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Een lach en een traan. Dat is het gevoel wat me bij is gebleven terugkijkend op een 
geweldige karnaval 2020 met een meer dan fantastische Raad van Elf en een sublieme 
ondersteuning van hofkapel De Krieltjes. 

Geschiedenis schrijven dat doen we samen elke dag. Toch heb ik het gevoel dat 
ik als Prins met mijn complete Raad van Elf wel héle bijzondere geschiedenis ga 
schrijven in Döllekesgat. Twee keer de optocht missen en geen karnaval in 2021 
zoals we dat als Dollen en Dollinnen gewend zijn.

Als Stadsprins John I van Döllekesgat wil ik karnaval 2020 inlijsten als karnaval van 
de verbinding. Wat geweldig om te ervaren dat er steeds meer Dollen en Dollinnen 
karnaval in Döllekesgat een warm hart toedragen. Volle kroegen, mooie initiatieven, 
gezelligheid en samenwerking van de horeca, het bestuur van Stichting Döllekesgat, 
de blaaskapellen, De Raad van Mastendollen, De Witte Hendjes, De Orde van de Blauwe 
Jas, C.V. Bont!, De Zotte Mulders … Elkaar iets gunnen en lol hebben met elkaar in ons 
mooie Döllekesgat. Prachtig! Het is immers maar Karnaval! Ik spreek de hoop 
uit dat we in Döllekesgat snel de draad weer op kunnen pakken en dat 
we niet inleveren op spontaniteit en enthousiasme tijdens onze 
Dolle Doage. 

Nooit gedacht dat karnaval en de dingen die we doen als Raad 
van Elf tot tranen en zoveel plezier kunnen leiden. We hebben 
gejankt als een kleine en gelachen als een grote! Zoveel 
gevoel bij iets wat toch heel simpel lijkt, ook dat maakt 
karnaval zo mooi. Voor het jaar 2021 lijkt dat zo ver weg.
Toch trekken we deze karnaval weer samen op met de 
Jeugdraad en Hofkapel De Krieltjes. Jeugdprins Rens I is 
een geweldig boegbeeld voor de jeugd. Döllekesgat kan 
trots zijn op deze Prins en zijn Jeugdraad. Mooi om samen 
met hem en zijn complete raad karnaval 2021 vorm te 
geven.

Het woord karnaval is afkomstig uit het Latijn. Het 
betekent dat er afscheid genomen wordt van het 
vlees, het begin van de vastenperiode. In 2021 gaan 
we zeker geen afscheid nemen van karnaval, dat gaat 
altijd door zoals Rens me heel duidelijk maakte tijdens 
de bekendmaking van de Prinsen op 11-11.

Ik heb met Rens afgesproken dat we zichtbaar blijven 
met karnaval, juist in deze bijzondere tijd. Wij wensen en 
hopen jullie weer snel te kunnen begroeten, de hand te 
kunnen schudden, te omhelzen, een pilske of ranja te drinken 
en alles te kunnen te doen wat we als Dollen en Dollinnen met 
karnaval zo gewoon vinden.

Blijf veilig en gezond, alaaf!

Voorwoord

Prins 

John I

www.burovermeeroisterwijk.nl

WIJ WENSEN ALLE DÖLLEKES 
HEEL VEEL LEUT EN GIN GEMEUT!

Joannes Lenartzstraat 25, 5061 HP  Oisterwijk 
 T. 013 - 52 99 310

BLIJ VAN MOOIE BLOEMEN?

Stationsstraat 11
5061 HE Oisterwijk
T: 013 - 521 03 29

E: info@agapanthe.nl
W: www.agapanthe.nl
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Beste Dollen en Dollinnen,

Zonder te dollen mogen we wel zeggen dat het afgelopen jaar 2020 niet de geschiedenis in zal gaan als het meest 
fantastische jaar. Inmiddels zijn we gestart met 2021 en de ellende ligt nog niet helemaal achter ons en het komende 

karnaval zal daarom helaas in aangepaste vorm moeten plaatsvinden. Jullie zullen begrijpen dat wij als Raad van Elf dit 
uitermate betreuren, maar tegelijkertijd ons vizier gaan richten op wat wel kan en mogelijk is.

We hebben met Tommy van Rooij en Eric van den Bijgaart twee zeer enthousiaste nieuwe leden in onze Raad mogen 
verwelkomen. Ronnie Robben hebben we bereid gevonden om de plaats van Rudolf Monkel als adjudant over te gaan nemen. 

Rudolf zal als ceremoniemeester de taken van Mayk Schelfhout op zich gaan nemen. Natuurlijk bedanken wij Mayk voor de 
indrukwekkende wijze waarop hij afgelopen jaren inhoud heeft gegeven aan de functie van ceremoniemeester en hopen dat hij 
als lid van de Raad van Elf ons zal blijven “coachen“. Ik weet bijna zeker dat hij af en toe nog wel een rooi tiesje zal krijgen als iets 

in de soep dreigt te lopen.

Voor Ronnie zal het betekenen dat hij zijn steek nooit meer dwars op mag zetten, want als adjudant is dat helemaal een 
doodzonde natuurlijk! Hij neemt daarom waarschijnlijk samen met Jeugdprins Rens I afscheid van CV de Scheve Steek.

Naast de voor velen bekende gezichten ontbreekt er één in de Raad vanaf 2021. Willem Kooijmans neemt met pijn in het hart 
afscheid. Willem richt zijn aandacht vanaf 2021 op Vriendengroep de Kloontjes en de belangrijke taak als bestuurder van 

Stichting Döllekesgat. Willem hartelijk dank voor je toewijding en steun aan Prins Nillis I en Prins John I.
Ook dit jaar zijn wij weer trots dat we als vertegenwoordigers van alle karnavalsvierders in Oisterwijk het gezicht en 

uithangbord van ons Döllekesgat mogen zijn. 

Karnaval 2021... wellicht niet zoals u en wij als Raad het ons hadden voorgesteld... we hadden misschien beter het motto “’t is 
zoals het is“ moeten kiezen. Natuurlijk hoop ik wanneer u dit stukje leest dat de horeca weer open is en wij onze biermeester 

John al een paar keer aan het werk hebben kunnen zetten, want de goede man zit compleet vast te roesten. Regeren is vooruit 
zien, daarom is Prins John I ook al bezig met karnaval 2022 waar we de schade die we dit jaar oplopen dubbel en dwars gaan 

inhalen!

Blijf gezond beste mensen, zorg voor degenen die dat nodig hebben en we zien jullie hopelijk spoedig in onze gezellige 
Oisterwijkse Horeca, in welke hoedanigheid dan ook!

  
Namens De Raad van Elf

Bert van den Berk

RAAD VAN ELF
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ZÔ ZIEDE NOGGES WÈ
Er is maar weinig dat nog niet is gezegd over de huidige tijd. En de invloed die Covid19 op ons bestaan heeft. We gaan ervan 

uit dat het maar tijdelijk is, maar vervelend blijft het zeker. Toen we vorig jaar een geweldige karnaval afsloten met het 
motto van 2021 ‘Zô ziede nogges wè’ werden in ieder geval zeker niet de online activiteiten, 

de TEAM- en ZOOM-meetings bedoeld. 

En toch zetten we de traditie voort, ongeacht de omstandigheden. We zijn altijd van mening geweest dat je de viering van 
karnaval niet kan afschaffen. Toen gemeentes om ons heen bekend maakten geen karnaval te zullen vieren, bespraken wij met 
onze commissies, de horeca en gemeente Oisterwijk de mogelijkheden in plaats van de ónmogelijkheden. Die gesprekken zijn 

zeker niet voor niks geweest en we zijn enorm blij en trots op de manier waarop iedereen heeft meegedacht. 
Opportuniteit vierde hoogtij en er zijn prachtige ideeën ontstaan die zeker nog eens tot uitvoer worden gebracht. En zelfs 

nu, nu blijkt dat er geen énkele mogelijkheid is om bij elkaar te komen, maken we gebruik van de beperkte ruimte die geboden 
wordt. Veel digitaal, of met minder mensen en altijd op gepaste afstand. Maar we houden vast aan de traditie en beleven 

karnaval. Want we geloven in een mooie toekomst voor karnaval in Döllekesgat, maar doen dat altijd met respect voor het 
verleden en de Dollen en Dollinnen die de basis legden voor het karnaval heden ten dage. Dat is ook de reden dat we in 

Döllekesgat karnaval met een k schrijven en niet met een c. Als saluut naar de grondleggers in de tijd dat het heel normaal 
was om ‘karnaval’ te schrijven. Een eenvoudig maar veelzeggend eerbetoon. Het is ook daarom dat we zijn begonnen met een 

vernieuwd, modern en duurzaam educatieprogramma waarmee we de jongste jeugd op school, of thuis, de basis mee gaan 
geven van het karnaval in Döllekesgat. 

En het is dezelfde hang naar traditie die ervoor zorgt dat deze Döllekeskrant in uw handen rust. Al zeg ik het zelf, wij als bestuur 
zijn misschien wel extra trots op deze editie. En met name op mensen die hun bijdrage leverden, maar ook de adverteerders die 
er niet voor terug deinzen ons ook in deze moeilijke tijden te steunen. Tegelijkertijd spreken we onze steun uit aan de bedrijven 

die om gegronde reden een jaar over slaan. Hopelijk zijn jullie er volgend jaar gewoon weer bij. We houden een plaatsje vrij. 

Geniet van de Döllekeskrant. Ik heb al het genoegen gehad de inhoud te mogen bekijken en de leut en het enthousiasme druipt 
ervan af! Houd karnaval in je hart en blijf gezond. We zijn op weg naar betere tijden, laten we daaraan vasthouden. 

 
Met karnavaleske groet,

Joost Robben
Voorzitter Bestuur Stichting Döllekesgat

RAAD 
VAN
ELF
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Jeugdraad van Elf
Ik ben Rens Vlaminckx, 12 jaar oud en zit in groep 8 van “De Tovervogel”. Ik mag dit 
bijzondere jaar Jeugdprins van Döllekesgat zijn. Hier heb ik echt naar uitgekeken. 
Al sinds groep 5 zit ik in de jeugdraad en heb elk jaar een enorme gezellige karnaval 
gehad. Dit jaar gaan we er een groot feest van maken! Ik hoop alle kinderen 
verkleed te zien op de scholen en dan gaan we lekker feesten en hossen.

In 2017 ben ik een keer met papa en mama naar het Blèrkonkoers in Tiliander 
geweest en toen sloeg het karnavalsvirus toe! Daar zag ik de jeugdraad en 
dacht daar wil ik ook bij zijn, lekker hossen, springen, lol hebben en feestvieren. 
Inmiddels is het mijn derde jaar dat ik bij de jeugdraad zit maar nu als Jeugdprins 
Rens d’n urste. Grootvorst Henk Dekkers maakte mij twee jaar geleden al d.m.v. 
een bordje kandidaat Jeugdprins bij het prinsenbal in de Waterhoef. Drie dagen 
later stond hij bij mama in de winkel om een boek af te geven over het ontstaan 
van karnaval. Op die avond en dat boek ben ik trots. Nog trotser ben ik dat ik als 
Jeugdprins zijn laatste eer mocht bewijzen bij zijn uitvaart samen met Prins John I 
op het stadhuis van Oisterwijk. Grootvorst Henk het voorbeeld van karnaval.

Het is leuk om Jeugdprins van Oisterwijk te zijn, omdat ik het heel leuk vind om te 
mogen doen. Je leert veel mensen kennen die ook gek zijn van karnaval. Ik hoop 
dat ik veel kinderen kan laten zien hoe leuk karnaval echt is en het daardoor ook 
steeds leuker gaan vinden, zodat we met meer kinderen een hele gave karnaval 
kunnen gaan vieren. Ik heb karnaval ook niet altijd leuk gevonden. Ik stond vaak 
met mijn vingers in mijn oren door al de herrie van de karnavalsbandjes dat vond 
ik maar irritant! Maar nu weet ik wat je kan doen op die muziek… Lol hebben… 
Karnaval vier je samen: ik natuurlijk niet alleen maar met mijn Raad van Elf, maar 
ook met Stadsprins John en zijn gevolg. Ondanks Corona blijf ik hopen dat ik straks 
wel langs de scholen mag gaan om met de kinderen die leuk verkleed zijn, lekker te 
gaan hossen en springen. 

Alaaf 

Jeugdprins Rens d’n urste van Döllekesgat

Dorpsstraat 29 - OisterwijkDorpsstraat 29 - Oisterwijk
Voor onze andere filialen en online shoppen: www.meyerandmeyer.comVoor onze andere filialen en online shoppen: www.meyerandmeyer.com

SMOKINGSMOKING 
€€149149,-,-ZWARTZWART 

199,- 199,- €€

Voor al uw fietsen, accessoires en
fietsreparaties kunt u terecht bij:

“GOA LEKKER
ÛN ENDJE FIETSEN,  

ZÔ ZIEDE NOGGES WÈ!”

Dorpsstraat 20 · 5061 HK Oisterwijk
Tel. 013 - 528 23 32 · info@renevanlinden.nl

www.renevanlinden.nl
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GEVOLG 
     JEUGDPRINS

Hoi, ik ben Sophie van Erven. Ik ben 11 jaar oud en ik zit voor het derde jaar in de 
jeugdraad. Dit jaar ben ik adjudant en daar ben ik super blij mee. Ik hoop dat we er dit 
jaar toch iets leuks van kunnen maken. 
Alaaf Alaaf Alaaf!

Groetjes, Sophie 

Sophie van Erven

Hallo allemaal, ik ben Fay Spaninks. Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7b van 
basisschool de Molenhoek. Ik zit op hockey en vind het gezellig om leuke dingen te 
doen met mijn vriendinnen! Twee daarvan zitten er dit jaar ook in de jeugdraad. Het 
is voor mij de eerste keer in de jeugdraad. Mijn zus Linde heeft het twee jaar gedaan 
en het leek me altijd superleuk! Ik hoop dat we er dit jaar, ondanks alles, toch nog een 
leuke karnaval van kunnen maken! Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!! 

Groetjes, Fay

Fay Spaninks

Hoi, ik ben Meike. Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 7 van basisschool De Molenhoek. 
Ik wil al heel lang in de jeugdraad, nu is het eindelijk zo ver! Ik houd heel veel van 
karnaval vieren. Daarnaast vind ik turnen, tennis, tekenen, knutselen, sieraden maken 
en nog veel meer leuk. 

Groetjes, Meike

Meike Lunen

Hallo allemaal, ik ben Linne Broekman. Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7 van 
basisschool De Molenhoek. In mijn vrije tijd atletiek ik bij Taxandria. Sprinten vind 

ik het leukste onderdeel. Ook teken ik graag en speel ik graag buiten. Ik zit in de 
jeugdraad omdat ik het een paar jaar bij mijn zus heb gezien en dat zag er heel leuk 

uit! Hopelijk kunnen we er ondanks alles toch een leuk karnavalsfeest van maken. Ik 
hoop jullie allemaal te zien met karnaval! 

Groetjes, Linne

Linne Broekman

Hoi, mijn naam is Maik en ik ben 12 jaar oud. Ik zit op basisschool De Molenhoek 
in groep 8. Mijn hobby’s zijn voetbal en gamen. Ik zit voor m’n tweede jaar in de 

jeugdraad, want het was toen heel leuk! Dat komt dit jaar zeker ook wel goed!

Groetjes, Maik

Maik Heuvelmans

Hoi, mijn naam is Jesse van Laak. Ik ben 11 jaar oud en zit in groep 8 van basisschool 
de Molenhoek. Mijn hobby’s zijn: tekenen, voetballen bij Trinitas en gamen op de 
Playstation. Vorig jaar zat ik in de jeugdraad en was het super tof. Dit jaar ben ik 

ceremoniemeester en ga ik er samen met prins Rens, adjudant Sophie en de rest van 
de raad een leuk feestje van maken! En als het dit jaar niet kan, zullen we gewoon 

doorgaon, want Karnaval blijft in ons hart!

Groetjes, Jesse

Jesse van Laak

Hallo, ik ben Teun Beeris en ik zit in groep 8 van De Tovervogel. Ik zit nu voor de 
tweede keer in de jeugdraad. Ik vond het vorig jaar erg leuk en gezellig met de raad. 
Mijn hobby’s zijn gamen, zwemmen en badminton. Ik wil juist nu tijdens corona samen 
met Rens en de jeugdraad een leuk karnavalsfeest van maken, doen jullie mee? Ik zie 
je daar.

Groetjes, Teun

Teun Beeris
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Hoi, wij zijn Patricia, Jozef, Thea en Annette.Wij 
mogen dit jaar hopelijk weer op pad met onze 

jeugdraad. 

Het is natuurlijk een heel bijzonder jaar, waarin 
alle leuke uitjes helaas niet door konden gaan. 

Daarom hopen wij echt dat we gezellig 
met de jeugdraad naar de scholen 

mogen. En wellicht wordt er wel gezellig 
kinderkarnaval gevierd. Als het zo is, 
zijn wij erbij!! 

Zô ziede nogges wè! 

Begeleiders

Hallo allemaal! Ik ben Luuk Dallau en ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 7 van 
basisschool De Molenhoek. Mijn hobby’s zijn atletiek, musicalles en gamen. Ik wilde 
erg graag bij de jeugdraad omdat ik bij mijn zus Lana heb gezien hoe leuk het is om 
samen een feestje te vieren! Ik ben dan ook erg blij dat ik nu aan de beurt ben!

Groetjes, Luuk

Luuk Dallau
Ik ben Flore Timmermans en ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 7 van basisschool de 
Molenhoek. Mijn zus Jolijne heeft ook in de raad gezeten en ik ben heel blij dat ik er nu 
ook in zit. Ik hoop dat we volgend jaar echt kunnen gaan karnavallen.

