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Beste lezers,
Karnaval staod’de Boemeldonckers harstikke goed! Dat is wel gebleken tijdens de verschillende 
karnavalsactiviteiten van de afgelopen weken. Clubs, kapellen, individuelen en bouwers; iedereen heeft weer zin in 
een ouderwets feestje, zonder virus en zonder speciale maatregelen. Ook geen enkele belemmering dus voor de 
commissie BAK-karnavalskrant om voor u een leutige, kleurrijke en wederom goedgevulde karnavalskrant samen 
te stellen. En goedgevuld is deze karnavalskrant zeker. U merkte het waarschijnlijk toen u deze krant optilde van 
de deurmat. Uiteraard weer met de vaste rubrieken waarin u alle informatie over de diverse activiteiten tijdens de 
komende karnavalszesdaagde in Boemeldonck! Daarnaast: T.T.T., de Meelballen, de Lolmakers, de Toga’s; zo maar 
een aantal voorbeelden van clubs en kapellen die we graag aandacht geven vanwege een karnavalsjubileum! We 
zetten ze in deze karnavalskrant graag even in het zonnetje. 
Ook plaatsen we met veel plezier een aantal vrijwilligers achter Boemeldoncks karnaval eens op de voorgrond. 
De mensen die het Jeugdkarnaval organiseren geven u een blik achter de schermen. En wist u eigenlijk wie 
allemaal het verkeer regelen tijdens de Kinderoptocht? Niet onze Corsovrienden uit Zundert, hoor! Wie wel? 
U leest het vanzelf verderop in de krant. En we blikken uiteraard ook terug: de CUPwinst van CV de Nachtbraokers 
in 2022, de beste acts van het BAK-kapellenfestival, 11/11 voor de ‘meiden van de Prins’ en ’t karnavalsjaar van 1990 
kunt u zelfs bekijken via deze krant!
Veel leesplezier en veel leut! Dit seizoen gelukkig niet extra lang….en dat is juist ouderwets gezellig! Zoals onze 
Grootvorst ook schrijft in deze krant: Laten we proberen SAMEN de karnavalssfeer in Boemeldonck te brengen en 
ouderwets gezellige karnaval te vieren.
Karnavaleske groet,
De Redaksie
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Beste Boemeldonckers, 
 
Mijmerend over de afgelopen tijd, zittend aan de bar, kijk 
ik door het raam de Groenstraat in. 
Wat is mij allemaal gebeurd sinds 11 november?  
 
“De vraag is of jij onze Prins wil zijn dit jaar?”, zo is het
2 weken voor de Prinsenzitting begonnen. 
Die kwam wel even binnen kan ik jullie zeggen, 
Boemeldonckers. Twijfels vielen mij ten deel, en nie zo`n 
bietje ook! Twijfels die vervolgens door mijn dierbaren 
weg werden genomen de volgende dagen. De 
beslissing werd genomen, en ja, IK zou de volgende Prins 
van Boemeldonck zijn dit jaar. Toen ging alles heel snel, 
pak kopen, steek passen, naam verzinnen, en mezelf een 
beetje inlezen hoe  het er eigenlijk aan toegaat 
bij die BAK. 
 
Omdat wij meej karnaval altijd SAMEN keihard aan het 
werk zijn in ons cafeeke aan de Groenstraat, weet ik 
natuurlijk nie precies hoe het er aan toe gaat meej 
karnaval. Allereerst het kennismaken met mijn twee 
collega`s van dit seizoen; de Hofdames, Amy en Denise.  
Nou Boemeldonckers, ik ben echt met mijn neus in de 
boter gevallen met deze meiden. Ondanks de 
generatiekloof (ge zou het nie zeggen…) kunnen wij het 
geweldig goed vinden SAMEN. Vanaf het begin regelen zij 
alles wat met social media, kleding, merchandise
 (da zijn buttons e.d.) en al wat nie meer op ons pad 
komt. Een geweldig gevoel voor humor, en natuurlijk de 
kennis van de jongere clubkes die heel belangrijk zijn. 
Kortom, mijn steun en toeverlaten! 
 

Een geweldige Prinsenzitting viel ons ten deel, wat een 
drukte en wat een leut hadden de mensen. Ge kon goed 
merken dat iedereen weer toe was aan het feest wat 
wij karnaval noemen. Onder de klanken van ”Boemel-
donck, ge bent het echte en het ware”, even een blik van 
verstandhouding naar die meiden, en ons avontuur was 
begonnen. Na het installeren en feliciteren even bijko-
men van alle emoties, om vervolgens SAMEN op de 
Boemeltrein te stappen die langzaam “op stoom” begon 
te komen. 
 
Vooruitkijkend naar dit karnavalsseizoen beste mensen, 
kunnen wij kort zijn: 
Een ouderwetse karnaval, die we SAMEN gaan beleven, 
dat is wat we wensen. Dat is wat we JULLIE toewensen, 
SAMEN, alle Boemeldonckers door mekaar. Geef mekaar 
eens een compliment: Da hedde goed gedaan, of zoals 
de leuze van dit jaar: 
DA STAOD’OE GOED! 
Kleine moeite zou ik denken, maar ge kunt er iemand blij 
mee maken! 
 
Wij kijken uit naar die mooie dagen die wij nog gaan
 beleven. SAMEN karnavallen, met de mensen om ons 
heen, de jeugd, de (bouw)clubs,  de individuelen, de 
kapellen, de bejaarden, de mindervaliden, kortom ieder-
een die maar Karnaval wil vieren. Aan ons zal het in ieder 
geval nie liggen. Wij gaan er samen voor! 
 
Boemeldonckers,  
HOU VEUL VAN MEKAAR, 
EN GENIET VAN HET LEVEN! 
 
Prins Franciscus LVII 
Hofdames Amy en Denise

PRINSENPRAOTPRINSENPRAOT
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Beste Boemeldonckers, 

We mogen weer. Na een aantal lastige coronajaren en de 
onaangename verrassing van het plotselinge noodgedwongen 
terugtreden van onze voorzitter tijdens de start van dit seizoen, 
staat er eindelijk weer een ouderwets karnaval in februari voor 
de deur. We hebben natuurlijk een mooi Pinksterkarnaval ge-
had, maar dat het verlangen naar een normale karnaval in febru-
ari groot is, dat is de afgelopen maanden wel gebleken. Wat een 
enthousiasme en drukte bij alle activiteiten die georganiseerd 
zijn door de vele vrijwilligers. Da staod’ons dorp goed.  

Dit seizoen is afgetrapt met 11-11 in een bomvolle Drie Linden, 
waar onze nieuwe Grootvorst Franciscus LVII en Hofdames Amy 
en Denise met enorm veel vreugde werden onthaald. Ook de 
vele bezoeken daarna, de Voettocht en natuurlijk de BRAK- en 
BAK-zittingen hebben laten zien hoe karnaval leeft in ons dorp. 
Wat ook heel mooi is om te zien, is de betrokkenheid en inzet 
van een nieuwe jonge generatie Boemeldonckers die heel het 
seizoen al kleur geven aan alle activiteiten en tijdens karnaval 
zullen gaan stralen in onze twee Grote Optochten.  

De jeugd heeft de toekomst, dat is overal zo maar ook zeker bij 
ons in Boemeldonck. Samen met vele vrijwilligers, waaronder 
natuurlijk veel jongeren, zijn we druk in de weer om te zorgen 
dat de volgende generaties in de toekomst ook “gewoon” 
karnaval kunnen blijven vieren. Met behoud van tradities en een 
frisse blik op de toekomst kijken naar wat nodig is om te zorgen 
dat we over tien jaar en later nog steeds geweldige optochten 
hebben, dat we nog steeds enthousiast karnaval kunnen vieren 
met elkaar en dat karnaval iets is dat ons en het hele dorp blijft 
verbinden.  

Er zijn ook nieuwe inwoners in ons dorp komen wonen voor 
wie dit waarschijnlijk de eerste keer is dat ze een BAK-krant open 
slaan. Ook een welgemeend warm welkom. Op het eerste 
gezicht misschien een vreemde gewaarwording, al die dorps-
bewoners in kieltjes op de fiets, gele vlaggen aan de gevels en 
versiering in de cafés, maar het went snel. Spreek een keertje 
zo’n medebewoner met een kieltje aan, ga eens naar een van 
de vele activiteiten (er is keuze genoeg) en de inburgering in 
het dorp zal snel gaan. Dit geldt natuurlijk ook andersom. Heb 
je nieuwe buren “van buiten”, neem ze eens mee op sleep-
touw, laat ze het karnaval ontdekken. Want om in de trant van 
de woorden van onze Grootvorst te blijven, samen maken we 
karnaval.  
 
Samen met mijn medebestuursleden en alle vrijwilligers wens ik 
u enorm veel plezier toe.  
 
Gegroet, met een welgemeend alaaf, 
 
Thomas van Gool  
Voorzitter BAK van Boemeldonck

WOORDJEWOORDJEvan de voorzitter
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Beste Boemeldonckers, 
 
Een paar jaar hebben we ernaar uitgekeken: een onbezorgd 
feest met weer een Grote Optocht, zoals we dat in Boemel-
donck van oudsher gewend zijn. Zonder maatregelen door 
het virus kunnen we onbekommerd hossen, springen en de 
polonaise lopen. 
Na twee bijna verloren jaren door Corona kunnen we ons 
er weer op verheugen! 
 
Net als in alle dorpen en kernen van Breda heeft karnaval hier 
een speciale plek en ook Boemeldonckers maken er ieder jaar 
weer iets heel speciaals van. De gemeenschapszin viert hoogtij, 
met maandenlange voorbereiding aan de fantastische praalwa-
gens. 
 
Die harmonie tussen alle Boemeldonckers is wat karnaval zo 
speciaal maakt. En het is ook wat we in deze roerige tijd allemaal 
nodig hebben. Laat met karnaval de dagelijkse beslommerin-
gen even voor wat ze zijn. Als we nog wat meer dan anders 
naar elkaar omkijken, kunnen we ons onbekommerd in 
het komende feest storten.  
Want dat oog voor een ander, Da staod’oe goed! Karnaval is 
het feest waarop oude vriendschappen weer worden aange-
haald en nieuwe ontstaan. Dat maakt het tot iets om ieder jaar 
opnieuw naar uit te kijken.  
 
Ik geef met een gerust gemoed vier dagen de sleutels van  
Boemeldonck over aan Prins Franciscus de Zevenenvijftigste. 
Een nieuwe prins, maar hij treedt in de voetsporen van zijn vader 
die leutvorst was in Snerkersdurp. Ik heb er alle vertrouwen in 
dat hij met zijn Hofdames en Gevolg zijn onderdanen op zijn 
eigen  wijze door het feest gaat leiden. 
 
Vier onbekommerd feest, heb oog voor elkaar en 
geniet met volle teugen! 
 
 
Alaaf, 
 
Paul Depla 
Burgemeester van Breda

woordjewoordje
van de burgemeester
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De jaarlijkse BAK-karnavalskrant komt uiteraard niet zomaar tot stand! De volgende 
Boemeldonckers hebben kleur gegeven aan de krant die u nu leest:

Eindredactie:
Tony Kleemans
Thomas van Gool

Redactie:
Remco Beekers
Femke Eisma
Maartje van Hees
Rolph Kavelaars
Igor Kegel
Marit Mol
Menno Post
Martin Verstegen
Sofie van de Waart
Stan de Graaf

Acquisitie:
Gwen van de Koedijk
Joost Koolen
Ingmar Muller
Reinoud van Overveld
Jeroen Sluis
Anton Timmers
Lars Lauwen

Heeft u vragen over deze karnavalskrant
 of wilt u in 2024 ook graag adverteren in de krant? 

Mail naar volgend adres: bakkrant@boemeldonck.nl

Vormgeving:
Maud Meeuwissen
Rick Mutsaers
Marc Berbers 
Manon van den Boom
Lynn Kleemans
Jette Schoenmakers

Tekenaars:
Carlijn Potters
Coen de Bock
John Boeren
René Domstorff
Ilse Franken
Dennis Jorissen
Thierry Sprenkels

Fotografie:
Mariska van Dorssen
Judith Korving-Adriaansen

Colofon 2023

BENDE UN BOEMELDONCKER 
MEEJ PASSIE
VEUR
TECHNIEK?

NET OVER ‘T SPOOR.

KOM EENS
EEN BAKSKE DRINKEN
OP ONZE VESTIGING
IN BREDA.
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we springen uit de band 
meej karnaval!

Heeft u vragen over deze karnavalskrant
 of wilt u in 2024 ook graag adverteren in de krant? 

Mail naar volgend adres: bakkrant@boemeldonck.nl
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Schoolstraat 13

Prinsenbeek

T. 076-5412572

www.marioboeretweewielers.nl
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We zijn bijzonder trots dat zoveel bedrijven en particulieren de BAK willen ondersteunen. Dat doet men niet alleen in 
geld, maar ook in natura. Natuurlijk vergeten we ook de vele vrijwilligers en de clubs niet, want zonder hen zouden 

we niet in staat zijn invulling te geven aan het Boemeldoncks karnaval.

Sponsoren, vrijwilligers, clubs, bedankt voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook!
Da staod’oe goed!

Mail voor meer informatie naar: penning@boemeldonck.nl

Hoofdsponsoren

Sponsoring in Natura? Da staod’oe goed! is dan zeker van toepassing...
De BAK kent vele vormen van sponsoring. Ook dit jaar is het thema “sponsoring in natura” onderdeel van ons uitgebreide 

scala van sponsormogelijkheden. Onder dit thema verstaan wij dat bedrijven, instellingen en personen die de BAK middels 
het schenken, lenen van materialen, goederen of diensten ondersteunen. 

Op deze wijze draagt ook deze sponsor bij aan de BAK en hoeven we minder financiële verplichtingen aan te gaan.
Het voert te ver om ALLE sponsoren in deze categorie apart te vermelden, 

maar onze dank is ook aan deze categorie sponsoren ZEER GROOT.
Heeft uw bedrijf - instelling interesse of mogelijkheden om de BAK ook op deze wijze te ondersteunen?
Neem dan vrijblijvend contact op met de penningmeester Lars Lauwen via penning@boemeldonck.nl

J    B
Samen Sterk!

Themasponsoren 2023

Activiteitensponsoren 2023
Liedjesfestival RED NRG
Prinsenzitting Alvero
Fietstocht Boere Tweewielers
Voettocht Jan van Sundert
 Bakkerij Mark Elias
BAK Zittingen Marijke’s Haaridee
 Van de Wiel makelaardij
 Electroworld van Gils
 @MyStyle
 Kennis Transport
 Bakkerij Mark Elias
 Schalk Trading Automotive
 Autobedrijf Boeren
 Lagarde Techniek
 NL-XS
 TAKS Handling Systems
 Colors @Home by van Hooijdonk
Clubfeest Bier & Borrels
 Van de Wiel makelaardij
 Schalk Trading Automotive
 Installatiebedrijf van den Goorbergh
 Catering & Events Guido van Wolven 
 Heijmans & Partners
Kindermiddag Van den Goorbergh Mondzorg P’beek
 Fruitfunk
Kreezie café Verfhandel Prinsenbeek
Soepscheppen Heijmans & Partners
Open dag bouwschuren Verfhandel Prinsenbeek
Lampionnenoptocht Internova Professional Lighting
Teutenavond John Willemse Transport
Prinsenwagen WhiteVision
Kapellenfestival RED NRG

Kinderoptocht Lens Transport
 Trappenfabriek Vermeulen
 Van den Goorbergh Mondzorg P’beek
 Stukadoorsbedrijf van Baal
 Fruitfunk
Grote Optocht Bakkerij Mark Elias
 Van den Goorbergh Mondzorg P’beek
 V.A.V. Divers
 @MyStyle
 Huijbregts Koeltechniek
 Stukadoorsbedrijf van Baal
 Roovers Verhuur
Wagenshow Böhnke van den Broek
 White Vision
 @MyStyle
 Autobedrijf Boeren
 Bouwbedrijf Boot
 TAKS Handling Systems
 Kennis Transport
 Folloow
 M.A.T.H. Security
 Trappenfabriek Vermeulen
 Schalk Trading Automotive
 Installatiebedrijf van den Goorbergh
 Chocohuys
 Profile Car & Tyre Service BC Breda
Website Sponsor The Sourcing Network
Sponsoring in Natura Johan van Gils financiële dienstverlening
 Janssen ‘n van Dongen
 Rick Mutsaers
 Restaria Kavelaars
Posters alcoholbeleid @MyStyle
 Heineken Nederland14
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De solide, slagvaardige en sociale adviseur van het MKB

22 jaar 22 jaar 
CV de LolmakersCV de Lolmakers

Dit jaar sluit C.V. de Lolmakers hun bouwcarrière af met nog 
één keer knallen in de B en vieren ze hun 22-jarig bestaan.

In 2019 was het dan ein-de-lijk zo ver: na 18 jaar pakte C.V. 
de Lolmakers de eerste plek! Wat ze in de CKK, de BK en 
zelfs een jaar in de A niet was gelukt kon nu eindelijk worden 
gevierd met de ‘Kartrekkers van Boemeldonck’: een ode 
aan de vrijwilligers in het dorp.

Dat er niet eerder werd gewonnen had overigens nooit 
invloed op de sfeer: in de natte hoek aan de bar bij 
Toon (ook wel bekend als Marktzicht) maken zij er op 
karnavalsmaandag en -dinsdag van vroeg tot laat een 
feestje van. De strijd onder de fanatiekelingen om als eerste 
in de kroeg te zijn is misschien nog wel spannender dan die 
om de eerste plaats in de uitslag van de optocht.

De club ontstond in groep 6 van basisschool De Griffioen. 
Van de veertien leden die de club nu telt zijn er twee sinds 
het begin bij, waaronder voorzitter Mark Marijnissen. Mark 
vertelt: “Het eerste jaar bouwden we in de garage van mijn 
ouders, maar dat was behoorlijk krap. In groep 7 kregen 
we een stagiaire, juf Elke, die een grote schuur had. Naast 
de caravans die daar stonden konden we een BK-wagen 
bouwen.”

Na de schuur van juf Elke volgde een tour langs      
bouwadressen aan de Leursebaan en de Postbaan, 

en sinds 2021 vonden ze een plekje in de B.O.K., de 
Boemeldonckse opslagkas van Rien en Marian Martens, 
waar vele clubs onderdelen stallen als ze af zijn. Daar wordt 
gestaag doorgewerkt aan de wagen waarmee ze al in 
2021 begonnen. Want ook dat is bijzonder aan C.V. de 
Lolmakers: als de wagen niet af lijkt te komen, doen ze er 
gewoon een jaartje langer over! Zo blijft het gezellig in de 
bouwschuur, hebben ze al eerder ervaren toen ze twee jaar 
over hun REEbus-wagen deden.

C.V. de Lolmakers houdt met trots het record voor langste 
winnaar in de B-categorie met één wagen. Na de winst in 
2019 was er immers in 2020 én 2021 geen optocht door 
de storm en een zeker virus dat de wereld in z’n greep 
hield. Maar dat is niet het enige waarmee ze de boeken 
ingaan: ook zijn ze inmiddels hofleverancier van het BAK-
gezelschap. Voorzitter Mark Marijnissen en Ingmar Muller 
maken onderdeel uit van de Raad van 11 en Thomas van 
Gool is sinds dit seizoen zelfs voorzitter van de BAK. 

Omdat de Lolmakers ook druk zijn met een nieuwe generatie 
Lollies (die inmiddels uit 9 leden bestaat) betekent dit helaas 
wel dat hun bouwambities afnemen. Na 19 wagens zullen 
zij na Karnaval 2023 de lashandschoenen aan de wilgen 
hangen. Nog één keer zullen zij de Grote Optocht langer, 
grootser en mooier maken met hun PINKPOP. Voor 2024 
wordt hun rentree in de Kinderoptocht verwacht!
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Toon (ook wel bekend als Marktzicht) maken zij er op 
karnavalsmaandag en -dinsdag van vroeg tot laat een 
feestje van. De strijd onder de fanatiekelingen om als eerste 
in de kroeg te zijn is misschien nog wel spannender dan die 
om de eerste plaats in de uitslag van de optocht.

De club ontstond in groep 6 van basisschool De Griffioen. 
Van de veertien leden die de club nu telt zijn er twee sinds 
het begin bij, waaronder voorzitter Mark Marijnissen. Mark 
vertelt: “Het eerste jaar bouwden we in de garage van mijn 
ouders, maar dat was behoorlijk krap. In groep 7 kregen 
we een stagiaire, juf Elke, die een grote schuur had. Naast 
de caravans die daar stonden konden we een BK-wagen 
bouwen.”

Na de schuur van juf Elke volgde een tour langs      
bouwadressen aan de Leursebaan en de Postbaan, 

en sinds 2021 vonden ze een plekje in de B.O.K., de 
Boemeldonckse opslagkas van Rien en Marian Martens, 
waar vele clubs onderdelen stallen als ze af zijn. Daar wordt 
gestaag doorgewerkt aan de wagen waarmee ze al in 
2021 begonnen. Want ook dat is bijzonder aan C.V. de 
Lolmakers: als de wagen niet af lijkt te komen, doen ze er 
gewoon een jaartje langer over! Zo blijft het gezellig in de 
bouwschuur, hebben ze al eerder ervaren toen ze twee jaar 
over hun REEbus-wagen deden.

C.V. de Lolmakers houdt met trots het record voor langste 
winnaar in de B-categorie met één wagen. Na de winst in 
2019 was er immers in 2020 én 2021 geen optocht door 
de storm en een zeker virus dat de wereld in z’n greep 
hield. Maar dat is niet het enige waarmee ze de boeken 
ingaan: ook zijn ze inmiddels hofleverancier van het BAK-
gezelschap. Voorzitter Mark Marijnissen en Ingmar Muller 
maken onderdeel uit van de Raad van 11 en Thomas van 
Gool is sinds dit seizoen zelfs voorzitter van de BAK. 

Omdat de Lolmakers ook druk zijn met een nieuwe generatie 
Lollies (die inmiddels uit 9 leden bestaat) betekent dit helaas 
wel dat hun bouwambities afnemen. Na 19 wagens zullen 
zij na Karnaval 2023 de lashandschoenen aan de wilgen 
hangen. Nog één keer zullen zij de Grote Optocht langer, 
grootser en mooier maken met hun PINKPOP. Voor 2024 
wordt hun rentree in de Kinderoptocht verwacht!
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BEEKSESTRAAT 29

PRINSENBEEK

telefoon : 541 28 70

Da staod’
oe goed!
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Refrein: 
Karnaval is ‘t feestje van welleer 
We gaon er wir op uit, wa wilde meer 
Mar wa trekte aon? 
Oe kieltje en oe sjaol… 
‘T maokt nie uit, want alles staod´oe goed! 
 
Couplet: 
Er lag unne grote hoed op zolder 
Met van die franjes bovenop, ik zet ´m op m’n hoofd  
Hij is misschien wel vroeger van onsma geweest 
Maar vanavond staat ie mij nog het best 
(…nog het best!) 
 
Refrein: 
Karnaval is ‘t feestje van welleer 
We gaon er wir op uit, wa wilde meer 
Mar wa trekte aon? 
Oe kieltje en oe sjaol… 
‘T maokt nie uit, want alles staod´oe goed! 
Ja, ‘t maokt nie uit, want alles staod´oe goed! 
 
Couplet: 
Misschien is een feestneus wel bijzonder 
Of van die sokken rood-geel-groen, ik heb 
ze van de BAK  
Ik wit ´t bijna zeker, nu alleen wat bier 
En zulle we de tap eens openslaan 
(…openslaan!) 
 

