Prins John den urste
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RAAD VAN ELF
Net voor het schrijven van dit stukje, het is nu begin januari,

heb ik al twee emmers volgejankt. We zitten nog midden in een
“lockdown“ en het ziet er niet naar uit dat we 14 januari weer
“los“ mogen gaan.

In verschillende steden en dorpen in Brabant en Limburg hebben
de karnavalsverenigingen de knoop al doorgehakt, ook dit jaar

geen optocht tijdens karnaval. Ook het gebruikelijke karnavalsfeest
zal wellicht ook geen doorgang kunnen vinden, omdat men het
risico van coronabesmettingen te groot zal gaan vinden.

Dat wij met zijn allen besmet zijn met het karnavalsvirus en het

enige vaccin daartegen is om tijdens karnaval flink uit je plaat te
kunnen gaan, zal in Den Haag weinig indruk maken ben ik bang.

Wij zijn met Prins John den Urste en deze Raad van Elf in 2020 met
heel veel enthousiasme en goede voornemens van start gegaan,

en wat een mooi feest was dat destijds! Tot op de dag van vandaag
kijken we er met veel voldoening en plezier op terug. We hebben

een geweldige club met elkaar en we zijn allemaal trots om er deel
van uit te maken.

Dat karnaval 2021 geen doorgang kon vinden was een zware

domper maar samen met de Prins en Raad van Elf hadden we al

snel afgesproken, oké, dit is een tegenslag maar we gaan er in 2022
met een dubbele portie energie en nieuwe plannen tegenaan!
Tja, beste Dollen en Dollinnen, die beste intenties hebben wij

nog steeds en totdat het hoge woord eruit is en de beslissing
valt blijven we plannen maken, die voorpret kan niemand ons

ontzeggen. De traditionele Dol zal net als in 2021 in ieder geval wel
weer gehesen worden en Oisterwijk zal voor een paar dagen weer
Döllekesgat gaan heten.

Laten we optimistisch blijven en er in ieder geval van uitgaan dat de
horeca wel gewoon weer open is en we samen met jullie wel weer
het glas kunnen heffen! Desnoods dan maar zonder steek!
Namens De Raad van Elf
Bert van den Berk
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UT WAS UT WAOCHTE WÈRD!
En ondanks dat we ons lang af moeten vragen waarop we

Tijdens de aanloop naar karnaval 2022 werden we als bestuur

we anders? Uiteindelijk komt het goed. Uiteindelijk komt

initiatieven. Uit de gesprekken met horeca, gemeente en

dan wachten, houden we er toch aan vast. Want wat moeten

andermaal verrast door ontelbaar veel nieuwe ideeën en

alles goed. En dat geldt zeker ook voor deze editie van de

Raad van Mastendollen sprak veel vertrouwen. De Jeugdraad

Döllekeskrant.

stond binnen de kortste keren opgelijnd en dat is een

geweldig signaal. De jeugd heeft de toekomst, en karnaval in

Eigenlijk werd er helemaal niet gewacht. Ons Döllekesgat

Döllekesgat heeft toekomst dankzij de jeugd. Daarom steken

toonde veerkracht in de afgelopen periode. Dat geldt sowieso

we veel tijd en energie in evenementen en educatie waardoor

voor de Dollen en Dollinnen die vasthouden aan de mooiste

het karnavalsvuur in ons mooie Döllekesgat altijd zal blijven

traditie van het jaar. Niet zeker of je in kiel in de kroeg of op De

branden. Helaas zijn de omstandigheden niet van dien aard

Lind staat, wordt het feest toch gevoeld en beleefd. In welke

dat we er alles uit kunnen halen. Maar dat wil niet zeggen dat

vorm is ten tijde van het ter perse gaan nog niet helemaal

we de moed opgeven. Sterker, het maakte ons sterker en gaf

zeker. Maar beleefd wordt het wel. En dat merken we ook aan

inspiratie waar we nog vele jaren plezier van kunnen hebben,

het enthousiasme van de adverteerders. Zonder hen was het

onder de juiste omstandigheden.

niet mogelijk geweest deze krant uit te brengen. En dat geldt

natuurlijk ook voor alle inzenders van de vele teksten waarmee

Laten we afspreken dat het motto van dit jaar, alle

nog lang op de koffietafel blijft liggen. We brengen ook een

karnavalsfeesten beschrijft, ‘Ut was ut waochte wèrd!’

we de krant leesbaar maken en net als andere jaren met recht

tevredenheid en gelukmakende gevoelens over de komende

mooie karnavalsgroet aan de bedrijven die ons met een goede

reden dit jaar niet kunnen steunen. We denken aan jullie en

Met karnavaleske groet,

Zeker weten!

Voorzitter Bestuur Stichting Döllekesgat

Joost Robben

houden een fraaie plek in de editie van 2023 voor jullie vrij.
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Installatie- & Loodgietersbedrijf

VAN ZON vof

Renata 25 • 5061 XG Oisterwijk
GSM 06 - 51 28 35 32 • ronnievanzon@gmail.com

TIJDENS KARNAVAL ZIJN WIJ
VAN VRIJDAG T/M DINSDAG
GESLOTEN

UT WAS UT
WAOCHTE WÈRD!..

OOK EEN NIEUWE FIETS
IS HET WACHTEN WAARD!
Veel op voorraad maar soms ook levertijden,
kom langs voor meer informatie.

UT WAS UT WÈRD
www.elzenwinkelman.nl - 013-5285285

Dorpsstraat 20 · 5061 HK Oisterwijk · Tel. 013 - 528 23 32
www.renevanlinden.nl
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Jeugdraad
van Elf

Rens
Vlaminckx

Karnaval zit in het bloed!
Ik ben Jeugdprins Rens van
Döllekesgat. Het is echt super
leuk. Ik ga vooral veel lol hebben
met mijn Jeugdraad en iedereen
die we tegenkomen tijdens
karnaval.
Alaaf, groetjes Jeugdprins Rens
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Sophie van Erven

Hoi, ik ben Sophie. Dit jaar ben ik ceremoniemeester van Jeugdprins
Rens. Karnaval vieren vind ik superleuk, dus ik heb er weer superveel
zin in. We gaan er samen weer een groot feest van maken.
Groetjes, Sophie

Frederike van Biljouw
Hoi, ik ben Frederike, ben 10 jaar en zit in groep 7 van De Groene Parel.
Ik houd van paarden en paardrijden, spreek graag met vriendinnetjes
af en ga heel graag shoppen. Dit is mijn 1e jaar in de Jeugdraad en ik
hoop dat we mogen knallen!! Zie ik jullie ook in Döllekesgat?
Groetjes, Frederike

Teun Beeris
Ik ben Teun, ben 13 jaar en ik zit in het eerste jaar van het Maurick College. Mijn
hobby’s zijn gamen en ik zit sinds dit jaar op voetbal. Dit is mijn 3e jaar in de
Jeugdraad, maar helaas heb ik nog maar 1 jaar echt kunnen karnavallen. Ik hoop dus
dat we dit jaar met deJeugdraad en met jullie een hele leuke karnaval hebben!
Groetjes, Teun

Fay Spaninks
Hoi allemaal, ik ben Fay en zit voor het 2e jaar bij de Jeugdraad. Laten we hopen
dat karnaval doorgaat dit jaar! Ik heb er in ieder geval heel veel zin in, jullie ook?
Groetjes, Fay
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Meike Lunenburg
Hoi, ik ben Meike, ben 12 jaar en zit in groep 8 van De Groene Parel. Ik vind het
superleuk om karnaval te vieren, maar houd ook van tennis, dansen en afspreken
met mijn vriendinnen. We gaan er hopelijk een gezellige karnaval van maken.
Groetjes, Meike

Linne Broekman
Hoi, ik ben Linne, ben 11 jaar en zit in groep 8 van De Groene Parel. Mijn hobby’s
zijn tekenen, gezellige dingen doen met mijn vriendinnen, atletiek en natuurlijk
karnaval vieren. Dit is het 2e jaar dat ik in de Jeugdraad zit. Ik hoop dat we er
dit jaar een leuk feest van kunnen maken. Zie ik je dan, in Döllekesgat?
Groetjes, Linne

Luuk Dallau
Hoi allemaal, ik ben Luuk, ben 12 jaar en zit in groep 8 van De Groene Parel. Ik houd van
atletiek, Lego, gamen en alles wat te maken heeft met techniek en computers. Voor
YouTube maak ik graag grappige filmpjes. Ik ben gek op feestjes en daarom vind ik het
geweldig om in de Jeugdraad te zitten. We gaan er samen een leuke tijd van maken!
Alaaf, Luuk

Quinte Kepers
Hoi, ik ben Quinte, ben 11 jaar en zit in groep 8 van De Coppele. Ik
zit op handbal en op scouting. Verder dans en zing ik heel graag. Ik
vind het heel leuk om de adjudant van Jeugdprins Rens te mogen
zijn. Hopelijk kunnen we er dit jaar weer een mooi feest van maken.
Alaaf, Quinte
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Joes de Kort
Hoi, ik ben Joes, ben 11 jaar en zit in groep 8 op De Groene Parel. Dit is mijn
2e jaar in de Jeugdraad. Mijn hobby’s naast karnaval vieren zijn hockeyen,
shoppen en afspreken met vriendinnen. Vorig jaar konden we helaas niet zo
veel met karnaval, dus ik hoop dat we dit jaar weer kunnen hossen en feesten!!
Groetjes, Joes

Elisa Kleppe
Hoi, ik ben Elisa en ik zit in de eerste klas van het gymnasium op het
Odulphus. Mijn hobby’s zijn paardrijden en padel. Ik zit voor de eerste
keer in de Jeugdraad en we gaan (hopelijk) het dak eraf blazen!
Groetjes, Elisa

Liese Schapendonk
Hey, ik ben Liese Schapendonk en ben 11 jaar. Ik zit in groep 7 op De Groene Parel. Dit
wordt mijn 1e jaar in de Jeugdraad. Mijn hobby’s zijn hockeyen en dansen. Samen met
de Jeugdraad van Döllekesgat hoop ik er een top karnaval van te gaan maken.
Groetjes, Liese

Begeleiders
En wij, wij zijn de trotste achterban. Al een aantal
jaar mogen wij de Jeugdraad begeleiden. Thea,
staat niet op de foto, maar is onze rots in de
branding. Patricia en Annette gaan alle dagen en
activiteiten gezellig met de Jeugdraad mee! We
hopen dat we dit jaar wel op pad mogen in ons
mooie Döllekesgat!!
Tot dan, Thea, Patricia & Annette
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De
Koffiedames

Technische
Commissie
Stichting
Döllekesgat
Beste karnavalsvrienden,
Als we deze bijdrage opmaken schrijven we eind
december 2021. Veel is onzeker maar het lijkt er
nu op dat Karnaval 2022 door het virus weer zou
kunnen worden afgelast. Maar optimistisch als we
zijn, blijven we hopen dat karnaval dit jaar - desnoods
afgeslankt - toch door kan gaan en dat we het motto
voor 2022 “Ut was ut waochte wèrd” met zijn allen
echt waar kunnen gaan maken. Wij als Technische
Commissie zijn er klaar voor om het feest door
versieringen in het dorp volop luister bij te zetten!
Maar ook als het virus ons toch - onverhoopt weer dwars zit willen we de karnavalsdagen niet
stilletjes voorbij laten gaan. Ook dan zullen we
ons beste beentje voor zetten en het dorp en de
Prinsenhuizen versieren. De vlaggen op de Lind en
in de Dorpsstraat, d’n Dol en de Raad van Elf op het
Raadhuis en de versieringen bij de kiosk zullen dan
wat ons betreft - net zoals vorig jaar - toch weer
in ons Döllekesgat prijken. Velen van jullie spraken
daarover hun waardering uit, waarvoor hartelijk dank!
Dus linksom of rechtsom zullen jullie allemaal weer
merken dat het karnaval is.