Groetjes, Flore

Flore Timmermans

Hoi, mijn naam is Joy Pennings. ik ben 11 jaar oud en zit in groep 8 van basisschool 
de Molenhoek. Dit is het eerste jaar dat ik in de jeugdraad zit, ondanks corona hoop 

ik dat we nog een beetje karnaval kunnen vieren.

Groetjes, Joy

Joy Pennings
Ik ben Quinte. Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7 van basisschool De Coppele. 

Dit is mijn eerste jaar bij de jeugdraad. Mijn hobby’s zijn: knuffelen met mijn hond 
Bink, mandala’s maken en lezen, vooral dikke boeken. Ik zit op hiphop en ik zit bij 

scouting Oisterwijk. Ik heb veel zin in Karnaval, want ik hou wel van een feestje!

Groetjes, Quinte

Quinte Kepers

Hallo allemaal, ik ben Veerle van den Bersselaar. Ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep 8 
van basisschool de Molenhoek. Ik zit dit jaar voor de 1e keer in de jeugdraad, samen 

met mijn beste vriendin Joy. En ik vind het super gaaf om samen met jullie te gaan 
karnavallen, ook zal het dit jaar anders gaan dan anders. Ik hou veel van paarden en 

onze poes Knikkie en plezier maken met mijn vriendinnen. 
 

Groetjes, Veerle

Veerle van den Bersselaar

Hoi, ik ben Joes de Kort. Ik ben 10 jaar oud en zit in groep 7 van basisschool De 
Molenhoek. Ik hou super veel van karnaval. Naast karnaval vind ik het heel leuk om te 
hockeyen, te tekenen en te dansen. Ondanks corona hoop ik dat we er toch een klein 
feestje van kunnen maken. 

Groetjes, Joes

Joes de Kort
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Lieve Karnavalsvrienden van Ons Döllekesgat,

Ergens in een donker hoekje op zolder staat onze Jas… Al 
maanden onaangeroerd, net als onze instrumenten. 
De geur van de kroeg nog in de voering en de inmiddels 
vele met bier besmeurde badges verklappen het succes 
van afgelopen jaren. Als we goed luisteren, horen het 
nieuwe motto nog nagalmen over een kolkende Lind na 
het zakken van dun Dol; ‘Zô ziede nogges wè’.

We hebben veel gezien, we hebben het beleefd en hebben 
ermee om moeten gaan. Maar een Krieltje uit een goed 
jaar overleeft weleens een slechte oogst. Zijn stuk voor 
stuk gekweekt met zo goed mogelijke genen en eenmaal 
gepoot en gerooid zijn we al vele jaren onderdeel van het 
meest overheerlijke Karnavalsrecept wat un Dölleke zich 
maar kan wensen.

We bewaren dat smaakvolle authentieke recept gewoon 
een jaartje extra met heel veel zorg. Af en toe roeren we 
er een beetje doorheen, voegen nog wat extra smaak toe.
We zorgen er in ieder geval voor dat het niet bederft.

Want hoe mooi wordt het als je een jaar extra moet 
wachten op dat waar je zo intens naar verlangt. 
Al die onvergetelijke herinneringen, hossende 
menigten, muzikale omlijstingen, ovaties, knuffels en 
proostmomenten doen ons alleen maar meer verlangen 
naar wat komen gaat.

En daar zijn we klaar voor.
Dus wanneer het weer kan, wanneer het weer mag…
Wij zijn erbij!
Hofkapel van de Prins, maar vooral Krieltje in hart en 
nieren.

Zorg goed voor elkaar en tot dan!

Pretkudde De Krieltjes

De Krieltjes
We gaan het niet hebben over C............a er zijn 
andere zaken die belangrijk zijn. De T.C. heeft, 
voor zover mogelijk, iedere woensdagavond, hun 
vaste klusavond. Het afgelopen jaar lag de nadruk 
op, onderhoud van ons onderkomen, nieuwe 
toegangsdeur, en ook voor het materiaalhok. De 
buitenpoorten geschuurd en groen geschilderd, 
evenzo ook de grote schuifdeur, een overvolle 
aanhanger met afval afgevoerd naar de milieustraat. 
Trouwens hebben we geld voor verf van de gemeente 
gekregen. 

We willen nog even stilstaan bij het overlijden, van 
ons trouwe lid van de T.C. Henk Berben. Al heel lang 
betrokken bij het openbaar karnaval, boerenbruiloft, 
en de Mennekes. Ook bij Henk Dekkers, grootvorst, 
een icoon als het over karnaval gaat. Niet alleen 
voor de Zotte Mulders, maar ook voor het openbaar 
karnaval. De technische commissie is blij dat wij 
hebben kunnen bijdragen aan een waardig afscheid. 

We weten niet wat het gaat worden, de komende 
karnaval. Wel gaan we het dorp versieren, vlaggen 
hangen en het raadhuis aankleden. In ieder geval 
wensen we iedereen veel gezondheid en tot betere 
tijden.  

De 
technische
commissie

En nou die hendjes
goed blijven
wassen.

klundertmuziek.nl
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ZÔ ZIEDE NOGGES WÈ

Nog Eefkes terug naar Karnaval… die van… 2020.
Zaterdag - Wat een fantastische dag… met alles er op en er 
aan.
Zondag - Koud - regen - en veel wind, heel veel - storm.
DAT GEVEN ZE OP VOOR HET AF LASSEN VAN D’N 
OPTOCHT. WEL TOEVALLIG DAT WIJ … [ AD en GÉ ]… 
HADDEN AANGEGEVEN... NIET MEER MET D’N OPTOCHT 
MEE TE GAAN. Dat de organisatie van Döllekesgat 
onmiddellijk beslist… NU GÉÉN OPTOCHT.
Echt helemaal te gek voor woorden EN… 
ook niet met half vasten.

Wij… d’n DÔLLEKESWACHTER en d’n 
DÔLLEKESBRANDWACHTER… hadden al beslist; voortaan 
zal Karnaval altijd voor ONS anders zijn.
Maar ZO radicaal, dat komt niet van ons.
Na de Karnaval veranderde zelfs heel de wereld.
Onze plannen kwamen natuurlijk niet meer uit.
Nu hebben we plannen voor… 2021… DÈWELDÈ.
Als we met Karnaval nog niks meuge.

Dan gaan we gewoon met z’n tweeën, ergens in het centrum 
in een lege etalage zitten, mee veel drank en unne boel 
eeten. En laten we hil de Karnaval en alle Döllekes gewoon 
aan ons voorbij komen.

KIJK ER ZIT IN DE DUISTERNIS ALTIJD WEL ’N KIERTJE, 
WAAR LICHT DOORHEEN KAN SCHIJNEN… ? ?

En dan nog een wens voor Döllekesgat van ons…
GÉ d’n DÔLLEKESWACHTER en AD d’n 
DÔLLEKESBRANDWACHTER. Trek mee Karnaval 2021 
toch zeker gewoon oe pakske of oe kieltje aan. Dan kunde 
zegge…. #…ZÔ ZIEDE NOGGES WÈ…#

We zien elkaar in 2021 TOCH ? ? ?

GÉ en AD.

OISTERWIJK, DIE HANDEN IN DE LUCHT!!!

Handen in de lucht voor deze feestnummers. 
De Blije Bende Brigade is al bijna 10 jaar actief 
als feestduo in de Oisterwijkse kroegen en op 
de pleinen. Wat allemaal begon met "laten we 
eens een feestmuziek mix maken waarin alle 
gouden oude karnavalsplaten in voorbij komen", 
tot aan het zwaaien van sjaals met honderden 
tegelijk tijdens KLM Open Air. Ook hebben wij het 
enige echte lijflied van prins Nillis mede mogelijk 
gemaakt. Wij draaien onze hand er niet voor om. 
Samen met jullie bouwen wij iedere keer weer een 
feestje!

Hoe karnaval er in 2021 uit gaat zien weet 
niemand, maar dat het anders zal gaan dan wij 
gewend zijn lijkt zeker. Wij laten ons daardoor niet 
uit het veld slaan. Karnaval uit of thuis? Je maakt 
er altijd een feestje van met onze karnavalsmixen! 
(Je vindt ze allemaal op Soundcloud ;-) ).
Blijf gezond en let op elkaar, karnaval of niet! Zô 
ziede nogges wè! Alaaf!

Peter & Bart, alias de Blije Bende Brigade

Ad & Gé

De blije bende 
brigade

GEZOCHT
FEESTGANGERS

26-02-2022
27-02-2022

OISTERWIJK

Zô ziede 
nogges 

wè

 

Koffie, Lunch, Borrel en Diner 
Posthoornseweg 5B, 5062 SZ Oisterwijk 

013-528 60 44 
Open vanaf 10.00 uur  
Op dinsdag gesloten 

 
 

Echte naam: Peter Kusters & Bart Merkelbach
Leeftijd: 37 & 36 jaar
Genre: Een mix van feest en house
Bekend van: Karnavalsmixen, De Kloontjes, 
Lieve Lente en KLM Open Air natuurlijk
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ZÔ ZIEDE NOGGES WÈ

De Döllekeskrant is in ieder geval uitgekomen! ... Is er dan 
toch een kans dat er activiteiten zijn met karnaval??? Wij 
kunnen ons niet één jaar heugen dat we geen karnaval 
hebben gevierd. Dit jaar voor de 46e keer. En dat we 
karnavallen is zeker. Alleen... we weten nog niet hoe... 
Misschien wel met zijn allen met De Böllekes On Tour Bus, 
want Zô ziede nogges wè. Maar we gaan niet klagen, nee, 
natuurlijk niet. We blijven er vol tegen aan gaan! 

- Elke week dat we kunnen repeteren doen we dat! Liefst  
 elke week een nieuw nummer. 
- We blijven fit zodat de coronakilo's er bij ons niet aankomen  
 en we met gemak in onze kielen blijven passen. 
- We oefenen onze beenspieren zodat we straks, als we weer  
 optochten mogen lopen, we vooraan staan en het tempo  
 aangeven! 
- We doen duurlopen zodat we straks, als het weer kan, we  
 van 's morgens vroeg tot diep in de nacht Döllekesgat aan  
 het feesten kunnen houden.

- We bezoeken met regelmaat vele horecabedrijven om ze  
 een hart onder de riem te steken en natuurlijk trainen we  
 dat ook ;-)

Dus, als je ons ergens ziet lopen, zweet op de kop, blik op 
oneindig, dan weet je, daar gaat een Bölleke die er vol voor 
gaat en dit doet voor alle Dollen en Dollinnen!!

Wij, de Böllekes, hopen dat jullie net zo'n positieve instelling 
hebben als wij! Hoe we karnaval ook gaan vieren, het gaat 
een feest worden wat we nooit meer vergeten en ons altijd 
bij zal blijven.

Wij hopen jullie tijdens de karnavalsdagen te zien of het nu 
live is, op tv of digitaal want we missen jullie en het mooiste 
feestje van de wereld!!

De Böllekes

De Böllekes

 Scheepersdijk 97 -   5062 EB Oisterwijk
 Postbus 70    -   5060 AB  Oisterwijk
 Telefoon 013-5283901 -   Telefax 013-5285910
 info@horversenwolfs.nl -  www.horversenwolfs.nl

Karnaval Frits
Echte naam: Frits Knibbeler
Leeftijd: meer dan 5 keer 11
Genre: De enige echte Karnavals- en feestmuziek!
Bekend van: Gouden jaren van de “Dorpsherberg”
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We zijn gewend de voorbereidingen voor karnaval tijdig te starten. Sterker, evaluatie en voorbereiding lopen naadloos in 
elkaar over. En anders verzinnen we wel iets. Zoals het afgelopen jaar tijdens het Bont! Hintergarten Fest in juni. Of de 
talloze ahum vergaderingen gedurende het jaar. Eigenlijk zijn bijna al die bijeenkomsten uniek in zijn soort en staan ze garant 
voor lol en onvergetelijke momenten. Het is lastig een keuze te maken en 1 ervaring of anekdote te noemen. Deelname aan 
het Blèrkonkoers en de optredens tijdens KLM Open, bij De Vloet en Park Stanislaus zijn ervaringen die genoemd móeten 
worden. En dan de optocht uiteraard. En zelfs als deze niet doorgaat wordt het alsnog een groot feest. Met een Engelse 
dubbeldekker toch de route rijden en even aanleggen in Haaren. Vervolgens naar De Tijd om met Mirjan en John ‘Tijd voor 
feest, feest voor De Tijd’ te vieren. Maar dan horen daar de Bont!e ochtenden ook weer bij. Op maandagochtend de kater 
uitstellen door vruug te beginnen met bier, Schrobbelèr en bbq. Uniek!

Ondanks al die mooie ervaringen en gezelligheid is het ook voor ons lastig vastomlijnde plannen te maken voor karnaval. 
En misschien maakt dat het juist wel weer extra leuk. Want publiekelijk of niet, CV Bont! viert en beleeft karnaval. Met 
inachtneming van de regels bedenken we ongetwijfeld een excuus en manier om ‘samen’ te zijn. Die creativiteit en warmte 
wensen we Döllekesgat ook toe, belééf karnaval en maak er ondanks alle beperkingen een onvergetelijk feest van. ‘Samen’.

2020 was voor alle karnavalsklupjes die met de optocht 
mee zouden lopen een tegenvaller, windkracht 6 liet het 
helaas niet toe. Al snel werden er leuke alternatieven 
bedacht, want zomaar voorbij laten gaan zit er als 
echte karnavalsvierders natuurlijk niet in. Het werd een 
kei-kei-leuke middag, buiten de kroeg werd ons liedje 
gezongen en binnen een lekker pilsje gepakt. 

Aan onze prins, en nog wat meer mensen, boden we een 
lekker flesje van ons zelf gebrouwen Döllekesblond aan. 
Het was zo gezellig dat sommigen van ons zelfs opperden 
dit in 2021 weer te doen maar natuurlijk ging dat plan 
meteen de prullenbak in. In 2021 wordt het weer een 
ouderwetse optocht voor De Koffiedames. 

Nou, niet dus! Wie had kunnen verwachten dat dit kon 
gebeuren, twee jaar op een rij géén optocht. Lang dachten 
(en hoopten) we nog dat het na de zomer maar zeker 
met Karnaval allemaal achter de rug zou zijn. Er werden al 
weer plannen gemaakt, ideeën bedacht, vergaderingen 
afgesproken. Verschrikkelijk jammer dat die plannen niet 
door kunnen gaan en ook verschrikkelijk jammer dat onze 
vergaderingen, klus-klets-avonden niet doorgaan, we 
missen het, we missen elkaar. Gaan we Karnaval 2021 
missen of gaan we op anderhalve meter karnavallen? 

Misschien… en als dat zo is, dan ziede nogges wè!

CV Bont!

CV de Koffiedames

Alle Dollen en Dollinnen 

k
een gezellige karnaval 

toegewenst!
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Lieve Dollen en Dollinnen,

Om eerst de cliché koffer eens open te trekken, wat zijn het rare 
tijden en wat gaan we karnaval missen. Zeker nu we er de laatste 
jaren achter kwamen dat het Oisterwijks Karnaval een enorme 
comeback maakte. Alles leek weer op zijn plek te vallen door de 
enorme inzet van lieve mensen met het karnavalshart op de juiste 
plaats, Prinsen en hun raadsleden, de kapellen en ga zo maar door. 
Wat hebben we daar als clubje van genoten. Lekker op pad met 
zijn allen of afzonderlijk. We komen elkaar tegen of trekken een 
eigen plan. Want zo zit Zo Goggut in elkaar, met trots het meest 
vreemde clubje wat je tegen kan komen! Met karnaval hebben 
we plezier en geen afspraken!! Het enige wat vast staat is, 1 keer 
karnaval per jaar is te weinig!!  Daarom doen we dit in de zomer 
nog eens over. Tijdens het Groots Halverwege Karnavalsfeest 
pakken we het fietske, volledig verkleed met thema! Hoop klets, 
aankleding, confettishooters en kasteleins uit de 3 kernen die het 
gezellig vinden als we langskomen. Uiteindelijk sluiten we af in ons 
vertrouwde Döllekesgat. Afgelopen jaar zouden we ons 5-jarig 
jubileum hebben, helaas mocht dit niet doorgaan, hopelijk dit jaar 
wel. Alvast een zomers voorproefje op een dampend en stampend 
karnaval. 2022 zal het gaan knallen als de Dollen en Dollinnen 
elkaar weer gaan tegenkomen in ons vertrouwde Döllekesgat. Tot 
die tijd hebben we mooie herinneringen om aan vast te houden.

Dikke knuffel,
CV Zo Goggut

Beste Karnavalsvierders,

Toen wij, de vier prinsen, vorig jaar het nieuwe motto uitzochten voor 2021 had 
niemand kunnen voorzien in welke situatie we ons nu zouden begeven. “Ut gaoi 
alle kaante op”, maar dat het deze kant op zou gaan dat had niemand kunnen 
denken. Ik vind het dan ook ontzettend moeilijk om een stukje te schrijven voor 
de karnavalskrant van het jaar waarin het misschien wel geen of anders in elk 
geval een behoorlijk aangepast karnaval gevierd gaat worden. Normaal hebben 
we, bij het schrijven van dit stuk, al enkele voorbals bezocht en de smaak al te 
pakken. Maar in plaats van op de 11e van de 11e het startschot te geven voor 
het nieuwe karnavalsseizoen, hebben we afscheid genomen van Grootvorst 
Henk Dekkers van CV de Zotte Mulders uit Oisterwijk. Hoe typerend kan het zijn! 
De geruststelling die ik hieruit haal is dat er ergens, noem het de Hemel of het 
Hiernamaals, karnaval gevierd gaat worden in alle glorie, laat dat maar aan Henk 
over! Maar aangezien wij nog van het aardse bestaan zijn, moeten we het doen 
met hetgeen hier en nu mogelijk is. Een wijs gezegde luidt dat als je geschoren 
wordt, je het beste stil kunt blijven zitten. Ik denk dat dat voor het aankomende 
karnaval het beste is. En wat zou het mooi zijn als we in het najaar van 2021 
een geweldige, gezonde start van het nieuwe karnavalsseizoen zouden kunnen 
maken! Daar hoop ik echt op.