Refrein: 
Karnaval is ‘t feestje van welleer 
We gaon er wir op uit, wa wilde meer 
Mar wa trekte aon? 
Oe kieltje en oe sjaol… 
‘T maokt nie uit, want alles staod´oe goed! 
Ja, ‘t maokt nie uit, want alles staod´oe goed! 
 
Couplet: 
En gaon we naor t femmekesbal toe 
Dan zulle we verkleed motte gaon 
Want anders komde daor nie binne 
En motte we naor ´t caféééé 
 
Refrein: 
Karnaval is ‘t feestje van welleer 
We gaon er wir op uit, wa wilde meer 
Mar wa trekte aon? 
Oe kieltje en oe sjaol… 
‘T maokt nie uit, want alles staod´oe goed! 
 
Karnaval is ‘t feestje van welleer 
We gaon er wir op uit, wa wilde meer 
Mar wa trekte aon? 
Oe kieltje en oe sjaol… 
‘T maokt nie uit, want alles staod´oe goed! 
Ja, ‘t maokt nie uit, want alles staod´oe goed!  
Ja, ‘t maokt nie uit, want alles staod´oe goed!

Da staod ´oe  goed !Da staod ´oe  goed !
D E  E L F J E S

DA
STAOD' OE

GOED!

Da staod ´oe  goed !Da staod ´oe  goed !
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Bliek 
Vloeren

Brielsedreef 23 | 4841 KR Prinsenbeek | Tel. (076) 581 1724 | www.bliekvloeren.nl    |    email:info@bliekvloeren.nl

Verkoop en montage van kwaliteits houten vloeren, laminaat en PVC. 
Tevens het adres voor schuren en renoveren van bestaande houten
vloeren en traprenovaties.

 

Nieuw:
Advies aan

huis!

Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze showroom.
Belt u ons even voor een afspraak?

(Wij hebben geen vaste openingstijden)
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Deze middag vindt plaats op Karnavalsmaandag 20 februari 2023 
De entree bedraagt slechts € 2,- per kind

Om het Piepersbal en Kreezie Café ordentelijk te laten verlopen zijn huisregels ingesteld, dit zijn ze ondermeer:

- Karnavalskleding is verplicht. Legerkleding of kleding die met geweld heeft te maken.  
( La Casa de papel, Squidgame, enz. ) trainingspak,  
voetbal- of sportkleding ( shirt en/of broek ) zijn geen karnavalskleding.
- Roken, alcohol, lachgas/poppers e.d. zijn ten strengste verboden.
- Binnen = binnen, naar buiten gaan = naar huis gaan.
- Jassen altijd ophangen in de garderobe.
- Neem nooit waardevolle spullen mee.
- Bij binnenkomst kan preventief gecontroleerd worden in kleding of tassen  
op bezit van niet toegestane spullen.
- Volg altijd de instructies op van de aanwezige gastheren en BAK-vrijwilligers.

Ook dit jaar organiseert de BAK een fotowedstrijd. Heb jij een originele foto in de 
categorie Karnavalesk of Optocht? Stuur deze dan op en wie weet...... wordt jij dit 

jaar door de vakjury gekozen als winnaar van de BAK Fotowedstrijd.

Het reglement van de fotowedstrijd vindt je op onze website www.boemeldonck.nl 
onder BAK / Bibliotheek / Reglementen. De uitslag wordt tijdens de foto &  

videomiddag op 19 maart 2023 maart bekend gemaakt EN via de social media  
kanalen van de BAK van Boemeldonck.

Doe mee en stuur uiterlijk 1 maart 2023 je inzendingen via:
fotowedstrijd@boemeldonck.nl 

 
Een korte beschrijving over de ingezonden foto(‘s)  

wordt gewaardeerd door de vakjury.

De BAK organiseert ook dit jaar voor leerlingen uit groep 1,2 en 3 
de Kindermiddag in De Drie Linden. Tijdens deze middag worden de 

kinderen vermaakt met muziek en een clown. Daarnaast is er voor ieder 
kind een gratis snoepzak en glaasje limonade. De zaal is open om 13.30 
uur. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Aan ouders het verzoek 

een bereikbaar telefoonnummer op de arm van het kind te schrijven  
of mee te geven. 

BAK Mededelingen

Huisregels Piepersbal en Kreezie Café

Kindermiddag

BAK Fotowedstrijd 2023
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Bier & Borrels, Groenstraat 12 te Prinsenbeek 
www.boemeldonck.shop

Maak kennis
metV     mensen!

ESSERSTRAAT 79 | 4813 EJ BREDA | +31(0)76 514 74 44
RAADHUISPLEIN 1 | 4861 RV CHAAM | +31(0)161 49 25 08

WWW.ACKOIJEN.NL | WWW.ACKOIJEN.COM 

• Persoonlijk en onafhankelijk advies
• Startersbegeleiding
• Zowel voor particulieren als zelfstandig ondernemers
• Bankzaken, wij zijn uw Regiobank!

Onze gekwalificeerde adviseurs kijken samen  met u naar de 
mogelijkheden. Stap gerust  binnen in een van onze 
vestigingen. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 
8:30 t/m 17:00 uur

Uw adviseur waar
u zo binnen loopt!

De jeugd heeft de toekomst, zo ook in Boemeldonck. Ook 
dit jaar weer nieuwe aanwas in de Grote Optocht dankzij 
CV de Mafklappers. Een typisch voorbeeld van hoe een 
karnavalsclubje in Boemeldonck ontstaat. Van jongs af 
aan beginnen met deelname aan de Kinderoptocht vanuit 
een van de basisscholen in ons dorp. De oorsprong van 
Mafklappers ligt op de Griffioen en wel in 2013. Alhoewel 
alles anders was dan nu tijdens dit karnavalsjaar; van het 
eerste groepje is nog de helft over, er werd gebouwd in een 
schuurtje van een ouders en ook de naam was compleet 
anders.

Ooit begonnen ze als “de Spaceskids”, maar naarmate de 
leeftijd vorderde veranderde de naam van de club gewoon 
mee. Thijs Leenders vertelt: “Veel te kinderlijk deze naam, 
dus dit werd al snel de ‘Spaceboys’. De overgang naar de 
BK vorig jaar was aanleiding de naam om te dopen naar de 
Mafklapppers .”

Ook in de optochtdeelnames is eenzelfde ontwikkeling 
zichtbaar. Na enkele deelnames met de ouders in de CKO, 
ging deze groep zelf aan slag met deelnames in de BKK. Dat 
ging blijkbaar goed aangezien ze tot tweemaal toe de eerste 
prijs behaalden in deze categorie. “Alleen het duwen van 
die kar was verschrikkelijk”, lacht Thijs, “alleen dat was al 
reden om vorig jaar onze eerste wagen in de ‘BK’ te willen 
bouwen.” 

Dankzij Corona liet de wagen Aandachtstrekker even op 
zich wachten want dit idee lag er al een paar jaar. “We zijn 
gewoon maar begonnen en het ging eigenlijk wel soepel”, 
vertelt Timon Machielsen, “natuurlijk was de overgang 
vanuit de BKK categorie best een grote stap en hebben 
en hebben we wat dingen moet ontdekken. Hiervoor 
hebben we ook hulp gevraagd bij andere bouwclubs.” 
Thijs glimlacht: “En het paste precies, 6, 001 cm hoog dus 
geen punt aftrek!” Enige teleurstelling was het uitvallen van 
het aggregaat, uiteraard net bij het passeren van de jury 
met een laatste plaats tot gevolg. Toch zeggen zelf: een 
geslaagde wagen!

De club heeft een harde kern van bouwers met Thijs 
Leenders, Timon Machielsen, Ruben Koks en Birger Vogels. 
“Maar de overige clubleden zijn  zeker zo belangrijk voor 
het bouwen”, zegt Thijs, “iedereen doet wat hij of zij kan, 
vaak is dit plakken of soms gazen.” Wel handig was dat 
Timon enkele jaren terug lid werd want hij bracht wel zijn 
contacten binnen bouwclubs mee. Ook dit jaar erg handig, 
zo blijkt. Waar de Mafklappers jaren welkom waren in de 
Liesstraat, bleek deze bouwschuur voor een B-wagen te 
klein. En laat Timon nu de zoon zijn van een bouwadres in de 
Overveldestraat; u begrijpt het al…  de nishut van CV Bende 
Gek mag dit jaar gebruikt worden door de Mafklappers. 
Ook op dit vlak groeit deze club. Het verstoppertje spelen 
tussen hooibalen maakt plaats voor de bouw van een grote 
wagen. “Gek genoeg deden we vroeger eigenlijk erg lang 
over iets heel kleins als je kijkt wat we nu maken”, zo denkt 
Thijs terug.

C.V. De Mafklappers:C.V. De Mafklappers:  
Een groep jongeren met veel verschillende interesses, maar 
één gemeenschappelijke; karnaval! Een club in ontwikkeling 
en zoals ze zelf over de toekomst zeggen: 
“We zien het wel de komende jaren. Zo lang er maar 
niemand met tegenzin komt bouwen.” 

Debutant in de Debutant in de 
B-categorie: B-categorie: 
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mee. Thijs Leenders vertelt: “Veel te kinderlijk deze naam, 
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het bouwen”, zegt Thijs, “iedereen doet wat hij of zij kan, 
vaak is dit plakken of soms gazen.” Wel handig was dat 
Timon enkele jaren terug lid werd want hij bracht wel zijn 
contacten binnen bouwclubs mee. Ook dit jaar erg handig, 
zo blijkt. Waar de Mafklappers jaren welkom waren in de 
Liesstraat, bleek deze bouwschuur voor een B-wagen te 
klein. En laat Timon nu de zoon zijn van een bouwadres in de 
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Club van 111 
Aardbeienkwekerij Van de Riet
Aardbeienkwekerij van Oers
Ad Verwijmeren
Adax Installatiewerken B.V.
An-Counts
Anton van Dijk
Antoon van den Berg Schilderwerken
Arno en Mariska van Oosterhout
Aspergeboerderij Schalk
Assurantiekantoor R. Staal B.V.
Autobedrijf Joost van der Westen
Bart en Jolanda Veen
Bart en Leonie Vermeeren
Beekers Transport
Ben van der Most
Bierens Training & Coaching
Bliek Vloeren
Bol Fysiotherapie
Boot Paramedisch Centrum
Bosdonk B.V.
Bouw- en Onderhoudsbedrijf Koeken
Bouwbedrijf Boot
Christien van Rosmeulen
CLD Elektrotechniek
Corné en Nadine Machielsen
Corné van de Klundert
Damen Management BV

De Bruyntjes
De heer en mevrouw Knook
De Vissertjes
Debby & Cyclo Kobus
DELRUE.media
Denck Interim Management
Derk van der Graaff
DW Beheer B.V.
Egalisee Bestratingen
Elektro Service Buro Theeuwes
Erik Domstorff
Erik Mulders
Fam Jonk
Fam van de Klundert
Fam. Schalk-Boeren
Familie Bergwerff
Familie Biemans
Familie Cazemier
Familie Colsen
Familie Crutzen-Franken
Familie de Groot
Familie de Jong
Familie Emaus
Familie Goossens
Familie J. Willemse
Familie Kegel
Familie Kleemans- Utens
Familie Kranenborg-van Eerd

CLUB VAN 1 1 1CLUB VAN 1 1 1
Club van 111 Maal
Accountenz Breda
Actemium
Antoon van den Berg Stucadoorsbedrijf
Frank Poels Holding B.V.
Fysiotherapie Kavelaars cs
H. van Ham Automatiseringsservice
Hermans Optiek
Hurks Horti Consult BV

Lambrechts Onderhoud BV
Loonbedrijf "De Baronie"
Prins Jonas en Wilma
Sawi Management
Stokvis Trading BV
Stucadoorsbedrijf Christjan Franken
Stucadoorsbedrijf Van Gils Gevelisolatie B.V.
Van de Wiel Transport

Club van 111 Plus
Aarts Kwekerijen B.V.
CraftingNB
Familie van Velzen
Jongenelis Veiligheidsdiensten
KLANTENTAAL
Marcom Concepts
Neon Koos Visschers
Newton21 Breda B.V.

Nopo
Nuiten Egaliseer- en grondwerkbedrijf B.V.
Peeters Potplanten BV
Plantema Holding BV
Prins Coenradus XLII
Slaaploods.nl
TecBouw
Visser & Visser B.V.
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Familie Lamers - van Erk
Familie Lammerse
Familie Moers
Familie Mureau
Familie R. de Bruijn
Familie Rovers-Eland
Familie Schillemans
Familie Schreiner
Familie Seleski-Stumpers
familie Snoeys
Familie Steenmeijer
Familie Stoffelen
Familie Van den Boom
Familie van Ginneken
Familie Verschoor
Familie Weijmer
Festec Trade B.V.
Financieel adviesburo Machielsen & Partners
Fitness prinsenbeek@angela
FMS Financieel Advies
Frank Musters Sierbestratingen
Hans Jongenelis
Hans van der List Eyewellness
Hofcom
Hoveniersbedrijf J.C.M. Meeuwis
Huidtherapie Brabant
Huijbregts Koeltechniek B.V.
Huisartsenpraktijk Prinsenbeek
Huub en Angelique Meulemans
HyTec
Installatie & onderhoudsbedrijf Jaco Hermans
Jac Lambrechts Timmerwerken
Jack Beekers vof
Jack van Duuren
Jack van Gils Schilderwerken
JAHE Beheer BV
Jan en Karin Timmers
Jasper Joosten
Jeroen Bekers
Jeroen en Mieke van Bavel
Jetske van Kolck & Nick Nuiten
Johan en Carola Nooren
Johan Kuijpers Grondwerken en Machineverhuur
Johan Schalk
Johan van Gils Financiële Dienstverlening B.V.
Joost en Thea van de Sande
Joris van den Dungen
JuMa Fruit
Kapperij De Heikant
Kawaler Juwelier V.O.F.
Kees en Ine Vincenten
Kees en Marja Poppelaars
Klussenbedrijf T. Janssen
Kracht en Balans
Kwekerij Roelen
Kyrewiet
Lambrechts Onderhoud BV Breda
Lesmini.nl
Let me
Lotstra Montage

Luiken Warmte en Koeltechniek
M.A.T.H. Security
Machielsen Prinsenbeek vga
Madic Clinical Research
Mantelzorgmakelaar Prinsenbeek
Mark en Jet Van Opstal
Mathieu en Mira Oostvogels
Met Elvira
Mijn kantoorinrichting.nl / 
 GS Kantoorinrichting
MKB Vastgoed en Onteigening
MOS Accountants & Adviseurs
Motor-id
Naaiatelier Bianca van Gool
NightLine 
Noordman Adviesgroep
Op goede voeten
Overbroek B.V.
P. van Dongen
Pascal Wienen
Peeters hortensia's
Peter Holterhues
Prins Corneel
Prins Kobus XL
Prins Marius & Jesca
Prinsenhof Notariaat Estateplanning Mediation
Proces in Perspectief
Projectontwikkeling Schipperen BV
PSH BV (Profile)
PUUR Huidinstituut
Q Consult Progress Partners BV
R&B Schilderwerken 
Rebu 
Rijschool Jochems
Ronald en Vera vd Goorbergh
RvdKimmenade Interieurbouw
Santijn Retail
Schoenhandel Mol
Schoonheim ICT Consultancy
SET Mode
SKUS Coaching & Consulting
SSEMT
STAJO Sierhekwerken
Stefan van der Linden Schilderwerken
Stepping Forward loopbaan en wandelcoaching
Strijpen Holding B.V.
Toine en Anja van Opstal
Toine van den Broek en Nicole Franken
Van Amerongen Makelaar
Van Eijk Inframanagement
van Haperen Schilderwerken
Van Kruysdijk Auto's B.V.
Veldsink Advies / Regiobank
Vendel Holding BV
Vendel Lelies BV
Verhoeven Rouwvervoer
Vishandel Sins
VTB Prinsenbeek BV
W. Vermeulen
WoonSupportPlus

Lijsten zijn bijgewerkt t/m 8 januari 2023
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Tandartspraktijk van den Goorbergh
Markt 15 - Prinsenbeek

Tel (076) 5410096 - www.vandengoorbergh.nl

as OEW Taanden 

konden kiezen?
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33 jaar  33 jaar  
CV de TOGA’SCV de TOGA’S
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Bart van den Oord Hoveniers
Kluisstraat 3
4823 ZH BREDA Tel. 06-25560978

E-mail: info@oordhoveniers.nl

Nieuw tuintje 
van Bart?

Da staod 'oe goed!
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Gelukkig kon de BAK van Boemeldonck weer als vanouds tijdens de Prinsenzitting in een bomvolle Drie 
Linden een aantal vertrouwde gezichten uit het BAK-gezelschap aan het aanwezige Boemeldonckse 

publiek presenteren. Op de rode loper verschenen echter ook een aantal nieuwe personen die vanaf dit 
karnavalsseizoen plaatsnemen in de BAK-boemel en de BAK komen versterken bij haar activiteiten. 

Daarom presenteren we deze nieuwe aanwinsten graag in deze karnavalskrant!

Aan de zijde van onze Grootvorst Prins Fransiscus LVI uiteraard ook dit jaar weer 2 enthousiaste Hof-
dames. De eerste is Amy van de Bliek, die met 11/11 nog 19 jaar oud was maar tijdens karnaval alweer 

een jaartje ouder is. Deze echte Beekse jongedame loopt al haar hele leven mee in de 
optochten; eerst bij CV de Mislukkelingen en sinds groep 4 van de basisschool is ze een 

echte ‘Apenkop’. Niet alleen bij deze club is Amy actief, ook bij het karnavalsmagazine Ontspoord 
draagt ze graag haar steentje bij. Een echte aanwinst voor dit blad aangezien ze een opleiding 
Ruimtelijke Vormgeving op het Sint Lucas in Boxtel volgt. De kennis van deze opleiding met als 

specialisatie interieur kan ze dan ook goed toepassen in haar werk bij een interieurzaak in Waalwijk.

Onze Grootvorst wordt aan de andere zijde bijgestaan door de 22-jarige Denise van den Berg. Ook zij 
heeft karnaval met de paplepel meegekregen van thuis uit: “Ik loop al vanaf 4- jarige leeftijd ieder jaar 
mee met de optocht. Eerst in de Kinderoptocht met CV de Joppers, zowel in de CKO en later de AK. 
In de AK behaalden we regelmatig een top 3 plek waardoor we óók in de Grote Optocht mee mochten 
doen. Met de nieuwe generatie Joppers zijn we doorgegaan naar de B-categorie. Onze laatste wagen 
hebben we gebouwd in het jaar dat de wind roet in het eten gooide. Na dat jaar zijn we gestopt met 
bouwen, maar een vriendenclub gebleven!”. Naast haar werk als officemanager bij een modemerk in 
Breda, ‘werkt’ ze nu mee in de bouwschuur van de club van vriend Youp, CV Ga Nou. Trouwens nog 
een Wistjedatje? over Denise: ze heeft een opa die de Boemeltrein heeft meegebouwd 
 en ze is ook nog de állereerste Hofdame sinds het bestaan van CV de Joppers.

Ook bij de Raad van Elf een tweetal nieuwe gezichten. Allereerst Bas van Loenhout, die pas recent in 
het huwelijksbootje is gestapt met Maxime. Een handige jongen, gezien zijn opleidingen techniek en 

middenkader Bouwkunde. Hij is werkzaam bij een bouwbedrijf in ons dorp maar ook actief bij andere 
activiteiten in ons dorp: ”Bij CV de Leutlaaiers was ik altijd een fanatieke bouwer. Sinds dit jaar zijn we 
gestopt met bouwen, waardoor er  tijd over is voor andere dingen zoals de Raad van Elf. Daarnaast is 

de Scouting een grote hobby voor mij waar ik al 25 jaar lid ben en 13 jaar actief in de staf bij de 
gidsen.” Een bezige bij dus, die Bas: “Het is lastig om ergens nee te zeggen, haha……ook bij 

WinterWonderBeek ben ik al regelmatig gaan helpen en nu mezelf maar ingeschreven 
als barhulp / ijsmeester!”

Ev e n  voorst e l l e nEv e n  voorst e l l e nEv e n  voorst e l l e nEv e n  voorst e l l e n
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Ook de 21-jarige Bas Zuidema is geen onbekende binnen Boemeldonck én de BAK. Hij heeft  een 
eigen bedrijf in het hosten, bouwen en onderhouden van websites en webshops. Het is dan niet 

vreemd dat Bas betrokken was bij de realisatie van de nieuwe website van de BAK. Daarnaast is Bas 
binnen de BAK organisatie lid van de Communicatie Commissie, de Commissie van de 

Afgevaardigden en zelfs president van de Commissie Website. En nu dus officieel lid van het
BAK-gezelschap, waar over hij vertelt: “IK bouw graag bij mijn clubje,  C.V. de Boemelbende. 

Vorig seizoen heb ik veel ingevallen bij de Raad van Elf. Dit is van beide kanten zo goed bevallen
dat ik nu vast bij de Raad van Elf zit.”

De BAK van Boemeldonck prijst zich gelukkig met een volwaardige Hofkapel! Wim Vriends 
komt dit muzikale gezelschap versterken op de trompet. Een man met jarenlange ervaring op 

de dit muziekinstrument aangezien hij zowel bij de kapel de Lapswansen als Harmonie 
Constantia te Ulvenhout actief was. Zijn leeftijd wil hij niet prijsgeven, alleen dat hij een qua 

leeftijd een karnavalsjubileum van 6 x 11 viert. Deze pensionado geniet dus van het leven met 
zijn vrouw, drie dochters en schoonzonen en vier kleinkinderen. Na een werkzaam leven als  
monteur op de drinkwaterstations vult hij nu zijn tijd met motorrijden, fitness, wandelen en 
trompet blazen. En genieten doet hij zeker, zo zegt Wim: “Ik hou van een goede sfeer en un 

pilske! En dat we allemaal nog lang gelukkig en gezond mogen blijven!

Een andere versterking voor de Hofkapel is Nanny de Jong, die simpelweg 65 jaar ‘jong’ is. 
Alhoewel niet geboren in Prinsenbeek is ze vanaf de middelbare school gaan sporten, uitgaan én 

karnaval vieren in Prinsenbeek .Voor haar geen onbekende omgeving dus toen ze in 1979 hier in het 
dorp kwam wonen. Haar hobby’s zijn golfen, tuinieren en muziek maken. Dat laatste doet ze alweer 

ruim 20 jaar met de gezellige dames bij de kapel Nootweer. En dan nu ook muzikant Hofkapel? 
“Vorig karnavalsseizoen 2021-2022 was voor mij een heel bijzonder omdat mijn zoon Prins was! 

Tijdens dat jaar ben ik een paar keer met de Hofkapel op pad geweest bij bezoeken van de BAK. Hi-
erdoor ben ik enthousiast geraakt om bij de Hofkapel te gaan spelen. Vervolgens heb ik de overstap 

gemaakt van tenorsaxofoon naar bariton.”

38



In het BAK-bestuur is een aantal nieuwe personen toegetreden die zich vol overgave willen inzetten 
voor het organiseren van een mooi karnavalsfeest in Boemeldonck. De 45-jarige Niels Fasen is voor 

bezoekers van café-bar de Stee een bekend gezicht, aangezien hij regelmatig achter de draaitafel 
heeft gestaan. Ook zat hij gedurende de Coronaperiode  achter diezelfde draaitafel bij de ‘troost’ 
radiozender Boemeldonck FM. Alhoewel geen officieel lid van een club, is Niels wel een fanatiek 
meebouwer bij CV de Zimkus en dus vaak genoeg in een bouwschuur te vinden. Buiten karnaval 

heeft hij ook hobby’s als voetbal, footgolf en op vakantie gaan met partner Judith en dochter Jetteke. 
Deze laatste hobby past meer mooi bij zijn werk contract manager / inkoop bij een organisatie voor 

campingvakanties. 

