BAK van Boemeldonck

Deelnemerslijst
Grote Optocht
Boemeldonck 2020
23 februari 2020
Categorie
A
B
C
D
E

Omschrijving
Wagens tot 11 meter hoogte
Wagens tot 8,5 meter hoogte
Groepen
Duo´s en trio´s
Individuelen
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BAK van Boemeldonck
Deelnemer 1 t/m 10: (Prijs)winnende deelnemers uit de Kinderoptocht van zaterdag 22 februari 2020

11

A

CV de Zimkus

SHOWTIME!
Maandenlang gezamenlijk gebouwd, gefeest en bovenal
toegeleefd naar hèt moment van het jaar.
De deelnemers gaan naar hun positie, de straten stromen vol
met nieuwsgierige bewonderaars van alles dat komen gaat, de
klok tikt…
Het prinselijk marktgebeuren voltooid zich, iedereen brengt
zich nu echt in gereedheid, bijna is hèt moment daar, tik, tik,
tik...
En dan.
Dan slaat de klok één uur, de start van de Grote Optocht van
Boemeldonck….
SHOWTIME!

12

C

De Pussycats

Boemeldonckse catwalk

13

D

CV de
Batabieren

HAAR is aan geschove

CV de Kriebels.
De Pruttels

Dubbel DEET
Mee karnaval zetten we heel dn tent op zunne kop

14
15

E
B

Wat een HAAR, ziede HAAR staan?
Kekt HAAR daar aon schuive.
Wilde met HAAR op de foto?
Wat een HARIGE bedoeling bij de Batabieren vrouwen....
Hopen dat het HAAR goed zit op de 23e februari in de tocht
der tochten in Boemeldonck.

Karnaval in Boemeldonck is altijd een groot. We zetten 6 dagen
lang alle kroegen op z'n kop, of zoals het in de volksmond luidt:
"we hebben heul dun tent op zun kop gezet". Maar letterlijk op
zijn kop heeft een kroeg nog nooit gestaan. Daarom zetten wij
met CV de Pruttels dit jaar eens echt de tent op zijn kop!

16

C

K.E.K. Kletsen
en Kilometers

Accepteert u cookies
C.V. K.E.K. bestaat uit 9 dames. Dit jaar hebben de sportieve
dames van RTC en de creatieve dames van Winter Wonder
Beek elkaar gevonden.
Deze 9 dolle dikke dames zijn gek op shoppen en surfen op het
internet en ze accepteren álle cookies!
Het is dubbeldik genieten en dat kun je ook wel zien!
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Geniet mee van de heerlijke cookies van het Wereld Wijde
Web!

17
18

D
A

Ut Span
CV Bende gek!?

Hoe vinde ons klinke
De Prachtwacht
Al vele jaren is Prinsenbeek in het bezit van een waanzinnige
schat, genaamd Boemeldonck. Boemeldonck is een en al pracht
en praal. Al lijkt niet alles op het eerste oog een schat, als
geheel vormt het iets waardevols. Eens per jaar gaat de
schatkamer een paar dagen open zodat iedereen, van jong tot
oud, kan genieten van Boemeldonck. De rest van het jaar wordt
Boemeldonck bewaakt door de prachtwacht. Deze wacht heeft
de nobele taak gekregen om de Beekse schat te bewaken
wanneer het geen Karnaval is. De prachtwacht lijkt soms wel
een schilderij wanneer ze in formatie staan maar wanneer
Karnaval weer nadert komt de groep langzaam in beweging om
deze grootse schat met iedereen te delen.