Alaaf en blijf gezond, Prins Martinus

CV Zo Goggut

CV de 
dorstvlegels
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Karnaval staat natuurlijk bol van elkaar onderscheiden voor allerlei zaken. Het leukste liedje, het schônste pakske, de 
grootste inzet, klaar staan voor een ander, inzet voor je medemens, eigenlijk zou je voor alles wel een onderscheiding 
kunnen krijgen.

Heel veel karnavalsverenigingen en –vierders hebben dan ook hun eigen onderscheiding. Ze gaan tijdens het karnavalsseizoen 
op veel plaatsen op bezoek zoals bij andere verenigingen, buurthuizen maar ook café’s en zorgcentra, eigenlijk overal waar 
aandacht wordt geschonken aan karnaval.

Ook Döllekesgat heeft een rijke historie aan onderscheidingen. Sinds 1968 heeft ‘de orde van Döllekesgat’ 
(de onderscheiding van de Stadsprins) vele gezichten gekend.

Het leek ons leuk om uit te leggen hoe onderscheidingen anno 2021 eruit zien en welke onderscheidingen je kunt krijgen 
en verdienen.

Onderscheidingen 
Döllekesgat

De Döllekesdoener
Iedere medewerker van stichting Döllekesgat krijgt het 

eerste jaar dat hij of zij actief is een embleem voor op jas 
of kiel. Ieder jaar dat ze zich verder inzetten komt daar een 

kleine badge met jaartal bij om eronder te hangen.
Een medewerker is een doener in de breedste zin van het 

woord, van de optocht uitzetten tot het organiseren van de 
kindermiddag. Overal zijn talloze vrijwilligers mee gemoeid 

die soms maanden voor karnaval al bezig zijn met de 
voorbereidingen.

De orde van Döllekesgat
Dit is dé onderscheiding van de Stads- en Jeugdprins. 
De ronde gedrukte variant is er om iedereen te eren die 
het toekomt, het goudkleurige schild is een speciale 
onderscheiding van de Stadsprins. Deze worden er tijdens 
karnaval 11 uitgegeven en op het schild staat buiten het 
jaartal en de naam van de Stadsprins een persoonlijke 
gravure. Deze laatste onderscheiding is erg speciaal om te 
mogen ontvangen.

Functiespeldjes
Iedereen die een functie of speciale rol heeft ,krijgt een 
speldje met jaartal en functie gegraveerd voor jas of kiel. Dit 
kan alles zijn, van Stadsprins tot boerenbruidspaar en van 
hoffotograaf tot muziekdölleke.

Brons, Zilver en Gouden Döllekes
Hier zie je 3 hele speciale speldjes. Een bronzen, zilveren én 
gouden Dölleke. 

Brons: Heb je deze ontvangen? Dan mag je je RIDDER in de 
orde van Döllekesgat noemen. Dit krijg je als iets speciaals 
voor het openbaar karnaval hebt betekend, ieder jaar worden 
er slechts enkele ridders benoemd door de stadsprins en zijn 
raadgevers. Ook als je bijvoorbeeld 11 jaar een bepaalde functie 
bekleed maak je kans om ridder te worden. 

Zilver: Hiermee ben je OFFICIER van Döllekesgat. Je hebt dan, 
nadat je een ridderorde hebt ontvangen, nog meer bijzonders 
betekend voor het openbaar karnaval of je hebt nog 11 jaar 
een functie bekleed. Let wel. Het blijft voorbehouden aan de 
Stadsprins met zijn adviseurs om hierover te beslissen. 

Goud: Bijna het allerhoogste wat je kunt halen. Je bent 
benoemd tot COMMANDEUR in de orde van Döllekesgat. 
Ook hier geldt weer dat je eerst brons en zilver moet hebben 
gekregen en je daarna weer iets bijzonders hebt gedaan voor 
het openbaar karnaval of nog 11 jaar een bijzondere functie 
hebt gehad. Denk bijvoorbeeld aan 33 jaar sauwelaar in de ton.

Het grootkruis van Döllekesgat 
Dit is de hoogste onderscheiding die we in Döllekesgat 
kennen. Deze is slechts 4 x uitgegeven sinds het bestaan van 
het Oisterwijkse openbare karnaval. 

1. Burgemeester Funk  1978
2. Jan Vlaminckx sr.  2007
3. Grootvorst Henk Dekkers  2016 
4. Döllekesbrandwachter Ad Rozen 2018

Deze onderscheiding is zeer bijzonder. Na het overlijden van 
Henk Dekkers afgelopen november is Ad Rozen de enige 
nog in leven zijnde grootkruisdrager van Döllekesgat. Deze 
onderscheiding krijg je alleen als je een leven gewijd hebt aan 
karnaval in Döllekesgat.

Ken je iemand die een onderscheiding verdient? Dat mag je altijd mailen naar 
info@stichtingdollekesgat.nl. Wie weet staat de Stadsprins dan ineens voor de deur!
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Bere-lekker!
Zô ziede nogges wè

Volg ons op social media
@dollekesgat

@dollekesgat

- Updates
- Informatie
- Beelden van vroeger

- Foto’s en  lmpjes
- Evenementen
- Agenda

www.dollekesgat.nl
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De Nar.
Voor het ontstaan van de nar moeten we terug naar 
de middeleeuwen. Deze zou zijn geboren in Italië. Men 
noemde hem Alecchino. Waarvan ons woord Harlekijn, 
joker en nar stamt.

Alecchino was de zoon van een straatarme kleermaker uit 
Bergamo. Zijn mede scholieren kregen, bij gelegenheid 
van "Vastenaovend", een nieuw pak van hun ouders. 

Maar niet Alecchino.

Alecchino was een vrolijke en geestige jongen die erg geliefd was bij de jongens van hun school. Daarom besloten zij om 
allemaal enkele lapjes stof mee te brengen voor een nieuw pak. Ze vergaten helaas af te spreken welke kleur de lapjes moesten 
zijn. Zo kwam het dat allen allerlei kleuren lapjes bij zich hadden.

De altijd vrolijke Arlecchino nam alles in dank aan en zei: "Mijn vader maakt er wel een leuk pak van". En inderdaad het lukte hem 
om er een kleurrijk jongens kostuum van te maken. Het succes was zo groot dat Pa het druk kreeg met de nabestellingen. Zo 
druk dat hij er steenrijk van werd. De nar is dus iemand die van een feestje een echt Groot feest weet te maken. Hij opent de 
polonaise en hij beschermt de Prins en zijn gevolg voor lelijke vrouwen.

In ons Döllekesgat zien we de Nar ook in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

Bij de Knolroap o.a. Hofnar Dolf van Keulen.
Bij de Heukneuters o.a. Hofnar Willem Verhagen.
Bij de Döllekesraopers o.a. Hofnar Toon de Laat.
Bij de Zotte Mulders o.a. Hofnar Hennie Willaert.
Bij `T Is Toch zo o.a. Hofnar Henk van de Berg.
Bij Trappaf Rini van de Breekel.
Bij de Hertogplekkers o.a. Jack van Elderen.

Ook bij de Knuisten hadden ze een hofnar. En naar alle waarschijnlijkheid zullen er ook bij andere karnavalsverenigingen 
hofnarren zijn geweest. Maar in het huidige karnavals leven in ons Döllekesgat is de Hofnar niet meer te zien bij de Prins en zijn 
Raad van Elf. Misschien is hij terug naar Italië.

Wanneer de ogen gesloten worden, ontvouwt 
zich een schouwspel van kleuren. Confetti als 
sneeuw in een winterse storm en serpentine als 
lianen in de jungle. Dampende mensen bewegen 
zich in hossende eenheid op de kopertonen van de 
dweilorkesten. De Raad van Elf beweegt zich als 11 
apostelen van buitenfestiviteiten naar het café en 
van de optocht naar het wijkcentrum. 

Binnen in de kroeg staan ook De Buitenbintjes. Er 
overheerst relatieve kalmte door de vertrouwde 
drukte van het Döllekesgatse karnaval. “Jongens, 
eerst stemmen”, roept Sanne. “Ge kekt mar, eerst 
m’n bier”, antwoordt Bas. Vervolgens flikkert ie 
over de trommel van Arnoud, want die interesseert 
het geen bal waar ie z’n spullen neerzet. Sandra 
probeert voor de 37e keer van allemaal losse A6-
vellekes een muziekboekje te maken en Birgit, al 
goed onder d’n olie, zoekt verwilderd naar Patrick. 
Maar ja, die staat zoals gebruikelijk nog in de vorige 
kroeg. Groep kwijt. Alweer! Heeeeerlijk, dees is ons 
Buitenbintjeskarnaval! 

En dan gaan opeens de ogen weer open. Een 
zwijgende stilte, eenzaamheid… Een ongekend 
deprimerend gevoel van leegte wordt met zo’n 
rotgang de aderen ingespoten, dat het coronavaccin 
er jaloers op zou zijn. Karnaval 2021 is geen écht 
karnaval voor de Buitenbintjes. Hoewel… Het 
vlammetje brandt en waar rook is, is Bas. We gaan het 
in 2022 gewoon dubbel en dwars inhalen, want dan 
bestaan we 2x11 jaar! 

We hebben het geprobeerd,
maar muziek maken met mondkapje op is niet te 
doen… 

Alaaf!

Een druilerige zondagavond, een verlaten schoolgebouw. 
Dichtslaande portieren kondigen de komst van een illuster 
ensemble aan. De voordeur zwaait open en de gasten 
worden verwelkomd met een irritante piep, een snel 
ingetoetste code smoort het alarm. Het muziekgezelschap 
sleept de instrumenten de aula in, een aula met de 
universele geur van een basisschool. Als laatste stommelt 
de Biermeester het lokaal binnen, bepakt met een koelbox 
en een (gejat) winkelmandje met daarin een Senseo 
en mierenzoete mergpijpen. Koffie zwart, met melk, 
dubbel melk, melk en suiker, en zes thee, ‘iemand een 
mergpijpje?’ galmt het. Als hongerige wolven storten de 
Piepertjes, zich op de Euroshopper lekkernij.

Dan, als de grote wijzer bijna half negen aantikt, vult het 
schoolgebouw zich met een bak muzikaal enthousiasme dat 
de ramen in haar sponningen doet trillen. Massaliteit wordt 
afgewisseld met losse nootjes, de puntjes op de i van Znerik. 
Even pauze, plannen maken voor Karnaval. Koel blikje fris, 
koud biertje, ‘Mergpijp iemand?’, ‘Rot op met je mergpijpen’, 
wordt er gelachen, de sfeer zit er goed in. Dilemma's; zelf 
rijden, een taxi of een busje huren, wie gaan er mee eten, 
en wat gaan we spelen, welke nummers per se wél, en welke 
zeker niet…    

Op een bierviltje verschijnt het repertoire voor het 
aankomend karnaval. ‘Zullen we hem dan een keer helemaal 
doorspelen, van voren af aan?’ En weer kreunen de ramen in 
de kozijnen. 

‘Niks meer aan doen, kan zo op CD’ kraait iemand lachend. 
Muziekstandaards worden ingeklapt, tassen dichtgeritst. 
‘Nog iemand een blikje voor onderweg, nog iemand een 
mergpijp?”. Een ‘Tot vrijdag bij Toon’, achtervolgt de auto’s 
als ze verdwijnen in de donkere nacht. De laatste repetitie 
voor karnaval wordt afgesloten met het intoetsen van de 
pincode voor het alarm. Een irritant aanhoudend gepiep 
teistert de oren, een hengst op het kastje biedt geen 
soelaas. De ogen open, een verdwaasde blik opzij, en 
nogmaals een dreun op de wekker van de werkelijkheid, en 
het besef ‘Kut, het is 2021, het was maar een droom’.

Het ontstaan van de Hofnar
de Buitenbintjes 
hebben het geprobeerd!

de Piepertjes 
Muziek met mergpijpen
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Shirtje van Tommy Hilfiger? Swarovski oorbellekes? Sjiek jasje van Hugo Boss? Vergeet het maar! Stichting Döllekesgat 
lanceert dit jaar haar eigen merchandise. Dees is pas mode. Of als je net wil doen alsof je er écht bij hoort, hoor je het fesjon te 

noemen. Of zoiets… 

Alle officiële merchandise zal exclusief verkrijgbaar zijn bij Feestwinkel Oisterwijk in de winkel of online in de webshop. De 
herkenbare rode Döllekesgatvlaggen zijn nu voor iedereen te koop. Vorig jaar hingen ze al aan de gevels van winkels en nu dus 

ook gewoon aan jouw huis. Samen geven we Döllekesgat kleur! 

Naast de vlaggen zijn dit jaar ook rood-witte sjaals verkrijgbaar. Deze sjaals worden ook in een kleinere maat geleverd, zodat 
jouw kinderen niet meteen hun nek breken als ze zich hossend naar de polonaise begeven. Voor jong en oud,

 en voor groot en klein dus.

In de aanloop naar 11-11 worden er nog meer artikelen gelanceerd. Kleding, badges/emblemen, verzamelobjecten, 
gehoorbeschermers, prullaria om er nog net wat gekker uit te zien en nog veul meer! Het schijnt dat ons Tommy en Hugo alle 

productie halveren nu ze weten dat ze er een geduchte concurrent bijkrijgen. 

Döllekesgat merchandise. Zô ziede nogges wè!

Döllekesgat Merchandise
Kleding, accessoires en hebbedingetjes. 

Alle aankleding voor jouw perfecte karnaval!

Tommy Santo
Echte naam: Tom Kuypers 
Leeftijd: 31 jaar
Genre: Heel breed, bottom-line als mensen maar dansen!
‘Bekend van’: Mensen in Döllekesgat kunnen mij kennen van 
mijn DJ optredens in Oisterwijk met de Oisterwijkse Kermis, 
in The Inside, Intents Festival en vorig jaar het Sauwel en Gala!

34 35



De afgelopen 2 jaar heb ik als Stadsprins de scepter in 
het Pierewaaiersrijk mogen zwaaien. Wij als Pierewaaiers 
komen ook graag in het Döllekesgat, waar ook nog het 
echte Karnavalsfeest wordt gevierd.

Mijn 1e kennismaking verliep echter wel een beetje 
stroef. Zo sta ik 2 jaar geleden namelijk in de rij voor de 
kaartverkoop voor jullie supergezellige sauwelavonden. 
Komt Prins Nillis vol enthousiasme binnen en sta ik 
natuurlijk helemaal klaar om mijn collega-Prins te 
begroeten… maar hij loopt mij gewoon voorbij. Maar 
goed… dat heeft Niels tijdens die Karnaval meer dan goed 
gemaakt. Een mooie herinnering van afgelopen jaar is het 
bezoek van Prins John met zijn hofhouding tijdens onze 
dweilmiddag op maandag. Samen met De Krieltjes kwamen 
ze toch maar mooi naar het Pierewaaiersrijk om daar samen 
met ons een geweldig feest te maken.

Maar ook zonder de Rommelpotters is Karnaval niet 
compleet. De quiz van Prins Kwèlpèèp en zijn adjudant 
Dirk zorgde afgelopen jaar voor volop hilariteit tijdens het 
ontbijt met de burgemeester. 

Dit jaar zullen de (openbare) activiteiten tijdens Karnaval 
helaas op een laag pitje staan. Maar blijf positief en vergelijk 
Karnaval dan maar met een goede fles whisky of wijn. Een 
jaar langer rijpen, zorgt voor een nog betere smaak.
Voor nu wens ik iedereen gezondheid, positiviteit en alle 
creativiteit om in 2022 weer een geweldig Karnaval mee te 
maken. 

Prins Rob d’n Urste

(en méé die uit d’n Rommelpot wordt elk fist te zot)

Afgelopen jaar vierden wij onze 11e 
verjaardag. Daar hebben we enorm 
van genoten. We vinden het dan ook 
super jammer dat we met karnaval 
niet met z'n allen kunnen dansen 
en muziek maken in de kroegen van 
ons mooie Döllekesgat. 

We beloven wel: als het straks weer 
allemaal mag en kan, bouwen we 
met alle Dollen en Dollinnen het 
grootste en mooiste feest ooit! 

Alaaf! 

Unne Dol en 
unne Pier: 

dès garantie 
vur plezier !!

De Eigenheimers

ZÔ ZIEDE NOGGES WÈ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ervaren specialist in: 

 
•• uitzenden 

•• payroll 
•• recruiten 

•• detacheren 
•• vakantiewerk 

•• werving en selectie 
•• tijdelijk werk en vaste banen 
in alle voorkomende sectoren 

 
www.maximjob.nl 

 
 

 
 
 

Burg. Verwielstraat 3a •• Oisterwijk •• 0135219615 
oisterwijk@maximjob.nl 
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Een percussieband met 30 vrouwen en 1 man dat is 
Hardslag! Wij zijn een hechte club met enthousiaste 
leden en een zeer bevlogen en kundige bandleider 
Bart van de Put. Ons repertoire omvat meer dan 10 
afwisselende nummers. Onze kleurrijke uitstraling 
tovert bij menigeen een grote glimlach op het gezicht 
en als wij dan onze samba ritmes ten gehore brengen 
is stil staan geen optie meer. 