Dit jaar is er ook een nieuwe ‘Penning’ bij de BAK in de persoon van Carlo Schoenmakers. 
Hij is sinds 1997 woonachtig in Prinsenbeek en vertelt graag over zijn motivatie: “Samen met ons 

gezin vieren we actief karnaval in Boemeldonck en zijn zeker met de karnavalsdagen te vinden in de 
horecagelegenheden die Boemeldonck rijk is. De twee jongste van het stel, Luca en Julius, zijn actief 
bouwers bij CV Bekek UT Mar. Naar jarenlang in het feestgedruis te hebben gestaan, wilde ik ook op 
een andere manier bij de karnaval betrokken zijn. De vacante functie van penningmeester leek me 

daarom een passende, om zo mijn steentje bij te dragen aan het dit feest, wat me zo lief is.” Carlo is in 
het dagelijks leven werkzaam controller bij Hydrocare, een dochtermaatschappij van Brabant Water. 

Iemand die dus op goed de centjes kan passen! 

En dan last but no least! Recent is toegetreden tot het BAK-bestuur de 31-jarige Jessica Spronk. Jessica 
is geboren in Breda, woont al sinds haar 14e in de Beekse Polder en is dochter van het bouwadres van 

CV de Klepperbekken. Een enthousiaste karnavalsvierster met enorme affiniteit met Boemeldonck: 
ze is lid van cv Mooiman en was nauw betrokken bij CV de Klepperbekken. Daarnaast was ze 6 jaar 
begeleidster van de dansmarietjes bij de BAK. Ze is werkzaam als planner en eventmanager bij het 

cateringbedrijf van ex-Prins Woud LVI. Zelf geeft Jessica aan dat ze veel betrokkenheid voelt en graag 
de verbinding zoekt met verschillende doelgroepen in ons dorp. Ze straalt ook uit dat ze enorm 

gedreven is om aan de slag te gaan in het BAK-bestuur en samen met elkaar mooie Boemeldonckse 
karnavalstradities voort te zetten. Die bestuursfunctie, Jessica, die staod’oe goed!
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NOPO
PENNINGWEG 35, 4879 AE, ETTEN-LEUR

TEL: (076) 541 27 62 INTERNET : WWW.NOPO.NL

FIJNMACHINAAL TIMMERWERKEN
VRAAG D’R OM BIJ:

info@degraafkonstruktie.nl
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De BAK draait geheel op de inzet van honderden 
vrijwillig(st)ers, iedereen draagt op eigen wijze een 
steentje bij aan het Boemeldoncks karnaval. In deze 
rubriek geven we dit keer graag aandacht aan de 
verkeersregelaars.

Ieder jaar bij de optochten zorgen de 
verkeersregelaars er voor dat deze op een 
verkeersveilige wijze kunnen plaatsvinden. Het is 
niet veilig en gewenst als er bijvoorbeeld auto’s 
en fietsers over de optochtroute rijden terwijl de 
optochten rond trekken. Maar ook voor de vele 
bezoekers en het doorgaande verkeer moet 
alles goed geregeld zijn. Dit als onderdeel van de 
vergunning die de BAK van de gemeente Breda 
krijgt. 

Het is algemeen bekend dat we tijdens de Grote 
Optocht dankbaar gebruik maken van de ca 
80 vrijwilligers van het Corso Zundert. Maar 
met de Kinderoptocht, het wegrijden van de 
Wagenshow en de Lampionnenoptocht zijn 
er ook tientallen verkeersregelaars actief. Zij 
volgen ieder jaar een verplichte online training. 
Nadat de training met succes is afgesloten 
ontvangen zij een certificaat waarmee je in de 
omgeving van Breda gedurende één jaar overal 
bij vergunningsplichtige evenementen ingezet kan 
worden als verkeersregelaar. Met enkelen van de 
verkeersregelaars zijn we in gesprek gegaan.

Op de vraag: “Waarom ben je verkeersregelaar bij 
de BAK?” gaf Twan Timmers aan dat toen zijn club 
is gestopt met bouwen hij “het liefst als stille kracht 
graag zijn steentje aan het Boemeldoncks Karnaval 
wil bijdragen”. Wim de Klerk voegde er aan toe 
dat hij het belangrijk vindt dat lokale evenementen 
kunnen doorgaan, “Daar draag ik graag mijn 
steentje aan bij.”

Maar wat is er dan zo leuk aan het 
verkeersregelaar zijn? Verkeersregelaar 
Jan de Keizer vertelt: “Het is gewoon zo 
gezellig als ’s ochtends de hele gemeenschap 

Vrijwilligers in beeld: 
de Verkeersregelaars van de Kinderoptocht

langs komt om naar de Kinderoptocht te gaan en 
dan ondertussen lekker met ons staat te buurten”. 
Twan en Wim merken ook fijntjes op: “We staan 
vaak op dezelfde plaats staan in het dorp, dan ken 
je de omgeving. Handig, want het is altijd fijn om 
vanuit buurtgenoten een bakske koffie, een lekker 
worstenbroodje of een warm bakske soep te 
krijgen.” 

Maar maken zij dan nog wel eens wat bijzonders 
mee? Nou reken maar, wat dacht u van alle mensen 
die ieder jaar langs komen bij de verkeersposten 
om op ‘familiebezoek’ te komen? Twan lacht: 
“Nooit geweten dat er zulke grote families wonen 
in het dorp.” Wim herinnert zich nog dat hij een 
keer een auto stil zette en het gesprek met de 
inzittenden aanging. Een van de passagiers leek op 
een bekende Nederlander. De chauffeur vervolgde 
keurig - volgens aanwijzing- de weg maar later op 
de dag kreeg Wim antwoord op zijn vraag. Die 
bekende Nederlander was…… de Burgemeester 
van Breda.

Tot slot, nog een tip van  de verkeersregelaars aan 
de weggebruikers. “Voor de weggebruikers kunnen 
we alleen maar zeggen: “let op de snelheid en volg 
onze aanwijzingen. Wij zijn geen boemannen maar 
staan er voor ieders veiligheid”, aldus Jan. 

Kortom: met elkaar maken we het Boemeldoncks 
Karnaval, iedereen draagt op eigen wijze een 
steentje bij. Samen maken we Boemeldonck.

Wil jij meer weten over het regelen van het 
verkeer tijdens Boemeldonckse optochten 
neem dan vrijblijvend contact op met een van de 
bestuursleden van de BAK. 
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We kennen ze vooral van de Grote Optocht en zijn 
de kers op de taart. Alweer 22 jaar doen ze mee in de 
D-categorie van de Grote Optocht. Het zijn vrienden 
voor het leven, Jan de Keizer en Elio de Spirt. Op de 
keukentafel staat een laptop met honderden foto’s. 
Herinneringen worden opgehaald en ze liggen in een 
deuk van alle creaties die ze in al die jaren ten toon 
hebben gesteld. Wat te denken van een levensgrote 
koekoeksklok, waarbij Jan als koekoek uit de klok 
kwam en wel honderd keer een koprol heeft gedaan. 
Of die keer dat ze met vrouwen gingen gooien 
(´Gooise vrouwen´). En als ze denken aan de creatie 
dat Jan op de fles was en Elio op zwart zaad zat komt 
er een brede smile op hun gezicht. Originaliteit van de 
hoogste plank.  

Welke prijs ze behalen maakt hen niets uit. Meedoen 
is belangrijker dan winnen is ook hun motto. Van 
technische hoogstandjes zijn ze niet vies. Een heus 
spijkerbed waarop je zonder pijn op kon liggen of 
de levensgrote goocheltruc waarbij Elio zomaar 
verdween in het niets. Niks is te veel. En altijd gaat de 
geluidsinstallatie mee met passend geluid. Er was zelfs 
een club van een A-wagen die hen gevraagd heeft de 
installatie wat zachter te zetten want men had er last 
van. Meestal beginnen ze rond kerst te bouwen en in 
de aanloop naar de optocht zijn ze zeer flexibel in het 
aanpassen van hun idee.

22 jaar “Die Twee” 
Maar Die Twee doen nog veel maar dan de optocht. 
Ze maken beiden muziek bij D’ruit en doen ook mee 
met het Liedjesfestival. Door het jaar heen geven ze 
samen spontane aubades als De Twee Baritons. Soms 
verschijnen ze opeens met creaties tijdens het uithalen 
van de Prins. Bijvoorbeeld als twee kaasdragers op 
klompen met een heuse kaaswaag. Niemand is veilig 
voor Die Twee, ze hebben altijd oren en ogen open en 
bedenken spontaan wat ze op ludieke wijze kunnen 
uitvreten bij allerlei gelegenheden. Wat velen ook niet 
weten is dat ze acte de préséance geven tijdens de 
Fietstocht, waar ze  helpen zij bij een ludiek spel. 
Zelfs met de opening van de haven in Breda waren ze 
erbij. Op hun sloep hadden ze een grote Eiffeltoren die 
zelfs onder de brug kon varen. Gewoon een kwestie 
van wat extra scharnieren. 

En naast al die leut zetten ze zich ook nog eens in 
voor Boemeldonck. Al jaren melden ze zich aan als 
verkeersregelaars bij de Kinderoptocht. Elio speelt ook 
nog bij het seniorenorkest van Amor Musae. Daarnaast 
is Jan voorzitter van Die Lagelander en de Bezige Bijen 
en laten Die Twee zien hoe zij hun handigheid delen 
met derden. Sjappoo! 

Die Twee zijn in hart en nieren echte Boemeldonckers 
en staan er zelf te kijken hoeveel ze in het verleden al 
hebben gecreëerd, niet alleen in de Grote Optocht 
maar ook veel daarbuiten. 

De BAK van Boemeldonck feliciteert “Die Twee” met 
hun 22 jarig bestaan. Ze gaan zeker op naar 33 jaar 
want ze vertelden dat ze nog wel voor honderd jaar 
creaties op de plank hebben liggen.
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Dorstseweg 14
 4854 NB Bavel
t 0161 43 15 99
f 0161 43 36 01

e-mail@accountenzbreda.nl
www.accountenzbreda.nl

Wij zijn een hecht team van specialisten op �nancieel en �scaal  
gebied. Met onze dienstverlening zijn wij voortdurend bezig om op een  
innovatieve, professionele, betrouwbare en persoonlijke wijze het 
resultaat voor onze cliënten te verbeteren. Bij ons zijn de zaken van 
onze cliënten in goede handen, waardoor zij zich kunnen richten op 
ondernemen en leven.

accountenz, breda dienstverleners van a tot z

optocht

Ook in de polonaise 
zetten wij een stapje extra!

Beeksestraat 42b    4841 GC Prinsenbeek    T 076 5430800    E info@HenSmakelaardij.nl    I www.HenSmakelaardij.nl

Makelaardij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars
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Da staod’oe

goed!

Bosstraat 46, 4704 RT Roosendaal
Industrieweg 1, 4181 CA  Waardenburg
T 0418 540 333, info@wsmediagroep.nl
www.wsmediagroep.nl
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Linda le Duc - Bestuur Scouting
 Prinsenbeek

Wa vinde gij  t leutigste meej 

Boemeldoncks karnaval?

T leutigste meej karnaval is voor Nootweer samen 
muziek maken, veel lachen, elkaar loslaten en 
weer vastpakken. De mannen gaan niet mee, 
de Nootweerpartijtjes zijn voor dames exclusief. 
In een prinsessenjurk of majorette pak, we zijn 
allemaal Nootweer. Wat ons verbindt, is de typische 
Nootweer-humor. We hoeven elkaar maar aan te 
kijken, en we staan aan! Voor je het weet, ben je 
onderdeel van een act, van een feestmoment, of 
wordt de draak met je gestoken. Een goed gevulde 
kledingkast en plezier hebben is bij Nootweer 
belangrijker dan muzikaal talent. Damestoestanden 
kent Nootweer niet. Iedereen is gelijk, iedereen mag 
meedoen, ondanks de diversiteit aan karakters en 
persoonlijkheden. We zijn er voor elkaar, in goede 
en slechte tijden en ieder op haar eigen Nootweer 
manier. Wil je met ons meedoen? Kijk dan op 
www.nootweer.nl

 Nootweer - Boemeldonckse kapel

Wat ik het leutigste vindt meej karnaval is……. Dat je 
oude bekenden tegenkomt die je verder in het jaar 
niet ziet of spreekt……Waar je dan onder het genot 
van een biertje het mooie Boemeldoncks leven 
bespreekt. 

Gert-Jan van Boxel - CV de Gaffels, 
bouwadres van Ga Nou

En dan wordt er aan je gevraagd wat IK het leutigste 
vind van Karnaval.

Keigezellige tijd meej vrienden, kennissen en 
vreemden. Altijd wel iemand in het café waarmee 
je een lekker bierke mee kan drinken. Regelmatig 
zijn de bonnekes op, dus dat is een teken dat het 
gezellig is. Niet alleen drinken, maar lekker bijkletsen 
meej mensen die je allang niet hebt gezien. Als de 
optochten voorbijkomen, genieten van de wagens 
en de mensen er omheen. Vijf of zes dagen genieten 
van de sfeer in Boemeldonck. Alweer een A, af en toe 
een ander cafeeke bezoeken. Overal sfeer proeven
Leutig, een mooi woord. Het leutigste meej karnaval 
is voor mij niet in een zin te beschrijven. 

Opgegroeid meej karnaval op jonge leeftijd bij de 
Stepboys, daarna C.V. de Kwibussen en C.V. de 
Puddingbuksen en nu als individu. Maar Karnaval zal 
ik blijven vieren. Leutig.

TOine Kleemans - Bedrijfsleider 
JuMBO MIEGIELSEN PRINSENBEEK

Het leutigste met karnaval vind ik, na de Kinderoptocht 
een rondje langs de bouwclubs rijden. Sommige 
clubs nog druk in de weer om een beweging aan 
de gang te krijgen, andere clubs de show aan het 
oefenen. Alles om samen een mooie dag weg te 
zetten voor bouwers, lopers en bezoekers. En dan 
tijdens de optocht, of de beweging nu wel/niet 
werkt, of de schmink uitloopt van de regen, ze zijn 
terecht trots op de wagen! Met als kers op de taart, 
de ontlading op de Wagenshow. En ondanks dat ik 
een koukleum ben, voortaan gelukkig weer in de 
winter, scheelt wat aftersun...50



Linda le Duc - Bestuur Scouting
 Prinsenbeek
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Mooie schoolresultaten, da staod'oe goed!

Markt 26 | Prinsenbeek Tel. 076-562 08 50
www.huiswerkbegeleidingprinsenbeek.nl

BASISONDERWIJS

VOORTGEZET ONDERWIJS

MBO/HBO/WO

PRINSENBEEK

Zoveel mooisonline... Da staod’oe goed!
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Spoorstraat 18
4841 AN Prinsenbeek
Tel 06 11 20 30 45

www.machielsentuinen.nl
info@machielsentuinen.nl
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‘Feest in het 
Veehandelshuis’ werd 
gezegd bij de presentatie 
van Prins Franciscus 
LVII. En dat is het zeker 
in deze kroeg dit 
karnavalsseizoen. Niet 
alleen voor de Prins, in 
het dagelijks leven Erik 
van Campen, maar ook 

voor de eigenaressen van het Veehandelshuis: Janneke 
en Jenny Kavelaars! De meiden, voor wie de Prins niet 
alleen echtgenoot (Janneke) is maar tijdens karnaval 
ook hun steun en toeverlaat!
‘Flabbergasted’ is het woord dat terugkomt als beide 
dames terugdenken aan het moment waarop duidelijk 
werd dat Erik de nieuwe Grootvorst zou worden. 
Janneke vertelt: “We hadden het echt niet verwacht 
dus we moesten er echt een paar nachtjes over 
slapen. Uiteindelijk werd het echt een geheim van ons 
vieren (inclusief zwager Johan Potters), want wij zijn 
echt ‘samen één’!” Een gezamenlijk autoritje naar de 
groothandel was het moment om Jenny te informeren. 
“Eigenlijk was ik niet eens verbaasd”, zegt Jenny, “ik 
had onbewust een voorgevoel. Het is een kans die 
Erik nooit meer krijgt dus moest hij gewoon doen. 
En ik denk dat het Prinsschap echt bij hem past.” De 
weken tot aan 11/11 waren natuurlijk spannend. “We 
zijn heel vaak van gespreksonderwerp veranderd”, 
lacht Janneke, “ en we hebben - in afstemming met 
de BAK - bewust naar de Prinsenzitting toegeleefd. 
We zijn normaal nooit bij de Prinsenzitting dus dit zou 
alleen maar opvallen. Erik was al heel vroeg achter de 
schermen in De Drie Linden maar wij waren ‘gewoon’ 
in het Veehandelshuis met een aantal vaste klanten, 
kijkend naar de livestream. Een aantal klanten hebben 
we bewust wat langer ‘vastgehouden’ bij ons wetende 
wat er komen zou.”

De meid(en) van de Prins
En die avond kreeg uiteraard nog een vervolg elders. 
“Nadat Erik bekend was gemaakt hebben we snel 
alle klanten in de auto geduwd, Johan en de kinderen 
opgehaald en zijn snel naar De Drie Linden gegaan”, 
vertelt Jenny, “van tevoren hadden we de boel al 
afgesloten en de openstaande rekeningen maar even 
gelaten voor wat ’t was op dat moment.” 
Hoe Jenny en Janneke karnaval nu gaan beleven 
zonder Erik? “Ik zal hem het meeste missen want we 
zijn hier altijd echt samen in het café’, aldus Janneke, 
‘de vervanging van Erik hier in het café is allang 
geregeld. Het is bijzonder om alle reacties te horen en 
hoe van alle kanten spontaan hulp is aangeboden. Echt 
verbroedering onder elkaar!” Jenny sluit zich hier bij 
aan: “Voor Erik is het fijn dat hij als Prins tijdens karnaval 
nooit in een leeg huis zal komen, maar in een vol café 
bij thuiskomst! Hem kennende zal hij zich dan nog 
voegen onder het publiek of een pilske tappen. Als hij ’s 
avonds nog maar wel meehelpt met opruimen, haha.”
“Het wordt sowieso bijzonder, maar ik denk ouderwets 
gezellig tijdens karnaval”, voorspelt Janneke, “ik moet 
vanwege het café plannen wanneer ik mee kan met 
een BAK-bezoek. De passage van de Prinsenwagen 
langs het Veehandelshuis wil ik toch echt even buiten 
zien. En de lancering van de Prins en het Steek afnemen 
willen we zeker meemaken.” Dus, Boemeldonckers, 
hou er alvast maar rekening mee; op karnavalsdinsdag 
stoppen de meiden van de Prins op tijd met tappen!
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Veldsteen 28 
4815 PK Breda 

076-5215513 
www.alexanderdebont.nl
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Steenakkerstraat 40 | 4815 PC  Breda
T 06 – 13 09 66 89 | E info@arthurschalk.nl | I www.arthurschalk.nl
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Autobedrĳf/Bandenservice Joost van der Westen
Schutsestraat 34 - 4841 EE - Prinsenbeek

Tel 076-5410433 - www.vanderwestenautos.nl

sl im documenten verwer ken

Lage mosten 57, 4822 NK Breda
Tel 076 - 560 78 20, whitevision.nl

Slim documenten verwerken

Tuintje van Thijs? Da staod’oe goed!

THIJS tuinen

Meester Bierensweg 25

4841 AJ  Prinsenbeek

Tel 06 41 60 64 82

E-mail info@thijstuinen.nl

www.thijstuinen.nl

  22 jaar 22 jaar 
CV the Pink LadiesCV the Pink Ladies
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CV the Pink LadiesCV the Pink Ladies
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Autobedrijf Boeren BV
Hilsebaan 319

4873 LH Etten-Leur
076 502 04 67

info@autobedrijfboeren.com

100% Boemeldonck

Da staod’
oe goed!

- Service

  - Onderhoud

     - Occasions

Weimersedreef 4
4841 KG Prinsenbeek

Tel 06 41 66 88 73
Email: jacohermans@casema.nl
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Uw vertrouwde Albert Heijn

Prinsenbeek

‘Da staod’oe goed!’

Beeksestraat 55 Prinsenbeek

Praktijk voor Speltherapie  |  Tuintjes 5  |  4841 EA Prinsenbeek  |  Tel. 076 - 541 88 42  /  06 - 18 82 89 41 
     www.spelenhelpt.com  |  info@spelenhelpt.com

D’n BAK-plaot 2023D’n BAK-plaot 2023

Heb jij d’n BAK-plaot 2023 al 
geluisterd? Het Karnavalslied 

2023 en ook de nummers 
van de overige finalisten 
van het Liedjesfestival zijn 

te beluisteren via 
de website van de BAK 

en via Spotify! 

zoek op Spotify naar 'BAK-plaot 2023'
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Seeligsingel 2, 4811 CN Breda, 076-5416120

“Samen bouwen met 
  jonge ondernemers”

• Bedrijfsadvisering

• Financiële administratie

• Fiscale dienstverlening

• Salarisadministratie

Boemeldoncks Boemeldoncks 
Jeugd KarnavalJeugd Karnaval

Daar gaan we! Het is 11-11 geweest, het karnavalsjaar 
is begonnen. De Prins en zijn Hofdames zijn bekend, 
als vrijwilligers mogen we weer aan de slag om een 
mooi gebeuren te gaan organiseren voor de jeugd van 
Boemeldonck. Het Jeugdfeest, het Piepers karnaval en 
de het Kreezie café, zo’n 100 vrijwilligers zullen zich dit 
jaar weer inzetten. 

De dag vóór het Clubfeest is het eerste voorproefje 
voor de jeugd in De Drie Linden, het Jeugdfeest. Soms 
onwennig en een beetje zenuwachtig staat de jeugd 
aan de deur te dringen om binnen te komen voor een 
topavond karnaval. Is mijn pakkie wel karnavalesk? Is m’n 
kieltje niet te groot of al weer te klein? Komt iedereen uit 
mijn klas? Zijn mijn (bouw)clubgenoten er allemaal? Yes 
ik ben binnen! We kunnen met z’n allen los.

De generale repetitie zit er op, de jeugd heeft er een feest 
van gemaakt en de vrijwilligers hebben genoten van zo 
veel leut met de jeugd. Tijdens de evaluatie in het café van 
De Drie Linden wordt er hard gelachen om alle grappen 
en bloopers die er die avond zijn gebeurd. Op naar de 
karnavalsweek met vier dagen ‘Piepers en Kreezie’.

Eerst nog even wat regelen;
welke jongeren worden de dj’s voor dit jaar bij het piepers 
en kreezie? welke vrijwilligers kunnen er op welke van de 
vier avonden? welke aankleding moet er komen? wie 
komen er allemaal helpen met het ombouwen van de 
gymzaal tot feestzaal?

…..oja en de kaartverkoop voor het Piepers en Kreezie 
doen we ook nog even.

En dan karnavalsdonderdag, het feest van het jaar is weer 
van start. Vrijdagochtend vroeg komen de opbouwers 
met kleine oogjes aan in De Drie Linden. De gymzaal gaat 
omgebouwd worden voor de jeugd. De club vrijwilligers 
is op elkaar ingespeeld en gaat snel aan de gang, kijken of 
we het nog sneller kunnen dan vorig jaar: “haha elke keer 
weer een uitdaging”. Tussendoor een worstenbroodje en 
na afloop even kletsen en wat drinken. De sfeer zit er al 
lekker in en de gymzaal is na een dag sjouwen weer klaar 
voor de feestende jeugd. 

Zaterdagavond, na een mooie Kinderoptocht gaat het 
gebeuren, de eerste van vier dagen feest voor de jeugd in 
De Drie Linden. De vrijwilligers staan klaar bij de deur en in 
de zaal. De jeugd krijgt een bandje om hun pols als ze hun 
toegangskaart laten zien, zo kunnen ze vier dagen binnen! 
Maandagavond; de Prins, de Hofdames en het hele 
Gevolg komen langs bij de jeugd, geweldig! Met z’n alle 
polonaise lopen en roeien, de sfeer is top en iedereen 
geniet.