Karnaval 2022
In het verleden hebben we al eens van de nood een deugd
gemaakt. Door onze eigen mini optocht te houden omdat
de grote optocht vanwege slecht weer werd afgelast.
We hebben daarmee, buiten “the grand finale”, nog meer
plezier gehad dan normaal. Plannen voor de komende
karnaval worden volop gesmeed, we gaan daar niet
over uitweiden. Zoals gewoonlijk zijn ze zwaar geheim.
We kijken naar de mogelijkheden, niet naar de obstakels.
Ondertussen is het plezierig om de ideeën bij iedereen
de vrije loop te laten gaan, daar komen soms verrassende
dingen uit voort. Al met al hopen we dat alle Dollen en
Dollinnen op gepaste manier karnaval kunnen vieren!
Liefs,
De koffiedames

Alaaf!!!
Technische Commissie Stichting Döllekesgat
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BLIJ VAN MOOIE BLOEMEN?

Karnaval is
as unne goeie
frikadel
Geduld hedde d’r
nooit nie veur, moar
uiteindelijk was ut
waochte wèrd!

Stationsstraat 11
5061 HE Oisterwijk
T: 013 - 521 03 29
E: info@agapanthe.nl
W: www.agapanthe.nl

WWW.EETHUYSDELIND.NL

Lind 1 Oisterwijk 013-5285383

www.ronzwart.nl
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Ad & Gé

Iedereen is welkom

De Raad van
Lamalullen
Een Bourgondische
Marketing Machine

Hallo Döllekesgat,
Wij hebben…ook...karnaval gevierd voordat we
Döllekeswachter en Döllekesbrandwachter werden.

De Raad van Lamalullen bekent dat zij misschien
wel de bekendste onbekende Raad van Oisterwijk
is. Bekend of onbekend van het eerste openbare
straatkarnavalsfeest met onbekende maar ook
bekende artiesten. De Raad sluit vanaf het eerste
feest niemand uit. Of je nou bekend of onbekend
bent, iedereen is welkom bij de feesten van De Raad
van Lamalullen. Buiten het Oisterwijkse centrum is
op karnavalszaterdag inmiddels niemand meer te
bekennen. Het is dringen voor de podiumwagen van
KLM Open Air waar de trofeeën, de bekende collega
karnavalsverenigingen om de oren vliegen en Kopiloot de ene bekende na de andere onbekende
artiest aankondigt. De tapkranen gaan alleen
maar dicht bij ‘t wisselen van de fusten. Natuurlijk
geweldig en laat de schouderklopjes maar komen,
maar waar zijn die Lamalullen dan? Waar kunnen we
ze aan herkennen?

Als kleine mennekes werden we gewoon de goeie richting
ingeduwd en door allerlei grote mensen nog een extra zetje
gegeven. En al vlug ging het gebeuren dat zowel...Gé en Ad...
als solo-artiesten in de optocht meegingen tot 1974. Toen
troffen we elkaar in de optocht... (zeker géén opstoet dès
van die aander doar giender).
Ad liep daar met een ladder op z’n nek, verkleed als
brandweerman.
Gé liep met ‘n wandelwagentje en ‘n levensgrote pop daarin.
Die erg op een dronken man leek. Het klikte weer eens
tussen ons en een nieuwe voorstelling was geboren.
Deze dronken persoon gingen we thuis brengen?
En bij elk openstaand raam op de boven etages, ging hij naar
binnen... met de mededeling: “Gooi hem weer naar buiten...”
Dus dat was lachen met z’n allen.

De Lamalullen zijn onherkenbaar en gaan op in
het feestgedruis. Ze kruipen in hun doelgroep.
Worden één met de Oisterwijkse Karnavalsvierder
en maken voortdurend notities. Hoe kan het beter?
Heeft iedereen het naar de zin? Kunnen we nog
ergens ons steentje bijdragen? Klopt alles met onze
uitgedachte strategieën? Niets wordt aan het toeval
overgelaten. De Raad van Lamalullen is altijd aan
't werk en mag zich met recht een Bourgondische
Marketing Machine noemen. Het zijn de marketeers
van het Karnaval oftewel Karnavateers.

Na die karnaval op bezoek bij elkaar, flink wat kletsen en zo
kwamen we op nieuwe ideeën.
In 1975 kwamen we terug en te voorschijn als duo. Zoals we
er tegenwoordig nog steeds uitzien, niet zo jong meer als
toen, wat wil je na bijna…50 jaar .
Gewoon als... Döllekeswachter…en…Döllekesbrandwachter.
Hartelijk gegroet en klets gerust nog eens over ons
Ad en Gé

De Raad van Lamalullen wacht niet af, maar zorgt er
met haar gewaarde partners voor, dat 't weer net zo
mooi wordt als het de afgelopen jaren werd.
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Koken.
Baden.
Genieten.
grando.nl
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Full service in logistiek
Geweldig in verhuizen

Verhuizingen: nationaal en internationaal
Meubel- / inboedelopslag
Logistieke diensten
Meubeltransport

www.debresser.nl

013 - 52 82 372

info@debresser.nl

Tilburg, Oisterwijk & Breda
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De Böllekes
We krijgen net als vele orkesten jaarlijks uitnodigingen
voor muzikale festivals, wijnfeesten en nog meer, dus onze
repetities gaan gewoon door, wanneer dit mogelijk is.
Als Böllekes blijven wij muzikaal positief en zullen zeker
daar waar het mogelijk is muziek maken, in en om het
Döllekesgat. Wij denken dan maar zo: Ut was ut waochte
wèrd!

De Böllekes zonder karnaval, kan dat?
Voor De Böllekes is karnaval het hoogte punt van het
jaar zoals voor vele orkesten het geval is. Muzikale
entertainment van de Oisterwijkse orkesten is niet weg te
denken in Döllekesgat. De Böllekes weten als geen ander hoe
ze karnaval in Döllekesgat muzikaal kunnen ondersteunen en
er een mooi feest van te maken.

In welke vorm ook dat karnaval 2022 door zal gaan, de
Böllekes zullen zeker present zijn. Misschien horen jullie ons
ergens in Döllekesgat met trompetgeschal. Want simpel
gezegd waar gezelligheid is zal ook een Bölleke aanwezig zijn.

Helaas hebben we allemaal het karnavalsfeest 2021 moeten
missen, maar we hebben met z’n allen toch geprobeerd op
een gepaste manier het karnavalsfeest te vieren.
Op 11-11, het BlérKonKoers waren we muzikaal voorbereid
en stonden wij klaar voor een gezellige karnavalsavond
met alle Dollen en Dollinen in de Tilliander. Helaas werden
de regeltjes aan gescherpt en gooiden deze roet in het
feestelijk biertje.

Wij, De Böllekes, hopen dat jullie net zo'n positieve instelling
hebben als wij! Hoe en waar we karnaval dit jaar ook gaan
vieren. Wij hopen jullie snel en gezond weer te zien en er zal
zeker weer een moment komen dat we elkaar in de armen
zullen sluiten, bij het horen van onze muzikale klanken. We
zeggen dan met zijn allen: Ut was ut waochte wèrd!

Op het moment dat wij dit stukje schrijven voor de
Döllekeskrant hangt alles aan een zijden draadje en
hebben we nog geen idee hoe wij met onze fans in februari
karnaval kunnen vieren zoals we dat gewend zijn. Het
geheel afmelden van het karnavalsfeest in februari zou een
catastrofe voor de Döllekesfans zijn.

Alaaf, De Böllekes
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De Krieltjes

Daar laag ut, och gèrrum…
Een bakfiets vol.
Wè un èrremoei…
Afgeschreven trommels, ingedeukte souzen, saxen meej
drôgere rietjes dan un gemiddelde tap, trombones zonder
schuiffunctie en vuil, stinkende trompetten meej ut leste
bietje frikadel van Dolle Dinsdag 2020…
In z’n schuurke stookte het Krieltje ut kacheltje eens goed
op en daar ging ie…
Slijptollen voor dun dag, beitels, polijstmachines,
koperpoets en een kwak hamergerei.
Ventielen zaten vaster dan het systeemplafond van de
Nieuwe Kunstkring, meer kleppen dicht dan kroegen open
en 2 jaar nieuwsoverzicht rooskleuriger, stralender en
meer glimmend vergeleken meej die kwak roestige, bult
ellende bij mekaar.

Ut was wir zover…
Het jaar liep weer op zun end en iemand moet ut doen.
Een grauwe, koude decemberavond bracht alle Krielen
digitaal bij mekaar.
Waren er liefhebbers?
Handjes…
Niemand?
Bij gebrek aan animo moest er geloot worden…

Mar na weken zwoegen en ploeteren was ut Krieltje klaar
meej reviseren.
Ut loopt wir deur, rammelt wir as een malle en klinkt wir as
un klokje.
“Tik mar af, Harm…”
Want ut kriebelt.
Als vanouds!
Een Krieltje staat altijd klaar als het nodig is.
En ist nie dees jaar, dan altijd de volgende en blère we uit
volle borst:
“Ut was ut waochte wèrd.”

Dur was er één het spreekwoordelijke haasje en diep
bedroefd pakte hij z’n bakfietske en ging het dorp dur.
En koud… Döllekessjaal aan en bikkelen mar.
Van de Lange Kant dur de Hoogstraat, Bunders, Centrum tot
aan de Waterhoef…
Iedereen langs geweest en alles verzameld.