Met veel plezier en enthousiasme spelen wij langs de 
kant bij de Ten Miles, de avondvierdaagse, de Efteling 
en Samba festivals, je kunt het zo gek niet bedenken of 
je komt ons tegen. 

Met karnaval zijn wij natuurlijk in Döllekesgat. Tijdens 
de optocht brengen wij een ieder in beweging met 
onze trommels. Maar wat hebben we al lang niet 
kunnen spelen, in maart gooide het weer ‘roet in het 
eten’ en ging de optocht niet door. 

En toen kwam… corona. 
In deze tijden houden wij het Hoofd koel maar ons Hart 
warm! Wij hopen op betere tijden, dan gaan wij weer 
trommelen tot onze vellen er vanaf springen !!

Laten we nu in deze tijd eens niet kijken naar wat 
er niet kan, maar juist naar dat wat er wel kan! Dat 
vriendengroep de Kloontjes barst van de creativiteit is 
een gegeven. Kijk hierbij naar evenementen als Intents 
en Fusion, maar we moeten niet vergeten hoe het ooit 
begon... met karnaval! Het hedendaagse Oisterwijkse 
karnaval komt samen in het evenement voor jong en oud, 
KLM OPEN AIR!

Dat we karnaval in 2021 niet vieren op de manier zoals we 
die al jaren gewend waren met een evenement als KLM 
OPEN AIR, is helaas een feit. Laat ons dan maar na denken 
over een creatieve oplossing om het feest der feesten niet 
zomaar aan ons voorbij te laten gaan! Benieuwd naar de 
plannen en ideeën? Blijf ons volgen op social media!
Komend jaar geen polonaise of zij aan zij aan de bar met een 
glas bier. Volgend jaar doen we het dubbel en dik over, op de 
gebruikelijke manier! 
Wij zijn er dan zeker weer bij!
Blijf gezond en let op elkaar, karnaval of niet! 

Zô ziede nogges wè!

Alaaf!

Hardslag
Karnavals-
stichting 
De Kloontjes

RUIME KEUS EN 2.000M² WONEN, 
SLAPEN, VLOEREN EN RAMEN!

UW COMPLETE WONINGINRICHTER

Sprendlingenpark 40-42    

   013 - 5212044 

•   5061 JV Oisterwijk

2.000M² WONEN, SLAPEN, 
VLOEREN EN RAMEN!

www.michielswoonstijl.nl

POSTBUS 276    5060 AG OISTERWIJK    NIJVERHEIDSWEG 13A OISTERWIJK    TEL. 013-5230986
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Zô ziede nogges wè!
En we ziede dan?

Blije gezichten, van de leden van KansPlus Oisterwijk e.o.

Glunderend, omdat ze gezien worden in een rol met karnaval.

Verwondering, bij mensen aanwezig als ze zien wat deze jongeren in hun mars hebben.

Vertrouwen, bij KansPlus Oisterwijk e.o. omdat ze weten dat het altijd goed gaat 
in de mis en de dinsdagmiddag bij wijkcentrum Pannenschuur.

Geluk, omdat ze meetellen bij de mensen die zich ‘gewoon’ noemen.

Zelfvertrouwen, bij de jeugd omdat ze weten dat ze deze bijzondere taak goed doen en erbij horen.

Kleuren, omdat ieder zijn kleur meebrengt in deze karnavalsdagen.

Totaliteit, omdat het vóór en mét iedereen is.

Samenwerking, met de andere karnavalsverenigingen, pastoors en de gemeenschap van Oisterwijk.

Inspiratie, voor iedereen om blij te zijn met datgene wat je hebt, om je weer eens in te zetten voor mensen die ’anders’ zijn.

Gelijkheid, voor iedereen, met of zonder karnavalsmasker.

Dankbaarheid, dat Grootvorst Henk onze jeugd zo een plaats heeft gegeven in de Oisterwijkse gemeenschap. 
We zullen hem missen maar nooit vergeten!

Saamhorigheid, alle geledingen die samen werken aan een mooi karnaval; sponsoren, parochie, karnavalsverenigingen, 
boerenbruidsparen, dweilorkesten, koren, fotografen, lokale omroepen.

Trots, bij ouders, jeugd, begeleiders dat we dit mooie en kostbare stukje mogen bijdragen aan karnaval.

Geloof, in elkaar, welke wind er ook gaat waaien, samen kunnen we het maken!

Positiviteit, kijken in mogelijkheden, doen wat wél kan.

En er is vast nog veel meer te zien, asgemarkékt!

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…

CV De springveren

Burgemeester Hans Janssen
Zô ziede nogges wè!
Karnaval 2021 staat voor de deur. Hoe het gevierd wordt, is nog niet helemaal duidelijk maar 
de vindingrijkheid van onze Dollen en Dollinnen kent geen grenzen, ook niet door Covid-19. 
Johann Wolfgang von Goethe zei het al: “In de beperking toont zich de ware meester 
en alleen de wet kan ons vrijheid geven”. In Döllekesgat hebben we ons die wijsheid 
eigen gemaakt. Hoe beter we ons houden aan de maatregelen, hoe sneller we onze 
bewegingsvrijheid weer terug krijgen. En binnen die maatregelen kan nog best veel. Dat 
heeft Stichting Döllekesgat al laten zien op 8 november, met de karnavalsversie van 
de Grote Oisterwijkse Show. Een nieuwe manier van vieren waarop we toch met elkaar 
verbonden zijn, zô ziede nogges wè!

Vorig jaar schreef ik in de Döllekeskrant over de zeer strenge winter van ’63. 
En dat de hoge dames en heren van Döllekesgat zich niet lieten weerhouden door de 
weersvoorspelling. 
Ondanks sneeuw en ijs ging de carnavalsoptocht gewoon door. Nu staan we voor een hele andere 
uitdaging, maar ook nu weer geeft Stichting Döllekesgat zich niet gewonnen. Aan ons lijf geen polonaise dit jaar, maar de 
verbondenheid voelen we misschien wel meer dan ooit. 

Hoe dan ook wordt karnaval 2021 een bijzondere editie. Met initiatieven die we een jaar geleden nooit hadden kunnen 
(en hoeven) bedenken. Met enorme creativiteit en saamhorigheid. En met een ongekende bereidheid om er samen het beste 
van te maken. Dat is, ook voor de toekomst, een hele waardevolle constatering. Hopelijk vieren we in 2022 weer karnaval als 
vanouds, dan ziede toch net iets meer!

Blijf gezond, en let op elkaar Dollen en Dollinnen.

Hans Janssen,
Burgemeester 
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Beste Dollen en Dolinnen,
Zoals wellicht bij U bekend is wordt er ieder jaar met karnaval een etalagewedstrijd georganiseerd.
Ook dit jaar weer maar nu met een extra tintje. De Raad van Mastendollen heeft het idee geopperd om, in deze rare tijd, een 
publieksprijs beschikbaar te stellen om alle Dollen en Dollinnen de gelegenheid te geven om hun favoriete etalage te kiezen.

Dus …

Als U door de winkelstraten loopt kijk dan eens extra naar 
de versierde karnavalsetalages. 
De winkeliers hebben hun uiterste best gedaan.

Als U uw keuze hebt gemaakt voor de mooist versierde etalage 
stuur dan een e-mail, 
tussen 5 en 11 februari, met de naam van desbetreffende 
winkel naar onderstaand e-mailadres.

De publieksprijs wordt uitgereikt op zaterdag 13 februari 
door Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins John dun Urste 
en Jeugd Prins Rens dun Urste. Wij hopen dat wij U met 
bovenstaand bericht toch een beetje een karnavalsgevoel 
hebben kunnen geven, doordat U volop hebt kunnen 
genieten van Kleurrijke Döllekesgatse Karnavals Etalages !!

Succes met het jureren!

e-mailadres: adjeenthea@ziggo.nl

Etalages kèke??

Zô ziede nogges wè!!
Karnaval voor de 
jeugd in de 
Trappaf tijd.

De Kloontjes, hoe kijken zij naar de toekomst van karnaval voor de jeugd?

In bijgaand artikel van het NRC is duidelijk de rol van dorpsarts Henk Berben als bewaker van de karnavalstraditie 
de boerenbruiloft. Hij legt de journalist de gang van zaken uit. Het is alsof een ontdekkingsreiziger de gewoonten 
en tradities van een onontdekte stam onderzoekt. Het is de afgelopen jaar overleden Henk op zijn allerbest. 
Volledig opgaan in zijn rol. Serieus in de rol, humor in de uitvoering.

Ik zal hem erg missen,
Karel Verkerk

Henk Berben

November 1966 startte de afdeling karnaval. Er werden 
stembriefjes uitgedeeld door de organisatie op een 
zaterdagavond aan de bezoekers van toen en het lukte om 
daaruit een Raad van Elf, hofdames en een Prins samen te 
stellen met een breed draagvlak binnen Trappaf.

Na intens beraad werden de leden van de Raad van Elf 
gekozen, de adjudant, de nar en natuurlijk de hofdames wat 
een makkelijke keuze was uit de vele jonge dames (gezellige 
meiden) die Trappaf bezoeken. 

De leden/vrijwilligers van Trappaf hadden allemaal een 
taak in de afdelingen/commissies, zo ook karnaval. Deze 
vrijwilligers organiseerden een geweldig karnavalsfeest voor 
jong en oud waarbij alle leeftijden aan bod kwamen. 

Zo ontstond de allereerste karnavalsmiddag voor kinderen 
op maandag in het Trappaf gebouw, waarvoor alle kinderen 
van Oisterwijk werden uitgenodigd. Een drukbezochte 
middag, met leuke karnavalsmuziek van de DJ en voor de 
kinderen een ludieke actie, frisdrankjes kosten slechts een 
dubbeltje. Door het grote succes groeide dit uit tot twee 
kindermiddagen en ondanks dat de consumptieprijzen 
overal stegen, is het voor “kinderen een kwartje” gebleven. 

De overeenkomst tussen jongerenorganisatie Trappaf en de Kloontjes is best groot. Beiden ontstaan uit de behoefte iets voor 
de jeugd te organiseren. Alleen vindt vriendengroep de Kloontjes zijn oorsprong in karnaval en hebben zij geen eigen gebouw. 
Denk je aan karnaval voor de jeugd vanaf eind jaren 90, dan denk je aan Curnonsky en de Kloontjes. Sinds 1996 bouwen de 
Kloontjes (in dat eerste jaar nog onder de naam “de gekke koeien”) een wagen om mee te doen aan de optocht. Curnonsky is 
hun residentie waar buiten het karnavalsseizoen diverse feesten worden georganiseerd.

Het succes heeft naar onze mening te maken met twee redenen. Allereerst omdat de organisatie dezelfde leeftijd heeft als 
de doelgroep. Niemand weet namelijk beter wat hierbij aansluit dan zijzelf. En daarnaast is het meeliften op een bepaald 
“fenomeen” belangrijk. Zo zag je in de tijd van Trappaf dat het hebben van een jongerensoos in opkomst was. Voor de Kloontjes 
waren dit de KPJ feesten en opkomende dance festivals. De basis van succes ligt natuurlijk in een club met enthousiaste 
doeners.

Als wij naar de toekomst van karnaval voor de jeugd kijken zal er op den duur ongetwijfeld iets nieuws gaan gebeuren. De jeugd 
groeit niet meer op met de kroeg en de alcoholgrens is hoger komen te liggen. Wellicht dat weer een nieuw soort “fenomeen” 
uitkomst biedt. De digitale wereld zal daar ongetwijfeld een belangrijke rol in gaan spelen. De grote vraag blijft dan, hoe 
deze jeugd daarna weer aansluit bij het vieren van karnaval in de kroeg? Dat is in elk geval iets dat wij met bovengemiddelde 
aandacht volgen en ons steentje aan bij willen dragen.

Het was drukker dan ooit. Deze kindermiddagen waren alom 
bekend in Oisterwijk en vaders, moeders, opa’s en oma’s 
kwamen met de kinderen hier op af.

Op de dinsdagavond werd voor de jeugd, de jongerenavond 
van 15 – 17 jaar georganiseerd. Ook voor hen was de 
consumptieprijs verlaagd naar 50 cent, waardoor de avond 
erg druk bezocht werd. Vanwege dit grote succes brachten 
bevriende karnavalsverenigingen een bezoek aan Trappaf. 

In het Kerkklokje kwamen veel ingezonden brieven van 
ouders die zeer gelukkig waren met het karnaval voor de 
kinderen en jeugdigen in Oisterwijk. Ook een prominent 
gemeenteraadslid laat blijken zeer gelukkig te zijn met 
de wijze waarop Trappaf het karnavalsfeest in Oisterwijk 
organiseert. Na enkele jaren kreeg ook Trappaf zijn 
Jeugdprins met z’n eigen Raad van Elf en de dansmariekes.

Jeugdkarnaval...
Toen, nu en in de toekomst!
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Döllekesgat steek
Vouw het middenblad van de Döllekeskrant doormidden. 

Of sla het simpelweg dicht.

Vouw nog eens doormidden en daarna weer open. Zo maak 
je een middenlijn voor stap 3. 

Vouw links en rechts een driehoekige flap naar het midden. 
Vouw de onderste rand naar boven. 

Doe dit ook aan de achterkant. 

Vouw de flapjes die uitsteken van de onderste rand naar 
binnen. Plak ze eventueel vast.

Op de foto’s worden bovenstaande stappen nog eens extra uitgelegd. Wie herkent de BD (bekende Dol) op de foto? 

De hoed past altijd! Je kan je originele Döllekesgat-steek versieren zoals je zelf het leukste vindt. Maak een leuke foto van 
je creatie en stuur deze naar dollekeskrant@stichtingdollekesgat.nl. De leukste inzending wint een officiële Döllekesgat 

karnavalssjaal. Je inzending moet uiterlijk 17 februari 2021 binnen zijn. 

Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 
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Woordzoeker Rebus

Moppen en raadsels 
van Linne

Zoek de volgende woorden:

Jeugdprins Rens I heeft voor zijn verjaardag een konijn gekregen, genaamd 
Flappie. Rens speelt ermee buiten. Dan komt zijn juf langs en zegt: “Lief 

konijn zeg. Waar slaapt hij?” “O, gewoon bij mijn ouders op de slaapkamer” 
zegt Rens.“ “Stinkt dat dan niet?” vraagt de juf verbaasd. 

Rens haalt zijn schouders op: “Ja, dat wel, maar daar moet Flappie dan maar 
even aan wennen”.

 Prins John I komt bij de dokter met een vis onder zijn arm. 
De dokter zegt: “ah ik zie het al: arm uit de kom!”

Jeugdprins Rens I is op bezoek bij zijn oma. Als hij weggaat dan krijgt hij twee 
koekjes, 

in elke hand een. “Wanneer kom je weer?” vraagt oma. 
“Met karnaval” zegt Rens.” Dan kom ik als duizendpoot!”

Prins John I gaat vijf dagen karnaval vieren. 
Hij gaat op Maandag weg en komt ook op Maandag weer terug. 

Rara hoe kan dat?  

De Prins Karnaval van Kruikenstad komt bij de paardenhandelaar. 
Hij zegt: “Ik wil een paard voor mijn vrouw”. “Dat zal niet gaan meneer” zegt 
de paardenhandelaar. “Wij verkopen alleen paarden, we doen niet aan ruilen!”

An
tw

oo
rd

: z
ijn

 p
aa

rd
 h

ee
t M

aa
nd

ag
!

D-joppe
Echte naam: Joppe Ellenbroek
Leeftijd: 17 jaar
Genre: Allround
‘Bekend van’: Feestival 2020
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    Raad het 
  raadslid...
 
Zie jij wie het is?  Vergelijk de foto’s maar eens met het voorstelrondje van de jeugdraad.

Dit is onze 
nieuwe 
ceremonie 
-meester. 
Hij volgt zijn gro-
te broer en zijn 
grote zus op. 

Deze kleine 
piraat mag dit 
jaar voor het 
eerst een steek 
op haar hoofd 
zetten. Haar 
papa weet heel 
veel over 
tuinen.

We hebben een 
echt boef in ons 
midden. Kijk 
goed naar zijn 
lach en je ziet 
het meteen.

Dit kleine 
indiaantje gaat 
dit jaar voor de 
eerste keer mee 
met de jeugd-
raad. En die 
mooie vlechten, 
die heeft ze nog 
steeds.

En nog een 
klein lief lieve-
heersbeestje… 
Zou het aan 
de basisschool 
liggen?

Kleine Pipi! Ook 
deze knappe 
meid is er voor 
de eerste keer 
bij dit jaar. 
Ondertussen 
goed gegroeid, 
maar haar lach is 
nog hetzelfde.

Een kleine
boerenjongen, 
zou hij ook van 
kaas houden? 

Deze meid 
is een echte 
feestganger, 
dat zie je zo. 

Deze stoere 
vent is ook al 
ervaren! Zijn 
hoed heeft hij 
ingeruild voor 
een steek, en 
die bevalt heel 
goed. Kleine 
tip, hij zit op de 
Tovervogel.

Dit 'lieveheers 
beestje’ heeft 
er heel veel zin 
in! Ze gaat naar 
basisschool de 
Molenhoek…

Dit is een hele 
misschien wel 
een hele lastige, 
maar de echte 
kenners, zien 
het meteen!

Dit is een lasti-
ge hoor, en niet 
het clowntje, 
die is heel lief. 
Maar het is 
lastig te zien 
welk raadslid 
het is. Maar kijk 
eens goed naar 
de oogjes?