19

C

20

D

CV den
BAKvinders
De PeJoLu's

We geven der un andre draaj an
Groeten uit Boemeldonck!
Duo (voorheen trio) de PeJoLu's bouwde van € 100,- aan
materiaal en de resten van enkele vorige projecten in drie
zondagmiddagen een contraptie die als doel heeft het publiek
langs de optocht te laten lachen. Met dat publiek vinden onhoorbaar voor de jury - steeds varianten op het volgende
gesprek plaats:
PeJoLu's: Dag mevrouw/meneer! U ziet er uit alsof u thuis de
leukste bent. Wij bieden u de mogelijkheid om ook hier op
straat de leukste te zijn.
Argeloze optochtkijker: Nou, dat is een aardig een
buitenkansje!
PeJoLu's: Fantastisch! Schuif mar aon in onze contraptie en
laat uw familie en vrienden eens hartelijk om u lachen!
Terwijl de argeloze optochtkijker geïnstrueerd wordt, vragen
wij zijn familie en vrienden om met hun mobieltjes en foto's
van deze lolbroek te maken en die te delen op Facebook,
Instagram en Twitter. Zo kan de hele wereld tot in lengte der
dagen meelachen met Groeten uit Boemeldonck!

21

B

CV Biksmengmix

Ut dorpscafeeke de blauwe stier'
De blauwe stier begon als een sprookje en dat sprookje is
werkelijkheid geworden. Van een nummer naar een echt cafe,
dit hadden wij nooit durven dromen.
Waar de boemeldonckse verbroedering tussen karnavalsclubs
ontstaat en niemand zomaar naar huis toe gaat. De blauwe stier
rijdt zondag 23 februari door het mooie boemeldonck. Geniet
van het café, kom op blijf niet staan, doe gezellig met ons mee
en laat je betoveren door de mooie atmosfeer binnen dit café.

22

D

Die 2

Wij zijn van de kook
3
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23

C

24

E

25

A

CV De Kat z'n
Viool
D'n Gerrit

AAIfoonkes

CV de
Leutlaaiers

Het circus komt!
Komt dat zien, komt dat zien!

D'n Gerrit deelt een tikkie uit
"Ook Badr krijgt een Tikkie."

Circus Serpentini gaat beginnen aan haar grote
voorjaarstournee. Clowns, acrobaten, danseressen en
muzikanten trekken van plek naar plek om een weergaloze
voorstelling neer te zetten!
Natuurlijk doen zij ook Boemeldonck aan! In een schitterende
tent op de mart komen zij een wervelende show verzorgen. 23
februari komen zij zich in een spetterende parade presenteren
aan het Boemeldonckse publiek. Geniet van al dat moois, haal
een kaartje aan de kassa en zorg dat je er bent!

26

D

CV dun Wim en
dun Christ

Laat dun Wim en Dun Christ maar schuiven

27

C

CV In ons
Nopkes

Meej "Happy Hour" zen wij "Heppie Ouwer"

28

B

CV de
Boemelbende

Gouwe ouwe
Kwam die tijd maar terug. CV de Boemelbende neemt
Boemeldonck graag mee terug in de Gouwe Ouwe tijd.
“Vroeger, was alles beter” dit zegt een gemiddelde ouder in
Boemeldonck. Met een karakteristiek huisje van vroeger, de
bewoner van het huis daar op en daarachter ouderwetse Lp's
met een grammofoon willen wij iedereen langs de kant die tijd
laten herbeleven.
Wie denkt er nooit een terug aan het Karnaval van toen? Je
allereerste pilsje en je allereerste zoen! Wij hebben een
tijdmasjien waarmee we teruggaan in de tijd en het verleden
laten zien.
Zodra we uit de tijdmachine stappen is het feest. Wij zijn
terug in de tijd van vroeger, de Gouwe Ouwe tijd!
Tevens proberen we de oude Karnavalvierders die nu helaas
geen karnaval meer kunnen vieren te “eren”. Want ondanks dat
ze nu van buiten oud zijn, zit van binnen nog altijd het goud.

29

C

CV Kebeppie

Boemeldonck hooli-gans!