Dinsdag nog maar één avond en de karnaval zit er al 
weer op. Daarna met een voldaan gevoel opruimen, 
evalueren, de vrijwilligers bedanken en een zomer rust. 
Want volgend jaar vanaf 11-11 mogen we weer!

Karnaval is niet zo maar een feest maar een “geweldig 
feest!”
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076 - 820 03 27 
www.podotherapie-alewijnse.nl 
info@podotherapie-alewijnse.nl

Doen oew voeten pijn van 
ut polonaise lopen? 

Podother voor u open

“Da staod’oe goed!”

DD’’nn  BBAAKKsscchhllaaggeerr
  BBooee--mmeell--ddoonncckk,,

    JJee  bbeenntt`̀tt  eecchhttee  eenn`̀tt  wwaarree
      BBooee--mmeell--ddoonncckk..

    VViieerrtt  kkaarrnnaavvaall  aall  vveellee  jjaarreenn..
    BBooee--mmeell--ddoonncckk,,

  jjee  bbeenntt  zzoo  mmooooii  bbeesslliisstt..
IIkk  zziitt  zzoo  ggéérree  bbiijj  ddee  ppoommpp  aall  oopp  ddee  mmaarrkktt  

  mmeeee  KKaarrnnaavvaall  iinn  BBooeemmeellddoonncckk..
IIkk  zziitt  zzoo  ggéérree  bbiijj  ddee  ppoommpp  aall  oopp  ddee  mmaarrkktt

mmeeee  KKaarrnnaavvaall  iinn  BBooeemmeellddoonncckk..

Deze krant komt tot stand dankzij de inzet van 
een aantal enthousiaste Boemeldonckers! 

Beschik jij over een ‘goede pen’of schrijf je 
weleens ‘leutige stukjes tekst’? Of ben jij 

een creatieveling met DTP of het tekenen 
van illustraties? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op en wie weet zie jij 
ook jouw eigen werk terug in deze 

‘BAK-krant’.

Neem vrijblijvend contact op met Tony 
Kleemans (06-51893577)  of mail naar: 

bakkrant@boemeldonck.nl

BAK karnavalskrant
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Zuidlaan 32 4841 BL Prinsenbeek

T: 06 13 11 01 11 - www.nannybemiddeling.nl

U zoekt een nanny in de regio Breda?

Steeds meer ouders en verzorgers kiezen 

voor een gastouder oftewel een nanny aan 

huis. De Nanny Bemiddeling vindt voor u de 

passende nanny. Een vertrouwd gezicht 

voor het hele gezin zorgt ervoor dat alles 

doorloopt zoals u wenst.

Met een 

Nanny van De 

Nanny Bemiddeling 

is bij u thuis de 

cirkel rond!

De Nanny Bemiddeling: hét adres als u zoekt 

naar een nanny bij u in huis!

Vertrouwde, veilige en professionele kinder-

opvang oftewel nanny’s in huis, daar staat 

De Nanny Bemiddeling voor. Al bijna 10 jaar 

zijn wij actief in het bemiddelen van nanny’s. 

Na een uitgebreide intake zorgen wij voor 

een passende oplossing zodat bij u thuis de 

cirkel rond is en blijft!

Als bemiddelingsbureau voor kinderopvang 

aan huis werken wij in Breda en omstreken. 

We zijn geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Da staod’oe goed!
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GROEN, geel & rood  
da staod'oe goed

Leutige Karnaval!

Da staod’oeDa staod’oe
goed!goed!

 Heftruck s

Ho o gw erk ers

 Verreik ers

 Schro b- en veegm achines 

 K le in  gro ndverzet etc. 

O prins Verhuur B.V. is uw  lo k a le partner vo o r het inhuren van

aller le i w erk m ateriaa l:

 

GRATIS  LEVERING IN BO EMELD O NCK ! 

 

MO NTEURS GEZ O CHT: 
K laar vo o r een n ieuw e technische uitdaging?

 W ij z ijn  o pzo ek  naar jo u! 

 

 

Met vriendelijk e gro et,

Team  O prins Verhuur 

 

 

OPRINS 
VERHUUR

thijs@ o prins-heftruck s.n l 
+3 1 64 8918 10 3

k o nijnenberg  57  
4 82 5BC Breda 

 

Da staod’oe goed!Da staod’oe goed!
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MATRASSEN - BOXSPRINGS
TOPPERS - MAATWERK

www.slaaploods.nl

Da staod’oe goed!
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omleiding

optocht!

‘K ben d’r
weg van!

www.vergaderenindewei.nl
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KAPELSTRAAT 27, 4841 GE PRINSENBEEK, 076 - 887 66 46, VERFHANDELPRINSENBEEK.NL
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CV de Meelballen CV de Meelballen 
22 jaar 22 jaar 

“De club voelt als een grote familie”

In 2000 werd CV de Meelballen opgericht met een duidelijk 
doel. Tweeëntwintig jaar laten zijn ze uitgegroeid tot een 
club met 14 leden die drie keer de Cup won. De wagens 
zijn echter niet het grootste succes van de club. “Dat we het 
na tweeëntwintig jaar nog zo leuk met elkaar hebben, dat is 
het allermooist,” aldus Willem van Mensvoort. 

Het bouwen van wagens was niet de reden om een 
karnavalsclub op te richten. Marc Berbers vertelt: “We 
waren 15-16 jaar en wilden graag naar het café. Met een 
clubkiel was dit makkelijker, dus besloten we een club op te 
richten met vrienden van scouting, voetbal en uit de buurt. 
In het begin dacht ik dat de club een jaar zou bestaan.” Veel 
clubleden bouwden bij andere bouwclubs mee, clubs waar 
zij wellicht later konden aansluiten. Het liep anders! 
  
In 2001 maakten de Meelballen hun debuut in de optocht  
in de B-categorie. Het bouwvuur was ontstoken. “Na de 
eerste optochtdeelname startten we direct met zoeken naar 
een bouwadres en onderstel voor het jaar daarna,” aldus 
Mark Suijkerbuijk. Een bouwadres werd gevonden bij Johan 
en Carola Nooren aan de Brielsedreef. “Ons bouwadres 
is voor ons een thuis, al 21 jaar. Johan en Carola horen 
erbij en zij zijn ontzettend belangrijk voor ons,” aldus Marc. 
Mede dankzij hen werden mooie resultaten behaald, met 
als hoogtepunt de winst van de A-categorie in 2007, 2008 
en 2010. 

Belangrijk ingrediënt voor het succes is de gedrevenheid 
van de club. Een eigenschap die aanstekelijk werkt. 
“Onze familie en vaste meebouwers van de Schutters en 
Mislukkelingen waren heel belangrijk. Het was mooi te zien 
dat zij meegingen in ons enthousiasme. Onze moeders die 

de kleding maakten moesten we eerder afremmen dan 
andersom bijvoorbeeld,” vertelt Willem lachend. 

In creativiteit is niets te gek bij de Meelballen. “Als iemand 
een idee had dat onmogelijk leek, dan was er altijd iemand 
die kansen zag en het oppakte. Zo is het bijvoorbeeld 
gelukt om scootmobielen te regelen voor onze wagen 
over Hagedonk,” vertelt Marc. “En in 2010 bedachten we 
twee verjaardagstaarten van elf meter hoog op twee losse 
onderstellen. Zoiets was toen nog niet eerder gedaan,” vult 
Willem trots aan. Deze creatieve vrijheid slaat ondertussen 
over naar de volgende generatie Meelballen: “De kinderen 
mogen het idee bedenken voor de wagen. Resultaat: een 
ballenbak op de wagen!” 

Het gevoel van samen bouwen en plezier maken is het 
belangrijkst voor de club. Dit kan in het café, maar echte 
kroegtijgers zijn de Meelballen niet. “Ik weet nog dat we 
te laat waren bij onze receptie nadat we de Cup hadden 
gewonnen. We moesten nog wat doen in de bouwschuur 
en zijn daar gezellig met z’n allen blijven hangen.”, vertelt 
Marc. 

En gezellig is het nog altijd, ondanks dat er niet meer actief 
gebouwd wordt. “We organiseren allerlei activiteiten voor 
de club en kinderen. Je ziet elkaar niet meer elke week, 
maar zodra je elkaar weer ziet is het goed en gezellig. Na 
een avondje met de Meelballen zijn mijn lachspieren weer 
goed getraind,” grijnst Marc. 
  
Met karnaval zijn de Meelballen sowieso in Boemeldonck 
te vinden. “Het is heel leuk om te bouwen met de kinderen 
en om de Grote Optocht samen te kijken. Er zijn inmiddels 
28 mini-meelballen die het goed met elkaar kunnen vinden. 
Eigenlijk is het een grote familie”, vertelt Mark trots.  

Wagencompilatie
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CV de Meelballen CV de Meelballen 
22 jaar 22 jaar 

“De club voelt als een grote familie”

In 2000 werd CV de Meelballen opgericht met een duidelijk 
doel. Tweeëntwintig jaar laten zijn ze uitgegroeid tot een 
club met 14 leden die drie keer de Cup won. De wagens 
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het allermooist,” aldus Willem van Mensvoort. 
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In het begin dacht ik dat de club een jaar zou bestaan.” Veel 
clubleden bouwden bij andere bouwclubs mee, clubs waar 
zij wellicht later konden aansluiten. Het liep anders! 
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in de B-categorie. Het bouwvuur was ontstoken. “Na de 
eerste optochtdeelname startten we direct met zoeken naar 
een bouwadres en onderstel voor het jaar daarna,” aldus 
Mark Suijkerbuijk. Een bouwadres werd gevonden bij Johan 
en Carola Nooren aan de Brielsedreef. “Ons bouwadres 
is voor ons een thuis, al 21 jaar. Johan en Carola horen 
erbij en zij zijn ontzettend belangrijk voor ons,” aldus Marc. 
Mede dankzij hen werden mooie resultaten behaald, met 
als hoogtepunt de winst van de A-categorie in 2007, 2008 
en 2010. 

Belangrijk ingrediënt voor het succes is de gedrevenheid 
van de club. Een eigenschap die aanstekelijk werkt. 
“Onze familie en vaste meebouwers van de Schutters en 
Mislukkelingen waren heel belangrijk. Het was mooi te zien 
dat zij meegingen in ons enthousiasme. Onze moeders die 

de kleding maakten moesten we eerder afremmen dan 
andersom bijvoorbeeld,” vertelt Willem lachend. 

In creativiteit is niets te gek bij de Meelballen. “Als iemand 
een idee had dat onmogelijk leek, dan was er altijd iemand 
die kansen zag en het oppakte. Zo is het bijvoorbeeld 
gelukt om scootmobielen te regelen voor onze wagen 
over Hagedonk,” vertelt Marc. “En in 2010 bedachten we 
twee verjaardagstaarten van elf meter hoog op twee losse 
onderstellen. Zoiets was toen nog niet eerder gedaan,” vult 
Willem trots aan. Deze creatieve vrijheid slaat ondertussen 
over naar de volgende generatie Meelballen: “De kinderen 
mogen het idee bedenken voor de wagen. Resultaat: een 
ballenbak op de wagen!” 

Het gevoel van samen bouwen en plezier maken is het 
belangrijkst voor de club. Dit kan in het café, maar echte 
kroegtijgers zijn de Meelballen niet. “Ik weet nog dat we 
te laat waren bij onze receptie nadat we de Cup hadden 
gewonnen. We moesten nog wat doen in de bouwschuur 
en zijn daar gezellig met z’n allen blijven hangen.”, vertelt 
Marc. 

En gezellig is het nog altijd, ondanks dat er niet meer actief 
gebouwd wordt. “We organiseren allerlei activiteiten voor 
de club en kinderen. Je ziet elkaar niet meer elke week, 
maar zodra je elkaar weer ziet is het goed en gezellig. Na 
een avondje met de Meelballen zijn mijn lachspieren weer 
goed getraind,” grijnst Marc. 
  
Met karnaval zijn de Meelballen sowieso in Boemeldonck 
te vinden. “Het is heel leuk om te bouwen met de kinderen 
en om de Grote Optocht samen te kijken. Er zijn inmiddels 
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Wagencompilatie
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Haagse markt 27, 4813 BB Breda Tel. 076-514 7469 

 info@marijkeshaaridee.nl
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Nagelkerke,
voor het 
lekkerste brood!

Nagelkerke,
voor het 
lekkerste brood!
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Da Staod’oe goed!Da Staod’oe goed!

Vrijdag 8:00-21:00            Zaterdag 08:00-20:00
Zondag 08:00-13:00        Maandag 08:00-20:00 
Dinsdag 08:00-20:00     

Openingstijden met Karnaval: Da Staod’oe goed: 
Slijterij, Bloemenafdeling,
Verse pizza’s, Stomerijservice, 
Vers belegde broodjes
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Magrietje: 2020

“Magrietje op het BAK- kapellenfestival da’s als kalveren 
in de lentewei! Tegen de tijd dat het festival zich aandient, 
groeit bij iedere brainstormsessie het enthousiasme. Wat 
wordt de rode draad? Welke nummerkes horen daarbij? 
“Maak jij de shirtjes weer Miegul?” Dat heeft al vaak voor 
memorabele optredens gezorgd. Toen Ben ‘ernie’ was, 
maar wél levensgroot in zijn kamerjas zijn Tinnus tot tranen 
wist te roeren. Of toen gyros 555 volstroomde met gulle 
giften ten behoeve van…ja waarvan eigenlijk ook alweer…? 
Maar het meest gedenkwaardige moet toch wel de act met 
het Heilig Hart beeld zijn geweest. In de voorbereidingen 
werd met een bewerkte foto de suggestie gewekt dat de 
betonnen Verlosser uit Zijn tuintje was geslopen. Het stond 
er nota bene: “Ik ben weg…!”.

Nog voordat het kapellenspektakel werkelijk losbarstte, 
waren er Boemeldonckers die op het Heilig Hoekje gingen 
kijken wat er aan de hand was. Op de feestdag zelf bleek de 
granieten Godenzoon in de goeie handen van Magrietje te 
zijn geweest toen hij op een steekwagen Zijn rentree op de 
geweide grond van DDL maakte. Daar is het Magrietje om 
te doen; de lol vooraf. De pret op het moment suprême en 
de verhalen nadien! Ach Magrietje…wat wordt de volgende 
heerlijke herinnering…?”

Het BAK-Kapellenfestival
Nootweer: 2019, De majoretten

“Stiekem de droom van elk Boemeldoncks vrouwke: Bij 
de Majoretten! Nootweer bracht deze fantasie tot leven 
op het BAK-kapellen festival in 2019. Op het liedje van 
Harry & Hilde “Majoretten” hebben we een demonstratie 
gegeven aan het Boemeldoncks publiek. Doordat 
Nootweer zoveel disciplines in huis heeft werd het een 
groot succes: de choreografie werd bedacht door onze 
bewegingscoach Sandra Foesenek, ervaringsdeskundigen 
Jolanda Verdaasdonck en Angelette Holleman leerden 
ons de vaardigheden aan om figuren te draaien met de 
lichtgevende wedstrijd-baton op de maat van de muziek, 
zonder deze te laten vallen.Deze hilarische act leverde ons 
eeuwige roem op in de vorm van de Toffe UileBa(l)K, uit 
handen van Magrietje, de overall winnaars van dat jaar.”

Swirruswadâânders: 2010

In 2010 heeft Swirruswadâânders het Kapellenfestival 
gewonnen met de act: “Bij het vallen van de toren is het 
karnaval in Boemeldonck geboren”. Als paters verkleed en 
onder carillonklanken met een rijdend klokkenspel kwam 
Swirrus in processie de zaal binnen.

In de act was een vallende toren te zien en deelde meneer 
Pastoor de communie als snoepgoed uit en zegende hij 
het publiek met “gewild water”. Dit alles onder passende 
muziek met nummers als Glory Hallelujah, De Vrolijke 
Koster, N’n Boemeldoncker en Zoud’in den Hemel kunne 
dâânse? Als uiteindelijke winnaar 
kon Swirrrus de felbegeerde Toffe 
Uileba(l)k in ontvangst nemen, samen 
met de bijbehorende sjaal.

Het Hè-Hè(iniken) Night of the Proms 2007

“Zoals ieder jaar wilden wij als  Hè-Hè goed voor de dag 
komen op het BAK-Kapellenfestival. Ook dit jaar werd er 
speciale (serieuze) muziek ingestudeerd voor het festival. 
Onder aanvoering van Patrick Roelandt was er een speciale 
act bedacht rond het thema “Night of de Proms”. Ja, bij Hè-
Hè werd  niets aan het toeval overgelaten. We hadden er 
voor gekozen om ons gezelschap met een paar figuranten 
aan te vullen. Zo werd Ad Nuiten gevraagd om een stijldans 
optreden en werd Toon van Beurden gevraagd als dirigent. 
Om in de stijl van de Night of de Proms te blijven hadden 
we allemaal een keurig zwart kostuum aangetrokken. 
Echter die zondagmiddag zelf bleek dat Toon als dirigent 
voor een goudkleurig kostuum had gekozen. En met een 
volle koffer aan attributen aan de start verscheen. Zo stond 
hij het ene moment met een volle mond pingpong ballen 
en het andere moment met een verschrikkelijke rode pruik 
en schots petje of negermasker te dirigeren. Probeer dan 
als muzikant je aandacht maar bij de muziek te houden. Tot 
overmaat van ramp kwam Ad met zijn dans act nog op de 
proppen met een aangeklede opblaas pop. Ondanks deze 
onverwachte aanpassingen op het draaiboek kwamen we 
met de flessen xylofoon, gorgelact, high blow act op de 
trombone en een sloopact van een “xylofoon” nog prima 
uit de verf en konden we tevreden terug kijken op een leuk 
optreden. Gezien de reacties was het voor ons als voor het 
publiek erg vermakelijk. Missie weer geslaagd.”

De beste Karnavaleske acts uit het verleden…..

Ieder jaar een week voor karnavalszondag strijden de 
Boemeldonckse kapellen tijdens het Kapellenfestival om 
de felbegeerde ‘Toffe Uileba(l)K, ofwel dé Cup van de 
kapellen.

Tijdens het Kapellenfestival worden de kapellen gejureerd 
op hun muzikale kwaliteiten maar wordt er ook beoordeeld 
hoe karnavalesk zij het strijdtoneel betreden. Met dubbele 
punten als beloning!! Op deze pagina’s een bloemlezing 
van de meest karnavaleske acts…….

Ge mot Nie Dronken Da ge Denken Band: 
2009, De Drumband

“Veel Boemeldonckse muzikanten hebben hun muzikale 
opleiding gehad bij drumband THT, zo ook veel leden van 
GMNDDGDB. Nadat het aantal leden van de drumband al 
jaren terugliep besloot die vereniging zich in 2009 op te 
heffen. Voor GMNDDGDB was dat ook aanleiding om bij 
het Kapellenfestival een drumband-act te doen. Er werd 
contact gezocht met de drumband en we mochten een 
aantal bekende marsen van de drumband gebruiken en 
ontvingen de muziekpartijen. Wat het echt af maakte was 
dat we, zonder dat verder voor het Kapellenfestival rond 
te vertellen, ook de oude drumband-uniformen mochten 
lenen. Voor sommigen was de ochtend van het uniformen 
passen nog best confronterend. Ook een echte show werd 
ingestudeerd onder leiding van Corné Pas. Toen we met 
onze act begonnen en in formatie achter de tambour-maître 
de foyer van De Drie Linden in marcheerden maakte dat 
echt indruk. Niet alleen omdat het bij ons best goed ging, 
maar vooral ook om al die oud-leden van de drumband 
met nostalgie naar onze act en de oude uniformen te zien 
kijken. Er werd door menigeen in de foyer een traantje 
weggepinkt. Dat we dat jaar het Kapellenfestival wonnen 
maakte de dag helemaal af.”
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hoe karnavalesk zij het strijdtoneel betreden. Met dubbele 
punten als beloning!! Op deze pagina’s een bloemlezing 
van de meest karnavaleske acts…….

Ge mot Nie Dronken Da ge Denken Band: 
2009, De Drumband

“Veel Boemeldonckse muzikanten hebben hun muzikale 
opleiding gehad bij drumband THT, zo ook veel leden van 
GMNDDGDB. Nadat het aantal leden van de drumband al 
jaren terugliep besloot die vereniging zich in 2009 op te 
heffen. Voor GMNDDGDB was dat ook aanleiding om bij 
het Kapellenfestival een drumband-act te doen. Er werd 
contact gezocht met de drumband en we mochten een 
aantal bekende marsen van de drumband gebruiken en 
ontvingen de muziekpartijen. Wat het echt af maakte was 
dat we, zonder dat verder voor het Kapellenfestival rond 
te vertellen, ook de oude drumband-uniformen mochten 
lenen. Voor sommigen was de ochtend van het uniformen 
passen nog best confronterend. Ook een echte show werd 
ingestudeerd onder leiding van Corné Pas. Toen we met 
onze act begonnen en in formatie achter de tambour-maître 
de foyer van De Drie Linden in marcheerden maakte dat 
echt indruk. Niet alleen omdat het bij ons best goed ging, 
maar vooral ook om al die oud-leden van de drumband 
met nostalgie naar onze act en de oude uniformen te zien 
kijken. Er werd door menigeen in de foyer een traantje 
weggepinkt. Dat we dat jaar het Kapellenfestival wonnen 
maakte de dag helemaal af.”
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Markt 9
 

www.prinsenhofnotarissen.nl

MET RECHT VERTROUWD  

Prinsenhof
notariaat | estateplanning | mediation

4841 AA  Prinsenbeek

Laboratoriumapparatuur
info@lab-app.nl
076 88 886 12
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KINDER OPTOCHTKINDER OPTOCHT
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Veur al oew 
plakplaotjes!
Veur al oew 
plakplaotjes!

Nikkelstraat 4 - 4823 AB Breda | Tel: 076-542 50 40 | www.bergetiketten.nl | info@bergetiketten.nl
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FEEST VIERDE BIJ MARKTZICHT! 
GEEN FEEST IS ONS TE GEK. 

DA 
STAOD’OE 

GOED! 

Geniet van onze heerlijke tapas of rijk 
gevulde pasta’s of gewoon voor een 
gezellig bierke op ons (winter) terras!
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De leuze van dit jaar luidde: leuze ‘Ge 
mot’r unne neus veur hebbe’.

 Dit had vooral betrekking op het 
gegeven ‘dat je een neus voor het 
karnaval moet hebben om het te 
vieren’.  

De Prins is uitgehaald bij de Sikkens verffabriek in Breda en 
de dag erna in het toenmalige gemeenschapshuis Eikebos 
gepresenteerd aan het Boemeldoncks karnavalsvierend 
publiek. Dick was destijds lid van CV de Kikkers. Zijn club 

had in aanloop naar 
het Karnaval het sterke 
vermoeden dat Dick 
gepresenteerd werd 
als nieuw lid van de 
Raad van Elf. Dus alle 
Kikkers – gewapend 
met fototoestellen – 
naar het Eikebos die 
avond. Dick: “Tot hun 
verrassing hoorden 
zij die avond dat ik 
de nieuwe Prins van 
Boemeldonck was, 
wie had dat ooit 
gedacht? Een geboren 
Amsterdammer 
als Grootvorst van 
Boemeldonck.” 

Het Liedjesfestival werd gewonnen door de kapel Da’s 
niet waor met het winnende lied: Ge mot ‘r un neus veur 
hebbe! Een karnavalslied wat inmiddels een van de muzikale 
klassiekers uit het Boemeldoncks karnaval is. 