‘Lief klein 
konijntje heeft 
een vliegje op 
haar neus…’ Dit 
is een lastige, 
dus een tip. Dit 
is alweer haar 
3e jaar en ze is 
de rechterhand 
van onze Prins.

Wat een dotje 
is deze kleine 
prinses! Ook 
zij mag voor 
de eerste keer 
mee! Haar 
haartjes zijn 
inmiddels wat 
langer….
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Dorpsstraat 3, Oisterwijk

Geen Karn
aval dit jaa

r?...
Kom lekker tennissen..

Wel Karnaval dit jaar?...

Kom daarna tennissen bĳ

Bĳ inlevering van deze bon €11,11 korting op je lidmaatschap
(alleen nieuwe leden) aanmelden kan op www.tecotennis.nl

of bestuur@tecotennis.nl
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Het komt helaas niet als donderslag bij heldere hemel, 
maar dat het realiteit is geworden doet toch serieus pijn 
in ons Döllekes-hart. Karnaval zullen we hoe dan ook thuis 
moeten gaan vieren…

Een bittere pil want de charme van karnaval is juist dat je jan-
en-alleman tegenkomt in een volle kroeg, in een gammele 
polonaise of bij de bier overgoten wc’s. Dit jaar zit je gewoon 
op je eigen schone wc en als je de deur opent zal er niet een 
onverwachte bekende voor je neus staan. Ik sta d’r mee op 
en ga d’r mee naar bed. Vannacht droomde ik er zelfs van. 
Een nachtmerrie zulde denken? Nee, niks was minder waar. 
Moete luistere…

In opperbeste stemming haalde ik de kist van zolder, trok 
m’n karnavalspakkie aan, gooide er wat bier overheen en ik 
ruukte de kroegen al. Trots als een Dölleke hing ik de vlag uit 
terwijl ik luister naar dat ultieme playlistje met de speakers 
vol open. We gaan beginnen, met `t verzetten van je zinnen, 
aldus DJ Cor.

Vrijdagavond is altijd een moment van inkomen, dat was nu 
niet anders. Compleet uitgedost zitten we wat onwennig 
aan de keukentafel. We kijken eens goed naar elkaar en 
zodra we ook die fopsnor hebben opgeplakt en de feestneus 
van Mien hebben gevonden zijn we de schaamte voorbij. 
Karnaval 2021 is aan! Alle karnavalsnummers krijgen ineens 

een andere dimensie. Zo hebben we na 12 flessen bier en 10 
shotjes Schrobbelèr al 6 keer gecheckt of dat paard al in de 
gang staat, zitten we op de grond op 1,5m afstand en gaan 
we van voor naar achter en hebben we al meerdere keren 
Jomanda om Hoop gevraagd. 

Zaterdag en zondag hadden we gewoon een actief online 
en buiten programma. Om 11.11u starten we met de eerste 
challenge. In vol ornaat en nog extremer uitgedost dan 
de avond ervoor gaat ieder voor de winst op ’wie bakt de 
meest originele eieren’. Daarna knutselen we een imposante 
praalwagen (miniatuur model) voor op de salontafel en 
bellen we in met Prins John I. Na zijn korte toespraak 
maken we ons klaar om richting raadhuis te gaan om daar 
symbolisch den dol te hijsen. Al die kleine Döllekes vormen 
uiteindelijk toch D’N DOL!

Om 15.00u zou “normaal” gesproken het KLM Open 
losbarsten. Met pijn in ons hart lopen we terug richting 
huis en zingen we een KLOONTJE hoger, denken we 
LAMALULLEN en MENS ERGER JE NIET, VERWONDER JE 
SLECHTS.

Bij thuiskomst zetten we de muziek weer vol open, nuttigen 
we de nodige alcoholische drankjes en zingen we heel hard 
Brabantse nachten zijn lang… 
(de buren kennen ons inmiddels). 

Op zondag klappen we de laptop weer open en zien we de schade op ieders gezicht van een nachtje flink doorhalen. We laten 
alles de revue nog eens passeren van de dag ervoor en maken ons dan op voor de grote virtuele optocht van Döllekesgat. Want 
ja, je dacht toch zeker niet dat het geknutsel van de dag ervoor zonder reden was? Het mooie aan deze optocht is dat werkelijk 
iedereen kan deelnemen. Lange wachtrijen in de kou worden bespaard en alcohol is tijdens deze optocht toegestaan. Om 
14.11u maken we live verbinding met Prins John I vanuit zijn woonkamer. Hij zal het startsein geven en tevens alles nauwlettend 
in de gaten houden. Prins John en zijn raad zullen deze optocht belangrijker zijn dan ooit tevoren! Tussen 17.00u en 19.00u 
bestellen we telefonisch bij de plaatselijke snackbar unne mexicano en een friet saté, een lihamboutje en een kaassouflé. vijf 
kroketten en drie korteletten, en gift ook mar unne smulrol meej. Unne viandel, doet die ook mar in, en een berreklaauw, en een 
open bin. Drie frikandellen en een brooike kehs, en een grohte friet speciaol, meej dubbel masjenais.

Bij het lezen van deze bestelling zul je denken dat we met 12 
personen zijn. Nope, 4 en we hebben honger...
Na het eten zetten we voor de laatste keer de polonaise in, 
gooien we die hendjes nog 1x in de lucht, zakken we nog ‘s 
lekker deur en zing ik “als ze me missen”…

Door: Femke Joosen.
Een droom van een karnaval

Miss Monkel
Echte naam: Femke Joosen
Leeftijd: 34
Genre: vunzige deuntjes
Bekend van: vriendin van de ceremoniemeester 
en schoonzusvan de Prins

Creatieve dagbesteding voor bijzondere
 mensen

VAN ZON vof
Installatie- & Loodgietersbedrijf

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

Zo werd een nachtmerrie voor mij toch nog een droom van Corona-proof karnaval. 

Beste lezers, we staan bekend om onze gastvrijheid, onze creativiteit en vooral onze gezelligheid. Een Dölleke ben je niet voor 
even maar voor je hele leven. Het karnavalsgevoel zit nu eenmaal in ons bloed en kruipt waar het niet gaan kan. Beleef het 
karnaval op een veilige manier en geniet van alle dingen die we wel kunnen, uit óf thuis. Hang die Döllekesgat-vlag uit. Mooi 
gevoel van saamhorigheid en ongetwijfeld een prachtig gezicht. 

Zô ziede nogges wè!

Liefs, Femke Joosen
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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 afgelopen jaar nog wat gek.
Toen voor 2021 “Zô ziede nogges wè!” bedacht werd, dacht men: dat gaat wel goed,

maar ook dit jaar hebben Prins John I en Jeugdprins Rens I geen opstoet.

De Kindermiddag gaat dit jaar helaas ook niet door,
dus zingen wij nu met z’n allen in koor:

We wensen jullie veel wijsheid en vooral gezondheid voor komend jaar, 
in 2022 staan wij weer vol enthousiasme voor de kinderen klaar!

Alaaf!
Kommissie Kindermiddag

Kindermiddag

• WWW.REBELSCURVYFASHION.NL •

• 
ST

YL

E H
AS NOTHING TO DO WITH SIZE •

HOOGSTRAAT 8 - OISTERWIJK - T 013 7857505
WEBSHOP: WWW.REBELSCURVYFASHION.NL

TRENDY CURVY FASHION 
[ MAAT 42-56 ]
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Kansloos is een gezellige club mensen die houden van een 
feestje en gezelligheid. Bijna 12 jaar geleden kwamen we 
elkaar elke dag tegen op het schoolplein en als we met de 
kinderen Karnaval gingen vieren in De Waterhoef. Daar 
konden de (toen nog) kleine kinderen lekker karnavallen 
(hossen, springen en rennen) en papa en mama konden 
gezellig aan een (hang)tafel een klein biertje doen. 

Omdat het zo gezellig was kwam er op een gegeven moment 
iemand met het grandioze idee om samen met elkaar 
karnaval te gaan vieren. We stonden toch al de hele tijd 
tegen elkaar aan te ouwehoeren. Dus... dat gingen we doen!

Zodoende gingen we in 2009 met een man of 16 voor het 
eerst echt samen als groep karnavallen. Niet alleen naar de 
Waterhoef, maar ook (nadat de kindjes op bed gelegd waren) 
in Oisterwijk de boel op stelten zetten. 
Dat was een groot succes. 

Maar we hadden een probleem. We waren dan wel een groep 
maar we hadden nog geen naam. Wat zullen we doen? We 
keken elkaar allemaal eens goed aan en rekening houdend 
met al onze kwaliteiten dachten we: “Kansloos”. Daar kon 
iedereen zich wel in vinden. Vanaf 2010 bedachten we elk 
jaar een ander thema: OPT (Osterweks Pliesie Team), Rood, 
Zilver, Jungle en nog een paar. Tegenwoordig hebben we 
zelfs ook een officieel logo! 

Vorig jaar (2020) wilde we het 11-jarig bestaan van 
“Kansloos” vieren. We wilden meedoen met de optocht. 
Kosten noch moeite werden gespaard om een hele mooie 
wagen in elkaar te zetten. Maar toen kwam de domper: sinds 
lange tijd ging de optocht niet door vanwege het slechte 
weer. Dat was wel een flinke tegenvaller. Die houden we nog 
tegoed! 
Hopelijk kunnen we in 2021 de draad weer oppakken. Maar of 
corona ons dat toelaat… dat weet nog niemand. 

Met Kansloze groet,

Kansloos

Wie is Kansloos?

Döllekespraot  
Hedde gijt al geheurd van Stichting Döllekesgat?
Nah, t zal allemaal wel niet doorgaon, hè, met die 
Coronacrisis. K heb er voorts een bietje tabak van, die 
Corona is me wat. 

Zedde nouw gek! Karnaval 2021 gaat er komen! 
Da mende nie. Ik heb ermee in menne kop gezeten en kon 
allênig bedenken da het Karnaval ons werd afgenomen. 

Welnee, gij het toch ook meegedaon met dien 
bingo waar Stadsprins John I & Jeugdprins Rens I 
werden bekendgemaokt?
Jao, agge mar leut het. We hedden ons meej die bingo 
goed vermaokt! 

Krek wà'k wou zeggen. Ge mot dus nie maauwe, die 
bedenken wel weer wè die meense van Döllekesgat. 
Dè is waor. Zô ziede nogges wè!

Aniek Beemer – Verbraak
Stadsdichter gemeente Oisterwijk

Heel, heel lang geleden… over het spoor op de Haarenseweg werd 
er op straat gevoetbald. Dat was zo leuk dat er af en toe ook een 
elftalleke werd geformeerd en we op een echt voetbalveld mochten 
spelen. Bijvoorbeeld op het veld van huize Assisie. 

In 1970 werd het serieuzer: echte shirtjes, meer wedstrijden, de 
Boskant als thuishaven, en er werd met wat alcoholische inspiratie 
een ludieke naam aan het clubje gehangen: FC NOTT, de afkorting van: 
Feest Club Nooit Op Tijd Thuis. 

Onder de vlag van FC NOTT gingen we ook meteen als groep karnaval 
vieren. Met uiteraard als jaarlijks hoogtepunt Den Optocht!!! Wat hebben we zoal gepresenteerd: 
• de Heertjes van NOTT, allemaal met groene slipjas en een hoge zijden grunen hoed; 
• de PatriNOTTJES, allemaal met een trommeltje van Storikus; 
• een hele lange fiets met 13 zadels, allemaal bezeten door een Notter; 
• en dan de wc potten op wieltjes; Henk had er zelfs een motortje op gemonteerd; 
• en het treintje van Rommeldam: nostalgie van de bovenste plank. 

De voetballers van het eerste begin krijgen op een gegeven moment wat fysieke ongemakken. Het moment om ook een 
andere weg in te slaan: de NOTTkapel wordt opgericht. Het eerste optreden op de bruiloft van Henk en Els met Una Paloma 
Blanca. Tegelijkertijd de start van een jarenlange deelname aan het blèrkonkoers. In het begin nog in de Weijenbergh, later via 
Durendael naar de Tiliander.
• Frans und Beatte aus Sprendlingen was één van de eerste successen;
• maar het hoogtepunt: de wèke van Ôsterwèk.

We wonnen, kregen een bokaal, mochten een bandje opnemen en deden mee aan de strijd om het Brabants Karnavalsnummer 
van het jaar. En mochten zelfs op de sauwel en de gala optreden. 
• op het laatste blèrkonkoers hebben we dit nummer wederom opgevoerd vanwege ons lustrum. 

FC NOTT heeft al die jaren actief deelgenomen aan het karnaval in Döllekesgat: in allerlei commissies, besturen, boeren, 
boerinnen, en zelfs unne echte prins. Hele goeie contacten met alle clupkes van het ut Ôsterwèks karnaval. Maar in het 
bijzonder met De Zotte Mulders was en is de band nog altijd heel hecht. 

En vanaf 1970 zijn we nou in 2020 beland: VIJFTIG JAAR FC NOTT. Helaas… geen feest… zelfs geen samenkomst… niks nie! 
Maar let wel: die veftig jaor nemen ze ons nooit mir aaf! De geweldige herinneringen blijven voortleven!

Wat doen Koninginnen tijdens een lange lockdown?
Zij doen mee aan alle bingo's en quizzen georganiseerd door en 
voor ons mooie Döllekesgat. Hebben diners en gourmetschotels 
afgehaald bij de lokale horeca. Deze Koninginnen zijn NIET op 
vakantie geweest en gaan zo schandaalloos 2021 in. Ze hebben 
zo goed als het ging doorgewerkt en bemoedigende berichten 
gestuurd naar alle prinsesjes van Döllekesgat. Maar nu de datum van 
karnaval dichterbij komt wordt onze rationele kant toch op de proef 
gesteld: we willen maar al te graag proosten met de pink omhoog.

Wat in het vat zit verzuurt niet en zo ook niet ons enthousiasme om 
er het volgende karnavalsseizoen een prachtig feest van te maken.
We wensen één ieder al het moois toe.

Hoezee!

KKV met de pink omhoog

FC NOTT

Koninklijke Lockdown
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Osterweks woordenbuukske
(bron: 't Is Toch zô! Oisterwijkse Karrenevals kraant 1965) 
In 1965 heeft de karnavalsvereniging ‘t is toch zo’ in hun karrenevals kraant een fantastisch lijst met 
oisterwijkse woorden gemaakt. Heel tof om te lezen. Kun jij ons helpen aan typische ‘Osterwekse’ begrippen? 
Mail deze dan naar info@dollekesgat.nl en help ons onze prachtige taol op te slaan en door te geven.

LAOI
zit meej Karreneval 
hardstikke vol bij de 
kastelein

ABBUUS fout

AORIG vremd

BEGAOZZIEDRAOGER iets van 'nne fiets

HENDIG meej gemak

SCHAOI moete nie veroozaoken

SAOVES wilde 'r nie naor toe

SMERREGES kunder 't nie uit

GEBRAOIEN HAON
dooie haon mer dan 
gebakken

NON DE KNETTER non op 'nne scooter

PELIEZIE
hebben buukske bij d'r 
meej bonnekes erin

REES-PLEEJ scooter

MERTKRAOM winkel zonder deur

DE LEND
leej midden in 
Osterwek

RILS loopt de trein over

PENT doe zeer

GRAAS gruunte vur 'n koei

KIEP vrouw van d'n haon

WEND
kunde 't beste meej 
hebben

KIEST houten doos

BEKANT schilt nie veul

MISTAL dikwuls

MEULEN huis meej wieken

SLAOI gruun gruunte

WENTER kachel aon minsen

GIESTEREN vur vaondaog

LAACHEN moete veul doen

PERD vurganger van d'n auto

DÖRREPUL kunde lilluk over vallen

HAOST spoeien

AFWAAS
laoj meej Karrenaval 
mer drie daogen staon

KÈRS 
touwke meej waas 'r 
umhenen

KRAANT zitte nouw in te lezen

LÈRS hoge schoen van rubber

BEKKER
moet meej karreneval 
mer waochten op de 
centen

GEMINTERAOD
die heej Osterwek pas 
'nne goeie

LANTERREPAOL WC vur hundjes

KOJBOJ
jongen uit 't wilde 
westen

HERRING 
kunde kopen bij d'n 
visboer

VERBOOIEN mag nie

OUWE KLAORE belegen snevel

VRUUG nie laot

PILSKE 
moete veul, mer ok weer 
nie te veul vatte meej 
Karreneval

TILLEVIZIE
Kèstje waor nie veul 
bezunders uitkomt

WOORD WOORDUITLEG UITLEG

DJ JordyZ
Echte naam: Jordy Zwerts
Leeftijd: 23
Genre: allround
‘Bekend van’: Optredens in Cafe Koosje, Lovo en De Grote Oisterwijkse Show. 
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Onze wagen staat sinds vorig jaar compleet ingepakt 
met folie klaar voor een geweldige karnavalsoptocht. We 
denken dat we het motto toch maar aan moeten passen, 
evenals de spanning van de banden. Kortom: zwaar klote!
Als we moeten wachten tot een volgend karnaval is 
de helft van ons de 60 jaar gepasseerd, en hebben 
verschillende leden alweer 2 kinderen erbij. Ook de 
jaarlijkse BBQ is niet doorgegaan. Ook al iets waar we naar 
toe leefden. Dus veel dorst geleden dit jaar. 

Maar toch! We blijven positief, nemen op tijd een pilsje en 
kijken hoe we dit jaar met karnaval toch iets kunnen beleven. 
Het begint gewoon toch te kriebelen als de datum nadert. 
Dus zorg dat je op tijd onze nieuwe badge koopt en aanwezig 
bent met karnaval om hem aan iedereen te laten zien. Zô 
ziede nogges wè! 