CV Bont!
‘We maken er maar iets van…’
En dat is wat we de afgelopen tijden hebben gedaan. En als we om ons heen kijken valt
het ons op dat Döllekesgat ontzettend haar best doet om het vreugdevuur dat karnaval
teweegbrengt brandende te houden. En daar werken we graag aan mee! Maar hoe zat
het ook alweer?
Op vrijdag va banque beginnen, in een walm van nog te frisse kroegen en te laat geluchte karnavalskleding. Links en rechts
gave lui die we een paar weken geleden nog op ons Bont!’nbal zagen. Op zaterdag al licht bekaterd naar KLM Open, en vol
overgave ons lied ten gehore brengen. Dat overigens opnieuw niet won op het Blèrkonkoers. Op zondag de optocht en
eindigen bij ‘Tijd voor feest, feest voor De Tijd’, nadat we eerst indronken op het feestje van Sociéte du Carnavallé (SduC).
Op maandagochtend de Bont!e ochtend. De dag valt of staat met dit ‘ontbijt’. Bier, Schrobbelèr, aaikes en nog meer bier
moeten duidelijk gaan maken of ie werkelijk valt of staat. De dag dan… Aansluitend in elk geval naar De Roze Maandag, tot
laat. Op dinsdag sluiten de RvM* leden aan voor een snertlunch, die overigens toch prima smaakt. ’s-Avonds naar ‘De Blauwe
Jas’, om aansluitend in tranen de dol te zien zakken. ‘En we gaon pas dan naar bed, Wanneer de Prins wir z’ne steek hee
afgezet.’
En dit is maar onze versie. Hoe ziet jouw ideale karnaval eruit? Wat het ook is, maak er iets fantastisch van. Altijd. Met
karnaval of niet; altijd!
* Raad van Mastendollen
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Kommissie
Feestival
De Kindermiddag in Döllekesgat is al drie jaren lang,
in kundige handen van jonge dames die niet vies zijn van wat gezang.
Daar komt uiteraard geen druppel alcohol bij kijken,
want het is niet de bedoeling dat we op de senioren gaan lijken.
Erg dankbaar zijn we ieder jaar voor de aanwezigheid van het Rode Kruis,
want op het springkussen botste er nog wel eens wat per abuis,
Gelukkig waren Jeugdprinses Lana en haar gevolg niet zwaar gewond,
en de jaren daarna sprongen de kinderen zonder kussens in het rond.
Na zoveel jaren trouwe dienst namen we afscheid van de heren van Rep,
voor lokaal jeugdig talent hoefden we natuurlijk niet op zoek op het web!
Naast de ranja en de chips, waren de suikerspinnen afgelopen jaren erg in
trek, en nog voor de Corona-pandemie in zo’n pak staan leek in 2020 nog
wat gek. Toen voor 2021 “Zô ziede nogges wè!” bedacht werd, dacht men:
dat gaat wel goed,
maar ook dat jaar hadden Prins John I en Jeugdprins Rens I geen “opstoet”.
Gaat dit jaar de Kindermiddag dan eindelijk wel door?
Dan zingen wij nu met z’n allen in koor:
We wensen jullie veel wijsheid en vooral gezondheid voor komend jaar,
en hopelijk staan wij weer vol enthousiasme voor de kinderen klaar!
Alaaf!
Kommissie Feestival

Goedenavond bevriende dorpsgenoten,
Onze nieuwe Prins wil jullie hierbij uitnodigen om deel te nemen aan de eerste editie oftewel de
primeur van het "4 KERNEN PRINSENSCHIETEN".
Onder toezicht van de gildebroeders uit Haaren zal er een heus mini toernooi zijn waarbij de Prinsen elkaar zullen bestrijden. Wat
en hoe zal op de dag zelf duidelijk worden en nee oefenen is niet nodig. Het aller belangrijkste is dat er een gezellige activiteit
is waarbij we elkaar beter leren kennen onder het genot van een bakske koffie of nog iets anders? Kortom verbroedering en
gezelligheid zijn de sleutelwoorden en als het goed bevalt hebben we volgend jaar weer een leuke activiteit voor de 4 Prinsen en
hun gevolg. Graag horen wij of jullie hierbij aanwezig kunnen zijn op dinsdag 1 maart 2022, aanvang zal zijn om 11.00 tot 14.00.
Wij en onze Prins zien jullie graag komen om te “schieten”, voor de trofee en de altijd felbegeerde eeuwige roem!
Met karnavaleske groet,
Marc van den Oetelaar
Secretaris C.V. De Strûivenwèners
E: secretaris@destruivenweners.nl

De
Strûivenwèners
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Volg ons op social media
@dollekesgat
@dollekesgat
- Updates
- Informatie
- Beelden van vroeger

- Foto’s en lmpjes
- Evenementen
- Agenda

www.dollekesgat.nl

27

rvemo
maatwerk in staal,
rvs en aluminium
Van trapleuningen en puien tot binnendeuren en kleine
interieurdetails. Maar ook buitenshuis zoals poorten en
hekwerken. Ervemo doet alles, van het maken van een
product tot het behandelen en ter plekke monteren.
ervemo.nl

info@ervemo.nl

ervemo

Schoonmaakdiensten ’ Glas- en gevelreiniging ’
Vloeronderhoud ’ Opleveringsschoonmaak ’
Facilitaire diensten ’ Sanitaire voorzieningen ’
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Schijfstraat 25 ’ 5061 KA Oisterwijk

T 013 - 533 19 85 ’ E info@css-schoonmaak.nl

CSS-SCHOONMAAK.NL
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De Piepertjes

De Buitenbintjes
zijn er klaar mee!

Forever young!

‘De jeugd heeft de toekomst!’ riepen ze 43 jaar
geleden bij de presentatie van Dweilorkest de
Piepertjes. En nu, in 2022, zijn we met het heden
zowaar aanbeland in die toekomst van toen!
Waar in die tijd, de jonge tieners op bijgaande foto, nog
dachten dat ze zich in de toekomst, net als de Jetsons,
in vliegende schoteltjes zouden voortbewegen, hoe
anders is de werkelijkheid van vandaag.
Helaas geen vliegende schotels, maar in plaats daarvan
hobbelt de ‘jeugd van toen’ rond op hypermoderne
titanium gewrichten en andere orthopedische
innovaties. Er is dan ook geen ontkomen aan, de
Piepertjes vallen in de categorie ‘dweilorkest met een
rijke historie’.
Super grappig was het dan ook toen de mijnheer van
een plaatselijke karnavalsvereniging, elders in de
provincie, zijn onthutsing niet kon verbergen, toen de
Piepertjes binnen stapte. ‘Uhhm… ehh… dus jullie zijn de
Piepertjes?’ vroeg hij haast stamelend. De brave borst
had vast en zeker een ander beeld op zijn netvlies bij de
jeugdig klinkende naam ‘de Piepertjes’.
Maar als dan de instrumenten tevoorschijn komen
ondergaat dit ‘grijs aan de slapen’ gezelschap een
ware metamorfose. Als de eerste noten de ruimte
in knallen, schudden de Piepertjes vier decennia van
zich af, en staat daar weer, en nog steeds een orkest
met een ongekende dosis jeugdige bravoure. Het pure
plezier van muziek spat er vanaf, en laat tientallen jaren
spontaan verdampen, Hoe de toekomst er uit ziet,
misschien dan toch vliegende schoteltjes? Hoe dan
ook, de Piepertjes zijn erbij om samen met jullie plezier
en muziek te maken, want wat er ook gebeuren zal, we
vieren altijd karnaval.

De Buitenbintjes willen er een streep onder zetten.
Het moet nu gewoon een keer klaar zijn. Er is al
zoveel over gesproken dat wij als clubke wel toe zijn
aan iets nieuws om over te sauwelen. We durven
van ellende geen tv meer aan te zetten, omdat we er
OVERAL mee geconfronteerd worden.
Het begon natuurlijk in een ver land, wellicht
tijdens een etentje of het uitlaten van de hond. Bas,
trommelaar bij de Buitenbintjes: “Toen de berichten
eenmaal kwamen, leek het wel een openstaande
tap. Zoveel berichtgeving! Zelfs mijn rookgedrag –
11 sloffen per dag – veroorzaakte nog een te klein
rookscherm om het buiten de deur te houden.”
En gelijk heeft onze Bas. Zelfs in verre oorden
zoals Spanje en Dubai ontkwam je er niet meer
aan. Joep, die weleens doet alsof ie sax speelt,
bevestigt dit: “Ik dus in mijn vakantie speciaal naar
Dubai gevlogen in de hoop er even niks meer over te
horen. Wat denk je? Precies dezelfde ellende als bij
ons in Döllekesgat…”
U raadt het al, we zijn helemaal klaar met de
dagelijkse berichtgeving rondom alle relaties van
André Hazes. Laten we vooruit kijken. Positiviteit
op de schouders en de pullen bier weer in hand.
Toeters op de lippen en de voetjes van de vloer. Op
naar een schitterend karnaval, in welke vorm dan
ook. Want zoals André zou zingen… Leef!
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kesgat
De Dölle
vlaggen
sjawls en
koop!
bij ons te

- O ISTERW IJ K



“UT WAS UT WAOCHTE WÈRD!”

MEE ONZE BALLONNEN
HEDDE ALTIJ VEUL BEKÈKS

Volg ons op

BEKIJK ONZE WEBSHOP:

www.feestwinkeloisterwijk.nl
Burgemeester Verwielstraat 5A
5061 JA Oisterwijk

T. 013-7620244
E. info@feestwinkel-oisterwijk.nl
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OPENINGSTIJDEN:
Di t/m do: 9.00-18.00 uur
Vrij: 9.00-18.00 uur
Za: 9.30-17.00 uur

Döllekesgat Merchandise
Alle officiële merchandise is exclusief verkrijgbaar bij Feestwinkel Oisterwijk in de winkel of online in de webshop.
De herkenbare Döllekesgatvlaggen zijn nu voor iedereen te koop. Laat zien dat
je karnaval viert en beleeft! Naast de vlaggen zijn er ook de rood-witte sjaals
verkrijgbaar, voor de kleinste Döllekes en de volwassen Dollen en Dollinnen. Voor
jong en oud, en voor groot en klein dus. En we hebben nog veel meer plannen.
Houd onze site en de socials in de gaten!
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Steun het karnaval in
Döllekesgat en word
Dolnateur!

Ons feest der feesten kan niet gevierd worden zonder de
sponsoren van Döllekesgat. Maar niet alleen bedrijven kunnen
ons steunen. Draag jij Döllekesgat een warm hart toe en wil
je dat we tot in lengte van jaren hier karnaval kunnen vieren?
Word Dolnateur! Je bent al Dolnateur voor €11,11 per jaar en
ontvangt als dank ieder jaar een mooi bewijs van je goeie daad.
Geïnteresseerd? Tof. Scan de QR en schrijf je meteen in als
Dolnateur. Ontzettende held(in) degge daor zit!

Word Dolnateur!

Wil je graag je bedrijfsnaam verbinden aan Döllekesgat?
Stuur dan een mail naar sponsoring@dollekesgat.nl en we
nemen met plezier de mogelijkheden met je door.

De Eigenheimers
Laten we even terugblikken op karnaval 2020, wat was
die prachtig! Als knappe meiden veroverden we het
Blerkonkoers (BKK). We genoten op ons eerste eigen
repetitieweekend om ons klaar te stomen voor de
weken erna. In die weken waren we natuurlijk present bij
het losschieten, het fantastische Sorry Geblaos en een
mooie karnavalsweek.
Tijdens karnaval hebben we op vele plekken onze
muzikaliteit én gezelligheid laten zien, zowel in
Döllekesgat als erbuiten. We vierden onze 11e
verjaardag op de jaarlijkse frikandellenmiddag, dat was
een feestje!
We hopen dat we onze rood-blauwe kleding snel de
kast uit mogen trekken en we samen met alle Dollen en
Dollinnen weer een prachtige karnaval mogen vieren!

Alaaf!
De Eigenheimers
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Meer dan 50 jaar ervaren met:
 uitzenden
 recruiten
 detacheren
 vakantiewerk
 werving en selectie
 tijdelijk werk en vaste banen
in alle voorkomende sectoren
POSTBUS 276 5060 AG OISTERWIJK NIJVERHEIDSWEG 13A OISTERWIJK TEL. 013-5230986

www.maximjob.nl
Burg. Verwielstraat 3a  Oisterwijk
0135219615  0640611565
oisterwijk@maximjob.nl
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Karnavalsstichting
De Kloontjes

Hardslag

Afgelopen jaar (2021) bestonden we 25 jaar. Sinds de
oprichting in 1996 heeft deze trouwe club vrienden nooit
stilgezeten. In de corona-tijd is het vanzelfsprekend minder
tot uitvoering gekomen, maar ook dan worden er ideeën
bedacht voor wat er allemaal wél kan en worden er plannen
gesmeed voor in de toekomst.
Nog altijd zijn we graag actief om op creatieve wijze mensen
samen te brengen op een feestelijke manier. Samenwerking
speelde daarin al een grote rol voor het realiseren van
de nodige evenementen en activiteiten. En juist ook in
deze tijd zoeken we die samenwerking op om met andere
partijen die ook de nadelen ondervinden van corona om te
kijken wat we voor elkaar én voor feestvierend Döllekesgat
kunnen betekenen. Samen. Samen met elkaar, horeca,
sponsoren, gemeente, vrienden, familie en natuurlijk alle
karnavalsvierders in Döllekesgat.