Aan de Fietstocht werd door 38 clubs deelgenomen, de 
jokerprijs was voor de Kwibussen, de Neustrofee voor 
Ut Wil Nie Komme en algemeen winnaar werd CV de 
Schutters. 

Het Prinsengeburenbal vond plaats in Totdenringen. Vooraf 
had iedere Prins een touwtje meegekregen om hiermee iets 
te doen in het cadeau aan de Prins van Totdenringen. Dick: 
“Dankzij een bevriend schilder is er een prachtige tekening 
aangeboden waarin het touwtje centraal stond en wat 
de verbroedering tussen Boemeldonck en Totdenringen 
symboliseerde. Een cadeau wat volgens het BAK-bestuur 
eigenlijk te mooi was om weg te geven”. 

De Boemeldoncker werd uitgereikt aan Opperplissie Theo 
Gelens.  

Het jaar vanHet jaar van Prins Diederik XLIV Prins Diederik XLIV 
                                             

1990...1990... 
Het Boemeldoncks Karnaval 
werd in 1990 voorgegaan 
door Prins Diederik XLIV (Dick 
Elias) en zijn hofdames Emily 
Beekers en Caroline Vermunt.

Samen met ex-Prins Diederick 
blikken we terug op het 24e 
jaar van de BAK van 
Boemeldonck, dit aan de hand 
van de vele persoonlijke 
fotoboeken die al snel op tafel 
komen.

Tijdens de BAK-zittingen schitterde het BAK-gezelschap met 
een zigeuner act.

Opvallend in het foto album 
van Dick is dat op alle 
pagina’s zijn persoonlijke 
logo is opgenomen een 
logo dat ook terugkwam in 
de speciale fles wijn die dat 
jaar is uitgebracht. 

Dick: “Het mooie is dat je 
o.a. het logo van de Kikkers 
hierin terugziet”.  

Anno 2023 kennen we een traditie dat de Hofbakker het 
Prinsenbroodje aan de Grootvorst aanbiedt. Deze traditie 
is echter pas in 1993 ingevoerd nadat zoon Mark een 
eigen bakkerij in de Groenstraat opende. Wel heeft Mark 
als leerling bakker bij een bakkerij in Zundert overheerlijke 
gebakjes gemaakt voor het BAK-gezelschap. Dick: “De grote 
grap was dat ook Mark niet wist dat het voor mij was”.  

Een traditionele gebeurtenis in die periode was dat er 
na de Kinderoptocht een bezoek gebracht werd aan de 
gemeenteraad van Prinsenbeek. Nadat de gemeenteraad 
was toegezongen kreeg de Prins zijn eigen persoonlijke 
zebrapad aangeboden, hiermee konden de Kikkers 
voortaan veilig oversteken.      

<foto zebrapad gemeenteraad> 

De Kinderoptocht telde 41 
deelnemers, winnaar in de BK 
werden CV de Bietjes met hun 
wagen: 

“Mee zulke wallen erveur, 
kome wij in ‘94 d’r nie mir 
deur!” 

De Grote Optocht telde 
53 deelnemers. De 
eerste prijs in A-categorie 
van de Grote Optocht 
was dat jaar voor CV 
de Vatjes met hun 
creatie ‘Keek op de 
Beek’, 925 punten. 
CV de Mislukkelingen 
werden 1e in de B, CV 
de Oekels 1e in de 
C en de Twee Zeepe 
1e in de D-categorie. 
Opvallend: de Grote 
Optocht eindigde in de 
Molenstraat ter hoogte 
van de sporthal. 

<foto zebrapad gemeenteraad> 

Een bijzonder moment vond plaats tijdens het Clubfeest, 
Dick: “er werd op ludieke wijze een ode aan alle 
bouwclubs gebracht”,

Op Karnavalsdinsdag sloeg 
het weer flink om en kon 
door een harde storm de 
Lampionnenoptocht niet 
doorgaan. Nog diezelfde 
dag is er een goochelaar 
gecharterd die ’s avonds in 
een vol Eikebos een mooie 
show gaf. Dick: “Hij was zo 
goed dat hij mij aan het 
eind van de show van het 
toneel weg goochelde”..”

Tot slot: op onze wiki tref je
nog veel meer informatie over het jaar van Prins Diederik 
XLIV. Wat dacht u van een link naar video van de Grote 
Optocht en de BAK-zittingen van dat jaar?

Deze beelden zijn bijgaande QR code nog eens terug te 
zien. Veel kijkplezier

Grote Optocht 1990 BAK Zitting 1990
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Programma
karnavalkarnaval

woensdag 15 februari
 19.00 uur Karnavalsbal 

‘Van Alles Wa’ in café Marktzicht

donderdag 16 februari
Overdag bezoeken Prins Franciscus LVII en 
een Klein Gevolg Boemeldonckers die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een de-
legatie van het BAK-gezelschap zal op donder-
dag- en vrijdagochtend bezoeken afleggen. 
Ook neemt Prins Franciscus LVII de examens 
af van alle leerlingen in groep 6 van de  
Boemeldonckse basisscholen die het Scho-
lenproject Alaaf hebben gevolgd. ’s Avonds 
gaan de zes dagen karnaval van start in de kerk 
van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming 
op de Markt. Tijdens de Karnavalsgebeds-
dienst om 19.00 uur is er een uur bezinning in  
karnavaleske sfeer. Om 20.45 uur vindt de Cup 
teruggave plaats door CV de Nachtbraokers. 
Aansluitend bezoekt de Prins het Femmekes-
bal.

vrijdag 17 februari

In de vroege ochtend vertrekken Prins Francis-
cus LVII en de Hofdames, de Voorzitter en SIK 
naar Meersel-Dreef om een worst te offeren 
aan de Heilige Clara. ’s Middags volgt een be-
zoek aan de basisscholen van Boemeldonck 
en een bezoek aan de BAK-Klassiekersmid-
dag. ‘s Avonds om 20.30 uur begint de Teu-
tenavond in De Drie Linden. 

zaterdag 18 februari
12.00 uur Start Kinderoptocht. 
16.30 uur Prijsuitreiking Kinderoptocht
   in De Drie Linden. 
17.00 uur Piepersbal 
   in De Drie Linden tot 20.00 uur. 
20.30 uur Kreezie Café 
   in De Drie Linden tot 00.00 uur.

zondag 19 februari
12.45 uur Marktgebeuren. 
13.00 uur Start Grote Optocht van Boemeldonck. 
17.00 uur Piepersbal in De Drie Linden 
   tot 20.00 uur. 
19.30 uur Prijsuitreiking Grote Optocht
   in De Drie Linden. 
20.30 uur Kreezie Café  
   in De Drie Linden tot 00.00 uur.

maandag 20 februari

09.00 Wagenshow (tot 22.00 uur)
12.00 uur Onthulling tegels op de Markt 
14.00 uur Seniorenmiddag
   in Hagedonk en Den Elsakker. 
14.00 uur Kindermiddag 
  in De Drie Linden. 
17.00 uur Piepersbal 
  in De Drie Linden tot 20.00 uur. 
20.30 uur Kreezie Café
 in De Drie Linden tot 00.00 uur.

dinsdag 21 februari
17.00 uur Piepersbal  
  in De Drie Linden (ditmaal tot 19.30 uur!). 
19.30 uur Start Lampionoptocht. 
20.15 uur Afscheid van Prins Franciscus LVII voor 
  de kinderen op de Markt
20.00 uur Kreezie Café 
  in De Drie Linden  (ditmaal tot 22.30 uur). 
21.00 uur Het in werking stellen van de pomp  
  op de Markt. 
Ca. 21.30 Steek afnemen: direct na aansluiten van 
de Pomp zal Prins Franciscus LVII zijn functie neer-
leggen. Dit vindt eveneens plaats op de Markt

Het actuele programma en alle benodigde informatie treft u op 

onze website www.boemeldonck.nl
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Beste Boemeldonckers, wij zijn JOB: een colleccef van Jonge Boemeldonckse Ondernemers, 
die iets willen betekenen voor het Boemeldonckse Karnaval. Want samen bereiken we meer. 
Met elkaar zijn we hoofdsponsor van de BAK. Daarnaast ondersteunen we de jonge bouwers 
in Boemeldonck.

Zo bouwen we met elkaar aan een mooie toekomst.

Da staod’oe goed!

JOB - Samen sterkJOB - Samen sterk

Jonge 
Ondernemers 
Boemeldonck

 Ben jij ook een Jonge Boemeldonckse Ondernemer 

en wil jij je bij ons aansluiten? Stuur dan een 

berichtje naar JOB@boemeldonck.nl, dan nemen we 

contact met je op!
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Een ervaringsdeskundige...

Ruim drie jaar geleden kwamen wij, familie van de Waart, 
rechtstreeks uit de Randstad Boemeldonck binnenrollen. 
“Wacht maar tot het karnaval is” was de meest gehoorde 
uitspraak toen wij vertelden dat we in Prinsenbeek kwamen 
wonen. De makelaar, de nieuwe buren, mijn collega`s uit 
Breda en omgeving; iedereen leek ons  te waarschuwen 
voor wat komen ging. 

Met een Zuid-Limburgse vader en geboren en getogen in 
Brabant had ik weliswaar karnavalsbloed door mijn aderen 
stromen, maar de afgelopen twintig jaar had het feest der 
feesten, behalve op karnavalszaterdag tijdens het optochtje 
van Dussen en `s avonds in `t Ginneken, geen prominente 
plaats in mijn leven.  

Dat veranderde dus zodra wij op de Beek kwamen 
wonen. Ik begreep al gauw dat karnaval hier een serieuze 
aangelegenheid betrof. Het megaspandoek voor een  
dansmarietje deed mij beseffen dat als díe uitverkiezing al 
een spandoek waard was, ik groot moest denken. 

Vlak na onze aankomst was het de elfde van de elfde. Ik 
zei tegen mijn man: “Nu moeten we naar het café, het 
gaat beginnen!” Alwaar wij in een stampvolle Stee één 
bekende troffen, namelijk ons oppasmeisje. Toch drukte 
dat voor ons niet de pret. We zagen de drooglegging 
van de Pomp, hoorden de blaaskapel en ook al kenden 
we werkelijk niemand, het maakte ons niet uit. Achteraf 
hoorde ik wel van een buurvrouw dat ze het “heel stoer en 
dapper” vond van ons dat wij dat hadden gedaan. Voor 
de Bekenaren was het overigens wel duidelijk dat wij van 
buiten kwamen aangezien we ongeveer de enige mensen 

met verkleedkleding aan waren, het concept “kieltjes” was 
mij niet bekend evenmin als het concept “karnavalsclubje”.  

Want wij gingen vroeger altijd gewoon met wat losse 
vrienden op stap, maar in Prinsenbeek is het toch 
gebruikelijker om dat in groepsverband te doen. De 
moeilijkheid voor een buitenstaander is echter dat je niet bij 
een bestaand clubje wordt gevraagd, dus dat vraagt enige 
vindingrijkheid. 

Tip voor de nieuwkomer: start over 
de rug van je kinderen. Vraag wat ouders van vriendjes van 
je kinderen en maak een wagentje voor de Kinderoptocht. 
Dat klussen en vergaderen schept al snel een band, je komt 
er zelf een beetje in en met een beetje geluk zitten er een 
paar Bekenaren bij die je alle ins en outs van het Beekse 
karnaval vertellen. 

Nog een tip: wellicht kun je een mentor zoeken 
die je een beetje wegwijs maakt in het karnavalsgebeuren. 
Wij hebben daarvoor, geheel onvrijwillig, onze buren  
uitgekozen van CV ZAK. Die hebben drie jaar lang te pas 
en te onpas vragen beantwoord van het kaliber: ”Is die 
nieuwe Prins de barman van de Swaen of de eigenaar van 
de Jumbo?”   

Mijn tip aan de Bekenaren zou 
zijn:  bekommer je een beetje om je nieuwe buren. 
Werp je op als Karnavalsmentor. Neem ze een avondje mee 
de kroeg in, ook al heb je met je eigen clubke afgesproken, 
er kan best een buurman bij. Neem ze mee naar de 
Karnavalsmis in de kerk, vertel waar ze kunnen staan tijdens 
de Optochten zodat ze kunnen ervaren wat karnaval in 
Boemeldonck allemaal inhoudt. 

Zelf hebben we wat losse vrienden net zolang aan hun 
hoofd gezeurd totdat ze nu noodgedwongen met ons een 
clubje vormen. CV De Fender gaat, weliswaar nog niet in 
kiel, maar wel in stijl, dit jaar weer de Beekse kroegen af.  

Die vrienden raken we in `t café vermoedelijk meteen weer 
kwijt want gelukkig kennen we inmiddels heel wat meer 
mensen dan het oppasmeisje.     

“Wacht maar tot het karnaval is...” 

KarnavalKarnaval voor  voor nieuwkomersnieuwkomers    
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Want wij gingen vroeger altijd gewoon met wat losse 
vrienden op stap, maar in Prinsenbeek is het toch 
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moeilijkheid voor een buitenstaander is echter dat je niet bij 
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Zelf hebben we wat losse vrienden net zolang aan hun 
hoofd gezeurd totdat ze nu noodgedwongen met ons een 
clubje vormen. CV De Fender gaat, weliswaar nog niet in 
kiel, maar wel in stijl, dit jaar weer de Beekse kroegen af.  

Die vrienden raken we in `t café vermoedelijk meteen weer 
kwijt want gelukkig kennen we inmiddels heel wat meer 
mensen dan het oppasmeisje.     

“Wacht maar tot het karnaval is...” 

KarnavalKarnaval voor  voor nieuwkomersnieuwkomers    
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Kapelstraat 10-B | 4841 GH Prinsenbeek
T. 076 – 542 38 00

Bel of mail ons voor een gratis kennismakingsgesprek
Weer fit en energiek in je vel zitten?

Eat well, look
good & feel great!

- Bewegen infrarood warmtecabines -
- PS. Food & lifestyle -

- Lymfetherapie -
- Orthomoleculair voedingsadvies -

- BENfit beweeg- en voedingsprogramma -

info@bijmirella.nl | www.bijmirella.nl

9898



Als verf meer dan een kleur is

R&B Schilderwerken
Da staod’oe goed!

H.A.F.M. Hagens
Vliet 14
4841 SC
Prinsenbeek

mob : 06-22441402
tel : 076-8881944

info@rnb-schilderwerken
www.rnb-schilderwerken.nl

Geen 18, geen alcohol

Pro !Pro !
Fit zĳn maor
op zĳn tĳd ok

genieten
van een 

pilske?

Fit zĳn maor
op zĳn tĳd ok

genieten
van een 

pilske!

www.defitbusz.nl
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Van de Wiel Makelaardij

Groenstraat 13

4841 BA Prinsenbeek

www.vandewielmakelaardij.nl
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Da staod’oe goed!

Heikantsestraat 48 | tel. 076 - 888 0324

Fysiotherapie

Bedrijfs
fysiotherapie

Revali

Oedeem

therapie

Begeleid 
Fitness

Shockwave

Medicaltaping

Myofasciaal
 taping Dry-

needlingMedische
fitness

test
en advies

 Hydro

therapie

Rook

stop

coaching

datie

mmoogguulllluu
kkhheeddee

UUnn  ppaalllleett  aaoonn

VT Business Support
Slingerbos 48
4814 NC  BREDA
Tel.: +31(0)6 209 446 13
Email: info@vt-bs.nl

Volgt oe bedrijf
ut juiste spoor?

Dé vishandel op de bikse markt!

Zanddreef 19
Tel 076 541 32 84

Het kan niet missen, in de voortuin van een huis in de Neel 
prijkt een prachtig spandoek van Dansmarietje Maud. Maar, 
hier is meer aan de hand, namelijk: CV Biks Zooitje bestaat 
22 jaar en tegelijkertijd is een van hun kinderen, Maud, 
Dansmarietje in het gevolg van Prins Franciscus LVII. Het is 
meteen duidelijk. Hier is het karnavalsvirus duidelijk met de 
paplepel ingegeven. 

De negen leden van CV Biks Zooitje zullen 22 jaar geleden 
waarschijnlijk niet gedacht hebben dat ze het zover zouden 
schoppen in Boemeldonck. Rob van Gool vertelt: “We zijn 
destijds als vriendengroep begonnen als karnavalsclubje, 
omdat we graag bij Marktzicht naar binnen wilden. Dat 
lukte destijds makkelijker als je een clubkiel aan had.” Stijn 
Schoffelen vult aan: “Toen dat gelukt was zijn we ook 
maar gaan bouwen in de grote optocht. Meteen in de 
B-categorie.”  

Het mag duidelijk zijn dat het aan enthousiasme niet 
ontbreekt in de beginjaren. Ondanks het gebrek aan 
ervaring (en talent aldus Rob!) weet dit jonge stel dankzij 
doorzettingsvermogen en enthousiasme nooit als laatste te 
eindigen in de eindklassering van de B-categorie. Iets waar 
ze nog steeds trots op zijn. Maar ook in de C-categorie werd 
meegedaan, en wel tijdens het laatste 11-jarig jubileum.  

Ondertussen hebben de leden van Biks Zooitje niet 
stilgezeten en wordt er met de kinderen tegenwoordig 
druk gebouwd aan de creaties voor de Kinderoptocht, 
waar ze in de CKO-categorie van zich doen spreken. “Het 
is mooi om te zien dat ons enthousiasme over is gebracht 
op de kinderen. Hoewel steeds meer van onze kinderen 

uiteindelijk met eigen clubjes meedoen, lopen sommigen 
nu toch nog mooi in onze clubkielen”, zegt Stijn, “Nu we zelf 
niet meer meelopen kijken we met z’n allen naar de Grote 
Optocht om na afloop met alle leden steevast rondom de 
BBQ, al het moois nog even te evalueren.“ 

Zoals gezegd is groep vrienden erg hecht, wat ook bleek 
tijdens het plotselinge overlijden van hun mede-clublid en 
oud-lid van de Raad van Elf, André van Raam. Stijn: “Ook 
met dit soort nare gebeurtenissen weten we elkaar te 
vinden, en dan merk je dat we niet enkel een karnavalsclub 
zijn, maar ook goede vrienden.” 

Tijdens karnaval is Biks Zooitje te vinden op en rond de 
Markt. Niet alleen bij Marktzicht, dat nog steeds de thuisbasis 
is, maar ook op de Markt zelf. Al vele jaren verzorgen zij 
namelijk het plaatsen en weghalen van alle hekken rondom 
de Wagenshow. Rob: “Hoeveel jaar we dit al doen weet ik 
niet precies, maar het is écht een onderdeel van het karnaval 
vieren.“ 

 Als het karnavalsseizoen ten einde is, wordt er jaarlijks 
een weekend weg gepland. Rob zegt: “Inmiddels zijn we 
al op heel wat plekken geweest. Niet alleen in Nederland, 
maar ook naar België en Duitsland. In Düsseldorf zijn 
we bijvoorbeeld een aantal keer naar het Oktoberfest 
geweest.” 

En ook dit jaar staat er iets op het programma. De 
bestemming is nog geheim, maar aangezien dit hun 
jubileumjaar is, zal de bestemming zeker iets speciaals zijn!”

22 jaar CV Biks Zooitje: 22 jaar CV Biks Zooitje: 
            Talent wordt nog steeds gecompenseerd met enthousiasme!  
                                

104



Het kan niet missen, in de voortuin van een huis in de Neel 
prijkt een prachtig spandoek van Dansmarietje Maud. Maar, 
hier is meer aan de hand, namelijk: CV Biks Zooitje bestaat 
22 jaar en tegelijkertijd is een van hun kinderen, Maud, 
Dansmarietje in het gevolg van Prins Franciscus LVII. Het is 
meteen duidelijk. Hier is het karnavalsvirus duidelijk met de 
paplepel ingegeven. 

De negen leden van CV Biks Zooitje zullen 22 jaar geleden 
waarschijnlijk niet gedacht hebben dat ze het zover zouden 
schoppen in Boemeldonck. Rob van Gool vertelt: “We zijn 
destijds als vriendengroep begonnen als karnavalsclubje, 
omdat we graag bij Marktzicht naar binnen wilden. Dat 
lukte destijds makkelijker als je een clubkiel aan had.” Stijn 
Schoffelen vult aan: “Toen dat gelukt was zijn we ook 
maar gaan bouwen in de grote optocht. Meteen in de 
B-categorie.”  

Het mag duidelijk zijn dat het aan enthousiasme niet 
ontbreekt in de beginjaren. Ondanks het gebrek aan 
ervaring (en talent aldus Rob!) weet dit jonge stel dankzij 
doorzettingsvermogen en enthousiasme nooit als laatste te 
eindigen in de eindklassering van de B-categorie. Iets waar 
ze nog steeds trots op zijn. Maar ook in de C-categorie werd 
meegedaan, en wel tijdens het laatste 11-jarig jubileum.  

Ondertussen hebben de leden van Biks Zooitje niet 
stilgezeten en wordt er met de kinderen tegenwoordig 
druk gebouwd aan de creaties voor de Kinderoptocht, 
waar ze in de CKO-categorie van zich doen spreken. “Het 
is mooi om te zien dat ons enthousiasme over is gebracht 
op de kinderen. Hoewel steeds meer van onze kinderen 

uiteindelijk met eigen clubjes meedoen, lopen sommigen 
nu toch nog mooi in onze clubkielen”, zegt Stijn, “Nu we zelf 
niet meer meelopen kijken we met z’n allen naar de Grote 
Optocht om na afloop met alle leden steevast rondom de 
BBQ, al het moois nog even te evalueren.“ 

Zoals gezegd is groep vrienden erg hecht, wat ook bleek 
tijdens het plotselinge overlijden van hun mede-clublid en 
oud-lid van de Raad van Elf, André van Raam. Stijn: “Ook 
met dit soort nare gebeurtenissen weten we elkaar te 
vinden, en dan merk je dat we niet enkel een karnavalsclub 
zijn, maar ook goede vrienden.” 

Tijdens karnaval is Biks Zooitje te vinden op en rond de 
Markt. Niet alleen bij Marktzicht, dat nog steeds de thuisbasis 
is, maar ook op de Markt zelf. Al vele jaren verzorgen zij 
namelijk het plaatsen en weghalen van alle hekken rondom 
de Wagenshow. Rob: “Hoeveel jaar we dit al doen weet ik 
niet precies, maar het is écht een onderdeel van het karnaval 
vieren.“ 

 Als het karnavalsseizoen ten einde is, wordt er jaarlijks 
een weekend weg gepland. Rob zegt: “Inmiddels zijn we 
al op heel wat plekken geweest. Niet alleen in Nederland, 
maar ook naar België en Duitsland. In Düsseldorf zijn 
we bijvoorbeeld een aantal keer naar het Oktoberfest 
geweest.” 

En ook dit jaar staat er iets op het programma. De 
bestemming is nog geheim, maar aangezien dit hun 
jubileumjaar is, zal de bestemming zeker iets speciaals zijn!”

22 jaar CV Biks Zooitje: 22 jaar CV Biks Zooitje: 
            Talent wordt nog steeds gecompenseerd met enthousiasme!  
                                

105105



Deken Maeslaan 6 | Prinsenbeek | T : 06 - 29 23 23 36

Un likkie verf...