Toch houden we ook de moed erin en proberen waar 
mogelijk, onder de geldende regels, toch iets van karnaval 
te vieren. Geen optocht met alle leuke bouwmomenten en 
geen Roze Maandag. Wel gaan we weer onderscheidingen 

uitreiken en daar waar we eventueel de kans zien en mogen 
wellicht de polonaise lopen. 

Bij een versoepeling zouden we het wel leuk vinden als 
bijvoorbeeld het Halfvasten weer eens afgestoft kon 
worden. Wij willen hier graag aan meewerken. Is dus een tip 
voor de karnavalsstichtingen en verenigingen…
 
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!

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.

De Witte Handjes

Burgemeester Verwielstraat 5A
5061 JA Oisterwijk

T. 013-7620244
E.  info@feestwinkel-oisterwijk.nl 

OPENINGSTIJDEN:
Di t/m do: 9.00-18.00 uur

Vrij: 9.00-18.00 uur
Za: 9.30-17.00 uur 

 - O I S T ER W I J K  �

Volg ons op 

ZÔ ZIEDE NZÔ ZIEDE NOOGGES WÈ! GGES WÈ! 

 BEKIJK ONZE WEBSHOP: 

www.feestwinkeloisterwijk.nl

MEE ONZE BALLONNENMEE ONZE BALLONNEN
HEDDE ALTIJ VEUL BEKÈKSHEDDE ALTIJ VEUL BEKÈKS

De Döllekesgat

sjawls en vlaggen 

bij ons te koop! 
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Karnaval in de jaren '70

‘Het was ieder 
weekend 
karnaval 
bij ons’
door Ans Vekemans

Als je in Oisterwijk vraagt: Wie was een markant 

karnavalsvierder in de jaren ’70, dan komt al gauw de naam 

van Harry Buddemeijer naar voren. De Döllekeskrant is 

benieuwd hoe karnaval toen gevierd werd en wil graag van 

hem weten hoe het toen was. Maar Harry is even niet in 

de gelegenheid om het ons te vertellen. Gelukkig springt 

zijn vrouw Corry voor hem in. Al moet ze wel even in haar 

geheugen graven. ‘ ’t Is weer even geleden’, zegt ze. ‘We 

zijn al bijna 85 jaar oud.’

Corry vertelt dat Harry en zij in 1962 lid waren geworden 

van karnavalsvereniging  ’t is Toch Zo. ‘Die had Loes van 

Goethem samen met zijn oom Jan en anderen opgericht. 

Onze thuisbasis was café ’t Oude Nest. Er was toen in 

Oisterwijk nog een karnavalsvereniging, De Knolraop, 

die bij Janus Puts boven de Dorpsherberg resideerde. 

Later kwamen er ook nog De Zotte Mulders bij, die bij 

café ’t Molentje zaten en overigens nog steeds bestaan.’ 

Het was de tijd dat de welvaart in Nederland en dus ook 

in Döllekesgat toenam en dat mensen meer te verteren 

kregen. De Stichting Openbaar Karnaval (SOK) was in 1968 

met activiteiten voor volwassenen gestart. Harry werd 

door de SOK gevraagd voor de Raad van 11 om ook daar 

hofzanger te worden. Oisterwijk ging op grote schaal 

karnaval vieren. Corry: ‘We kenden veel  mensen en we 

vormden met karnaval een gezellige groep. De sfeer in het 

hele dorp was gemoedelijk, we waren net wat uitbundiger 

dan normaal. En we dansten de polonaise, hoewel ik daar zelf 

niet zo weg van was.’  

Bar den Mastendol

‘In 1973 begonnen we bar den Mastendol in 

de Stationsstraat, die alleen in het weekend 

geopend was. We hadden het oude magazijn 

van Pieter Coenraad (achter de Hema) als bar 

ingericht. Onze bezoekersgroep bestond vooral 

uit jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. 

Zelf waren we eind dertigers, dus dat paste 

mooi bij elkaar.’ Harry, die doordeweeks in de 

verzekeringen werkte, zorgde er samen met 

Corry voor dat de Mastendol een succes werd. 

‘Hij trad op als zanger bij ’t is Toch Zo en de SOK 

en hij zong ook in onze eigen bar. Dat gaf een 

feestelijke sfeer. Het was ieder weekend karnaval 

bij ons. Daarnaast vermaakte Harry alles en 

iedereen. Dat vonden de gasten prachtig.

In 1982 stopten we met de bar. We wilden het 

oorspronkelijk maar twee jaar doen, maar omdat 

het zo goed liep, is het negen jaar geworden. 

Karnaval vierden we nog een aantal jaren, totdat 

onze twee zoons groter werden en zelf karnaval 

gingen vieren.’

Eén van hun zoons, Helmut, heeft het 

karnavalsgen van zijn ouders meegekregen. 

Hij is sinds jaar en dag lid van de Raad van 

Mastendollen.
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ANNITA BLIKT 
      TERUG!

Hoi. Mijn naam is Annita Schepens. 

Je zou me kunnen kennen van ons bedrijf aan
de Vloeiweg in Oisterwijk waar we fietsen verhuren. 
Ik ben getrouwd met Dion, moeder van 3 kinderen en 
allemaal zijn we verzot op karnaval! Velen zullen me 
vooral kennen als de hoffotograaf van de Prins en zijn 
gevolg in Döllekesgat. In die rol maak ik elk jaar met 
veel plezier heel veel foto’s van het allerleukste feest 
van het jaar.

De redactie van de Döllekeskrant heeft me gevraagd 
een selectie te maken van de mooiste beelden die ik 
vorig jaar schoot. Dat was alleen al een feest, heerlijk 
om herinneringen op te halen. De vele foto’s vind je 
terug op de volgende pagina’s. Veel plezier bij het 
bekijken ervan. 

Blijf veilig en gezond, hopelijk tot snel!

Liefs,
Annita

www.eethuysdelind.nl
013-5284187
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Karnaval 2020
Foto's door Annita Schepens
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Sociëté du Carnavallé sinds 2001 vriendschappelijk 
tegendraads

Nooit geremd door motto’s of actualiteiten kijkt Sociëté du 
Carnavallé terug op een aaneenschakeling van hoogtepunten 
sinds haar oprichting in 2001. We hebben gedanst, geskatet, 
gezwommen en geskied. We duiken immer uniform de 
optocht in als man of vrouw en wisselen onze kledingkeuzes 
af van comfortabel warm tot uitdagend schaars. We bieden 
entertainment van hoog tot bedenkelijk niveau en schuwen 
het niet onszelf daarbij te plezieren.

Het SduC-motto voor het komende karnaval is “laat je 
medemens niet stikken en blijf slikken”. Onomstotelijk 
is immers bewezen dat wanneer je slikt, je biertje of je 
Schrobbelèrke, je geen druppeltjes kunt verspreiden, wat 
de besmettingsgraad in ons mooie zuiden absoluut zal doen 
afnemen. Verder brengen we graag het advies uit om de 
ellenboog bij het alaaf wat hoger te brengen, tot deze zich 
voor de mond bevindt. Een nauw omschreven plan voor het 
aanstaande karnaval is er volledig volgens onze protocollen 
nog niet. We presteren goed onder druk en bekijken graag tzt 
waar we vriendschappelijk tegendraads kunnen zijn. We vieren 
waar mogelijk en helpen waar gewenst. 

Döllekesgat moet vertrouwen op de diepe sporen die zij 
al sinds onze heugenis achterlaat. Sporen van plezier en 
saamhorigheid met 5 dagen slappe klets en lekker dansen. 
Er is maar 1 virus dat altijd bij ons zal blijven en dat is het 
karnavalsvirus. 

President “in afwachting” Sociëté du Carnavallé

Lieve Dollen en Dollinnen,

Wat hadden we jullie, onze senioren, graag weer 
uitgenodigd voor een spetterende gratis karnavalsmiddag 
in Tiliander. Helaas zit dat er komend karnaval niet in 
door alle coronaperikelen. Geen Marco den Hollander, 
geen Huub Groenland, geen gezusters Broelauw, geen 
enthousiaste vrijwilligers om jullie een onvergetelijke 
middag te bezorgen. En wat te denken van al die sponsoren 
die dit altijd mede mogelijk hebben gemaakt en die jullie 
een warm hart toedragen. Het is niet anders. Maar neem 
van ons aan dat we er alles aan zullen doen om deze 
middag weer nieuw leven in te blazen zodra het kan. We 
kijken er naar uit jullie dan weer te zien en om met jullie 
karnaval te vieren. 

Maar we hebben nog wel iets in het vat voor dit jaar om het 
karnavalsgevoel bij jullie in stand te houden. Wat precies 
is natuurlijk mede afhankelijk van de stand van zaken met 
betrekking tot de coronapandemie. We laten het jullie bijtijds 
weten zodat komend karnaval niet geheel onopgemerkt 
voorbij gaat.

Bij dit stukje hebben we een foto geplaatst van 
hamermeester Cees de Bresser en hamermeester Lia 
van Hulst. Zij staan met alle andere commissieleden en 
vrijwilligers symbool voor heel veel gezellige onvergetelijke 
seniorenmiddagen. Voor vele ouderen was dit altijd een 
uitstapje om naar uit te kijken en om weer oude bekenden te 
zien en te spreken. En die middag moeten we in ere houden 
we gaan daar weer voor zorgen zodra het kan. 

Het is onze wens dat we onze oudere Dollen en Dollinnen 
zo snel mogelijk weer in goede gezondheid zullen treffen 
op de seniorenmiddag in Tiliander om samen weer een 
spetterende karnavalsmiddag te beleven.  

Sociëté du 
Carnavallé Seniorenmiddag

Beste karnavalsvierders van Döllekesgat, 

Na een zeer een bijzonder en bewogen jaar, waar we helaas te maken hebben gekregen met een 
virus en we dus helaas onze karnavalsfeesten anders zullen moeten gaan vieren, blijven we voor-
uitkijken. Karnaval is niet te stoppen. En door de aankomende “samensmelting” van Struivendurp 
en Döllekesgat deed dat me denken aan 2 seizoenen terug. Toen keken we al vooruit naar 2021, 
waarbij we onze prinsenwagen ter beschikking hebben gesteld om samen de optocht van Dölle-
kesgat te rijden. Dit was een dag met vele leuke reacties, gezelligheid en waar maar weer blijkt dat 
iedereen gelijk en welkom is, een mooie herinnering. Karnaval 2021 zal niet brengen zoals we dat 
gewend zijn, maar met een YouTube kanaal, social media en denken in mogelijkheden en niet in 
beperkingen is er zeker iets van te maken. Zichtbaar blijven in de gemeente en natuurlijk als het 
even kan ook fysiek. We zullen zeker van de creativiteit van eenieder gebruik maken, iedereen be-
trekken want het karnaval is van en voor ons allen. Helaas staan deze ideeën door de maatregelen 
die er op dit moment gelden, in de wachtkamer. Maar we zullen niet stilzitten, het bloed kruipt im-
mers waar het niet gaan kan. Wij wensen dan ook van harte dat ook Döllekesgat gezond mag zijn 
en blijven en toch kan gaan genieten van het mooie karnavalsfeest in welke hoedanigheid dan ook. 

Vier ’s karnaval vanuit oew hart, ook als is ’t dees jaor apart. 

Alaaaafffff Prins Wèner XXIII uit het Struivendurp. 

Struivendurp

Vinnie
Echte naam: Vincent van den Dungen
Leeftijd: 57
Genre: disco 
‘Bekend van’: Kunstkring en Weijenbergh
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Soms zeggen foto’s meer dan duuzend woorden. Of op 
z’n Döllekesgats gezegd: Zô ziede nogges wè! Op dees 
foto’s ziede nogges welke initiatieven dûr de Raad van 
Mastendollen meej middelen en mankracht ondersteund 
worden. Met onze 250 enthousiaste leden kunnen we trots 
zijn dat we een aardig steentje bijdragen aan het openbaar 
Karnaval in Döllekesgat.

Zô ziede 
nogges wè 
wij doen!

Raad van Mastendollen:

KLM Open Schôônste Kèkerke

Senioren Middag

Etalage wedstrijdKinder Carnaval

Ludieke acties

Trouwe honden

Jeugdraad

Kansplus

Verhuizingen: nationaal en internationaal

Meubel- / inboedelopslag

Logistieke diensten

Meubeltransport

Full service in logistiek

www.debresser.nl 013 - 52 82 372

Tilburg, Oisterwijk & Breda

Geweldig in verhuizen

info@debresser.nl
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Ja, het besef komt keihard binnen. Dit jaar geen karnaval 
waarbij we 5 dagen op pad kunnen met de band. En dat 
doet zeer. Maar we hebben afgelopen jaar niet bij de 
pakken neergezeten. Het mooiste moment was toch wel 
de serenades die we bij Stanislaus in Moergestel hebben 
gegeven. De dankbaarheid van de bewoners die al weken 
geen bezoek mochten ontvangen was hartverwarmend.  

Diezelfde avond werden de maatregelen verder 
aangescherpt waardoor we dit niet op meer plekken 
hebben kunnen doen. Vanaf dat moment werden onze 
repetitieavonden online. Wekelijks werden we verrast met 
creatieve quizzen die gemaakt werden. En de strijd was 
fel, want de winnaar mocht een hele week genieten van de 
‘Orde van de Blauwe Jas’-beker En die heeft een hele toer 
gemaakt, van Oisterwijk, Moergestel, Berkel-Enschot tot 

Dodewaard. Toen er meer ruimte kwam zijn we zelfs weer 
begonnen met repeteren op 2 meter afstand van elkaar. 
Wat was het heerlijk om elkaar weer live te zien en weer 
muziek te maken. We hebben zelfs een blèrkonkoersnummer 
gemaakt. Je wist immers maar nooit. 
Normaal gesproken beginnen we in oktober met 
de voorbereidingen voor ons Veurtoeterfeest op 
karnavalszaterdag. Ook dit jaar zijn we gestart, want wat 
als…. Maar helaas een Veurtoeterfeest waarbij orkesten 
spelen voor publiek zit er dit jaar echt niet in. Toch willen we 
karnaval niet zomaar voorbij laten gaan. We zijn nog steeds 
aan het kijken of we iets kunnen organiseren voor orkesten 
om op een veilige manier muziek te maken. Jullie horen van 
ons.

ZZZZZenderbijband

Veurtoeteren wordt 
Deurtoeteren

CV 
de durdraaiers

Beste Dollen en Dollinnen, 

Hier spreekt Prins Harrie d’n Urste van C.V. de Durdraaiers. 
Oftewel Harrie van Gorkum, 56 jaar jong en koeienboer te 
Moerenburg (Tilburg). Voorganger van het mooiste clubke 
van Moergestel met onze residentie in ’t Draaiboompje. 

Waarom heb ik in Moergestel toch zo’n goeie aard? 
Moergestel en Moerenburg: De grondslag en het soort 
volk zijn hetzelfde; dat ligt me wel. En ons moeder is er een 
van Mutsaers van ‘t Stokske. De beleving van karnaval in ‘t 
Draaiboompje ervaar ik dus al van jongs af aan in Moergestel 
en dat bevalt ontzettend goed. 

Vele karnavalshoogtepunten heb ik daar mogen ervaren, 
maar mijn onthulling als prins karnaval was er eentje om 
nooit te vergeten. Samen met onze prinscommissie hadden 
we een korte film gemaakt als parodie op de TV-serie 
Flodder. Met “Flodder in Gèssel” hadden we goud in handen. 
Zelf vertolkte ik de rol van Kees. Wat hebben we gelachen bij 
de opnames. Als ik aan sommige scènes terug denk, komt 
weer die glimlach op mijn gezicht. Een prins-onthulling die 
iedereen in het Pierewaaiersrijk nog lang zal heugen. 

Wat karnaval 2021 ons zal brengen is nu nog niet te zeggen. 
Maar dat we niet de karnaval gaan beleven die we gewend 
zijn, is wel een zekerheid. Hopelijk kunnen we de draad weer 
snel oppakken en er samen in Moergestel (en omstreken) 
weer een topfeest van maken.  

Tot slot wil ik nog wel even benadrukken dat het prachtig is 
om in Gèssel karnaval te vieren. Vier karnavalsverenigingen 
die er samen steeds weer een geweldig mooi feest van 
weten te maken. “Waor vènde dè ergens? Dè kan alleen in 
Gèssel!“

Ik wens iedereen in Döllekesgat toe, dat ze in 2021, op één 
of ander manier, het (Oisterwijkse) karnavalsgevoel toch 
mogen ervaren. Maokt dèggut goed maokt. Het nieuwe 
Moergestelse motto 2021 zegt eigenlijk alles: Ut goaj alle 
kaante op. Mar het komt goed!

Alaaf, Prins Harrie d’n Urste
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Sauwelaars
Lieve Dollen en Dollinnen,

Waar moet ik toch beginnen?
Het was een ontzettend raar jaar.
Van volle zalen in februari naar een lege Lind en Kerst met 
z’n tweeën, drieën of vier en een half. Ligt er natuurlijk net 
aan wie ge uit het genodigd!

Koningsnacht, bingo’s de 11de van den 11de, popquiz. Alle-
maal van achter een beeldscherm.
Niet zoals het hoort, maar we hebben het toch maar mooi 
met z’n allen gevierd!! Dan bende toch wel trots hoor!

Ik heb dit jaar veel inspiratie op kunnen doen. Ons vrouw is 
weer in verwachting en ik heb nogal wat Oisterwijkers zien 
hardlopen, skeeleren, honden uitlaten, joggen, kruipen, zwe-
ten, stinken, enz. Kortom deh wordt weer laaachuh!

Ik hou het niet te lang!