30

D

De Vrolijke
Vrienden

We hebbe d'r un nuske veur
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31

A

CV de
Dwarsliggers

Amazonde
Niet alleen hier in Boemeldonck is het vandaag een groot feest,
maar aan de andere kant van de wereld feest de hele Amazone
mee. Je ziet en hoort de kleurrijke jungle losgaan op de
bekende klanken uit het tropisch regenwoud. Dit grootse
gebied staat bekend om zijn schoonheid en vele kleuren. Ervaar
nu van dichtbij hoe mooi en schoon de natuur is, moeder natuur
omringd met planten en vele kleuren. Helaas staat deze
schoonheid onder druk. De economie moet groeien, alles moet
groter en meer. Bossen worden gekapt en bewust in brand
gestoken om landbouwgrond te creëren. Geniet daarom van
deze schoonheid voor het te laat is... Dit is Amazonde!

32
33

C
D

1e Femmekesbal
Troel en Trui

1e prijs winnaars van de groepen
Schuif mar aon bij de Green Prix van Boemeldonck

34

B

CV de
Apenkoppen

We veroveren d'n B(EEK)
Dit jaar ons debuut in de Grote Optocht in de B-categorie.
Onze titel geeft aan dat wij zowel d’n Beek komen veroveren
maar ook de B categorie!
De Vikingen hebben gehoord dat de Grote Optocht van
Boemeldonck, ook wel d’n Beek, van een ongekende schoonheid
is. Daarom tuigen zijn hun schepen op en reizen af om deze
pracht en praal te veroveren in het leukste dorp van de streek.
We zijn voor niemand bang en gaan de strijd aan. Met ons
Vikingen beleef je veel lol, schenk de glazen nog eens vol.
We wensen u veel kijk en luisterplezier, wij hebben er in ieder
geval zin in.

35

C

Schuif mar aon bij de duitse schlagers

E
B

CV Ut
Boemeltrio & Co
ft. De 3 portjes
De Klungel
CV de Knackers

36
37
38
39

C
D

Roosje
1e Femmekesbal

Schuif mar aon da bloemetjesgordijn
1e prijs winnaars van de duo's

40

A

Kleppers & Co

Schuif d'r mar aon!

Boemeldonckse Kunst
De Beeldenstorm

Hoort u ook dat ook…daar in de verte?
Wat komt daar aangelopen?
Is het een grote fanfare of een trompetterende olifant?
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Schuif (d’r) gezellig mee aon!

41

D

De Goeje
Meskes

De Goeje Meskes zen ZEN
De Goeje Meskes zen dit jaar ZEN.
ZEN is echt aanwezig zijn met een helder hoofd en een open
hart.
ZEN is zien en zijn wie je werkelijk bent.
ZEN is ontspannen.
ZEN is concentratie.
ZEN is waarnemen.
ZEN is stil zijn.
ZEN is genieten van weinig.
ZEN is - zonder inspanning - alles voor de volle 100 % doen.
ZEN is aandachtig zijn.
ZEN is doen wat er gedaan moet worden en laten zijn wat is.
ZEN leert ons vanuit een ontspannen en geconcentreerde
houding meer plezier en bevrediging te vinden in wat we doen.
ZEN inspireert ons het leven te aanvaarden én te waarderen
zoals het is.
ZEN laat zich niet in woorden vangen.
Daarom: ZEN is niet wat hier staat, want ZEN moet je ervaren!
ZEN is een kunst, zoals de optocht van Boemeldonck.

42
43

C
B

2e Femmekesbal
C.V. De
ijsbrekers

2e prijs winnaars van de groepen
Aon d'n veren kende Gij d’n vogel
De clubkleuren van de ijsbrekers zijn voor de eerste keer te
zien in de grote optocht van Boemeldonck.
Tussen de andere A- en B-clubs laten zij hun veren zien en
daar zijn ze ontzettend trots op!
Iedere vogel pronkt met zijn eigen veren, maar uiteindelijk
komen ze allemaal uit hetzelfde, Boemeldonckse nest.
En als de optocht voorbij is, staan ze samen in het stamcafé,
verbroederd en tevreden.
Trots op wat ze met elkaar hebben bereikt.
Je herkent de clubs aan hun kielen, maar toch is iedereen daar
gelijk.
Concurrentie en vriendschap gaan hand in hand.
Wie vliegt vandaag net iets hoger dan de rest?
Welke club slaat zijn vleugels uit op het podium vanavond?
Zijn het jullie veren of die van ons….?
Aon d’n veren kende gij d’n vogel.
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44