30 vrouwen, 30 trommels, één man (onze geweldige
bandleider Bart van de Put) en mooie arrangementen:
dát zijn de ingrediënten die samen Hardslag maken! Een
damespercussieband die ritmische muziek brengt op tal
van evenementen:
bij de avondvierdaagse worden de wandelaars
getrakteerd op een vrolijke intocht,
bij de Tilburg Ten Miles gaan de lopers harder lopen op het
ritme van de trommels,
bij de Reuzenoptocht dansen de reuzen mee,
in de Efteling gaan alle sprookjesfiguren uit hun bol, en
zo maar ergens spelen in een winkelstraat maakt het
shoppen een stuk gezelliger!

Juist omdat we elkaar nu minder op kunnen zoeken en
karnaval nomaliter een prachtige verbindende factor is voor
ons en alle Dollen en Dollinnen, willen we samen postief
blijven. Om samen weer mooie momenten en herinneringen
te kunnen maken zodra dat weer kan! Zodat ut voor
iedereen uiteindelijk ut waochte wèrd was!

Het afgelopen jaar hebben we, zodra het maar
even kon, gerepeteerd. Afwisselend in de Tiliander,
verdeeld in groepen, dan weer in de buitenlucht: in
het Natuurtheater, op een parkeerplaats in het bos en
uiteindelijk op het erf van een boer. Een kalfje geboren in
deze periode draagt zelfs onze naam!

Alaaf!

Tijdens karnaval brengt Hardslag het zonnige, warme
geluid van het tropische karnaval van Rio de Janeiro
naar Döllekesgat. Het swingende, doordringende geluid
maakt dat iedereen in beweging komt. In combinatie
met de dweilorkesten wordt gezorgd voor een geweldige
muzikale bijdrage aan het karnaval in Döllekesgat.
Wij hopen van harte dat de optocht dit jaar kan doorgaan
zodat we daar onze grootse rentree kunnen maken en
iedereen zal zeggen: “Ut was ut waochte wèrd”.

35

CV De springveren
Hallo Döllekes, Prins Alexander d’n Urste hier. Door Corona blijf ik komend
jaar noodgedwongen aan als voorman van C.V. de Springveren. Wie ons
niet kent, wij zijn de jongste raad van de 4 C.V.’s in Moergestel en onze
residentie is Café de Veerkes.
Helaas, karnaval zoals we het gewend zijn gaat er niet in zitten
maar dat geeft ook tijd om terug te kijken naar vorige jaren. Zo
is karnaval er bij mij met de paplepel ingegoten. Vanaf kleins af
aan was het elk jaar springen en hossen in de danskuil van de
“oude” Den Boogaard. Later werd dat praalwagens bouwen met
vriendengroep TZT waar we niet onverdienstelijk een paar jaar
mee in de prijzen vielen. De contacten die we daar weer mee op
deden resulteerden weer in het organiseren van Gessel Open
Air, op karnavalsmaandag een paar uur hardstylekarnaval vieren
met diverse geluidswagens uit de regio. Toen dat stof eenmaal
was neergedaald, duurde het niet lang voordat ik binnen trad bij de
Raad van C.V. De Springveren, toen mijn broertje voor een 2de jaar
tot Prins werd verkozen. Dit zijn stuk voor stuk mooie herinneringen
voor mij aan karnaval, hopelijk kunnen we die volgend jaar weer aanvullen.
Al zullen we karnaval 2021 ook niet snel vergeten.
Aan alle Döllekes, Pieren, Rommelpotten en vanaf 1 januari ook Struiven. Ik wil jullie
graag uitnodigen om zodra het weer mag met ons lekker ouderwets karnaval te
vieren en een gezellig pilsje te komen pakken, en ja dat mag zelfs een Corona zijn…

Burgemeester Hans Janssen
Ut was ut waochte wèrd....
Sinds 11 november 2021 ligt voor het Raadhuis een Dölleke verzonken onder een
glasplaat, ter nagedachtenis aan overleden karnavalsvierders. Het gevallen Dölleke
is een prachtig eerbetoon, maar meer nog dan dat symboliseert het voor mij het
hart van karnaval: saamhorigheid, verbinding en vriendschap.
Voor wie van buiten komt, lijkt karnaval op het eerste oog vooral een gezellig
volksfeest. Hossende mensen in creatieve, kleurrijke of gekke outfits, met een
biertje in de hand. Optochten, boerenbruiloften, de kroegen af, van vroeg tot laat.
Wie meegaat in het feestgedruis merkt al snel dat karnaval een belangrijke sociale
functie heeft. Karnaval brengt mensen samen. Jong en oud en alles er tussenin
bouwt samen maandenlang aan praalwagens, leert van elkaar. In buurtcentra,
kroegen en op straat ontmoeten inwoners elkaar in uitgelaten sfeer. Verbroedering
viert hoogtij tijdens karnaval. Dat is niet uit te leggen. Dat moet je ervaren.
Wat gun ik het ieder van jullie dat je het ook in 2022 mag ervaren:
de saamhorigheid, verbinding en vriendschap van karnaval. De saamhorigheid, verbinding
en vriendschap waar juist nu zoveel behoefte aan is.
De kans is groot dat we ook in 2022 karnaval niet of in aangepaste vorm vieren. Ik weet zeker dat karnavalsvierders uit alle
hoeken van onze samenleving er op creatieve wijze voor zorgen dat karnaval niet ongemerkt voorbij gaat, zodat je eind februari
met recht kunt zeggen: ut was ut waochte wèrd!
Hans Janssen
burgemeester
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OPROEP

Namens
Prins Rinaldo

van de Zotte Mulders

Wie kan ons meer vertellen over de speldjes
op bijgaande foto’s? De speldjes zijn eervol
eigendom van Rien Hamers, ookwel Prins Rinaldo
van de Zotte Mulders. Prins vanaf de oprichting in
1969 tot en met 1971. Rien Hamers weet dat de
eerste speldjes van de SOK (Stichting Openbaar
Karnaval) en de Zotte Mulders zijn maar niet
waarvoor deze gekregen zijn. Van het andere
speldje weet hij helemaal niks en het derde item is
van de Gemeente Oisterwijk, maar hoe en wat?
Op 8 april 1969 vond de oprichting van
Karnavalsvereniging de Zotte Mulders plaats in café
het Molentje aan de Kerkstraat 116 te Oisterwijk.
Een Mulder is namelijk een andere naam voor
een molenaar (café Het Molentje ⟶ molenaar
⟶ mulder). Karnaval heeft iets met zot. Een zot
is iemand die op een onverstandige of redeloze
manier handelt; een gek of dwaas. En na een klap
van een molenwiek ben je vaak ook niet zo goed
bij je verstand. De bekendste Zotte Mulder is
Grootvorst en Erelid Henk Dekkers waarvan op
11-11-2020 in stijl afscheid genomen werd. Samen
met pastoor Dumoulin was hij grondlegger van de
karnavalsmis in Döllekesgat.
Eerder verscheen een oproep op de Facebookgroep
Oisterwijk verleden en heden, maar dit leverde
helaas nog niet het gewenste antwoord op. De
derde foto is blijkbaar de gemeentelijke legpenning,
maar juist over de karnavalsonderscheidingen is
niets meer bekend. Wie helpt deze Oud-Prins aan
de informatie? Zodat wij zijn lijst van verdiensten
voor altijd kunnen bijwerken in de archieven van
Döllekesgat?

Foto 1: A. Een gouden of bronzen speld met een mastendol
met een narrenkap op. B. Een zilveren of witmetalen speld
ook in de vorm van een mastendol.

Foto 2: ietwat onscherp, een open en gesloten cirkel met
een taartpunt eruit geconcentreerd rond steentje of parel.

Foto 3: Een grijsmetalen
oesterschelp met daarin
3 pareltjes of schijfjes.
Vermoedelijk het
gemeentelijke insigne
namens de (voormalig)
drie woonkernen van onze
gemeente Oisterwijk,
Heukelom en Moergestel.
Ook een bevestiging hiervan
is welkom.
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Moppen van Linne
Banaan

Jeugdprins Rens en ceremoniemeester Sophie zitten in de trein. Rens pelt
een banaan en doet er peper en zout op. Dan gooit hij de banaan uit het raam.
Sophie vraagt: "Waarom doe je dat?" Zegt Rens: "Wie lust er nou banaan met
peper en zout?"

Badkuip

Vraagt de ene man aan de andere man: ''Hoe ga jij met karnaval verkleed
dit jaar?’’ waarop de ander antwoord: ''Als badkuip.’’ "Tjonge dat lijkt me
ingewikkeld.’’ "Nee hoor, valt wel mee ik laat me gewoon vollopen!’’

Gedonder

Prins John loopt een café binnen en zegt tegen de barman: "Geef mij maar een
biertje voor dat het gedonder begint.’’ De barman geeft Prins John een biertje.
10 minuten later vraagt Prins John weer: "Doe mij nog maar een biertje voordat
het gedonder begint.’’ Dus de barman geeft John nog een biertje. En zo gaat
dat nog 3 keer door. Totdat de barman zegt: "Zeg zou je niet eens betalen?’’
Prins John: "Zie je, het gedonder begint al!’’

Ladder

Prins karnaval loopt Gall en Gall binnen met een ladder. De verkoper kijkt hem
raar aan. Zegt Prins karnaval: "Ik ga een biertje kopen voor karnaval.’’ "Ja, ja
dat snap ik wel.’’ zegt de verkoper, "maar waarom heb je een ladder bij je?’’
"Dan kan ik bij alle hoge prijzen!’’ roept Prins karnaval.

Soep

De moeder van adjudant Quinte zet een bord soep voor haar op tafel en roept
Quinte dat zij moet eten. Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed net gewassen, dus
maak het niet vies! Als je knoeit houd ik per vlek twee euro op je zakgeld in.”
Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als ze terugkomt, ziet ze Quinte met
haar lepel soep uitsmeren over het laken. Ze is woedend en schreeuwt naar
Quinte: “Wat ben je aan het doen!?” Quinte zegt: “Ik maak van drie vlekken
één vlek, dan ben ik minder zakgeld kwijt.”