Da staod’oe goed!

www.schaafsmaschilders.nl

106



Friet van Piet
Beter is er niet!
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kapellenprogrammakapellenprogramma
20232023

Zondag 12 februariZondag 12 februari

Vrijdag 21 februariVrijdag 21 februari

Maandag 24 februariMaandag 24 februari

Dinsdag 21 februariDinsdag 21 februari

Donderdag 16 februariDonderdag 16 februari

Als slotstuk een programma van de jubilerende kapel T.T.T.“Da staod’oe goed”; dat is voor TTT een beste leus, want 

het staat hen goed om in de polder de traditionele, gezellige “Karnavalsmiddag-maniFEESTatie” te organiseren. Zij doen 

dat samen met én bij golfvereniging Albatross op dinsdagmiddag 21 februari. TTT begint om 13.00 uur en wie er dan 

volgt? Dat is dit jaar geen verrassing voor de kapellen, maar wel voor u. U wilt toch niets missen?  Er komen Boemel-

donckse kapellen net als kapellen uit de buurt. Het wordt écht een middagje genieten met véél muziek, enthousiaste 

mensen, gezelligheid, een vette lach, mooie polonaises. Kortom: FEEST U bent van harte welkom aan de Weimersedreef. 

Wij hebben er écht héél véél zin in. U komt toch ook?  

Het startschot wordt gegeven op zondag 12 februari in de zalen van Marktzicht. Daar vindt namelijk in de middag vanaf 

13.00 uur het Kapellenfestival plaats. De strijd om de Toffe Uilenba(l)k. 

Op donderdag 16 februari start Magrietje als vanouds met hun kapellenavond in de Swaen. Dit jaar staan oa D’Ruit, 

Nootweer, Dusz..!?, Magrietje, Nootdkreet uit Terheijden en She’s uit Udenhout op het programma. Iedere kapel zal weer 

gevraagd worden een Nederlandstalig nummer ten gehore te brengen. De avond wordt aan elkaar gepraat door  

The Masked Presenter. Wie o wie zou dat zijn…. Komt dat zien, komt dat beleven bij Magrietje!!  

Op de Verloren Maandag, dit jaar vallend op 20 februari organiseert D’Ruit voor de derde keer hun kapellenfestival in de 

Pallieter. Er zijn al toezeggingen van T.T.T. D`Ruit, Nootweer, UBK, Dreddedboskapellekewir, Quiznix Dordrecht,  

Blatbloasers Rucphen, Pretbend Nou en!? en Magrietje. De eerste klanken zullen klinken om 13.00 uur! 

Op vrijdag 17 februari organiseert Pretbend Nou En?! hun jaarlijkse kapellenavond in de foyer van De Drie Linden:d’n 

Avond Veuraf! Vanaf 20.00 uur is de foyer het toneel voor verscheidene kapellen. Bij het ter perse gaan van deze  

BAK-krant waren er al inschrijvingen van o.a. D'ruit, Zaasies meej Maote uit Vlijmen, Louth uit Tilburg en de  

Koorenbouters uit Dordrecht. De inschrijving staat tot 1 februari open dus vele kapellen zullen nog volgen.

Ook dit jaar, in het 57ste jaar van de BAK van Boemeldonck met onze Grootvorst Prins Franciscus LVII aan het 

karnavalsroer, is er natuurlijk voldoende ruimte avoor de kapellen om zich tijdens de karnavalszesdaagse aan het 

publiek te presenteren. Daarnaast zorgen zij ook voor zichzelf en voor de collega-kapellen voor muzikaal plezier. 
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Pelikaan Reisbureau Zevenbergen | Molenstraat 48 | 
088 - 735 4581 | zevenbergen@pelikaanreisbureaus.nl |

www.pelikaanreisbureaus.nl

Hierzitte pasgoed!

Voor oe VAKÀÀNSIE PLANNEN 
zien we oe gère! 
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karnavalkarnaval
2022
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Geen zorgen...
ik ben bij 

ROEL STAAL
verzekerd!

Assurantiekantoor R. STAAL - www.rstaal.nl
Kapelstraat 13 Prinsenbeek - 076-5415415 
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Bak archief

BAK Archief
De BAK van Boemeldonck heeft een samenwerking met het 

stadsarchief van de Gemeente Breda. Ook over 100 jaar kan 
men dan nog genieten van ons Boemeldoncks karnaval. Ook 

digitaliseert de BAK vrijwel het gehele archief. 
Kijk eens op wiki.boemeldonck.nl met veel historische informa-
tie over het Boemeldoncks karnaval, waaronder ook vele foto’s 
van optochtdeelnemers. Ook dit jaar gaan wij verder met het 

digitaliseren van het foto- en filmarchief.

Heb je vragen of tips? Heb je vragen of tips? 
Mail dan naar archief@boemeldonck.nlMail dan naar archief@boemeldonck.nl
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Birger Vogels - CV de Mafklappers

Wa vinde gij  t leutigste meej 

Boemeldoncks karnaval?

Wa ik t leutigst vind meej Boemeldoncks karnaval is 
het SAMEN vieren! De voorbereidingen treffen voor 
de optocht beginnen al eerder dan de werkelijke 
zesdaagse en dat zorgt al voor vele kriebels bij jong 
en oud. Ik geniet van het bedenken van de ideeën. 
Samen volledig in een deuk kunnen liggen om 
het bedachte idee, vervolgens uitwerken en dan 
vol trots de Boemeldonckse straten in. Zowel de 
Kinderoptocht als de Grote Optocht! Samen met je 
clubje, maar ook met alle bezoekers langs de kanten 
en vervolgens met de andere feestvierders jezelf 
in het feestgedruis storten. Da is toch echt wel het 
leutigst! Iedereen doet mee en maakt een gezellig 
praatje met elkaar. Als ik dan op het podiumpje in de 
Swaen sta en zo eens rond kijk naar al die mensen die 
samen karnaval vieren, dan denk……wat ben ik toch 
blij dat ik een Boemeldoncker ben!

MariEt Bastiaansen -CV de Kriebels

Vroeger zou ik gezegd hebben: Zuipen in Marktzicht 
de dagen na de Grote Optocht en dan zo lang 
en veel mogelijk. Tegenwoordig zeg ik: Op 
karnavalsdonderdag ’s avonds met de mannen van 
de Zandschuivers alvast een klein pilsje drinken. 
Op vrijdag met de hele club wagentjes kijken en 
gezamenlijk friet eten. En dan de zaterdag en zondag 
optochten kijken met de hele club in een zeilwagen 
bij mijn ouders op de oprit in de Kapelstraat. Gezellig 
samen zijn met de mannen, vrouwen en kinderen, 
daar kan ik tegenwoordig écht van genieten met 
karnaval. 

Erik van Gils - Marktzicht, 
CV de Zandschuivers

Eigenlijk is heel karnaval, van 11/11 tot en met 
de Steekafname één leutig hoogtepunt. Maar als 
ik dan toch een aantal leutigste momenten moet 
benoemen zijn dat toch wel het Kapellenfestival, een 
week voorafgaand aan karnaval. Ongecompliceerd 
muzikaal en karnavalesk met elkaar genieten.

Wat voor mij ook een hoogtepunt is is de 
zondagochtend van de Grote Optocht. Rond half 
elf richting het dorp gaan. De lucht zwanger van de 
optocht, het hele dorp bereidt zich voor. Pilske hier 
en pilske daar. De Groenstraat inlopen richting het 
Veehandelshuis en de eerste wagens al klaar zien 
staan….. Daarna terug naar huis om voor te bereiden 
op d’n optocht zelf, met zwager en vriend Bart. Dát 
maakt mij volkomen gelukkig!!

Rolph Kavelaars - Kapel Magrietje

Ik ben Birger Vogels en ik zit bij CV de Mafklappers. 
Mijn antwoord op de vraag Wa vinde gij t leutigste 
meej Boemeldonck karnaval? Ik vind toch echt het 
bouwen van onze wagen het leukste van het jaar. 
Het samen werken aan de wagen maakt het voor 
mij zo leuk. De ‘vetvijver en het bier’ is natuurlijk 
een bijkomend voordeel. Natuurlijk is karnaval zelf in 
februari ook een toppunt. Vanaf de opbouwdag op 
vrijdag tot afbreken op woensdag. Als ik op zondag 
de wagen echt door de straten zie rijden is voor mij 
karnaval helemaal compleet. 

Als vrijwilliger op karnavalsmaandag 
enkele uurtjes het afval op te ruimen.

 
HELPT U MEE?

Door vanaf karnavalsmaandag het afval zoveel mogelijk 
de straat op te vegen als u aan een optochtroute woont.

 
HELPT U MEE?

Als vrijwilliger tijdens het karnavalsweekeinde enkele uren afval op te ruimen.
 

HELPT U MEE?
Het afval te beperken door tijdens de optocht alleen confetti en serpentine te gebruiken 

en niet het afval van de papierversnipperaar of plastic strooigoed.
 

HELPT U MEE?
Aan een beter milieu door geen spuitbussen te gebruiken
 en alleen biologisch afbreekbare confetti en serpentine.

SAMEN HOUDEN WE ONS DORP SCHOON!

Helpt u mee ?Helpt u mee ?
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Ut kriebelt as vanouds • We zien oe 
gère!! • Schuif mar aon! • Blefde 

dur kleur aon • We pakke uit! • Alles 
veur mekaor • We draoge ut op 

haande • We versiere ut wir • Ut zit 
as gegote! • Daor kunde op bouwe • 
Da gaon we dubbel vieren • We zen 

d'r aon verslingerd • Ut flitst veurbij • 
Ge mot 'r mar op kome • We springe 

uit d'n baand • Ut hee me wir te 

kunt 'r nie omheene • Ge wit nie wa 

ut van 2 kaante

Maar bovenal Boemeldonck: 
Karnaval, da staod’oe goed!! 

Breda
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Even un paar 
daoge in ut 
Kieltje! 

Simon maokt oew trapke weer helemaal goed!

Specialist in traprenovatie,
binnenschilderwerk en wandafwerking

info@simonmultiservice.nl
Tel 06 1278 4868
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BINDING MET DE BAK: BINDING MET DE BAK: 

Ook van de leden die er later bij gekomen zijn hebben er 
veel een “BAK-verleden”.  

Als blaaskapel deed T.T.T. al vanaf de beginjaren mee aan 
het BAK-Liedjesfestival. En niet zonder succes. Reeds in 
1981 (2 jaar na de oprichting) wonnen zij het liedjesfestival 
met het nummer: “Mee karnaval ben ik nie te houwe” . 
Daarna hebben ze nog 3 keer gewonnen. 

De laatste jaren is het succes wat minder maar voor T.T.T. 
is het plezier van de voorbereidingen en het meedoen 
veel belangrijker dan het resultaat.  

HOE HET BEGON: HOE HET BEGON: 

 

Momenteel telt T.T.T. 15 musicerende leden waarvan nog 
3 van het eerste uur. Veel andere leden zijn er ook al 35 á 
40 jaar bij. Een hechte vriendenclub dus.  

T.T.T. OP TOURNEE: T.T.T. OP TOURNEE: 

Hoogtepunten in het 44-jarig bestaan zijn geweest de 
meerdaagse (buitenlandse) reisjes die de blaaskapel 
gemaakt heeft. Zo zijn ze 2 keer naar Italië (Comomeer) 
geweest, Ierland (Killarney), Frankrijk (Bergerac), Duitsland 
en België  maar ook naar Friesland (elfstedentocht),  Texel 
en Zuid-Limburg. Tijdens alle reisjes gingen de partners en 
natuurlijk de instrumenten mee. 

T.T.T. OP CD:  T.T.T. OP CD:  

T.T.T. heeft 2 in eigen beheer opgenomen CD’s uitgebracht. 
De eerste in 2012 met de titel “T.T.T. STAOT D’R OP” met 
de bekendste liedjes uit het standaardrepertoire van T.T.T. 

De tweede in 2018 met de titel “sixTTTies” met hits uit de 
befaamde zestiger jaren. Een tijd die de meeste T.T.T.’ers 
zeer bewust hebben meegemaakt. Het eerste exemplaar 
van deze CD hebben ze indertijd aangeboden in het Radio 
Veronica Museum aan de oud Veronica coryfeeën Jan van 
Veen en Adje Bouman.

BLAASKAPEL T.T.T.  44 JAAR BLAASKAPEL T.T.T.  44 JAAR 

T.T.T. (T’oog, Te laog, T’art) is opgericht op 11 april 1979 
door een aantal BAK-medewerkers (leden Raad van Elf, 
Hofkapel en Gevolg). Zij wilden voorkomen dat de 
onderlinge vriendschapsbanden na afloop van de 
karnaval zouden verwateren. Aanvankelijk stuitte dat op 
grote bezwaren van het toenmalig BAK-bestuur, dat bang 
was dat er een ‘club in een club’ zou ontstaan. Pas toen er 
gedreigd werd om collectief uit de BAK te stappen liet het 
BAK-bestuur haar bezwaren varen.

           
           

      
         

  

Niet alleen in de Raad van Elf , het gevolg of de hofkapel 
maar T.T.T. heeft ook maar liefst 3 Prinsen geleverd en 2 
bestuursleden (een penningmeester en een voorzitter). 
Een club dus die veel verdienste voor het Boemeldoncks 
karnaval heeft gehad.
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Wij wensen iedereen
een veilige karnaval!
Ook wij laten de auto 6 dagen lekker thuis staan

De Waterman 3  |  4891 TL Rijsbergen
www.schalktrading.nl  |  follow us            .
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Loopstraat 4
4841 LS Prinsenbeek

Assortiment:
-ONTBIJT -LUNCH
-PINCHOS -BORRELS

Da  blust weer goed!
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A wagensA wagens
2022
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Hedde un flinke
deuk of unne kras,
ik maok ‘m weer

hoe ’tie was!

- Vakkundig en snel
- Schadereparaties
- Uitdeuken
- Spuiten

Boemeldon
ck

t

Meej ons timmerwerk staod

oew huske weer goed!

Meej ons timmerwerk staod

oew huske weer goed!

Club

Apenkoppen
Bekek ut mar
Bende Gek
Bende van Bas
Bende van Ellende
Bietjes
Bikse Spoken
Bixe Draoke
Black Eagles
Boemelbende
Buksen
Dwarsliggers
Ga Nou
Geen Idee
Klaaiêrpels
Kleppers & CO
Knackers
Knalkoenen
Lolmakers
Lolmollen
Mafklappers
Mini Batabieren / Zimkus
Mini Eagles
Mini Herrieschoppers
Mini Lolbroeken
Mini Meelballen
Piendraod
Pruttels Adres 1
Pruttels Adres 2
BOK (Boemeldonckse 
Opslag Kas)
Opslag BIK
Prinsenwagen

Naam Bouwadres

Fam. de Raaff
Fam. Janssen
Fam. Machielsen
Fam. Nooren
Fam. Braspenning
Fam. Korsten
Fam. Lamers
Fam. van den Boer
Fam. Oostdijk
Fam. Vermeeren en van Gijn 
Fam. Renne
Fam. Kuijpers
Fam. van Boxtel
Fam. Houtepen
Fam. Janssen
Fam. Spronk
Fam. Roelen
Fam. van Ham
Fam. Martens 
Fam. Oomen
Fam. Machielsen
Fam. Timmers
Fam. van den Kieboom
Fam. Sweep
Fam. Kuijpers
Fam. Nooren
Fam. Roelen
Fam. Beekers 
Fam. de Graaf 

Fam. Martens
Fam. Sweep
SBS3

Adres

Vianendreef 93
Meester Bierensweg 46 
Overveldstraat 34
Brielsedreef 46
Beeksestraat 117 
Overveldsestraat 8
Meester Bierensweg 55
Weimersedreef 1
Zwartenbergseweg 3
Brielsedreef 68 
Beekse Stationsweg 2
Overbroek 8
Prinsendreef 2
Grintweg 3
Meester Bierensweg 46 
Brielsedreef 72 
Heibloempad 6
Overveldsestraat 25 
Mastlanddreef 2a
Halseweg  2
Overveldsestraat 34 
Bosdaldreef 4 
Rietdijk 4
Overveldsestraar 13
Overbroek 8 
Brielsedreef 46
Heibloempad 6
Leursebaan 275 
De Lind 1 

Mastlanddreef 2a
Overveldsestraat 13
Strijpenseweg 3

126



Club

Apenkoppen
Bekek ut mar
Bende Gek
Bende van Bas
Bende van Ellende
Bietjes
Bikse Spoken
Bixe Draoke
Black Eagles
Boemelbende
Buksen
Dwarsliggers
Ga Nou
Geen Idee
Klaaiêrpels
Kleppers & CO
Knackers
Knalkoenen
Lolmakers
Lolmollen
Mafklappers
Mini Batabieren / Zimkus
Mini Eagles
Mini Herrieschoppers
Mini Lolbroeken
Mini Meelballen
Piendraod
Pruttels Adres 1
Pruttels Adres 2
BOK (Boemeldonckse 
Opslag Kas)
Opslag BIK
Prinsenwagen

Naam Bouwadres

Fam. de Raaff
Fam. Janssen
Fam. Machielsen
Fam. Nooren
Fam. Braspenning
Fam. Korsten
Fam. Lamers
Fam. van den Boer
Fam. Oostdijk
Fam. Vermeeren en van Gijn 
Fam. Renne
Fam. Kuijpers
Fam. van Boxtel
Fam. Houtepen
Fam. Janssen
Fam. Spronk
Fam. Roelen
Fam. van Ham
Fam. Martens 
Fam. Oomen
Fam. Machielsen
Fam. Timmers
Fam. van den Kieboom
Fam. Sweep
Fam. Kuijpers
Fam. Nooren
Fam. Roelen
Fam. Beekers 
Fam. de Graaf 

Fam. Martens
Fam. Sweep
SBS3

Adres

Vianendreef 93
Meester Bierensweg 46 
Overveldstraat 34
Brielsedreef 46
Beeksestraat 117 
Overveldsestraat 8
Meester Bierensweg 55
Weimersedreef 1
Zwartenbergseweg 3
Brielsedreef 68 
Beekse Stationsweg 2
Overbroek 8
Prinsendreef 2
Grintweg 3
Meester Bierensweg 46 
Brielsedreef 72 
Heibloempad 6
Overveldsestraat 25 
Mastlanddreef 2a
Halseweg  2
Overveldsestraat 34 
Bosdaldreef 4 
Rietdijk 4
Overveldsestraar 13
Overbroek 8 
Brielsedreef 46
Heibloempad 6
Leursebaan 275 
De Lind 1 

Mastlanddreef 2a
Overveldsestraat 13
Strijpenseweg 3

127



Hans, Tommy,

Max en Davy

staan voor u klaar

BBQ | DINER | FOODTRUCKS | EVENTS
WWW.GUIDOVANWOLVEN.NL

128



129



Groenstraat 12, 4841 BD Prinsenbeek
Hans en judith: 076 - 737 01 34
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Cultuurtechnisch Loonbedrijf
GRINTWEG 3          4823ZC          BREDA          06-53309383

Het allergrootste assortiment in
decoratie en partyverhuur.

Ook voor maatwerk in decorbouw, interieur en standbouw

Mon Plaisir 104A
Etten-Leur

info@thedecorationfactory.nl
info@thepartyrentfactory.nl

Vraag direct een
o�erte aan op

www.thedecorationfactory.nl
of bel 076 - 542 74 87

131131



Deelnemer: C.V. De Klasgenotjes 
Ouders: Rob Hennekam en Monique Machielsen 
Categorie: BKK, voorheen CKO 

Met ‘de paplepel ingieten’ is natuurlijk de reden die door 
ouders wordt gegeven. Maar stiekem, of zelfs eerder 
gewoon eerlijk, vinden de ouders het zelf natuurlijk erg leuk 
om zelf actief te zijn voor karnaval en in het bijzonder de 
optocht. En wat is er nu leuker om je eigen passie door te 
geven aan de kinderen. En dan maar hopen dat het ook een 
beetje aanslaat…! 

Gelukkig wel bij de Klasgenotjes: vanaf de kleuterklas zijn 
deze meiden en jongens nu een cluppie. Super leuk om 
met andere ouders hierbij betrokken te zijn, ouders mét 
maar ook ouders zonder eigen bouwervaring. Iedereen z’n 
eigen rol en bijdrage. Dus niet alleen de kinderen, maar ook 
sommige ouders worden meegenomen in het bouwproces 
en leren de kneepjes van het bouwen van een wagen van 
de ouders met ervaring. De kinderen deden in de eerste 
jaren slechts een beetje plakken (en vooral veel spelen), 
maar bij de laatste wagen hebben ze eigenlijk alles zelf 
gedaan: gazen, vlechten, plakken, pakken maken en zelfs 
een beetje spuiten. Dat is ook de reden dat de Klasgenotjes 
dit jaar voor het eerst deelnemen in de BKK: de wagen zal 
kleiner worden, maar wel (bijna) helemaal door de kinderen 
zelf bedacht én gemaakt. Super gaaf, missie geslaagd!!

Alleen voor sommige vaders en moeders wel even 
wennen, nu ze zelf langs de kant met de armpjes over 
elkaar moeten staan… Nu maar hopen dat het zaadje 
goed genoeg geplant is, zodat er over een paar jaar 
meegeholpen kan worden aan de bouw van een heuze 
A-wagen! 

Deelnemer: C.V. Mafklappers en CV de Bikse Bandieten 
Ouder: Hans Aarts 
Categorie: BKK, voorheen CKO 

 “Ik ga bouwen!” 

Dat is waarschijnlijk de meest uitgesproken zin bij de 
Boemeldonckse gezinnen in deze tijd van het jaar! Waar zijn 
mijn bouwkleren? Zijn ze al gewassen? Heb je nog tijd om 
betonijzer te halen? We hebben geen gaas meer! Wil je nog 
plaksel gaan halen? Mag ik de slijptol meenemen naar de 
bouwschuur?  

Als ouders van 2 bouwers krijgen wij nogal wat voor 
onze kiezen. Onze oudste zoon Ties bouwt met CV De 
Mafklappers voor het eerst in de Grote Optocht. Onze 
jongste zoon Freek bouwt met CV De Bikse Bandieten voor 
het eerst zonder hulp van de ouders in de BKK categorie 
van de Kinderoptocht. Dat betekent voor ons wassen, 
controleren of ze hun huiswerk toch wel gemaakt hebben, 
op tijd eten, begeleiden bij het bouwen, toezien op de 
veiligheid, stad en land afrijden voor materiaal maar vooral 
trots! 

Trots om te zien hoe die mannen zich ontwikkelen. Met 
slijpen, lassen, gazen, plakken en spuiten maar ook met het 
ontwerpen, organiseren, overleggen, discussiëren, plannen 
en organiseren! Trots om ze die optocht te zien lopen met 
hun zelfgebouwde wagen en ze ’s avonds nog trotser op 
dat podium te zien staan. Trots om te zien dat de volgende 
generatie A- en B-wagen bouwers onderweg is! 

Bouwouders van de kinderoptochtBouwouders van de kinderoptocht Deelnemer: C.V. Jippejojee  
Ouder: Jurgen van de Velden 
Categorie: CKO 

Eind 2018 besloten vier enthousiaste ouderparen een 
karnavalsclubje op te richten voor hun kleuters van 
basisschool De Horizon. Als je ‘op dun Beek’ woont, zit 
Karnaval immers in je bloed. Na een korte brainstormsessie 
was de oprichting van CV Jippejojee een feit! 

De naam Jippejojee komt van de namen van de allereerste 
leden; Jippe, Jip, Joris & Jetteke. Al snel sloot Brecht ook aan 
en zo liepen in 2019 vijf vrolijke kleuters voor het eerst mee 
met de Kinderoptocht in de CKO categorie.  

Inmiddels zijn we 4 jaar verder en bestaat CV Jippejojee 
uit 18 kinderen tussen de 4 en 9 jaar en zijn er 11 gezinnen 
actief betrokken bij de bouw en alles wat erbij komt kijken. 
In een nissenhut aan de Beeksestraat zijn we sinds oktober 
volop aan het lassen, gazen en plakken aan de wagen 
waarmee we komende karnaval, wederom in de CKO 
categorie, deelnemen. Een goede afstemming tussen 
ouders onderling en ouders en kinderen is nodig, zodat er 
een mooie wagen en act zijn in februari ’23. 