D

Duo Dakloos

Na de Boeren en de Bouw pikken wij (het) ook niet
meer!
Na de boeren, leraren en de bouw heeft het Inbrekersgilde
hun leden opgeroepen om ook te gaan staken.
De zware jongens van Duo Dakloos geven gehoor aan dit
verzoek en pikken het niet langer!
Als zij hiermee stoppen komen er banen op het spel te staan
bij politie en justitie. En dat wil toch niemand?
(persiflage op alle landelijke stakingen van de laatste
maanden).

45
46

C
A

Lamedamaordoen Dry February
CV de
't Feestbeest ontwaakt (in) Boemeldonck!
Nachtbraokers
Het hele jaar door wordt je geleefd, totdat een magisch
gevoel de sleur doorbreekt.
De dagelijkse sleur maakt plaats voor een speciaal gevoel. Het
ware feestbeest in je ontwaakt.
Zes dagen lang ontdoet iedereen zich van zijn dagelijkse
bezigheden en feest er lekker op los.
Je voelt jezelf de koning te rijk.

47
48

D
C

49

E

50

B

2e Femmekesbal
CV 't Biks
Broedsel
CV de
Peulenschillen
CV de Lolmakers

2e prijs winnaars van de duo's
RIJTUIG
Keb kak-tusse
BOEMELDONCK VERGULDT
De tijd van het jaar waar heel het dorp reikhalzend naar
uitkijkt en wanneer alles nog net iets mooier is: KARNAVAL!
Op 11-11 wordt de “machine” in gang gezet, een machine die
niet meer te stoppen is en pas ophoudt na karnavalsdinsdag.
Karnaval krijgt het voor elkaar dat het natuurlijk altijd al
gezellige en kleurrijke dorp toch nog meer gaat stralen en
glimmen. Boemeldonck is goud en het is de karnavalsmachine
die daarvoor zorgt. C.V. de Lolmakers deelt dit proces met het
publiek dit jaar, het gezellige en kleurrijke dorp gaat de
machine in en verandert in het gouden karnaval waar de
boemeltrein vrolijk zijn rondjes rijdt. De wonderen van de
karnavalsmachine: BOEMELDONCK VERGULDT!
Refrein:
Hier in Boemeldonck, een durp van goud
Het hele jaar door kleurrijk, het voelt zo vertrouwd
Maar tijdens karnaval wordt de ware kleur onthuld
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Ons mooie Boemeldonck verguldt

51

D

52

C

53

A

DE bikse
Bruidjes
De Leutmutsen
Sr.

Onze Prins staoi meej panne

CV Ga Nou !

Boemeldonck 75 jaar vrij, daarop drinken wij!