38

Woordzoeker

Zoek de volgende woorden:
A S W O E N S DAG
BA L LO N N E N
C LO W N S N E U S
D W E I L BA N D
F E E ST M U Z I E K
HEKSENJURK

MASKER
NAR
O P TO C H T
P R A A LWAG E N S
PRINS
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PRUIK
SLINGERS
TOV E R STA F
VA ST E N T IJ D
VERKLEDEN

Prentenboek
Döllekesgat

Mooi prentenboek voor de jongste jeugd, voor € 11,11
Met dank aan Ans Vekemans van De Nieuwsklok
Eekhoorn en konijn vieren karnaval
Begin februari 2022 komt er een prentenboek uit voor
de jongste lezers van Oisterwijk. Het prentenboek
gaat over karnaval en is geschreven en geïllustreerd
door twee jonge Oisterwijkers, Natasja van Steen en
Daan van Genechten. Even bij de bedenkers mijn licht
Ditopsteken.
kleine Hoe zijn ze op dit leuke idee gekomen?

indiaantje gaat
ditAljaar
snelvoor
wordtde
duidelijk dat Daan en Natasja echte
eerste
keer mee zijn en ook actief in de organisatie
karnavalsvierders
met
jeugdvande
het
karnaval in Oisterwijk. Natasja vertelt dat ze in
raad.
2020En
opdie
de sauwelavonden meerdere keren onder de
mooie
twee vlechten,
grote mascottes van een eekhoorn of een konijn
diedoorliep.
heeft ze
‘Isnog
het nou een eekhoorn of een konijn?’,
steeds.
vroeg ze zich af. ‘Zo ontstond bij mij het idee voor het

ik daarnaast een eigen onderneming als ontwerper/
illustrator, waar ik sinds een jaar fulltime in werk. Ik ben
mijn bedrijf aan het opbouwen en ben inzetbaar voor
allerlei projecten.’ Zowel Natasja als Daan hebben op
vrijwillige basis aan het prentenboek meegewerkt.

prentenboek. Een dierenverhaal voor de jongste jeugd,
waarin eekhoorn verdrietig is omdat hij niet weet wat
karnaval is. Konijn vertelt aan eekhoorn over het eigene
van het Oisterwijkse karnaval. Karnaval met een K in
Oisterwijk. Over Döllekes en Döllekesgat, over Dollen
en Dollinnen, over de Dol en het hijsen en het zakken
ervan, over de optocht, de boerenbruiloft en ga zo maar
door. Aan het eind van het boek weet eekhoorn wat
karnaval in Oisterwijk met ons doet en de lezertjes ook.
En ze weten dan ook dat karnaval voor iedereen is. Het
is per slot van rekening ons Döllekesgat en je mag er
zijn wie je bent.’

Natasja voegt nog toe: ‘Dankzij de steun van
Cultuureducatie met Kwaliteit Oisterwijk, Natuurlijk
Gezond Oisterwijk en Stichting Dõllekesgat kan het
prentenboek worden uitgegeven.’ Het is te koop voor
de schappelijke en toepasselijke prijs van € 11,11. Een
aantal exemplaren zal gratis worden verspreid onder
de Oisterwijkse basisscholen. Deze boeken gaan
vergezeld van lessuggesties voor de leerkrachten.
Overige belangstellenden kunnen het boek reserveren
voor de genoemde prijs via prentenboek@dollekesgat.
nl. Bedrijven en instellingen kunnen voor grotere
afnames contact opnemen met Mike van Reusel, info@
dollekesgat.nl of 06 51062367.
Natasja van Steen heeft het prentenboek geschreven.
Daan van Genechten maakte de illustraties erbij.
Konijn tegen eekhoorn: Karnaval is het leukste feestje
van het jaar.

Samen met illustrator Daan van Genechten werkte
Natasja haar verhaal uit tot een prachtig prentenboek.
Natasja is leerkracht van groep 3 van basisschool
De Vlashof in Tilburg-Noord. Daan, die net vader is
geworden van dochter Juul, was tot voor kort eveneens
leerkracht, bij de kleuters op De Kikkenduut in
Oisterwijk. Daan laat weten: ‘Zes jaar geleden begon
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Slechts

€11,
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11

Gemullehoekenweg 5
013-5213492
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Wij hopen dat alle Dollen en Dollinnen
een gezellig Karnaval 2022 gaan
hebben!
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FC NOTT

Wij van Fc nott hebben afgelopen jaar maar vijf repetities gehad in ons
nieuwe repetitieruimte 't Molentje
En dit hebben we ook allemaal een jaar niet gehad
Geen Prinsenbal Zotte Mulders.
Geen Ton praten.
Geen Losschieten.
Geen KLM.
Geen Karnavals optocht.
Geen Boerenbruiloft.
Geen Dweilen met de Zotte Mulders.
Geen Koffie Gebloas.
Geen Halfvasten bal.
Geen Mei wandeling fc nott.
Geen Reuzen optochten.
En al twee jaar ons 50 jarig jubileum uitgesteld.
Willen we 2022 positief ingaan en al wat we gemist hebben weer met plezier kunnen gaan doen,
In ons mooi Döllekesgat met alle Dollen en Dollinnen.

4 EN UN BIETJE

Geen shotje maar een booster!
4 en un Bietje boost jouw karnaval sinds 2009

Ut was ut waochte wèrd.. of: ut was te verwoachte? De bietjes blikken terug op meer dan 10 jaar optocht. Hoogtepunten? De
‘Four Flops’, ‘Slome schildpadden’, het loodzware ‘Balletje-balletje’ (a.k.a. ‘De Friettent’), en ‘Mexicaanse huudjes’. Die laatste
zagen alleen de allertrouwste karnavalsvierders in 2020, want toen al was er geen (officiële) optocht meer. Toch hebben we nog
een stukje Lind meegepakt en zelf de slingers opgehangen. Of er nog iets op ons wensenlijstje staat? In ieder geval een nog
mooier gevulde optocht en misschien hebben we nu dan toch eens tijd voor iets met papier-maché..?
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Van Heukelom

‘Ut jukt wir’ bij Van Heukelom. Wij willen eindelijk weer
eens lekker uit ons dak gaan met karnaval.
De instrumenten zijn uit het stof gehaald, opgepoetst en
gesmeerd. We willen weer ons longen uit ons lijf kunnen
blazen tijdens de optocht. We willen weer een biertje
drinken en paprika chips eten na de optocht en daarna
lekker doorzakken met elkaar. Weer naar het koffieconcert
en gaan dweilen met Van Heukelom. Gezellig met de hele
club de huifkar in. Daarna ergens eieren bakken en nog wat
kletspraat verkopen. In onze Rommelpot bij Mie Pieters
ons fist van de Dwaoze Dwèèl weer vieren. Gezellig met
veel andere dweilorkesten de boel op zijn kop zetten. En
daarom ‘jukt ut wir’ bij Van Heukelom.
Hopelijk zien we elkaar dit jaar weer met karnaval en
maken we er samen een geweldig feest van.
Zodat we na de karnaval kunnen zeggen: ‘Ut was ut
waochte wèrd’!
Alaaaf!
Groetjes van Van Heukelom.

Voorstellen is overbodig want Heure Zien en Zwège is wel bekend in Oisterwijk en ook daar buiten.
Maar voor diegene die echt nog nooit van ons gehoord en gezien hebben, zal ik er toch nog een klein
verhaaltje bij zetten.
Heure Zien en Zwège of te wel HZZ bestaat inmiddels 22 jaar en is een echte en hechte vriendenclub. De band
bestaat uit mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 jaar tot 72 jaar. Het is een groeiende club met 17 leden. We
repeteren eenmaal in de week en onder leiding van een zeer kundige muziek leraar. PS: Hebt u interesse om ook
muziek te maken of te leren bent u bij ons aan het goede adres.
Als de coronamaatregelen het toe laten kunt u onze kapel vaak
tegen komen met karnaval in Oisterwijk want onze roots liggen
daar en terug te komen op het verhaaltje daar staat gehoord en
gezien hebben krijgen met karnaval daar ruimschoots de kans
toe. Verders wensen wij van Prins tot Jan met de pet een gezellig
karnaval 2022 toe en we komen elkaar, als het mag, met die
dagen zeker tegen.
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Heure Zien
en Zwège

Dialect

Het Oisterwijks dialect komt terug in het
karnavalsmotto ieder jaar. Maar verliest verder
terrein. Vorig jaar stond er een woordenboekje
in de Döllekeskrant die online nog is terug te
lezen. De prenten van Jan van Rijthoven als Van
Hepscheuten waren mooie dragers van het dialect
en van de schrijfwijze. Want spreken is een maar
schrijven is iets anders.

Vaak als je exact de woorden met de juiste
klemtoon uitspreekt, kom je dicht bij de betekenis.
Elders vindt u een prent aan van Van Hepscheuten.
De tonpraters praten ook zoveel mogelijk in dialect. Cees
Robben had prenten in het Tilburgs dialect maar als je de
accenten niet goed uitspreekt krijg je vreemde uitkomsten.
Je krijgt een weeskind in plaats van een wèès kind (wijs
kind). Zoals een oud-collega van mij de Tilburgse spotprent
van Cees Robben verkeerd voorlas. Gelukkig is ook onze
boerenbruid met de Oisterwijkse tongval opgegroeid en
ook haar artikel staat in het dialect: “Dees boerinneke is ut
woachte wèrd”.
Tijdens het elders geplaatste interview van de lovo stagiaires
vragen ze Gé Peters ook naar het gebruik van dialect.
Spreekt hij het nog en wil hij het nog spreken? “Ja soms nog.
We stonden te schènen tegen die bokken”. Dit betekent
schelden tegen de protestanten. De bijnaam bokken voor de
protestanten komt uit de Bijbelpassage (Mattheus 25:23-

46) de bokken van de schapen scheiden, de goeden van de
slechten scheiden.
Wanneer en waar wordt het dialect nog gesproken in
Oisterwijk? Vooral met leeftijdgenoten van 75 jaar en ouder,
bijvoorbeeld bij de biljartclub met oude mannen. Niet op de
middelbare school, maar nu ook niet buiten de school geleerd.
Iets jongeren zullen het ook nog wel kennen. Ook in de revue
komt het steeds een beetje terug. Er is verschil tussen
Brabants en Oisterwijks dialect. Praktisch iedere plaats
heeft zijn eigen dialect. Schijndel? Het is Gessel in plaats
van Moergestel. Gestel was dan weer Sint-Michielsgestel. Er
waren veel bijnamen nu hoor je geen bijnamen meer.
Op een oude menukaart van Klein Speyck staat het menu in
het dialect. Advies is om het hard voor te lezen. Mocht je er
niet uitkomen, dan zijn er nog genoeg Oisterwijkers die u het
uit kunnen leggen.
Op de Facebook pagina Oisterwijk heden en verleden
staan lijsten met alle bijnamen. Nou ja, bijnamen, de meest
gebruikte naam was de bijnaam en soms wisten ze de echte
naam bij de burgerlijke stand niet eens. Ook was duidelijk uit
welk nest je kwam, welke familie, zelfs welk beroep je ouders
hadden. Ook dit lezen we bij het boerenbruidspaar: Pim van
Petrus d’n Boekhouwer en Josephina van Kees Verhoeven uit
Döllekesgat & Kim van Tonny van Toon d’n Stenensjouwer en
van Kaatje van Mientje Verhoeven uit Döllekesgat.
Hopelijk was ’t ut woachte wèrd (het wachten waard) en
kunnen we ons eindelijk op karnaval storten.
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De Witte Handjes
Samen moeten we er iets van maken toch? Met de 1-G
regel komen we ver (Gezopen) en hebben veel plezier.
Je zal ons in het hele karnavalsprogramma
tegenkomen.
We moeten namelijk een jaar inhalen.

We moeten op tijd dit stukje inleveren. Rondom zijn al wat
optochten afgelast. Ziet er dus niet overal rooskleurig
uit. Echter staat onze wagen voor de optocht al ingepakt
klaar! Hopelijk mogen we er gebruik van maken komende
karnaval. Niemand had ooit gedacht dat het virus ons
leven de afgelopen twee jaar zo zou bepalen. Nooit
meegemaakt dat we twee keer de bandenspanning
moesten ophogen vanwege de stilstand.

Wij zijn er in ieder geval weer klaar voor, en wensen alle
Dollen en Dollinnen waar mogelijk een goeie karnaval
en wellicht tot ziens dan. Blijf gezond en drink (veel)
bier!