De kinderen zijn steeds meer betrokken bij het bouwen, 
omdat ze ouder zijn. Zo helpen ze plakken, denken ze 
mee over de show en worden er dansjes ingestudeerd. 
Wat deze Karnaval extra speciaal maakt, is dat onze eigen 
Jetteke Fasen dansmarietje is! Daar zijn we natuurlijk super 
trots op. We hopen dat veel mensen onze creatie komen 
bewonderen in Boemeldonck op Karnavalszaterdag. 

Volg ons op Instagram (@cv_jippejojee)! 

Deelnemer: C.V. Flapkousen + CV de Stuiterboys  
Ouders: Marc en Annebé Crutzen 
Categorie: CKO 

Zonder enige karnavalsachtergrond kwamen wij in 2008 
in Boemeldonck wonen. Door de jaren heen kwamen wij 
steeds meer in aanraking met de karnaval! Wat een mooi 
feest en wat een gezelligheid. Toen in 2017 onze oudste 
zoon Max, hij zat toen in groep 4, lid werd van CV de 
Flapkousen, moesten wij ineens als ouders de handen uit de 
mouwen gaan steken. 

De eerste vraag die dan opkomt: Hoe bouw je een 
wagen?!?! Als niet Boemeldonckenaar gaat er een wereld 
voor je open. Lassen, gazen, vlechten, plakken (bruin/
wit), verfspuiten, vernissen…Het was allemaal nieuw. Er 
kwam zelfs een aparte kist met “bouwkleding” thuis en het 
lijmpistool is niet meer weg te denken. In het eerste jaar 
was de concentratiespanne van de kids niet langer dan 
30 minuten en was tikkertje en verstoppertje rondom de 
wagen spelen vooral leuk om te doen. Door de jaren heen 
gingen ze steeds meer zelf doen en weten zij nu precies 
wanneer er wat moet gebeuren!  

Onze jongste zoon Lars zit bij CV de Stuiterboys. Na jaren 
vanuit “eigen” garages te hebben gebouwd, waarbij de 
nodige verfklodders nog op de garagevloer liggen als 
herinnering, zitten zij dit jaar voor het eerst in een “echte” 
nishut zoals de Stuiterboys zeggen. Voordeel voor ons: 
ineens kunnen we in deze tijd van het jaar “gewoon” 
onze spullen kwijt zonder om een wagentje heen te 
manoeuvreren of met je hand in een bak lijm te grijpen. 
Hoewel de gezelligheid aan huis wordt gemist, gaan we 
deze nu met z’n allen opzoeken in de nishut! 

Deelnemer: CV de Flapkousen + CV de Kriebelbeestjes  
Ouders: Marijke Klep 
Categorie: CKO 

‘Bouwouders’; wat kan je daar over zeggen? Allereerst dat 
ik het heel leuk vind dat beide kinderen een karnavalsclubje 
hebben. Wij hebben vroeger zelf ook heel veel gebouwd 
dus hoe leuk is het als je dit ook gaan doen. Onze zoon en 
dochter bouwen beiden heel graag aan een wat groter en 
een kleiner wagentje. Ze kunnen dit nog niet alleen. We 
proberen bij de oudste, CV de Flapkousen, de kinderen 
zoveel mogelijk zelf een begin te laten maken. De meiden 
kunnen al echt dingen afstemmen over de kleding en het 
dansje. De jongens gaan met de muziek aan de slag. En dan 
is het aan de ouders ook nog de taak om zich er mee te 
bemoeien. We proberen minstens 1 à 2 x per week samen 
met de kids aan de slag te gaan voor een uurtje of 2. Daarna 
heeft iedereen weer een andere planning of sport activiteit. 
We hebben ook ouder-kind dagen, waarbij we met een 
grote groep bijvoorbeeld plakken en of spuiten.  

Bij onze dochter, CV de Kriebelbeestjes, gaan de kinderen 
eerst zelf een tekening/idee maken. En daaruit worden 
gaan ze zelf een keuze maken waarbij de meeste stemmen 
gelden. Daar mogen de vaders en moeders mee aan de 
slag! Eerst wordt het wagentje door een paar vaders gelast. 
Daarna mogen de kids mee gazen en plakken en verven. 
Het is genieten om de kids samen te zien werken aan ‘hun’ 
karnavalswagen. En er wordt vooral heel veel gespeeld. 
De dag van de optocht is ook zo leuk vooral omdat je 
hier samen naar toe hebt gewerkt . En dan samen naar de 
Prijsuitreiking; al die gespannen gezichtjes, echt zo mooi. 
Ik zou tegen alle ouders willen zeggen: ‘Ga gewoon lekker 
aan de slag met de kinderen. Zo houden we alle kids lekker 
bezig en zorgen we voor lang voor een mooie optocht.  

Deelnemer: CV De Stofrozen 
Ouder: Ward Monné 
Categorie: CKO 

Met je kids een wagentje bouwen, ja ja! 
Je weet wat het als kind voor je heeft betekend. En daar 
begint het mee. Tenminste als je kinderen op een dag 
thuiskomen en zeggen: ‘We zijn een clubje begonnen. En 
dat heet De Stofrozen!’ Voor je het weet sta je met de kids, 
vaders en moeders in een schuur bij de buren met een 
onderstel en wat ijzer. 

Ja, en dan gaat het weer kriebelen… O ja het is voor de 
kinderen, even dimmen… maar heerlijk om dit met de 
kinderen te mogen doen. Je hoopt dat je hiermee een 
zaadje plant en het virus overdraagt. ‘Papa, mogen we op 
de trampoline!’ Ja hoor. Wat is een wagentje bouwen met 
elkaar toch fantastisch. 
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elkaar moeten staan… Nu maar hopen dat het zaadje 
goed genoeg geplant is, zodat er over een paar jaar 
meegeholpen kan worden aan de bouw van een heuze 
A-wagen! 

Deelnemer: C.V. Mafklappers en CV de Bikse Bandieten 
Ouder: Hans Aarts 
Categorie: BKK, voorheen CKO 

 “Ik ga bouwen!” 

Dat is waarschijnlijk de meest uitgesproken zin bij de 
Boemeldonckse gezinnen in deze tijd van het jaar! Waar zijn 
mijn bouwkleren? Zijn ze al gewassen? Heb je nog tijd om 
betonijzer te halen? We hebben geen gaas meer! Wil je nog 
plaksel gaan halen? Mag ik de slijptol meenemen naar de 
bouwschuur?  

Als ouders van 2 bouwers krijgen wij nogal wat voor 
onze kiezen. Onze oudste zoon Ties bouwt met CV De 
Mafklappers voor het eerst in de Grote Optocht. Onze 
jongste zoon Freek bouwt met CV De Bikse Bandieten voor 
het eerst zonder hulp van de ouders in de BKK categorie 
van de Kinderoptocht. Dat betekent voor ons wassen, 
controleren of ze hun huiswerk toch wel gemaakt hebben, 
op tijd eten, begeleiden bij het bouwen, toezien op de 
veiligheid, stad en land afrijden voor materiaal maar vooral 
trots! 

Trots om te zien hoe die mannen zich ontwikkelen. Met 
slijpen, lassen, gazen, plakken en spuiten maar ook met het 
ontwerpen, organiseren, overleggen, discussiëren, plannen 
en organiseren! Trots om ze die optocht te zien lopen met 
hun zelfgebouwde wagen en ze ’s avonds nog trotser op 
dat podium te zien staan. Trots om te zien dat de volgende 
generatie A- en B-wagen bouwers onderweg is! 

Bouwouders van de kinderoptochtBouwouders van de kinderoptocht Deelnemer: C.V. Jippejojee  
Ouder: Jurgen van de Velden 
Categorie: CKO 

Eind 2018 besloten vier enthousiaste ouderparen een 
karnavalsclubje op te richten voor hun kleuters van 
basisschool De Horizon. Als je ‘op dun Beek’ woont, zit 
Karnaval immers in je bloed. Na een korte brainstormsessie 
was de oprichting van CV Jippejojee een feit! 

De naam Jippejojee komt van de namen van de allereerste 
leden; Jippe, Jip, Joris & Jetteke. Al snel sloot Brecht ook aan 
en zo liepen in 2019 vijf vrolijke kleuters voor het eerst mee 
met de Kinderoptocht in de CKO categorie.  

Inmiddels zijn we 4 jaar verder en bestaat CV Jippejojee 
uit 18 kinderen tussen de 4 en 9 jaar en zijn er 11 gezinnen 
actief betrokken bij de bouw en alles wat erbij komt kijken. 
In een nissenhut aan de Beeksestraat zijn we sinds oktober 
volop aan het lassen, gazen en plakken aan de wagen 
waarmee we komende karnaval, wederom in de CKO 
categorie, deelnemen. Een goede afstemming tussen 
ouders onderling en ouders en kinderen is nodig, zodat er 
een mooie wagen en act zijn in februari ’23. 

De kinderen zijn steeds meer betrokken bij het bouwen, 
omdat ze ouder zijn. Zo helpen ze plakken, denken ze 
mee over de show en worden er dansjes ingestudeerd. 
Wat deze Karnaval extra speciaal maakt, is dat onze eigen 
Jetteke Fasen dansmarietje is! Daar zijn we natuurlijk super 
trots op. We hopen dat veel mensen onze creatie komen 
bewonderen in Boemeldonck op Karnavalszaterdag. 

Volg ons op Instagram (@cv_jippejojee)! 

Deelnemer: C.V. Flapkousen + CV de Stuiterboys  
Ouders: Marc en Annebé Crutzen 
Categorie: CKO 

Zonder enige karnavalsachtergrond kwamen wij in 2008 
in Boemeldonck wonen. Door de jaren heen kwamen wij 
steeds meer in aanraking met de karnaval! Wat een mooi 
feest en wat een gezelligheid. Toen in 2017 onze oudste 
zoon Max, hij zat toen in groep 4, lid werd van CV de 
Flapkousen, moesten wij ineens als ouders de handen uit de 
mouwen gaan steken. 

De eerste vraag die dan opkomt: Hoe bouw je een 
wagen?!?! Als niet Boemeldonckenaar gaat er een wereld 
voor je open. Lassen, gazen, vlechten, plakken (bruin/
wit), verfspuiten, vernissen…Het was allemaal nieuw. Er 
kwam zelfs een aparte kist met “bouwkleding” thuis en het 
lijmpistool is niet meer weg te denken. In het eerste jaar 
was de concentratiespanne van de kids niet langer dan 
30 minuten en was tikkertje en verstoppertje rondom de 
wagen spelen vooral leuk om te doen. Door de jaren heen 
gingen ze steeds meer zelf doen en weten zij nu precies 
wanneer er wat moet gebeuren!  

Onze jongste zoon Lars zit bij CV de Stuiterboys. Na jaren 
vanuit “eigen” garages te hebben gebouwd, waarbij de 
nodige verfklodders nog op de garagevloer liggen als 
herinnering, zitten zij dit jaar voor het eerst in een “echte” 
nishut zoals de Stuiterboys zeggen. Voordeel voor ons: 
ineens kunnen we in deze tijd van het jaar “gewoon” 
onze spullen kwijt zonder om een wagentje heen te 
manoeuvreren of met je hand in een bak lijm te grijpen. 
Hoewel de gezelligheid aan huis wordt gemist, gaan we 
deze nu met z’n allen opzoeken in de nishut! 

Deelnemer: CV de Flapkousen + CV de Kriebelbeestjes  
Ouders: Marijke Klep 
Categorie: CKO 

‘Bouwouders’; wat kan je daar over zeggen? Allereerst dat 
ik het heel leuk vind dat beide kinderen een karnavalsclubje 
hebben. Wij hebben vroeger zelf ook heel veel gebouwd 
dus hoe leuk is het als je dit ook gaan doen. Onze zoon en 
dochter bouwen beiden heel graag aan een wat groter en 
een kleiner wagentje. Ze kunnen dit nog niet alleen. We 
proberen bij de oudste, CV de Flapkousen, de kinderen 
zoveel mogelijk zelf een begin te laten maken. De meiden 
kunnen al echt dingen afstemmen over de kleding en het 
dansje. De jongens gaan met de muziek aan de slag. En dan 
is het aan de ouders ook nog de taak om zich er mee te 
bemoeien. We proberen minstens 1 à 2 x per week samen 
met de kids aan de slag te gaan voor een uurtje of 2. Daarna 
heeft iedereen weer een andere planning of sport activiteit. 
We hebben ook ouder-kind dagen, waarbij we met een 
grote groep bijvoorbeeld plakken en of spuiten.  

Bij onze dochter, CV de Kriebelbeestjes, gaan de kinderen 
eerst zelf een tekening/idee maken. En daaruit worden 
gaan ze zelf een keuze maken waarbij de meeste stemmen 
gelden. Daar mogen de vaders en moeders mee aan de 
slag! Eerst wordt het wagentje door een paar vaders gelast. 
Daarna mogen de kids mee gazen en plakken en verven. 
Het is genieten om de kids samen te zien werken aan ‘hun’ 
karnavalswagen. En er wordt vooral heel veel gespeeld. 
De dag van de optocht is ook zo leuk vooral omdat je 
hier samen naar toe hebt gewerkt . En dan samen naar de 
Prijsuitreiking; al die gespannen gezichtjes, echt zo mooi. 
Ik zou tegen alle ouders willen zeggen: ‘Ga gewoon lekker 
aan de slag met de kinderen. Zo houden we alle kids lekker 
bezig en zorgen we voor lang voor een mooie optocht.  

Deelnemer: CV De Stofrozen 
Ouder: Ward Monné 
Categorie: CKO 

Met je kids een wagentje bouwen, ja ja! 
Je weet wat het als kind voor je heeft betekend. En daar 
begint het mee. Tenminste als je kinderen op een dag 
thuiskomen en zeggen: ‘We zijn een clubje begonnen. En 
dat heet De Stofrozen!’ Voor je het weet sta je met de kids, 
vaders en moeders in een schuur bij de buren met een 
onderstel en wat ijzer. 

Ja, en dan gaat het weer kriebelen… O ja het is voor de 
kinderen, even dimmen… maar heerlijk om dit met de 
kinderen te mogen doen. Je hoopt dat je hiermee een 
zaadje plant en het virus overdraagt. ‘Papa, mogen we op 
de trampoline!’ Ja hoor. Wat is een wagentje bouwen met 
elkaar toch fantastisch. 
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Deelnemer: C.V. Jippejojee  
Ouder: Jurgen van de Velden 
Categorie: CKO 

Eind 2018 besloten vier enthousiaste ouderparen een 
karnavalsclubje op te richten voor hun kleuters van 
basisschool De Horizon. Als je ‘op dun Beek’ woont, zit 
Karnaval immers in je bloed. Na een korte brainstormsessie 
was de oprichting van CV Jippejojee een feit! 

De naam Jippejojee komt van de namen van de allereerste 
leden; Jippe, Jip, Joris & Jetteke. Al snel sloot Brecht ook aan 
en zo liepen in 2019 vijf vrolijke kleuters voor het eerst mee 
met de Kinderoptocht in de CKO categorie.  

Inmiddels zijn we 4 jaar verder en bestaat CV Jippejojee 
uit 18 kinderen tussen de 4 en 9 jaar en zijn er 11 gezinnen 
actief betrokken bij de bouw en alles wat erbij komt kijken. 
In een nissenhut aan de Beeksestraat zijn we sinds oktober 
volop aan het lassen, gazen en plakken aan de wagen 
waarmee we komende karnaval, wederom in de CKO 
categorie, deelnemen. Een goede afstemming tussen 
ouders onderling en ouders en kinderen is nodig, zodat er 
een mooie wagen en act zijn in februari ’23. 

De kinderen zijn steeds meer betrokken bij het bouwen, 
omdat ze ouder zijn. Zo helpen ze plakken, denken ze 
mee over de show en worden er dansjes ingestudeerd. 
Wat deze Karnaval extra speciaal maakt, is dat onze eigen 
Jetteke Fasen dansmarietje is! Daar zijn we natuurlijk super 
trots op. We hopen dat veel mensen onze creatie komen 
bewonderen in Boemeldonck op Karnavalszaterdag. 

Volg ons op Instagram (@cv_jippejojee)! 

Deelnemer: C.V. Flapkousen + CV de Stuiterboys  
Ouders: Marc en Annebé Crutzen 
Categorie: CKO 

Zonder enige karnavalsachtergrond kwamen wij in 2008 
in Boemeldonck wonen. Door de jaren heen kwamen wij 
steeds meer in aanraking met de karnaval! Wat een mooi 
feest en wat een gezelligheid. Toen in 2017 onze oudste 
zoon Max, hij zat toen in groep 4, lid werd van CV de 
Flapkousen, moesten wij ineens als ouders de handen uit de 
mouwen gaan steken. 

De eerste vraag die dan opkomt: Hoe bouw je een 
wagen?!?! Als niet Boemeldonckenaar gaat er een wereld 
voor je open. Lassen, gazen, vlechten, plakken (bruin/
wit), verfspuiten, vernissen…Het was allemaal nieuw. Er 
kwam zelfs een aparte kist met “bouwkleding” thuis en het 
lijmpistool is niet meer weg te denken. In het eerste jaar 
was de concentratiespanne van de kids niet langer dan 
30 minuten en was tikkertje en verstoppertje rondom de 
wagen spelen vooral leuk om te doen. Door de jaren heen 
gingen ze steeds meer zelf doen en weten zij nu precies 
wanneer er wat moet gebeuren!  

Onze jongste zoon Lars zit bij CV de Stuiterboys. Na jaren 
vanuit “eigen” garages te hebben gebouwd, waarbij de 
nodige verfklodders nog op de garagevloer liggen als 
herinnering, zitten zij dit jaar voor het eerst in een “echte” 
nishut zoals de Stuiterboys zeggen. Voordeel voor ons: 
ineens kunnen we in deze tijd van het jaar “gewoon” 
onze spullen kwijt zonder om een wagentje heen te 
manoeuvreren of met je hand in een bak lijm te grijpen. 
Hoewel de gezelligheid aan huis wordt gemist, gaan we 
deze nu met z’n allen opzoeken in de nishut! 

Deelnemer: CV de Flapkousen + CV de Kriebelbeestjes  
Ouders: Marijke Klep 
Categorie: CKO 

‘Bouwouders’; wat kan je daar over zeggen? Allereerst dat 
ik het heel leuk vind dat beide kinderen een karnavalsclubje 
hebben. Wij hebben vroeger zelf ook heel veel gebouwd 
dus hoe leuk is het als je dit ook gaan doen. Onze zoon en 
dochter bouwen beiden heel graag aan een wat groter en 
een kleiner wagentje. Ze kunnen dit nog niet alleen. We 
proberen bij de oudste, CV de Flapkousen, de kinderen 
zoveel mogelijk zelf een begin te laten maken. De meiden 
kunnen al echt dingen afstemmen over de kleding en het 
dansje. De jongens gaan met de muziek aan de slag. En dan 
is het aan de ouders ook nog de taak om zich er mee te 
bemoeien. We proberen minstens 1 à 2 x per week samen 
met de kids aan de slag te gaan voor een uurtje of 2. Daarna 
heeft iedereen weer een andere planning of sport activiteit. 
We hebben ook ouder-kind dagen, waarbij we met een 
grote groep bijvoorbeeld plakken en of spuiten.  

Bij onze dochter, CV de Kriebelbeestjes, gaan de kinderen 
eerst zelf een tekening/idee maken. En daaruit worden 
gaan ze zelf een keuze maken waarbij de meeste stemmen 
gelden. Daar mogen de vaders en moeders mee aan de 
slag! Eerst wordt het wagentje door een paar vaders gelast. 
Daarna mogen de kids mee gazen en plakken en verven. 
Het is genieten om de kids samen te zien werken aan ‘hun’ 
karnavalswagen. En er wordt vooral heel veel gespeeld. 
De dag van de optocht is ook zo leuk vooral omdat je 
hier samen naar toe hebt gewerkt . En dan samen naar de 
Prijsuitreiking; al die gespannen gezichtjes, echt zo mooi. 
Ik zou tegen alle ouders willen zeggen: ‘Ga gewoon lekker 
aan de slag met de kinderen. Zo houden we alle kids lekker 
bezig en zorgen we voor lang voor een mooie optocht.  

Deelnemer: CV De Stofrozen 
Ouder: Ward Monné 
Categorie: CKO 

Met je kids een wagentje bouwen, ja ja! 
Je weet wat het als kind voor je heeft betekend. En daar 
begint het mee. Tenminste als je kinderen op een dag 
thuiskomen en zeggen: ‘We zijn een clubje begonnen. En 
dat heet De Stofrozen!’ Voor je het weet sta je met de kids, 
vaders en moeders in een schuur bij de buren met een 
onderstel en wat ijzer. 

Ja, en dan gaat het weer kriebelen… O ja het is voor de 
kinderen, even dimmen… maar heerlijk om dit met de 
kinderen te mogen doen. Je hoopt dat je hiermee een 
zaadje plant en het virus overdraagt. ‘Papa, mogen we op 
de trampoline!’ Ja hoor. Wat is een wagentje bouwen met 
elkaar toch fantastisch. 
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Deelnemer: C.V. Jippejojee  
Ouder: Jurgen van de Velden 
Categorie: CKO 

Eind 2018 besloten vier enthousiaste ouderparen een 
karnavalsclubje op te richten voor hun kleuters van 
basisschool De Horizon. Als je ‘op dun Beek’ woont, zit 
Karnaval immers in je bloed. Na een korte brainstormsessie 
was de oprichting van CV Jippejojee een feit! 

De naam Jippejojee komt van de namen van de allereerste 
leden; Jippe, Jip, Joris & Jetteke. Al snel sloot Brecht ook aan 
en zo liepen in 2019 vijf vrolijke kleuters voor het eerst mee 
met de Kinderoptocht in de CKO categorie.  

Inmiddels zijn we 4 jaar verder en bestaat CV Jippejojee 
uit 18 kinderen tussen de 4 en 9 jaar en zijn er 11 gezinnen 
actief betrokken bij de bouw en alles wat erbij komt kijken. 
In een nissenhut aan de Beeksestraat zijn we sinds oktober 
volop aan het lassen, gazen en plakken aan de wagen 
waarmee we komende karnaval, wederom in de CKO 
categorie, deelnemen. Een goede afstemming tussen 
ouders onderling en ouders en kinderen is nodig, zodat er 
een mooie wagen en act zijn in februari ’23. 

De kinderen zijn steeds meer betrokken bij het bouwen, 
omdat ze ouder zijn. Zo helpen ze plakken, denken ze 
mee over de show en worden er dansjes ingestudeerd. 
Wat deze Karnaval extra speciaal maakt, is dat onze eigen 
Jetteke Fasen dansmarietje is! Daar zijn we natuurlijk super 
trots op. We hopen dat veel mensen onze creatie komen 
bewonderen in Boemeldonck op Karnavalszaterdag. 

Volg ons op Instagram (@cv_jippejojee)! 

Deelnemer: C.V. Flapkousen + CV de Stuiterboys  
Ouders: Marc en Annebé Crutzen 
Categorie: CKO 

Zonder enige karnavalsachtergrond kwamen wij in 2008 
in Boemeldonck wonen. Door de jaren heen kwamen wij 
steeds meer in aanraking met de karnaval! Wat een mooi 
feest en wat een gezelligheid. Toen in 2017 onze oudste 
zoon Max, hij zat toen in groep 4, lid werd van CV de 
Flapkousen, moesten wij ineens als ouders de handen uit de 
mouwen gaan steken. 