Lieve Dollen en Dollinnen, 2022 gaan we weer zoals we 
gewend zijn lachen in een volle zaal want alleen dan ziede 
nogges wè!

Proost,

Stef van Sus van Wout ome

Lieve meense,
Jè, daor is ie wir, de paoter famielijas, Nol Geutjes, in 
levende lìjve, van plan um toch vurlôpig nog mar efkus 
binnen te blève.

Dus van un afstandje, vanûit munnen èigen bubbel, meej 
nog drie aander, gaon hier de glaozen, gevuld meej nog mir 
bubbels tegen mekaander.

Jao pa, gezellig hier, zo meej z’n vieren vieren, hillemaol 
waor! Mar vur Gonnie gin bubbels, want die vallen bij mèn 
echt veuls te zwaor! Dè knettert zô hard in mun dêrreme, 
dan is’t net verboden vuurwerkherrie
dus grijp ik ûit mèn tasje naor dun oudvertrouwde, gruwelijke 
drôge sherry.

Nou Gonnie, vur mèn ôk gin bubbels, en dieje sherry zut 
hillemaol verknallen, dus ik vat un lekker kou pilske en draai 
vur jullie nog wè schôn gekleurde bingoballen.
Want dè kan ik, Berrie Geutjes, als unne volleerde entertai-
ner; helaas nou efkes zonder ons Kee
want die mocht nie in onze familiebubbel, dus die neem ik 
volgend jaor wir mee!

Zal ik dan mar ut laotste woordje doen, want meej al dieje 
alcohol verstaode hullie tonnie!
En ik krèg alleen mar cola! Jao, ik ben de jongste (en de knap-
ste) van de Geutjes , Tonnie!

Hé Dollen en Dollinnen, bij deze zeg ik PROOST, op afstand, 
mee un bietje minder feestplezier,
Mar volgend jaor, dan doe ik ’t life meej hil mun lijf en ôk meej 
bubbels én meej sherry én meej bier!  

De groeten van de familie Geutjes! 

Zondagmiddag, zoals gewoonlijk zit ik met een schaar en de 
kranten van afgelopen week aan de keukentafel. Ik verzamel 
zo stof om mijn sauwel te kunnen schrijven. Alle knipsels 
gaan in een doos, bijna een heel jaar lang.  De doos wordt 
zorgvuldig bewaard tot ongeveer eind december dan wordt 
de doos omgekeerd en alle stukjes gelezen. Alles wordt 
weer in de doos gedaan en opgeborgen, een dag of twee, 
drie.

Dan komt de doos weer tevoorschijn, alle knipsels worden 
weer bekeken en over de keuken verspreid, gelezen, bekeken 
en gerangschikt. Sommige vallen direct af die gaan terug in 
de doos, nog niet weg je weet maar nooit. Sommige brengen 
meteen een verhaal naar boven en die komen apart te liggen, 
de voorname knipsels.

Er wordt een lijstje gemaakt van onderwerpen, eigenlijk ge-
woon alle onderwerpen van de knipsels.
Er wordt geschoven, gelezen, geprakkezeerd en soms iets 
geschreven. En ondertussen ligt de tafel vol, de knipsels 
wachten tot ze nog eens opgepakt worden, bekeken, gelezen, 
ze wachten geduldig op de volle keukentafel. De tafel is de 
komende weken van de knipsels. Elk jaar is de keukentafel een 
aantal weken verboden gebied voor onbevoegden, alleen de 
knipsels en de schrijver mogen er aanzitten al bijna 25 jaar.

Maar dit jaar is de tafel leeg, geen knipsels. Ze zijn er wel, er is 
gelezen en geknipt het hele jaar, de knipsels zitten in de doos. 
Dit jaar blijft de tafel leeg.

Tis zondagmiddag, ik zit te knippen, de doos staat op tafel.  
De knipsels gaan in de doos, zoals altijd,
Ze worden bewaard, om later weer op tafel te komen. Komen 
ze volgend jaar weer op tafel?? 

Ik blijf knippen.

Gradje.

Dorpsstraat 15
5061HH  Oisterwijk

013-5213106 
06-425 688 97

www.mignonjuwelier.nl

Zô ziede nogges wè! 
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Sorry zit in 2021 in het 29ste levensjaar. We zijn dan al ruim elf jaar 18. Met je 18de mag je al volop bier of andere alcoholi-
sche dranken kopen en nuttigen. Dat geldt ook voor sigaretten en wiet. Het mag… Het moet niet. 

Je mag alle soort films kijken die er zijn. Je mag zelfs al autorijden en BOB-pen met je 18de. 
Dat kan wel eens handig zijn als een van je vrienden dit is met de Karnaval.

Maar in 2021 is het anders, ook al ben je 18 jaar met 11 jaar ervaring… dit jaar met Karnaval mogen er veel zaken niet. Maar er 
mogen zeker zaken wel. Daarom viert Sorry dit jaar Coronaval tijdens de Karnaval. We zijn druk met het samenstellen van het 

programma. Een aantal hoogtepunten kunnen we alvast noemen en met jullie delen.

Op vrijdagavond beginnen we traditiegetrouw met een broodje Martino. Hierna gaan we met een groot Gelagh spelen met 
Piepers, Buitenbintjes, Eigenheimers of wat Krielen. Net wat er in Den Kelder ligt. De zaterdag begint Coronaval officieel met 

het hijsen van de DOL-lekesvlag aan de gevels van onze huizen, waar wij Veur gaan staan Toeteren. Aansluitend maken we een 
begin aan één van de hoogtepunten van de zaterdag: KLM-Open-AIR. Weten jullie waar KLM voor staat tijdens Coronaval?? 

Nou, wel het volgende: Kantklossen, Linksompunnikhaken en Mekkeren. En dat alles in d’n achtertuin van ons eigen raadhuiske. 

Op zondag maken we een opstoet van de thuis leeggedronken bieren en Schrobbelèrflessen. Een grote optocht is mooi, maar 
maak het niet te Bont! De maandag kan niet anders beginnen dan met een goei eike en wat koffie van onze dames. ‘s Middags 
willen we nog iets gaan doen met Böllekes, maar hoe of wat dat weten we nog niet. D’n dinsdag is het op karakter. We moeten 

zelfs voort bij de koffie blazen. Maar gelukkig kunnen we vrij snel daarna een frikandelleke vatten deze middag. 

We hebben zeker nog voldoende ruimte in ons programma en ideeën zijn dan ook meer dan welkom… Maar laten we bovenal 
hopen dat ons stuk volgend jaar gewoon weer begint met een hele grote dikke vette K! KARNAVAL, SORRY VIERT HET!!! Want 

zo hoort het, met een K en niet met een C. Voor nu, ben lief voor elkaar, zorg voor elkaar en stay safe!! 

Coronaval, Sorry viert het.

DJ Jaap
Echte naam: Jaap Robben
Leeftijd: 19 jaar
Genre: Allround
‘Bekend van’: Ik draai al een aantal jaar met karnaval 
bij onder andere Curnonsky, De Tijd, Koosje, La Belle en 
op karnavalswagens. En uiteraard op de feesten van CV 
Bont!. Hopelijk tot snel!

Men Toost op men Döllekesgat 

Dees jaor vier ik Karnaval saomen mee den Döllekeskraant in 
de haand
En denk bij mun eige "Zô ziede nogges wè" vanaf deze kaant.
Want we vieren Karnaval al jaore hier bij ons in Döllekesgat 
Deh doen we mee groot en klèn iedereen gao mee op pad.
We beginnen de 11e van den 11e mee ut Blèrkonkoers ut 
kiezen van de Prins en ut Boerenpaar
En dan zen wij aon de beurt en kruipen dan in de ton als 
Sauwelaar.
En een paor weken laoter meuge we dan eindelijk 4 a 5 dao-
gen los
Mee heel veul plezier gedans en gehost
Alle bandjes lopen speulend over straot en wij der aachter 
aon
Om dan mee zun allen de Oisterwijkse kroegen af te gaon.
En dan nog den optocht iedereen doe mee of stao langs de 
kaant Serpentines in de bomen en ons Kee een confettie-ka-
non in der haand.

Zo vieren wij hier ouwerwets Karnaval mee hil veul leut en hil 
veul lol en zeggen dan tegen mekaare "ut was wir goud, tot 
volgend jaor" tijdens ut zakken van den Dol.Want lieve meen-
se al kunne we dees jaor nie gaon Karnavallen

Veur degget wit hijsen we dieen dol in ons Döllekesgat wir 
mee zun allen.
Dus meense houdt oewe nek recht en oewe Pink Omhoog 
Want ast goed is staon we mar 1 jaar droog.

Boemtaa !!!
PROOST Kee Krul 

En eindelijk was dan het zover - na zeuven lange jaoren
Want sinds dun urste van dees jaor - heurt Oisterwijk bij 
Haoren 

Wé zou ut toch gezellig zén - as Dollen en Dollinnen
Is lekker konne fiste- mee de Struiven en Struivinnen 

Ik vrees alleen dé dé - mee karnaval nie gá gebeuren
Mar och laot ons dees jaar- mar over aandere dingen zeuren

Kom is gewoon naar ons Struivendurp - dan weet ik zeker dé
Ge echt wel zult gaan zegge - “Zo ziede nog is wé"

Dun ouwe Sander.
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Anekdotes van oud-Prinsen in het Döllekesgat
Stadprins Willem I in 1984-1985

 
Als Stadsprins Willem I, bracht ik in 1983 een bezoek aan de ‘Zotte Mulders’ in het café ‘Het Molentje’, alwaar de onlangs 

overleden Prins Henk (Henk Dekkers) de scepter zwaaide en dat overigens nog jaren daarna met verve heeft gedaan en daar-
voor de titel Grootvorst verwierf.

Nu moet men weten dat ik in de weken voorafgaand aan karnaval 1984 met ons gezin in de Peugeot Familiale naar Winterberg 
was afgereisd en tijdens ons verblijf aldaar in onze auto (alleen ik gelukkig) van een berg was afgegleden, tegen de muur van 

het hotel, zonder een schrammetje, wel total loss. 

Prins Henk was dit ter ore gekomen en in zijn welkomstwoord complimenteerde Prins Henk mij met het feit dat ik dat on-
gelukje toch mooi zonder kleerscheuren had afgebracht. In mijn repliek dankte ik Henk voor zijn meelevendheid en warme 

woorden, maar met de toevoeging dat er toch wel een belangrijk constitutie-verschil was tussen een Stadsprins van Dölle-
kesgat en een Prins van de Zotte Mulders, want Prins Henk vierde in 1983 karnaval met een gehavend gezicht en een blauw 
oog; Henk Dekkers was namelijk thuis van een klein trapje gevallen en dat was toch een aanmerkelijk verschil in vergelijking 

met het afglijden van een ‘hoge bergwand’ in Winterberg.

Willem Panis 
 

Stadsprins Jacques I in 1989-1990
 

Toen ik voor het eerste jaar prins werd in 1989 was het motto ‘Bléft zo ge bent!’. In die tijd begon karnaval op de donderdag 
voor het eigenlijke gebeuren met een avond voor de gehandicapten, bij het Oude Nest. Daar traden dan de dames van Taxan-

dria op met wat ik mij herinner Zuid-Amerikaanse dansen. De Karnavalsvereniging ‘t is toch zo’ was de organisator. 

Halverwege kwam ik daar als prins met adjudanten en ceremoniemeester. En daar zaten ze dan in de zaal, lichamelijk gehan-
dicapten, maar ook geestelijk gehandicapten met Down Syndroom enz. Ze keken met bewondering naar ons op en nodigden 

ons uit voor de polonaise.

In mijn afscheidstoespraak wist ik niet beter te doen dan deze avond samen te vatten met het motto, ‘en zoals jullie hier nu 
allemaal bijeenzitten... Bléft zo ge bent.’ Ik vraag mij nog steeds af of mij dit in dank is afgenomen!

Jacques Lockefeer 
 

Stadprins Pieter I in 1992-1995
 

Als je het voorrecht hebt gehad om vier jaar Stadsprins van Döllekesgat te zijn geweest is het een ondoenlijke opdracht om 
er een hoogtepunt uit te kiezen. Met veel plezier en trots kijk ik terug op deze periodes en ben ik dankbaar voor de vriend-

schappen die daar uit zijn voortgekomen.
Maar als er toch een keuze gemaakt moet worden dan is het wel mijn zwem-ervaring in De Leije. In mijn eerste jaar als Stad-
sprins was ik al gestart met zwemlessen nemen omdat het beroemde ‘schoolzwemmen’ mij niet het vereiste resultaat had 

opgeleverd en ik mijn beide zonen niet uit de zee zou kunnen redden tijdens ons verblijf aan de kust.
In de verwachting dat mijn zwemlessen en het afzwemmen voor de diploma’s in stilte zouden kunnen verlopen, maakte ik 

kennis met de wat karnaval echt inhoudt. Er kan je in de karnavalsperiode van alles overkomen, zo ook mij.
Terwijl ik stiekem naar De Leije liep om, enigszins nerveus, aan het afzwemmen te beginnen, ging nadat ik het ruime sop had 

gekozen, de deur van het zwembad open en klonk er het geluid van een naderende blaaskapel en dat klinkt in zo’n hal.
Het gezelschap van Raadsleden en muzikanten overhandigde mij de Prinsensteek en scepter en onder luide klanken zwom ik 
mijn verplichte oefeningen. Resultaat, diploma A en B en dat op latere leeftijd. Helaas, het Guinness Book heb ik niet gehaald 

maar ik denk dat men mij het voorrecht heeft verleend om als eerste en wellicht enige Stadsprins in bijna vol ornaat, voor 
twee zwemdiploma’s te laten slagen. Aan alle aanwezigen van toen, nogmaals dank, zonder jullie was ik alsnog verzopen.

Piet Rutten

Stadsprins Gerard I in 1996-1997
 
Enkele mensen waren op de hoogte dat ik mogelijk 
‘gestrikt’ zou kunnen worden om de buitengewone taak 
van Prins Karnaval 1996 op me te nemen. Na diverse ge-
sprekken met mijn voorganger Piet Rutten én zijn vrien-
din Christine, had ik het idee dat ik de volgende Minister 
President zou gaan worden en een cordon aan beveiligers 
nodig zou hebben om deze rol te kunnen overleven.

Uiteindelijk heb ik de gewaagde stap gezet, mede omdat mij 
werd verteld, dat ik samen met mijn vrouw, ten alle tijden 
door Ivo Kortmann en zijn vrouw Carla, thuis zou worden 
afgezet, hetgeen ook twee jaar lang is gebeurd.

Het zijn uiteindelijk twee geweldige jaren geworden, waarin 
ik veel mensen heb leren kennen en waarbij ik me met veel 
plezier als Stadsprins samen met een geweldige Raad van Elf 
heb ingezet voor het Openbaar Karnaval in Oisterwijk.
Tijdens deze periode maakte ik voor het eerst kennis met 
de Raad van Mastendollen. Een club die wel wat vernieuwing 
kon gebruiken. Nadat ik Prins af was heb ik in 2000 de rol van 
voorzitter overgenomen van Ben Willemse en samen met 
het Bestuur de vereniging een extra ‘boost’ gegeven. 
Vandaag de dag staat er een mooie vriendenclub van circa 
200 leden die jaarlijks een aanzienlijke bijdrage levert aan het 
Openbaar Karnaval in Oisterwijk. Daar ben ik trots op!

Gerard van Giersbergen 

Stadsprins Jan IV in 2001-2003
 
Een leuk idee van Mike van Reusel, mar begint er mar uns 
aon en dan zeej onze vurzitter van de ouw prinsen dèt ok 
mar 250 woorden meugen zèn, nouw dan wor ut hillemol 
un hil gedoe. Mar goed, ik begin er mar uns aon.
Ik ha de inzending van Piet Rutten al gelezen, die stao ok 
op deze bladzijde, mar ik heb nooit geweten dè hij zwemles 
heej gehad, of liever gezeet hee gekregen, van de Sok. Ge-
weldig hor mar ik denk nie dè ut de bedoeling is gewist dè 
Piet vanaf diejen tèd aaf zun badmuts aaltij mar op moes 
zetten. 

Nou dè waren al 103 woorden en meej deze regel erbij zelfs 
125, mar nou begin ik pas echt aon mun anekdote.

Ik heb eigenlijk gin spesiefieke anekdote, ut was vur mèn in 
2001, 2002 en 2003 hillemol èèn groot feest. De Sauwel-en 
Gala aovunden. De Boerenbröloft meej het losschieten 
(inklusief kurbiet) de seniorenmiddaogen, de intochten ie-
dere keer wir op un prachtig, mar soms nog meej natte verf, 
kèrke van Crisje Kardol. Nie te vergeten de karnavalsmis in 

de Petruskerk en daornao dun optocht. Het Blèrkonkoers, 
ut bezoek aon onze Gèsselse Prins meej zun Raod van Elluf 
en natuurluk ons jaorlukse ontbijt bij Stan van dun Achter-
ban die ons tellekens op dinsdagmèrgen saomen meej zun 
vrouwke ontving.

Ut waren allemol leuke herinneringen mar ik maag ok nie 
vergeten om de geweldige surpries van Jan van de Griendt 
te vernoemen. Hij had, bij mun urste Prinsenjaor, midden in 
de naacht mee un paor handlangers (alsnog bedankt man-
nen) munne vurtuin vol, ja echt vol gegooid, mee unne kwak 
konfettie waor ge de hele Lind meej vol had kunnen gooien. 
Ze hebben ut laoter ok wel opgerömt mar dè kostte me wel 
un schaol nuuwe hèrring vur de mannen van de tegniesse 
kummissie.