We hebben niet te klagen in het algemeen. Het hele
jaar hebben we geen dorst gehad. Er waren toch nog
wel momenten die we samen hebben benut onder
begeleiding van wat biertjes.

Alaaf 3x!
Leden:
Geert Brekelmans, John Peters, Frits Knibbeler, Vincent
Prins, Bert van de Snepscheut, Frank Jaeckel, René Kox,
Pieter Nagel, Ad Dankers, Eustach Puts, Geert Antonis,
Maurice Bouwmans, Robbert Burgers, Sjors van der Aa, Peter
Spijkers, Albert Huisman, Bernard Goossens, Theo van der
Steen en Ad Janse.

Naarmate de datum van karnaval weer dichterbij komt,
begint bij ons ook alles weer te kriebelen. We zijn er
gewoon mee aangemaakt! We hopen dat ut ok het
waochte wèrd was,
Wij zijn in ieder geval present met karnaval. Hoe is nog
niet bekend, maar drinken doen we.
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‘t Is weer tijd
veur de solonaise.

klundertmusic.nl

gitaar

drums

toetsen

studio

audio

UW COMPLETE WONINGINRICHTER

2.000M² WONEN, SLAPEN,
VLOEREN EN RAMEN!
Sprendlingenpark 40-42 • 5061 JV Oisterwijk
013 - 5212044

Waochte wèrd?
Kaanse vatte!

www.michielswoonstijl.nl

www.vanreuselsales.nl

RUIME KEUS EN 2.000M² WONEN,
SLAPEN, VLOEREN EN RAMEN!
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Uit de
oude doos

51

52

53

58

Sociëté du
Carnavallé

Al sinds 2001 manifesteert Sociëté du Carnavallé zich op de
karnavalszondag als een uniform geklede, soms synchroon
dansende, meestal luidruchtige, maar altijd aanwezige groep
vrienden met een mooi sportverleden. In de beginjaren reeg de
SduC de optocht hoogtepunten nog aaneen met een synchroon
zwem act in een zwembad, skilessen op een skipiste met echte
sneeuw en rollerskatende schoolmeisjes. De laatste jaren
concentreert de aanwezigheid van de SduC zich meer voor,
naast en na afloop van de optocht met als laatste wapenfeit
een schuimparty onder muzikale leiding van Trafassi met zijn
swingende dames.
Nooit heeft de SduC zich laten leiden of verleiden door thema’s,
maar worden gekozen acts, outfits en danspasjes unaniem
gekozen tijdens de jaarlijkse ALV op de 11de van de 11de. Alles
vindt plaats onder grote geheimhouding, dat meer dan eens heeft
geleid tot ingewikkelde gesprekken met optochtcommissies.
Zo ook de plannen voor het aankomende karnaval. De eed staat
opheldering in dit schrijven in de weg. De zin in het Oisterwijkse
karnaval verdient echter wel aandacht. Wat dat betreft zijn wij
net mensen. Samen het karnavalsontbijt nuttigen, langzaam
toewerken naar het aantrekken van het pak, de weg naar het
centrum inzetten en dan maximaal gaan met heel veel slappe klets
en lekker dansen. Dat wensen wij niet alleen onszelf, maar alle
inwoners van Döllekesgat.

Lekker door doen,
dan valt alles mee!

Wat is de Raad van Mastendollen toch een mooie club mensen.
Een vereniging met ruim 250 mannelijke leden die het
karnavalshart op de juiste plaats hebben en die met handen en
middelen de openbare karnaval in Döllekesgat ondersteunt.
Door onze inspanningen kan met name de jeugd- en ouderen
karnaval op gepaste wijze gevierd worden.
karnaval is in Döllekesgat een belangrijk sociaal, cultureel
feest vol tradities. Veel Dollen en Dolinnen hebben in hun
leven hechte vriendschappen opgebouwd rondom Karnaval.
Zij hebben zich verenigd in
allerhande clubjes, vieren
individueel karnaval en zien
oude vrienden jaarlijks weer
terug tijdens het grootste
feest van Döllekesgat.
In de loop der jaren zijn er
door karnaval veel diepe
vriendschappen ontstaan.
Het karnavalsfeest wordt
sinds de jaren ‘60/’70 actief
gevierd in Döllekesgat.

Raad van
Mastendollen
Gelet op de jaartallen is het niet verwonderlijk dat er in de
afgelopen periode veel prominente karnavalsmensen zijn
overleden.
Om hen blijvend te herinneren, te kunnen gedenken en voor
het cultureel besef in Oisterwijk, hebben we vanuit de Raad
van Mastendollen dit jaar een schitterend karnavalsmonument
gerealiseerd. Met een misschien nog mooiere naam: Het
gevallen Dölleke.
Hedde dees monument nog niet gezien? Gao dan gauw naor ut
Raodhuis, want hij ligt er pal veur! Krijgt die gedenksteen nog
een rol tijdens het openbaar karnaval? Wij denken van wel! Laat
je verwonderen en waocht nog efkes tot ut zover is. Dè is ut
waochte zeker wèrd. We zien elkaar dees jaar op de Lind!
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Senioren
middag
We Gaon D’r Veur.
De plannen liggen al klaar en voorbereidingen zijn getroffen. Wat zou het mooi zijn als we op dinsdag 1 maart 2022 onze
onovertroffen seniorenmiddag weer kunnen laten plaatsvinden in ons Döllekesgat voor onze oudere Dollen en Dollinnen.
We hebben er ontzettend zin in en “We Gaon D’r Veur”. Zo willen we het zien.
Blije, tevreden gezichten, mensen die elkaar weer eens zien en lekker bij kunnen kletsen tussen de polonaises, het neutje en
de versnaperingen door. Weer eens een middag om op terug te kijken, om lekker te karnavallen, om alle zorgen aan de kant te
zetten, om het karnavalsmotto van 2022 “Ut was ut waochte wèrd!” echt te beleven.
Hoe we het verder gaan doen, we laten het weten. Het mag duidelijk zijn dat we in principe weer gebruik zullen maken van
Tiliander. We gaan er met Marco de Hollander en andere bekenden weer een echt feest van maken.
Ben je 60+ zorg dan dat je erbij bent. De entreekaarten zijn gratis en te zijner tijd verkrijgbaar bij zorgcentrum de Vloet en bij
de Catharinenberg. Daar komt nog nader bericht over. Daarna zullen de resterende gratis kaarten zoals altijd verkrijgbaar zijn
bij Foto Vlaminckx aan de Dorpsstraat of bij cultuurcentrum Tiliander aan de balie. We gaan wederom voor een volle zaal. Hoe
meer zielen hoe meer vreugd.
En mocht het echt niet door kunnen gaan door omstandigheden dan gaan we niet bij de pakken neerzitten maar schuiven de
boel door naar de eerste de beste gelegenheid waarop het wel kan.
Ons motto blijft: “De seniorenmiddag laten we ons niet afpakken”.

We vinden het leuk om iets herkenbaars te hebben en een
leuke grap of knipoog in de wagen te verwerken zoals onze
‘Wagen vol met boxen’ waarmee we als baby’s in een box de
muziekwagens op de hak namen.
Naast de lokale optochten waar veel bekenden staan te kijken
hebben we ook een aantal keer deel genomen aan de grote
optocht in Den Bosch en in Breda. Leuke ervaringen maar veel
gedoe qua vervoer van de wagen en personen. Tegenwoordig
gaan we dan ook met een huifkar naar Breda om daar onder het
genot van een biertje de optocht te kijken.

Als clubje van rond de 30 jaar oud zijn we al verschillende jaren
deelnemer in de optocht van Döllekesgat in de categorie
'Grote wagens'! In 2007 namen we voor het eerst deel als CV
Gin Gezeik. Ons 11-jarig jubileum hebben we dus al weer een
paar jaar achter ons en we zijn op weg naar de 22 jaar. Een
aantal van ons zijn zelfs al vanaf baby af aan deelnemer in de
optocht. Ondanks onze bescheiden leeftijd mogen we dus
toch van ervaren rotten spreken.
Elk jaar is het weer een dingetje om een leuk onderwerp of
thema te verzinnen en dit op een leuke manier uit te dragen.
Terugkijkend schieten we dan ook van links naar rechts qua
thema. Enkele uitschieters volgens ons zijn toch wel de
'Polonaise academie' van Arie Ribbens, de 'Gouden koets'
die daar opvolgde en natuurlijk onze Yuri van Gelder met 'Bar
slecht in Rio'.

CV Gin Gezeik
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Wenst iedereen een fijne karnaval. Alaaf!
Was je auto confetti-schoon in onze wasboxen.
www.savonacarwash.nl
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BOERENBRUILOFT

“Dees boerinneke
is ut waochte
wèrd”
Döllekesgat is ut thuis van menig boeren en boerinnen. Ut
Osterweks Karnaval is bij uitstek hét decor waarin dees
boerkes de boerinnekes tegenkommen, ’n dansje woage
en mej un versnapering in dur hand aftasten of d’r un
potentieel moeder-de-vrouw tussen zit.
Dees afgelôpe joar was dan ôk ploegen veur die boerkes.
Zonder Karnaval gin dansjes en sjansjes. Boer Pim zat
meej zun hendjes in zun hoar…. Bijna dertig joar, en nog
gin vrouw. Wel un prachtige wei, schône boerderij en
hij boerde doarnôst goed mej zun bedrijf dè hij runt mej
zun pa Petrus d’n Boekhouwer. Hij sprak zun zûrrege
hardop uit bij t ploegen en alsof d’n goden ut geheurd
han, verscheen “ons Yvon” meej brieven van vrouwkes
uit alle windstreken die wel interesse han in wat Pim te
bieden heej. Als un echte boekhouwer betaamd werden
de brieven tot in detail gelezen, maar gìn vrouw kon hum
bekoren. Tot hij daor in diejen kruiwoage de Kerkklok van
diejen week zag ligge.
Op d’n veurpagina haj un schrijfstertje van de krant
stiekum plek ingeruimd veur zichzelf waor zij mej un
kontaktadvertentie zijn aandacht trok. Want na joare d’n
boerenbruiloft veur ander Döllekesgatse Bruidsparen
meej georganiseerd te hebben, vond ze da ze zelluf oan d’n
beurt was. Mej d’r 30 inmiddels gepasseerd, vond ze dè ze
wel lang genoeg gewôcht haj. Heur plan wierp zijn vruchte
af. Pim zag het en zee: “Dees, dees wor mèn vrouw.” En
zo geschiede. Kontakt wier geleejd. Zij kwam door de
ballotagecommissie bij zijn ouwelui. Hoar ouwelui bleken
bekende van de familie, Goei Volluk dus.
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Dees meske bleek ut woachte wèrd!
Om nie nog meer tijd te vergooie, stappen ze dees
Karnaval in ut huwelijksbootje. Alle Dollen en Dollinnen,
kom dit feest mee vieren! Karnaval 2022 wordt het
boerenbruidspaar in dun onecht meej elkander verbonde.
Pim van Petrus d’n Boekhouwer en Josephina van Kees
Verhoeven uit Döllekesgat
&
Kim van Tonny van Toon d’n Stenensjouwer en van Kaatje
van Mientje Verhoeven uit Döllekesgat
Pim en Kim zijn beiden vaak te vinden in de wei, niet alleen
om te ploegen. Hij met de mannen bij de Oysters en zij
met de vrouwen bij Trinitas. Pim voorziet in ’t dagelijks
leven bij Meeuwis Administraties en Adviezen menig
Oisterwijker van advies en brengt boekhouding op orde.
Kim is mede dankzij de goede leerschool van
LOVO werkzaam geweest in het Hilversumse als
televisiejournalist en graaft en speurt nu naar verborgen
aanwijzingen die de waarheid aan het ligt brengen.
Karnaval is hen met de paplepel ingegoten. “Om dit jaar
als boerenbruidspaar het feest te mogen beleven, is een
grote eer. We trekken alles uit de kast om alles uit de
mogelijkheden te halen die er zijn een onvergetelijk feest
neer te zetten.”
“Wij snappen da dees un raar jaor is veur unne bruiloft,
dan mag er vanalles wel en dan wir himmel niks. Hou dus
efkes de socials van Stichting Döllekesgat meej un schuin
oog in de gaten, dan bende altijd ‘up to date’.”