Schuif mar aon bij ôns, keuze zat
Onze dochters hebben op de lagere school vanaf ongeveer
groep 6 een carnavalsclub opgericht om mee te gaan lopen met
de Kinder Optocht. Dit hebben ze jaren gedaan, waarbij de
moeders altijd enthousiast hand en span diensten hebben
verricht. Nadat onze meiden de leeftijd bereikten dat ze
verplicht waren om in de Grote Optocht mee te lopen zijn ze
afgehaakt. Deels vanwege drukte op de middelbare school met
examens e.d. en deels omdat de meiden de Grote Optocht
liever aan de kant kijken dan zelf mee te lopen. Vorig jaar is 1
van de moeders vanwege ziekte helaas overleden. Op Carla's
begrafenis hebben we het plan opgepakt om zelf mee te gaan
doen. We vonden toch dat we iets misten; het meedenken over
een leuk idee, de reuring rond het knutselen en de gezonde
spanning op de dag van de Optocht. Vandaar dat we op dat
moment besloten om er voor te gaan. En omdat we voortkomen
uit de club van onze dochters hebben we de naam De
Leutmutsen Sr over/aangenomen. Als we een mooie prijs mogen
winnen dan dragen we die op aan Carla en eventueel prijzengeld
doneren we aan de MLD stichting in haar naam.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.
GaNou besloot dit actuele thema op te pakken en te verwerken
tot een karnavalswagen. ‘’Het is een bijzonder voorrecht om in
vrijheid te mogen leven. Dat mogen we dus best uitgebreid
vieren``. Gekozen werd om een karnavaleske variant van een
tank te maken met vrolijke kleuren en confetti. Dit omdat er
nogal wat speelt in de wereld en mensen een tank niet direct
associëren met een gezellig feestje. De generaal stuurt de
maatschappen aan die over de wagen verspreid zijn. Op naar de
volgende kroeg, voorwaarts mars! In het feestcafé ‘De
Vrijheid’ hangt de vlag al uit en wordt tot in de late uurtjes
gefeest. Ook wordt door 2 dappere strijders de biervoorraad
bewaakt. De figuranten dragen kleding geïnspireerd op de tijd
van toen. De mannen zijn de dappere strijders die samen met
de vrouwen in de nationale bevrijdingsrok de vrijheid vieren. Er
wordt gewapperd met vlaggen en het feest barst los!
Boemeldonck 75 jaar vrij, daarop drinken wij! Viert U de
vrijheid met ons mee?

54

C

CV Bijeen
geraapt

Schuif mar aon
CV Bijeengeraapt mensen,
Dunnoptocht 2020, maar dan net ff anders!
Los met CV Bijeengeraapt!
Klappen met die handjes!
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Oh da wordt weer een zooi!
Ff opletten nou!
Jajaja, u wordt weer geraakt door dit volmaakt stel
klasbakken. Ze laten u allen aanschuiven als ware
verkeersregelaars 4.0. Zo van links naar rechts en kom we
staan er toch dus nog maor ene keer van links naar rechts. Als
acht Snollebillekes brengen ze iedereen in vervoering. En
leiden ze dunnoptocht in goede banen. Pak uw buurman of
buurvrouw maar eens goed vast en schuif mar aon. Kijk eens
naar die daansmoves, zo kan deze Caaarnaval echt niet meer
stuk. Come on met een C, pang pang pang!!! CV Bijeengeraapt
mensen, een groot applaus voor deze helden. Allemaal!!!! Naar
rechts Links tu tu tu tu tu tu naar Rechts tu tu tu tu tu tu tu!!!

55

D

56

B

Gezusters
Vintuds
CV de Joppers

Nieuwe Kringloper op de Beek
Schots en Scheef'
"Meten is weten maar soms is het zweten. Iedere bouwer
heeft wel eens dat probleem, je hebt het zo goed gemeten
maar toch is het scheef. De Joppers kennen dit probleem maar
al te goed. Dit jaar trekken ze Schots en scheef door de
straten, het is niet recht te krijgen. Het is zó scheef dat de
huizen er van staan te wankelen. Maar dit is geen reden tot
paniek, van een schotse hooglander tot het vat van de whisky,
met het geluid van een doedelzak, brengen de Joppers de
Schotse gezelligheid naar Boemeldonck."

57

C

CV de Halve
Zole

Schuifmarusunstukskenop

58
59

D
A

Do Drietos
Black Eagles jr

Niks aon de hand! We zijn in de prijzen gevallen
Boemeldonkse Strijders
CV Black Eagles Jr.- De Boemeldonckse Strijders

11-11
Iedereen herkent het wel de 1ste roddels over de nieuwe
grootvorst zijn een feit, hiermee begint in Boemeldonck de
strijd.
Ook de redactie van Ontspoord magazine draait al op volle
toeren, want alle A-ontwerpen laten alwéér van zich horen.
"PARK OVERBOS" durf je dit jaar niet zonder Karnavalsoutfit
te passeren, want hier strijden de Black-Eagles Jr. voor
karnavaleske sferen.
Op weg door Boemeldonck marcheren zij ritmisch door de
straten, want de strijd om de CUP is hier nog niet gestreden.
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Boemeldonck "MUN" Boemeldonck als strijders nooit nie bang,
dat feestje hier op dun beek dat duurt ons nooit te
lang.....Boemeldonck "MUN" Boemeldonck we krijgen nooit
genoeg blijf dus lekker hangen, want wij gaan door tot
morgenvroeg.