Meer römte heb ik nie, dus moet ik er un ènd aon braaien. 
Misschien zèn er minsen die over dees verhaol zeggen ‘ut 
was niks om over nor huis te schrèven’. 
Dè moette dan ok mar nie doen.

En tot slot wil ik oe vraogen:
Zörgt goed vur elkaor in goeie en Corona-daogen
Un traontje laoten is nooit verkeerd
As ge ut lachen mar nie verleerd.
ALAAF van Prins Jan IV. (251 woorden)

Jan van de Wiel 

Stadsprins Bart II in 2004-2005

Ik mocht de prijsuitreiking van de optocht doen in De Leije, 
daar ben ik aangevallen door een dronken haan. Geen echte 
maar een  verklede deelnemer, die vond dat hij de eerste 
prijs verdiend had en dacht dat ik voor de jurering verant-
woordelijk was. 
Jorg heeft mij moeten ontzetten, waarvoor dank. 

Bart van den Oord 
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Ons is in december gevraagd om een stukje tekst te 
schrijven voor de karnavalskrant van februari. We zitten 
in de 2e lockdown en met Kerst mogen we maar 3 mensen 
uitnodigen, en waarschijnlijk komen er nog strengere 
maatregelen. Dus we weten niet wat de situatie, met 
karnaval, in februari is.

Op 4 januari 2020 werd onze nieuwe prins, Prins Motto, 
gekozen. ‘Dit wordt mijn jaar’, zei hij, ‘een jaar om nooit 
meer te vergeten: Prins van De Zotte Mulders en mijn 60e 
verjaardagsfeest groots vieren in oktober’.
En 2020 werd een jaar om nooit te vergeten, maar helaas 
op een andere wijze. Het was en is nog een ‘rollercoaster’, 
door corona en natuurlijk ook door het overlijden van 
onze Grootvorst Henk. Het was een mooi afscheid op 
de elfde van de elfde! Op de route van zijn huis in de 
Plesmanstraat naar De Lind stonden vele familieleden, 
vrienden en bekenden. Tussen hoogwaardigheidsbekleders 
uit Döllekesgat (Burgemeester Hans Janssen, Stadsprins 
John en Jeugdprins Rens) en zijn Zotte Mulders was Henk 
om 11.11 uur nog een keer het middelpunt. Döllekesgat 
Chapeau! Een ding is voor iedereen duidelijk, we zullen 
met karnaval geen hossende mensenmassa in de kroeg 
of op straat aantreffen, we leven dan nog steeds in een 
anderhalvemetersamenleving. De Zotte Mulders hebben al 
hun activiteiten stil gezet, zoals vele plaatsen aangekondigd 
te hebben karnaval 2021 niet te vieren.

En de Strûivenwèners die per 1 januari bij Döllekesgat horen, 
wat hadden we graag de toetreding hiervan samen willen 
vieren, dat de Strûiven voortaan naar Döllekes ‘moeten’ 
luisteren. Maar we doen het met hun motto: Vier’s karnaval 
vanuit oew hart, ôk al is ’t dees jaor apart. En zoals voorzitter 
Joost Robben, van Stichting Döllekesgat, mooi verwoord: 
‘Een Dol of Dollin ben je niet alleen met karnaval, of met een 
gek petje op, dat ben je het hele jaar door.’

Wat ook een leuke herinnering is, om toch een 
karnavalsgevoel te krijgen, de optocht van 2020 deze ging 
helaas ook niet door vanwege het slechte weer, maar wat 
hebben we als Zotte Mulders een leuke zondag gehad, als 
‘Showband De Zotte Mulders’, door heel Döllekesgat lopend, 
in de regen.  Zô ziede nogges wè!
Stichting Döllekesgat doet haar best, om ondanks de huidige 
omstandigheden toch een beetje een karnavalsgevoel te 

krijgen. Stichting Döllekesgat organiseert, samen met de 
Oisterwijkse horeca, toch enkele karnavalsmomenten. Wie 
herinnert zich niet, tijdens de 1e lockdown, ‘Woningsnacht’ 
en de online 11e-van-d’n 11e-bingo en dan nu deze 
karnavalskrant. 

Maar beste Dollen en Dollinnen, wat heeft de horeca het 
zwaar, en vergeet niet zonder horeca is er ook geen karnaval 
2022. Steun uw lokale horeca in deze moeilijke tijd, zodat 
we over 3 jaar ook nog 5 x 11 jaar De Zotte Mulders kunnen 
vieren! 
Aan alle Dollen en Dollinnen blijf bovenal gezond!

Een kerstboom zonder bal
Is als een karnavalsvereniging zonder karnaval

Een jaar dat zo mooi begon
Maar al snel verdween als sneeuw voor de zon

Een jaar waar pandemie Covid19 ons in zijn macht had
Deze pandemie raakte ieder dorp of stad

Een jaar waarin we niet konden doen 
wat  we zouden willen 

Al was het maar gezellig met zijn allen chillen

Een jaar waarin niks door mocht gaan
Het afgelopen jaar leek wel een achtbaan

Een jaar waarin we dierbare hebben moeten verliezen
Sommige van ons kregen het dan ook echt 

voor hun kiezen

Het nieuwe jaar 2021 staat voor de deur
Maar eentje met tijdens karnaval zonder kleur

Een nieuw jaar met hopelijk een einde in het vooruitzicht
Met een vaccin dat alle pijn weer een beetje verlicht

Een nieuw jaar waarin we hopelijk als Zotte Mulders 
weer samen kunnen zijn

Want na deze pandemie hopen we met zijn allen toch 
op een beetje zonneschijn

(G.E. Stolen van onze vrienden De Stalplakkers)

Stadsprins Gunther I in 2006-2007 

In mijn jonge jeugd mocht ik enkele jaren jeugdprins zijn van 
’T is Zo in ’t Oude Nest. Daar stond ik dan tussen alle grote 
prinsen van alle karnavalsverenigingen die het Döllekesgat toen 
rijk was met als voornaamste de Stadsprins. Aan het einde van 
zo’n karnaval met een berg onderscheidingen om mijn nek dat 
ik het amper kon tillen als klein mannetje. Geweldig vond ik dat. 
Hoe vaak ik toen gedroomd heb, om ook ooit eens Stadsprins 
te worden, ik weet het niet meer maar die droom bleef. Totdat 
ik in 2005 werd benaderd en me dat jaar de jongste Stadsprins 
ooit mocht noemen. Een droom die in vervulling ging. Trots als 
een pauw! In mijn eerste speech tijdens het Blèrkonkoers werd 
ik al meteen op vingers getikt door de oude veteranen van De 
Mennekes… Of ik de volgende keer gewoon kon beginnen met 
Lieve Dollen en Dollinnen in plaats van Beste Dames en Heren… 
Nooit meer die fout gemaakt! En Zotte Mulders nog bedankt 
voor het terugbrengen van mijn scepter die ik 3 dagen kwijt 
was… 

Gunther Rozen

Stadsprins Will I in 2008-2009
 
Ik vond het een hele eer om als eerste prins uit Oisterwijk-West, 
c.q. de knenenberg, gevraagd te worden om in Döllekesgat 2 
jaar te mogen heersen en de scepter te zwaaien. Ook FC NOTT 
was beretrots.

Na de intocht met open bus, waar ik door onze burgermeester 
in zijn eerste jaar werd rondgeleid door ons mooie Oisterwijk. 
Als geboren en getogen Oisterwijker moest ik hem toch noch 
regelmatig corrigeren, Mie Pieters ligt toch echt in Heukelom. 
Ik heb genoten van de bezoeken aan de Vloet en Kansplus, waar 
iedereen vroeg: ‘Van wie bende gij der ene?’ 

Ook had ik natuurlijk een fantastische Raad van Elf, met onze 
Koos en Bart als mijn Adjudanten en Henk Pijnenburg als Cere-
moniemeester hebben we er een ontzettend groot feest van 
weten te maken. En natuurlijk niet te vergeten de Jeugdprinsen 
Kenneth en Joep. Al met al, was het voor mij een fantastische 
ervaring.

Will Ruskus 

Stadprins Geert I in 2013
 
Was voor mij een complete verrassing waar ik intens van geno-
ten heb. Wij hadden 1 jaar geen prins met Raad van Elf gehad, 
dus werd ik samen met de Witte Handjes gevraagd. Voor ons 
was het gewoon een prachtige karnaval 2013.
Prachtig was het toen we bij de afsluiting de Dol lieten zakken, 
daarna werd ik opgehaald door de Brandweer met de giraffen. 
Waar ik boven op werd gezet en zo naar het oude gemeente-
kantoor werd gereden.
Al met al vonden wij het een prachtige ervaring waar we samen 
met de Witte Handjes, Dollen en Dollinnen ontzettend van 
hebben genoten.

Geert Brekelmans

Stadsprins Eric I 2014-2017
 
Wat is karnaval een bijzonder feest van verbinding. Juist in deze 
voor ons allen vreemde tijden is dit samenzijn waar we naar uit 
kijken. Een aantal dagen met elkaar: jong en oud, dik of dun, 
werknemers of werkgever alles komt bij elkaar om samen het 
leven en dit feest te vieren. Vier jaar heb ik als Prins Eric I dat op 
mijn eigen manier mogen invullen. Het klinkt misschien als een 
cliché: het is een droom die voor mij is uitgekomen. Graag wil 
ik iedereen bedanken, die mij de liefde en ruimte heeft gege-
ven dit voor Döllekesgat te mogen doen. Tijdens, voor en na 
karnaval bleek dat het zelfs nog mooier, warmer liefdevoller en 
meer verbindend was, dan ik me ooit heb kunnen voorstellen. 
Voor nu heb ik nog een droom en die gaat zeker weten ook weer 
uitkomen. Er komt snel weer een tijd dat we allemaal samen 
met elkaar kunnen kletsen, zingen, dansen, drinken en een lief-
devol Oisterwijks Karnavalsfeest vieren. Laat ook deze nieuwe 
droom mooier worden, dan we nu op dit moment met elkaar in 
gedachte hebben.

Eric Roosen

c.v. De Zotte Mulders

Anekdotes van oud-Prinsen in het Döllekesgat
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Lockdown! Ook in de Rommelpot.

Het is rustig, stil, een beetje saai in de Rommelpot nu. Andere jaren waren wij op deze tijd druk in de weer met voorbereidingen 
m.b.t. de karnaval! Een buurtvergadering bij Mie Pieters waar het thema gekozen werd, het ontwerp tekenen, de kleding maken, het 

wagentje, de muziek enz. enz. hield ons enkele maanden bezig. Je hoort nu zelfs de mooie klanken van Van Heukelom ook niet op de 
dinsdagavonden, want zij repeteren nu ook niet.

Wel kunnen wij terug kijken op een leuke karnaval 2020, die voor ons begon, zoals gewoonlijk, met de deelname aan de optocht in 
Knollevretersgat, die toen wel doorging. ‘s Zaterdags is voor ons de “generale” en ‘s Zondags de “finale” in Döllekesgat, maar dat ging 

helaas niet door vanwege het slechte weer. Maar toch hebben we een gezellige middag gehad in de Tiliander, waar we met groot en 
klein in de huifkar, naar toe zijn geweest, gezellig!

‘s Maandags zijn we met de band Van Heukelom traditie getrouw naar het koffieconcert in Knollevretersgat geweest, en ‘s middags 
met een volle huifkar naar Hilvarenbeek, waar we al dweilend muziek hebben gemaakt. Dinsdags hebben we ons Fist van de Dwaoze 

Dweil bij Mie Pieters, waar we beginnen met een heerlijk lunch! ‘s Middags hebben we veel karnavalsvierders mogen ontvangen, en de 
presentatie van deze middag was natuurlijk in handen van prins Kwèèlpijp, die met zijn raad van (half) elf present was. Altijd een heel 

gezellig feestje, dat je eigenlijk niet mag missen.

Maar nu de aankomende karnaval … die kunnen wij Rommelpotters toch niet stil voorbij laten gaan, en dat zal ook niet gebeuren!
Je zult zien in februari 2021 dat wij in de Rommelpot toch aandacht schenken aan karnaval, natuurlijk corona-proef, al is het maar 

voor de kleinste. Wat het zal zijn, blijft nu nog geheim!

Wij hopen dat ook in Döllekesgat karnaval levendig blijft, ook al is het nu een hele moeilijke tijd, 
en we komen elkaar vast weer eens tegen.

Alaaf, de Rommelpotters
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Winnende lied Blèrkonkoers 1977

In 1977 waren het De Mennekes die de eerste editie van het Blèrkonkoers op hun naam schreven. Met het aanstekelijke ‘Ik 
ven ’t zo fèn’ kregen ze meeste punten van alle deelnemers. Nu, bijna 44 jaar later, staat de tekst nog altijd als een huis en 

wordt het door veel Dollen en Dollinnen foutloos meegezongen. ’T kan in Döllekesgat! 

Op de foto het singlehoesje van het winnende liedje en een sfeerimpressie van het Blèrkoenkoers dat destijds in Kleijn 
Speijck (nu Klein Speik) werd gehouden. 

Ik ven ’t zô fen, de ik ’n Dolleke mag zèn
Zo vier vef daoge lang, ‘ns lekker vrij kan zèn

Want in Döllekesgat daor barst de leut wir los
Mee fist vur grot en klèn, gedans en veul gehos

En we gaon pas dan naar bed,
Wanneer de prins wir z’ne steek hee afgezet

Hil Döllekesgat is wir op straot van ’s-mergens vruug tot ’s-aoves laot
We drinken vrij en dansen wat, dè kan in Döllekesgat

Want iederin kent iederin, van hôg tot laag is op de bin
En praotte af en toe ‘ns plat, dè maag in Döllekesgat

’t Begint al meej de kroegentocht, waor elk cafeeke wordt bezocht
En kregde wè teveul van ’t nat, dè maag in Döllekesgat

D’n optocht is ’t hoogtepunt, wie kregt dees jaor ‘nne près gegund
En hedder wir ’ns langs gevat, dè kan in Döllekesgat

Zo vieren we hier ’t Lentefeest, dè karnaval steeds is geweest
En bende soms ’t dweilen zat, dè maag in Döllekesgat
Vier daoge allemaol gelijk, kan dè ok nie in Osterwek
’t Is moeilijk mar we weten dat: ’t kan in Döllekesgat

Tekst en muziek: Ad Habraken
Orkest: De Mennekes

Met speciale dank aan Jan en Riky Smulders

Ik ven ’t zô fen... HIER ZIEDE 
NOGGES WÈ

Schĳ fstraat 1  •  Oisterwĳ k  •  T. 013 - 522 03 09  • droomboulevard-oisterwĳ k.nl

LACH NIET MAAR SCHATER, 
DRINK ANDERHALVE METER BIER IN PLAATS VAN WATER.

DOE WAT JE HET LIEFSTE DOET, 
NIET WAT JE DENKT DAT MOET. 

ZING ALLE KARNAVALSHITS ELKE DAG, 
DOE AF EN TOE IETS WAT NIET MAG.

DAT WAS KARNAVAL BIJ DEN DRAAIER IN HET OUDE NORMAAL, 
ZELFS EEN POLONAISE EN DE SERPENTINES ZIJN DIT JAAR  

ILLEGAAL.
DE “KARNAVALSKATER” IS ER AL VOOR KARNAVAL VOOR ONS DIT 

JAAR, MAAR IN 2022 STAAN WIJ ALS VANOUDS WEER VOOR 
JULLIE KLAAR….

DUS VOOR DIT JAAR: LACH NIET MAAR SCHATER, DRINK EEN 
LEKKER KOPJE KOFFIE IN PLAATS VAN WATER,

KOM LANGS VOOR EEN LEKKERE LUNCH OF IETS LEKKER ZOET 
WANT JULLIE ZIEN IS WAT ONS GOED DOET,

ZIE IETS MOOIS IN IEDERE DAG EN DOE SOMS OOK GEWOON IETS 
WAT NIET MAG.

CV de Dames
Zô ziede nogges wè….  Als je het motto voor karnaval 2021 nog 
even moet opzoeken, dan weet je dat je de afgelopen maanden met 
andere dingen bezig bent geweest. 
De voorbereidingen zijn nog niet gestart en de ideeën voor een 
outfit en bijpassende optocht act blijven nog even in de kast. 

Maar, wat in het vat zit verzuurt niet (ook een leuk motto voor kar-
naval 2022 trouwens).
De aanloop naar karnaval is wellicht wel het leukste onderdeel voor 
De Dames. Eerst wordt het thema bedacht. Wat hebben we nog 
niet gedaan? Wie heeft er leuke ideeën? Wat is er origineel en toch ook praktisch? Daarna gaan we over op ‘hoe moet dit er dan 
uit zien’? Broek of rok? Welke pruik? En zijn er al ideeën voor de make up? Eindeloze appjes en uitstapjes naar winkels en online 
webshops.

En dan het moment dat alles samenkomt. De blouse is gehaald, de pruik is binnen en de broek op maat gemaakt. Ons vaste 
pasmodel trekt alles aan. Wat zit goed? Wat heeft nog aanpassing nodig? Er volgen vele foto’s in de groepsapp en uiteindelijk is 
dan daar het euforische moment wanneer de outfit voldoet aan de verwachtingen! Vervolgens denken we na over de act tijdens 
de optocht. Choreografieën worden gemaakt en het decor wordt ontworpen. Lees: iemand bedenkt wanneer we links en rechts 
moeten stappen en hoe het motto zichtbaar wordt. We leggen immers onze laatste hand aan de act pas op zondagochtend. Na 
een glaasje Schrobbelèr bij de kerk gaat het echt beginnen. Nog 3x oefenen, 1x op de foto en gaan! 

Tot volgend jaar!
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