ZZZZZenderbijband
“Ut was ut waochte wèrd!”
Als we dit bericht schrijven zitten we nog midden in de
coronapandemie.
Ja dat virus dat vorig jaar geprobeerd heeft om ons “O” zo
mooie feestje af te pakken.
Maar wij zijn Bijen en we zwermen overal doorheen en
hebben ondanks de omstandigheden er iets van weten te
maken.
In 2022 bestaan we 11 jaar en dat gaan we uiteraard vieren.
We beginnen met ons Veurtoeterfeest. Dat hopen we weer
te morgen organiseren op zaterdagmiddag 26 februari vanaf
14.00 uur. Net zoals de vorige edities zal dat op verschillende
podia zijn.
Inschrijvingen lopen al binnen maar mocht je met je club nog
niet zijn aangemeld doe dat dan vlug. We gaan hier weer een
mooi geslaagd feest van maken.
Maar mocht het niet doorgaan, zijn we niet voor een gat te
vangen. Want weet u nog vorig jaar?
De Coronavalstocht. Gewapend met rugzak gevuld met
worstenbrood, Schrobbèler en bier gingen we op pad om
langs de vele versierde huizen te gaan. Iets wat we dit jaar
achter de hand hebben, mocht karnaval wederom niet
gevierd kunnen worden zoals we gewend zijn. Voor ons was
dit ondanks alles een goed alternatief. Wat was het leuk dat
door vele andere mensen de tocht werd gelopen.
Uiteraard hopen wij gewoon vijf dagen lang bezig te zijn met
feesten en muziek maken en iedereen tijdens deze dagen
ergens tegen te komen.

Laten we beginnen dat we hopen dit extra stuk niet nodig
te hebben maar we willen ondanks dat Corona misschien
weer roet in het eten gooit een alternatief kunnen bieden.
Zoals vorig jaar organiseren we als karnaval niet door kan
gaan een coronavalstocht.
Wat houdt dat in? We verzoeken iedereen hun huis
te versieren in karnavalssfeer. We zorgen ervoor dat
er meerdere wandel- /fietsroutes zijn zodat je met
karnaval elke dag wel een route kunt lopen/fietsen. Dit
is voor iedereen leuk ook als je niet (wat we niet kunnen
voorstellen) van karnaval houdt.
Natuurlijk lopen al onze leden ook een route. Tijdens de
route gaan we opzoek naar het mooist versierde huis en
per route hangt hier dan weer een leuk prijs aan vast.
Mocht je je huis versieren geef dat dan door en we zorgen
ervoor dat ook jouw huis in de route wordt opgenomen.
Aanmelden kan via info@zzzzzen-derbij-band.nl.

Later in het jaar gaan we natuurlijk aandacht besteden aan
ons jubileum, wat en wanneer kunt u via social media in de
gaten houden. Maar dat we een feestjaar ervan gaan maken
is zeker.
In de 11 jaar dat we bestaan is onze zwerm gegroeid zowel
muzikaal als met nieuwe bijen en hopen dit nog vele jaren te
doen. Ook al lijken bijen veel op elkaar, bij ons clubje is dat
zeker niet het geval. Naast de diversiteit van zowel leden als
kleding is ook onze repertoire divers en daarom zijn we dan
ook een graag geziene club bij diverse karnavalsactiviteiten,
maar ook bij campings, bejaardencentra, jubilea, bruiloften.
Kortom we zijn trots op onze club!!

ZZZZZenderbijband

Rest ons nu nog verder dat we hopen jullie allemaal weer te
begroeten tijdens Karnaval 2022. En kunnen we zeggen “Ut
was ut waochte wèrd!”
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Een kort stukkie Sorry
Gelukkig, het was weer zover, de mail van de redactie van de karnavalskrant valt weer in onze digitale brievenbus. Of we een
stukje konden schrijven van maximaal 250 woorden over ons mooie clupke anekdotes met karnaval, ons programma, etc etc
etc... Daarvan hebben wij er nu al 45 gebruikt. Oei dit gaat een hele opgave worden. Het moet dus kort en bondig.
Dat is helemaal hip. Gelukkig zijn wij een hele hippe band en spelen wij veel medleys en niks langdradige nummers.
Wij waren onze tijd altijd al ver vooruit… Wij zijn namelijk het enigste dweilorkest van Döllekesgat dat ooit Nederlands Kampioen
is geworden!! Maar ook dat was kort en bondig.
Onze Fred was al bijna zo lang lid dat hij een tegeltje zou krijgen. En lang is niet hip!! Maar hij heeft na een korte time-out
besloten om weer opnieuw te beginnen bij Sorry.
Onze secretaris Daniëlle heeft de meisjesnaam: de Kort.
Wat niet kort en bondig is, is ons festival Sorry Geblaos, want dat hebben wij al 25 edities GROOTS in Döllekesgat gevierd. We
beloven u dat er dit jaar hoe dan ook een editie 26 komt. Is het niet nu dan gaan wij voor een exclusieve summer edition.
We staan nu kort voor de aftrap van karnaval 2022. Hoe dit gevierd gaat worden, is nog een grote vraag. Maar wij als Sorry zijn
er helemaal klaar voor. Hopelijk zien we elkaar bij één van de mooie karnavalsfeesten in ons mooie Döllekesgat waar karnaval
leeft!!!
Aaaiii nu bij het natellen van de woorden komen wij op 251 woorden... We blijven een beetje tegendraads!! Sorry daarvoor.
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Koffieblaoze

Van hekwerk
tot kunstwerk?

in steen gebeiteld

Wij spraken op 14 december 2021 met Gé Peters, meer
dan 44 jaar bekend als
Döllekeswachter* in de karnavalsoptochten in
Oisterwijk. Het ging over het welbekende, met noten
erop gelaste, ijzeren bord. De noten die erop zijn gelast
zijn een deel van het lied; Schôner Dan De Schônste
Stad.
Het bord is oorspronkelijk de deur van het hekwerkje
tussen de grote zaal en de bijzaal van Klein Speyck.
Het hek stond tussen de twee zalen in en zo konden de
mensen van de bijzaal het podium op klimmen. Het is
gemaakt rond 1968 door de technische commissie van
de SOK. De pakkende melodie en tekst werden eind jaren
zestig geschreven door Ton van Engelen en Fransje van
Keulen. Die laatste trad vaak op onder pseudoniem Eddie
Kent, hij was accordeonist. Had je het over karnaval dan
was Klein Speyk de locatie vanaf 1968. Helaas is in 1984
alles afgebrand en alleen het hekwerk bleef liggen.
Nadat het jarenlang bij zijn ouders in het grasveld had

De voorzijde van de kiosk op de Lind in Oisterwijk
bevat een gedenkplaat aan de bevrijding van Oisterwijk
1944. Minder bekend is dat aan de achterzijde ook een
gedenkplaat zit. Op 12 februari 1991 werd er door
karnavalsvereniging De Mennekes een steen gelegd
voor 18 jaor Koffiebloaze. Wat ooit is opgezet door
De Mennekes, is uitgegroeid tot een begrip in het
Döllekesgatse Karnaval. Op de vroege morgen van
Karnavalsdinsdag, om 11.00 uur, bieden de Buitenbintjes
elke karnavalsvierder een kop koffie, Schrobbelèrke en
worstenbroodje aan. Allerlei karnavalsbandjes spelen
beurtelings hun muzikale hoogtepunten.
En de snelle rekenaars onder ons tellen dan terug,
anderen via smartphone, en komen dan uit op 1973. De
start van een gezellige muzikale karnavalstraditie. Tellen
we dan vanaf 1953 er maar liefst 50 jaar bij op kan komen
we uit op 2023. Dit jaar is het vijftigste jaar dat de
koffieblaoze traditie bestaat. Helaas zijn de Mennekes
en vrouwkes van het eerste uur stevig uitgedund. Maar
nog steeds is de groen-gele vriendenclub aanwezig bij
het koffieblaoze. Inmiddels hebben zij het organiserende
stokje overgedragen aan de Buitenbintjes. Dus na een
kleine 50 jaar is deze traditie springlevend hulde aan de
pioniers de Mennekes en de huidige fakkeldragers de
Buitenbintjes “we hosse dur”.

gelegen, heeft het 24 jaar bij Gé tegen de gevel gestaan
in de Merodelaan. Tijdens zijn verhuizing is het hekwerk
naar de SOK opslag gegaan. Die hebben het bord wat
ingekort en bevestigd op een houten achterwand. Zo
hangt het bord sindsdien jaarlijks bij de Sauwel en de
Gala avonden in Tiliander. Die avonden treden lokale
tonpraters op. De Sauwel-avond is met verkleed
publiek (karnavalskleding) en de Gala-avond is gekleed
publiek (galakleding). Gé had graag gewild dat het
ijzerwerk een klein door de gemeente erkend kunstwerk
werd, maar daar heeft hij tot op heden niks meer van
gehoord. Mogelijk dat dit artikel de gemeente aanzet
tot bewaren van dit belangrijk stukje roerend Oisterwijk
erfgoed dat al meer dan 50 jaar karnavalsgeschiedenis
vertegenwoordigt.
Het lied Schôner Dan De Schônste Stad wordt ook
nog elke karnaval, door jong en oud, met volle borst
meegezongen.
*lokale veldwachter voorloper van de politie
Bijdrage: Emma Hazelbag en Liza van den Aker
Stagiaires LOVO
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CV de Dames

c.v. De Zotte Mulders
De Zotte Mulders - Corona editie lied
(org. tekst van: De Orde van De Blauwe jas op “My Little Lady”
‘t Fist gao nie beginnen, want corona is nog binnen
Voorlopig is ‘t daor nie mee gedoan
Dus balen we met z’n allen, dè we thuis moeten lallen
Gin fist barst los, al blèven we er wel vur goan
Ooh ooooooh, De Zotte Mulders
Refrein:
Meense vat mekaar ‘s vast en laot oe gaon
Polonaise mee de Mulders, ut was ut waochte werd
Zet oe zorgen aon de kant en vier nou fist
Dan zulde ooit vergeten dè corona is gewist
Corona en quarantaine, is als chateau migraine
Geen confetti, schône pakskes en muziek
Nie van die blaoskapelle, die overal staan te lellen
Gin optocht en ôôk gin grôôt publiek
Ooh ooooooh, De Zotte Mulders
Refrein 2x:
Meense vat mekaar ‘s vast en laot oe gaon
Polonaise mee de Mulders, ut was ut waochte werd
Zet oe zorgen aon de kant en vier nou fist
Dan zulde ooit vergeten dè corona is gewist
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Wel, niet, wel, niet, wat gaat het worden!?
Normaal zijn we vanaf september al volop in de
voorbereidingen. Dit jaar een rustige opstart,
we gaan eerst voor het Blèrkonkoers.
Nieuwe jasjes, nog wat stress of we het voor
11 november gefixt krijgen. Best veel werk al
die oude badges eraf en weer op een creatieve
manier vastzetten. Bloed, zweet, blaren en
speldenprikken... een goed glas wijn erbij. En
precies op tijd hangen onze nieuwe jasjes dan
klaar.
We hebben er nog niet mee mogen pronken.
Maar we hebben zin om weer eens lekker uit de
ban te springen, te proosten en een hosje te
doen. We blijven hopen op een vleugje karnaval,
en kruisen onze vingers voor nog meer feest!