60

C

CV De
Steunpinten

De Steunpinten zijn zwaar aangeslagen!
“Karnaval is net zoals die bekende blauwe envelop ... De
Steunpinten zijn na paar dagen karnaval zwaar aangeslagen,
zijn zelfs al bietje blauw van kleur.
We wegen ieder jaar wat plusjes en minnetjes af en dan blijkt
dat gelukkig nog het een en ander licht aftrekbaar is! Komde
op onze weegschaal staan om te kijken hoe aangeslagen dagge
zelf bent?”

61

62

D

B

CV de Spaanse
Pepers

Schuif mar aon vur un Biks bitterballetje

CV Geen Idee

De Buit Is Binnen!

Geen Karnaval zonder bitterbal. Iedereen in Boemeldonck kan
een (ballet)dansje met ons meedoen, dus schuif mar aon voor
een Biks bitterballetje met een toefje mosterd.

Het is Karnavalszondag. De Boemeldonckse straten vullen zich
wéér met het publiek. Er vloeit een windvlaag tussen de huizen.
Er vallen bladeren op de weg. Je voelt een lichte spanning
opkomen… De pijlen vliegen om je heen. Daar komt hij aan!
Robin Hood samen met zijn Bak vol praal en pracht! Hij zal alle
boemeldonckers belonen met zijn karnavaleske buit!
Kapellen worden voorzien van instrumenten, de pomp voorziet
ons van het bier, de kielen zorgen voor onze clubs en nog veel
meer… Zo kan er ieder jaar opnieuw in Boemeldonck 6 dagen
lang worden gefeest.
Laat je meeslepen met zijn vrolijke klanken onderweg naar het
Café!

63

A

CV de Japjuinen

Wij doen ut licht wel uit!
Onderweg naar je stamkroeg het lampje, hoor je op een
afstandje al de doffe bastonen en de gezellige drukte. Zodra
de deur openzwaait komt het geluid je tegemoet en is het
onmogelijk om stil te blijven staan. De lampen zwieren mee op
het ritme van de muziek, terwijl de kroeggangers nog een
biertje bestellen. Ook de verlichting buiten danst mee op de
sfeervolle klanken die binnen ten gehore worden gebracht.
Toch breekt het moment weer aan, het is de hoogste tijd en de
kastelein wilt zijn kroeg gaan sluiten. Juist dan ontstaat er een
eensgezind geluid vanuit de feestdrukte: wij doen ut licht wel
uit!
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64

B

CV de Matties

'T Biks Powerweekend

65

B

CV Piendraod

Door het smelten van de kappen kom ik Boemeldonck
binnen stappen
Door het smelten van de kappen, komt onze ijsbeer Tøppe dit
jaar Boemeldonck binnenstappen. Door de opwarming van de
aarde en de smeltende poolkappen is Boemeldonck zijn nieuwe
thuis. De Eskimo's begeleiden Tøppe naar Boemeldonck,
waardoor hij langzaam begint te ontdooien dankzij het warme
bad van het Boemeldoncks karnaval, terwijl hij nog de gure
wind en verse sneeuw meeneemt vanuit de smeltende
noordpool.

66

A

CV de Bixe
Draoke

Gebundeld
Alle Boemeldonckers samen voegen ieder jaar een uniek
hoofdstuk toe aan Boemeldoncks Karnaval.
Al deze unieke hoofdstukken vormen samen één uniek, boeiend
en kloppend verhaal.
Een verhaal dat is gaan leven, leeft en altijd zal blijven leven!!

67

BAK

BAK van
Boemeldonck

Prinsenwagen met Prins Kaaff LIV

11
Versie 15 februari 2020, www.boemeldonck.nl