De Rommelpotters
Geen karnaval vieren zoals het afgelopen jaar, is bij ons, Rommelpotters, zwaar gevallen! Dat hopen we niet
nog eens mee te maken, en hebben daarom “dun droad wir op ge vat “. Want “ut jukt wir “
“Van Heukelom” is weer aan het repeteren, en hun klanken galmen dinsdagavond door Heukelom, want het
karnavals repertoire 2022 moet goed klinken.
Er kwamen diverse uitnodigingen m.b.t. 11-11, en de raad van half-elf stond al te popelen , de (nieuwe) Prins
werd al zenuwachtig , en we gingen met een delegatie uit de Rommelpot, naar de Struivenwéners , die hun
Prins Joris en Raad vanEelf bekend maakte.
Maar toen, ja toen kwam de avond lock-down! Alles m.b.t. 11-11 werd opgeschort, de band van Heukelom
stopte met repeteren , het werd stil... en iedereen dacht toen, het zal toch niet weer…
Maar de Rommelpotters bleven toch positief, en kwamen op een zondagmiddag bij elkaar om het thema voor
karnaval 2022 te kiezen, want karnaval gaat door, en dan mogen we wir vanalles! Laat hopen dat, dat waar is,
dat we elkaar tegen komen en kunnen zeggen : “Ut was ut waochte wérd”
Alaaf uit de Rommelpot
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is Karnaval!

Koos Kluytmans
m GRATIS Pastoor van Beugenstraat 35 5061 CR OISTERWIJK tel. 013-5284815 e-mail: info@kooskluytmans.nl
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Oud-Prinsen
De Prinsen die ik niet heb vernoemd in mijn verhaal waren zeker zo goed als degenen die wel ten
tonele werden gevoerd. Zij, de niet vernoemden dus, waren zeker zo vrolijk, adrem, grappig, attent
en aardig en zeer geschikt in hun rol. Ik zou werkelijk van iedereen willen zeggen:
“Ik weet van de Prins geen kwaad.”
Jan van de Wiel
OUD STADSPRINSEN
Namens de Oud-Stadsprinsen vereniging mocht ondergetekende dit
artikel voor U schrijven. Hoe dat zo? De redactie van deze krant deed,
via de voorzitter, een oproep aan de Oud-Prinsen om hun ervaringen
als Prins aan jullie te vertellen. Aangezien dit ook al in de krant van
vorig jaar stond (zie pagina 80 t/m 82 van die Döllekeskrant) leek het
Gerard van Giersbergen, voorzitter V.S.O.P., beter om een verhaal te
laten schrijven door één persoon. En die gelukkige werd ik (red: Jan
van de Wiel). Heel veel dank hiervoor Gerard. Ik weet dat Gerard op
het moment dat U dit leest al weer zo’n 2 maanden in Moergestel
woont. Hoe dat komt, ik weet het niet. Hij zelf vindt het een lot uit de
loterij maar ik weet niet of hij het hier over een staatslot had. Ik hoorde wel dat de locatie waar hij gaat wonen bekend is onder
de naam het Lot. Hij is hier zo enthousiast over dat het wel lijkt of ie een bietje van lotje getikt is. As ge dè zeker wilt weten
moette mar uns een briefke sturen, z'n adres is Zandstraot 18a in Gèssel, de postcode moette zelluf mar opzuken.
Ik wil wat verder terug gaan in de geschiedenis van Döllekesgat. Op de eerste plaats breng ik wat Oud-Prinsen voor het
voetlicht en later vertel ik iets over het ontstaan van de V.S.O.P.
Thom d’n URSTE
Zonder alle vorige Prinsen ook maar iets tekort te willen doen wil ik toch zeker welverdiende
aandacht schenken aan THOM van Rooij. Na zijn vier voorgangers in de jaren 1968 t/m 1971
werd Thom in 1972 de eerste échte Oisterwijkse Stadsprins. En deze Prins wist zijn taak met
veel enthousiasme, flair en vakmanschap maar liefst vijf jaar tot een goed einde te brengen.
Helaas is Thom ons nog niet zo lang geleden ontvallen maar Döllekesgat zal hem zeker niet
vergeten. Bedankt Thom van Rooij.
VAN HEPSCHEUTEN
Nog een naam die we niet mogen vergeten is natuurlijk Jan van Rijthoven. Jan was in 1982 en
1983 de Prins van Döllekesgat. Daarnaast was Jan een aantal jaren een succesvolle sauwelaar
als “Van Hepscheuten” in de Oisterwijkse ton. Onder de laatstgenoemde naam kenden wij hem
ook als cartoonist van zijn wekelijkse veel bekeken cartoons in het Kerkklokje (nu Nieuwsklok).
Ook Jan en Van Hepscheuten zullen in onze gedachten blijven.
NOG MEER DANK
Natuurlijk zijn we alle Prinsen uit Döllekesgat veel dank verschuldigd zoals Piet Rutten die vier jaar lang (1992 t/m 1995)
de scepter mocht zwaaien. En ook hij liet zien deskundig te zijn in het vervullen van deze taak. Helaas is Piet uit Oisterwijk
vertrokken. Hij wilde al lang naar Zeeland verhuizen maar hij heeft blijkbaar gewacht tot dat definitief bekend was dat een
andere Oud-Stadsprins (Willem Panis) weer vanuit Zeeland terugkwam in Oisterwijk. Twee van die kanjers missen zou voor ons
te zwaar worden.
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dat allemaal weer goed gekomen en hebben we nog jaren in
volle tevredenheid van ons en de SOK kunnen Karnavallen".
Samenvattend zegt Willem tot besluit: “Ons “Prinsencollege”
bestaat nog steeds, is zelfs gekostumeerd en heeft een taak
binnen het Döllekesgatse karnavalsgebeuren. We hebben een
schitterend vaandel dat ontworpen is en gemaakt werd door
José Bredero. En om het verhaal compleet te maken, aldus
Willem, onze naam was oorspronkelijk V.O.S.P.? Door twee
letters om te draaien werd het toch V.S.O.P. een naam die toch
iets lekkerder op de tong lag. (redactie: V.S.O.P. staat ook
Very Special Old Pale lang gerijpte sterke drank, cognac) voor.
Bedankt Willem en Sissy voor de gastvrijheid.

DE V.S.O.P.
Nu de naam van Willem Panis toch
gevallen is wil ik het even hebben
over het ontstaan van de Vereniging
van Stads Oud Prinsen (V.S.O.P.)
van Döllekesgat. En dit vroeg ik aan
Willem toen ik hem tegenkwam bij
Oisterwijks oudste apotheek. Willem
stond daar binnen en ik bevond me
buiten. Blijkbaar zag hij me want de
deuren gingen voor mij vanzelf open.
Weet jij hoe de V.S.O.P. ontstaan is?”,
vroeg ik aan hem. “Dat weet ik heel
goed”, antwoordde Willem, daar was ik de bedenker van”. Dat
was voor mij een schot in de roos, dus we spraken meteen
af om de volgende dag bij elkaar te komen. Bij hem zittend
aan de keukentafel, waar zijn Sissy {niet te verwarren met de
legendarische Sissy uit Oostenrijk} voor een heerlijk kopje
koffie met bitterkoekje zorgde, vertelde Willem met zichtbaar
genoegen over zijn plotselinge inval in 1987. Aan de Vloeiweg,
waar Willem verraderlijk dicht bij huize De Vloet woont,
deed hij z'n verhaal. Overigens wonen meerdere bekende
Oisterwijkse karnavalsvierders zoals Kees en Wilna Nagel,
Ad en Joke Robben en Josine (ge wit wel van Bèr Kosters)
instapklaar bij voornoemd verzorgingstehuis. Maar dit even
terzijde. We laten Willem aan het woord. “Ik was inmiddels de
tiende Prins en was van mening dat de ervaring en wijsheid
van al deze en toekomstige Prinsen niet verloren mocht gaan”,
aldus Willem. Hij vroeg allereerst aan Thom van Rooij wat deze
er van vond om dit gezelschap bij elkaar te houden. Thom zei
dat het een leuk initiatief was en vervolgens legde ik mijn idee
voor aan Jan van Rijthoven en die vond het ook een prima
initiatief. Na overleg met de overige nog in leven zijnde OudPrinsen gingen we van start met zeven stellen (dus inclusief
onze dames) te weten:

BEDANKT
Ik wil alle Prinsen bedanken voor hun
inzet, niemand uitgezonderd. Een
ieder deed het op zijn eigen manier
maar allen gaven zich volledig. Ik denk
dat iedereen wel achter de woorden
van Prins Eric kan staan. Hij liet me
weten: “Prins zijn is een droom die is
uitgekomen, iets in gang gezet heeft
dat je de rest van je leven mee mag
nemen. Niet alleen trots tijdens dé
dagen voor/rond, tijdens, maar ook
zeker na karnaval. Je hebt iets mogen
bijdragen aan een geheel dat groter is
dan jezelf.”
TOT BESLUIT
VAN DE PRINS GEEN KWAAD WETEN
Bovenstaande vind ik een veel te ongenuanceerde
uitdrukking. Als je zegt: ‘Hij weet van de Prins geen kwaad’,
dan wekt dat min of meer de indruk dat anderen dat wel
weten. Met andere woorden: het is een ongemotiveerde
beschuldiging aan het adres van de Prins. Ik houd niet van dat
soort onvolledige gezegdes, om niet te zeggen insinuaties.
Ten eerste wil ik wel weten welke Prins hiermee bedoeld is, en
ten tweede wil ik veel meer gegevens omtrent het kwaad dat
hij eventueel bedreven zou hebben. Indien U mij één en ander
duidelijk kunt maken laat dit dan even weten via de redactie
van deze Döllekeskrant: krant@dollekeskrant.nl

Thom van Rooij,
Loek Bredero, Henk
Jongerius, Jan Sol,
Henk Teijen, Jan
van Rijthoven en
Willem Panis. In
1988 konden wij
ons in rokkostuum
en hoge hoed presenteren aan het publiek”. Willem gaat trots
verder met z’n verhaal
“Onze dames waren ook uniform gekleed en onder
begeleiding van De Hondemeppers (red. orkest/
karnavalsvereniging) gingen we met een koets plus palvenier
(redactie: koetsier) naar het gemeentehuis waar de destijds
heersende Prins Henk 1 Jongerius door burgemeester Funk
werd ontvangen. Het toenmalige SOK-bestuur was niet
echt gelukkig met ons. Ze waren bang dat wij alle aandacht
van SOK, Stadsprins en Raad van Elf wegkaapten. Later is

Gegroet zegt u, Prins Jan IV
Jan van de Wiel
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UT WAS UT WAOCHTE WÈRD!
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