De eerste vraag die dan opkomt: Hoe bouw je een 
wagen?!?! Als niet Boemeldonckenaar gaat er een wereld 
voor je open. Lassen, gazen, vlechten, plakken (bruin/
wit), verfspuiten, vernissen…Het was allemaal nieuw. Er 
kwam zelfs een aparte kist met “bouwkleding” thuis en het 
lijmpistool is niet meer weg te denken. In het eerste jaar 
was de concentratiespanne van de kids niet langer dan 
30 minuten en was tikkertje en verstoppertje rondom de 
wagen spelen vooral leuk om te doen. Door de jaren heen 
gingen ze steeds meer zelf doen en weten zij nu precies 
wanneer er wat moet gebeuren!  

Onze jongste zoon Lars zit bij CV de Stuiterboys. Na jaren 
vanuit “eigen” garages te hebben gebouwd, waarbij de 
nodige verfklodders nog op de garagevloer liggen als 
herinnering, zitten zij dit jaar voor het eerst in een “echte” 
nishut zoals de Stuiterboys zeggen. Voordeel voor ons: 
ineens kunnen we in deze tijd van het jaar “gewoon” 
onze spullen kwijt zonder om een wagentje heen te 
manoeuvreren of met je hand in een bak lijm te grijpen. 
Hoewel de gezelligheid aan huis wordt gemist, gaan we 
deze nu met z’n allen opzoeken in de nishut! 

Deelnemer: CV de Flapkousen + CV de Kriebelbeestjes  
Ouders: Marijke Klep 
Categorie: CKO 

‘Bouwouders’; wat kan je daar over zeggen? Allereerst dat 
ik het heel leuk vind dat beide kinderen een karnavalsclubje 
hebben. Wij hebben vroeger zelf ook heel veel gebouwd 
dus hoe leuk is het als je dit ook gaan doen. Onze zoon en 
dochter bouwen beiden heel graag aan een wat groter en 
een kleiner wagentje. Ze kunnen dit nog niet alleen. We 
proberen bij de oudste, CV de Flapkousen, de kinderen 
zoveel mogelijk zelf een begin te laten maken. De meiden 
kunnen al echt dingen afstemmen over de kleding en het 
dansje. De jongens gaan met de muziek aan de slag. En dan 
is het aan de ouders ook nog de taak om zich er mee te 
bemoeien. We proberen minstens 1 à 2 x per week samen 
met de kids aan de slag te gaan voor een uurtje of 2. Daarna 
heeft iedereen weer een andere planning of sport activiteit. 
We hebben ook ouder-kind dagen, waarbij we met een 
grote groep bijvoorbeeld plakken en of spuiten.  

Bij onze dochter, CV de Kriebelbeestjes, gaan de kinderen 
eerst zelf een tekening/idee maken. En daaruit worden 
gaan ze zelf een keuze maken waarbij de meeste stemmen 
gelden. Daar mogen de vaders en moeders mee aan de 
slag! Eerst wordt het wagentje door een paar vaders gelast. 
Daarna mogen de kids mee gazen en plakken en verven. 
Het is genieten om de kids samen te zien werken aan ‘hun’ 
karnavalswagen. En er wordt vooral heel veel gespeeld. 
De dag van de optocht is ook zo leuk vooral omdat je 
hier samen naar toe hebt gewerkt . En dan samen naar de 
Prijsuitreiking; al die gespannen gezichtjes, echt zo mooi. 
Ik zou tegen alle ouders willen zeggen: ‘Ga gewoon lekker 
aan de slag met de kinderen. Zo houden we alle kids lekker 
bezig en zorgen we voor lang voor een mooie optocht.  

Deelnemer: CV De Stofrozen 
Ouder: Ward Monné 
Categorie: CKO 

Met je kids een wagentje bouwen, ja ja! 
Je weet wat het als kind voor je heeft betekend. En daar 
begint het mee. Tenminste als je kinderen op een dag 
thuiskomen en zeggen: ‘We zijn een clubje begonnen. En 
dat heet De Stofrozen!’ Voor je het weet sta je met de kids, 
vaders en moeders in een schuur bij de buren met een 
onderstel en wat ijzer. 

Ja, en dan gaat het weer kriebelen… O ja het is voor de 
kinderen, even dimmen… maar heerlijk om dit met de 
kinderen te mogen doen. Je hoopt dat je hiermee een 
zaadje plant en het virus overdraagt. ‘Papa, mogen we op 
de trampoline!’ Ja hoor. Wat is een wagentje bouwen met 
elkaar toch fantastisch. 
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Service depot bij:

Met trots dé 

stomerij van

Prins & gevolg!

Korte bunder 17
4741 TV  HOEVEN
Tel. 0165-502458
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Want da staod’oe goed,
ook bij Kober kinderopvang. 
Kleinschalig en vertrouwd. We zijn er voor 
kinderen van 0 - 13 jaar. Met de allerkleinsten 
oefenen we de eerste stapjes, zodat ze stevig 
staan tijdens de polonaise. Met de peuters 
duiken we de verkleedkist in. En op de bso 
knutselen we onze eigen karnavalswagens. 

076 504 56 05 | serviceteam@kober.nl | kober.nl

We zien 
je graag  
in de polonaise!

Nieuwsgierig? Kom eens een kijkje nemen 
op onze locatie!
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Heb jij al een kijkje genomen op de nieuwe website? Van het laatste nieuws 
tot praktische informatie. Check www.boemeldonck.nl. 

Volg ons ook op de social media kanalen en blijf op de hoogte van alle 
ontwikkelingen, leuke rubrieken en unieke behind the scenes!

TIP: Scan de QR-code en ga direct naar de website! 

@bakvanboemeldonck

@boemeldonck @boemeldonck

@boemeldonck138



Heb jij al een kijkje genomen op de nieuwe website? Van het laatste nieuws 
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Volg ons ook op de social media kanalen en blijf op de hoogte van alle 
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Stukadoorsbedrijf Hans van Baal B.V. 
De Waterman 1a, 4891 TL Rijsbergen        Tel. 076-5968290
Koningstraat 8, 4461 AW Goes            Tel. 0113-215888

www.stukadoorsbedrijfvanbaal.nl

Voor traditioneel vakmanschap

ROBI MODELBOUW
Schoolstraat 15A
4841 XC Prinsenbeek
tel: +31(0)6-123 99 844
mail: info@robimodelbouw.nl
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BAK Mededelingen

Beide Boemeldonckse optochten zijn van ongekend grote klasse. Wij  
nodigen alle bezoekers van de Kinder- en Grote Optocht uit een fi-

nanciële blijk van waardering te geven. Dit kan via de schooiwagen die 
vooraan in beide optochten rijdt. De schooiwagen is herkenbaar als orgel 

met daarbij een aantal collectanten namens de BAK. U kunt zowel con-
tact als via een QR-code uw bijdragen doneren.

Zegt het voort, zegt het voort, ook aan de vele bezoekers 
van buiten ons Boemeldonck.

Schooiwagen

BAK Webshop

Vriend van de BAK

Een originele BAK-vlag, de I love Boemeldonck sticker, 
de BAK-das en nog vele andere BAK-gadgets zijn het 
hele jaar door verkrijgbaar via onze webshop  
www.boemeldonck.shop.  
Gedurende de karnavalsperiode vanaf 11/11 kunt u 
ook terecht bij Bier & Borrels voor al deze mooie artikelen. 

Word “Vriend van de BAK”. Dankzij jouw vriendschap kunnen 
de vele Boemeldonckse activiteiten behouden blijven waar 
iedereen op zijn/haar manier zo van geniet. Voor maar € 50 

euro ben jij dit jaar al een “Vriend van de BAK”.  Als tegenpres-
tatie ontvang je de unieke vriendenpin en wordt jouw naam 
vermeld op onze website zodat een ieder kan zien dat ook jij 

een echte Boemeldoncker bent.

“Een vriend van de BAK!”

Bier & Borrels,  Groenstraat 12 te Prinsenbeek 
www.boemeldonck.shop

Wil jij een origineel cadeau aan een vriend, vriendin en/of Boemeldoncker 
geven? Wij hebben voor jou een aantal speciale BAK-gadgets.

Meer weten? 
Kijk op www.boemeldonck.nl in de rubriek sponsoring,

neem contact op met penning@boemeldonck.nl  
of  spreek een bestuurslid aan

Speel jij ook het enige echte 
Karnavals Monopoly spel?

 
Voor € 39,95 ben jij eigenaar 

van het spel.

De spellen zijn verkrijgbaar bij Jumbo Miegielsen, 
Bier & Borrels en de BAK-webshop 

voor € 39,95 per stuk.

BAK-Monopoly spel
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PROGRAMMA KARNAVAL 2023

MEE KARNAVAL BLEFDE NIE THUIS... 

 MAOR GAODE NAOR ‘T VEEHANDELSHUIS!

VRIJDAG 17 FEBRUARI

ZONDAG 19 FEBRUARI

ZATERDAG 18 FEBRUARI

MAANDAG 20 FEBRUARI

DINSDAG 21 FEBRUARI

Vanaf11.11 geopend met DJ Johan

Deze OPWARMMIDDAG mag je niet missen!!
Traditioneel gezellig!!
Matinee tijd: 

Wederom wordt de straat afgezet tijdens 
de opwarmmiddag met de kids voor alle veiligheid!!

Friet corner

Geopend vrijdag t/m 

dinsdag van 

17.30 - 19.30 uur!

KINDEROPTOCHT,  komt wederom gezellig langs 
‘t Veehandelshuis!
Muziek van onze DJ Johan

‘s Middags GROTE OPTOCHT van Boemeldonck,
en bij ‘t Veehandelshuis daar motte zijn...

Tijdens de Optocht muziek binnen en buiten, in
       onze BUITENBAR kun je terecht voor een 
           goed glas bier      (buitentoilet aanwezig)

Na de Optocht de gezellige AFTRPARTY BUITEN
       met DJ MELVIN en EDRIE ANTONISSEN.

... en voor diegene die lekker binnen zijn 
   is er vanaf 12.00 uur weer onze DJ Johan 
     die tot in de late uurtjes draait. 

Een gezellige DWEILMIDDAG 
voor jong en oud!
Muziek wordt de gehele dag
verzorgd door DJ Frank Buiks

Middag Matinee:
ROBERT PATER

Muziek wordt de gehele dag verzorgd
door DJ Frank Buiks
Rond de klok van 17.00 een gezellig optreden van
MANFRED JONGENELIS

Einde van dit 
geweldige
feest: 19:30

Avond optreden: 
LOOK A LIKE ANDRE HAZES

  JEROEN HAZES

Lekker foute avond vol meezingers!

LET OP:  IVM STEEK AFNEMEN VAN ONZE PRINS FRANCISCUS ZIJN WIJ GESLOTEN NA 19.30 UUR !!!!
Afnemen van de steek gaat plaatsvinden op de markt.

ZANGER JIM
Dus kom gezellig mee feestvieren!
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MARKIEZENHOF.NL

STADSPALEIS 
IN BERGEN OP ZOOM 

 Nu te zien:
IF CLOTHES COULD TALK 
t/m 19-03-2023

 Verwacht:
HETE VUREN, SCHATTEN UIT HET RIJKS

22/m 19-03-2023

het risico kan lopen dat je de Cup wint, en daar niet bij bent, 
vloog ik op zondagochtend 36 uur eerder dan mijn collega’s 
weer terug naar Boemeldonck. Precies op tijd voor de start 
van de Grote Optocht. In de Groenstraat zag ik de wagen 
voor het eerst in het echt. Mijn collega’s verklaarden me voor 
gek om eerder terug te vliegen, maar daar heb ik achteraf 
gezien geen seconde spijt van”, vult Sander aan.

Na een lange natte optocht vloog de Prijsuitreiking gelukkig 
voorbij. Al voordat de clubs die voor plek 1-2 mochten 
roeien bekend waren, werden we door veel clubs alvast 
gefeliciteerd. Maar zelf durfden we niet op de zaken 
vooruit lopen en zodoende was de ontlading tijdens de 
bekendmaking des te groter.

Het winnen van de Cup heeft voor velen van ons een droom 
gerealiseerd. Na een lang seizoen mogen wij de Cup slechts 
acht maanden in ons bezit houden en zijn we hopelijk de 
enige club die de Cup ooit in juni heeft mogen winnen. 
Daarnaast vinden wij het als club een geweldige afsluiter 
van 15 bouwseizoenen bloed, zweet en tranen. Het liefst 
verdedig je als Cupwinnaar natuurlijk altijd je titel, maar het 
heeft voor ons als club iets bijzonders om te kunnen stoppen 
op ons hoogtepunt.

Kijk op deze QR code hier voor de aftermovie van CV de 
Nachtbraokers !

Na twee seizoenen zonder optocht konden we eindelijk weer 
aan de slag in de bouwschuur. Met een idee dat in 2019 als 
grap begon als luchtige tegenhanger van de sprookjesachtige 
Rattenvanger gingen we met een ludiek ontwerp zonder 
enige verwachting het seizoen in. Onze 10e, en zo zou later 
blijken, ook laatste A-wagen.

Het oorspronkelijke idee van “Oehoe-rend Hard” krijgt door 
corona een diepere laag, die het ontwerp mooi versterkt. 
Aan het begin van het bouwseizoen is het nog onzeker wat 
de corona-situatie rondom karnaval zal zijn, waardoor de 
opkomst in de bouwschuur laag ligt. Tijdens de lockdown in 
december en januari hebben we zelfs vijf weken lang bijna 
helemaal stil gelegen. Naarmate het seizoen vordert horen 
we tijdens “karnaval 1.0” in de wandelgangen steeds vaker 
dat we toch één van de favorieten voor de titel zijn. Dat geeft 
motivatie om het tempo wat op te schroeven. Met het uitstel 
van de optocht besluiten we dat we de wagen met Pasen 
af willen hebben om het seizoen niet te lang te laten duren. 
Maar je zult snappen, met het mooie warme weer in het 
voorjaar, hadden we toch alle tijd nodig om de wagen voor 
Pinksterkarnaval af te krijgen.

Het was een lang en moeizaam seizoen, waarbij we vier 
weken voor karnaval te horen kregen dat onze nishut aan het 
einde van het seizoen plaatst moest maken voor een nieuwe 
schuur bij ons bouwadres familie van Gils. Dit werd dus ons 
laatste seizoen. Extra genieten nog maar even dan van die 
laatste weken. Opbouwen met een ondergaande zon op de 
achtergrond van je wagen is natuurlijk fantastisch en zorgde 
bij veel clubleden eindelijk weer echt voor kippenvel. “Het 
hele opbouwweekend liep voorspoedig, wellicht omdat 
Sander Vissers op vrijdagochtend met Pika nog richting Ibiza 
vloog met z’n collega’s, en dus de rest niet voor de voeten 
liep” aldus Arno van Dongen. “Maar omdat je natuurlijk niet 

CUP winnaar 2022:
CV de Nachtbraokers
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Boschdal, 
da staod’oe

goed!

Boschdal, 
da staod’oe

goed!

Een van de jubilerende clubs dit jaar is CV de Plakkers. 
Een clubke wat jarenlang bij de familie Van Eijk 
heeft gebouwd aan de Beeksestraat. Een club van 
momenteel 18 gasten die meegedaan hebben aan 
de Kinder- en Grote Optocht van Boemeldonck 
waaronder diverse B-wagens en éénmaal een 
A-wagen. Door de jaren heen is de samenstelling van 
de club wel wat gewijzigd. Slechts 2 leden, Lester van 
Egmond en Tom van Eijk, zijn er nog vanaf het eerste 
uur bij. Het was zelfs zo dat één van de leden een keer 
een nieuw lid had binnengehaald en - voordat deze lid 
was - hij zelf er al niet meer bij was.  

Inmiddels bouwen ze zelf al een aantal jaren niet 
meer. Sommige Plakkers hebben nog  een aantal 
jaren geholpen bij de Klepperbekken met het bouwen 
van wagens, de pratende kerstboom en het bouwsel 
wat te vinden is op de rotonde in de periode rond 
karnaval. Wellicht gaan ze in de toekomst nog wel eens 
wat maken voor de kinderoptocht maar daar durven 
ze nog geen uitspraken over te doen. Met 7 jonge 
kinderen in de club is dat nog net te vroeg vinden ze. 
“Voorlopig houden we het bij optocht kijken bij een 
van onze leden die aan de optochtroute woont.”  

In die 22 jaar hebben ze best wat leuke dingen 
meegemaakt. Zo hebben ze voor het goede doel, 
Alpe d’HuZes, een keer een naaktkalender gemaakt, 
zijn ze ooit uiterst succesvol geweest tijdens het Stee-
toernooi, de fietstocht met 11-11 en met curling 

op de ijsbaan van WinterWonderBeek. Maar zeker 
kijken ze ook blij terug op het hoogtepunt waarbij ze 
tijdens de Grote Optocht de eerste prijs behaalden 
met ‘Het leste nieuws’ ofwel ‘de krant’. “We geven 
wel toe dat we daarbij wat hulp hebben gehad van de 
Klepperbekken”, lachen ze. In dat jaar hadden ze met 
‘Schaap’ (Pascal Machielsen) ook de weddenschap 
lopen dat, wanneer ze zouden winnen,  hij met hen 
mee mocht met het jaarlijkse weekendje weg met de 
club. Sinds dat jaar gaat Schaap dan ook iedere keer 
nog mee. “Hij pakt de leuke dingen van twee clubs 
mee is wel gebleken.” Ze zijn er ook van overtuigd dat 
de Klepperbekken zonder hen geen clowntje gehad 
zouden hebben. En misschien hebben ze daar wel 
gelijk in ook (red. er is geen wederhoor toegepast op 
dit verhaal). 

Inmiddels is het 11 jaar geleden dat de club hun eerste 
jubileum had. Een jubileum waarbij ze zijn geïnstalleerd 
bij hun thuiscafé De Swaen. Een groots feest destijds 
met een optreden van Robin van Damme. Deze heeft 
later ook tijdens een van hun jaarlijkse weekendjes 
weg zelfs nog een optreden gegeven. Dat weekendje 
weg houden ze er voorlopig wel in. 

Net zoals de 10.000 meter wandeling die ze zelf 
bedacht hebben in Breda. “Het klinkt behoorlijk sportief 
maar eigenlijk is het gewoon een kroegentocht”, 
sluiten de Plakkers af.

22 jaar 22 jaar 
cv de Plakkerscv de Plakkers  
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amper
- Ontdek elk seizoen-

astC	 G	

-	Camperverhuur
-	Verhuurbemiddeling
-	Verkoopbemiddeling

www.campergast.nl
Molenstraat 10 | Prinsenbeek

06 222 455 73 | info@campergast.nl

yess!

Wij gaan ook

naar het 

Kreezie & 

Piepersbal!

Yess!

Wij gaan ook

naar het 

Kreezie & 

Piepersbal!

www.mathsecurity.nl
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bak mededeling

BAK Mededelingen

Ziekenbezoek

Voor het volledige programma van deze gezellige middagen  
verwijzen wij u naar onze website w ww.boemeldonck.nl 

Teutenavond

Senioren karnaval
Op karnavalsmaandag 20 februari 2023 organiseren wij op twee 
locaties een karnavalsmiddag voor de Boemeldonckse senioren. 

In verzorgingshuis Thebe Hagedonk vinden er optredens van 
artiesten plaats voor de bewoners van Hagedonk.  Het muzikale gedeelte zal 

verzorgd worden door 'Back in Time'.
In café Den Elsakker onder andere een mooi optreden van Liesleut en  

als klapper de artiest Mister Nightlife (Jan Hermans). 
Prins Franciscus LVII brengt met zijn gevolg aan beide locaties een bezoek.

Uiteraard rijdt ook dit jaar weer een bus rond om bezoekers van  
en naar de Elsakker te brengen. Op beide locaties gaan de deuren om 13 uur 

open en starten we om 14 uur met het programma.

Ook dit jaar staat er weer een gezellige Teutenavond gepland en wel op 
vrijdag 17 februari a.s. in de grote zaal van De Drie Linden. Zoals voorgaande 

jaren is er ook dit jaar weer een speciaal thema voor deze avond en voor 
2023 is er gekozen voor het thema: 

“ GLITTERS & GLAMOUR ” 

Uiteraard wordt de zaal weer leuk aangekleed in het thema.  
Doet u als bezoeker dat ook?

De gezellige muziek zal deze avond verzorgd worden door  DJ Crist met 
daarnaast ook een optreden van de band "de Lustige Vijf". 

De zaal gaat open om 20.00 uur en de avond duurt to 1.00 uur.
 

Een avond die je niet wil missen, reserveer hem alvast in je agenda! 

Karnavalsvrijdag van 20.30 – 01.00 uur in De Drie Linden

De Teutenavond: Een avond die je niet wil missen. 

Reserveer hem alvast in je agenda!

In de voetsporen van zijn illustere voorgangers zal onze Prins dit jaar tijdens de karnavals-
dagen ook hen bezoeken die daar om gezondheidsredenen helaas niet aan deel kunnen  
nemen. Want zeg nu zelf, een beetje troost, een warme belangstelling, een hart onder de 

riem of gewoon ‘hoe gaogut ur meej?’ kan iedereen gebruiken. 
Zeker op de momenten dat het niet zo vanzelfsprekend goed gaat. 

Onze Grootvorst zal zelf uiteraard zo veel mogelijk Boemeldonckers bezoeken die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Als het er ‘heeeel veul’ zijn zal hij leden van zijn Raad van Elf of het Gevolg vragen om  

een bezoek te brengen aan degene die hij niet persoonlijk de hand kan drukken.

Als u iemand weet die een bezoek van de Grootvorst of een lid van het BAK-gezelschap op prijs stelt,  
neem dan snel contact op met Carlo Schoenmakers (06-23332659) 

2022
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Neerloopweg 27 Breda
076 - 888 27 20

Zeker bij 
Noordman.

info@noordmanadviesgroep.nlinfo@noordmanadviesgroep.nl | Neerloopweg 27 Breda | t 076 - 888 27 20

Neerloopweg 27 Breda
076 - 888 27 20

Zeker bij 
Noordman.

info@noordmanadviesgroep.nl
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Da staod’oe goed!
Sieraden van van der Put
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16-17 jarige:  toegang tot 
horecagelegenheid met 

rood

 

bandje.
 

18 jarige: toegang tot 
horecagelegenheid met 

 groen
 

bandje. 

Bandjes dien je persoonlijk op te 

halen en kosten €6,- per stuk.

Informatie waar en wanneer je de 

bandjes kunt verkrijgen tref je op 

prinsenbeeknieuws.nl.

Legitimatie is verplicht, bij ID 

fraude schakelen wij de politie in. 

Personen in de leeftijd van 
groep 8 basischool tot en met 

15 jaar kunnen naar het Kreezie 
karnaval,georganiseerd door 
de BAK van Boemeldonck. 

Zij hebben GEEN toegang tot 
de horecagelegenheden. 

De Drie Linden   -  Eetcafé de Swaen   -  Café-zaal Marktzicht   -  Biercafé Pallieter
 Café-bar de Stee  -  Café-zaal ‘t Veehandelshuis   -   Café-zaal de Elsakker

ook dit  jaar gebruiken we nieuwe munten

De munten zijn geldig vanaf karnaval tot  1  apri l  2023

horeca prinsenbeek
algemene regels karnaval 2023
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Optocht mededelingen Optocht mededelingen 
v o o r  b e w o n e r s

De optochten van Boemeldonck hebben 
mogelijk gevolgen voor de bereikbaar-

heid van uw woning. 
Op karnavalszaterdag en karnavals-

zondag is vanaf 10.00 uur parkeren alleen 
mogelijk buiten de optochtroute.  

Informeer uw eventuele bezoekers tijdig 
over deze afsluiting.

Wij maken u attent op:  

Het Marktplein moet vanaf zaterdagochtend 18 februari 08.00 uur geheel autovrij zijn;  
De optochtroutes op karnavalszaterdag- en zondag moeten vanaf 10.00 uur auto vrij zijn; 

De verkeersmaatregelen zijn op karnavalszaterdag van 10.00 uur tot ca. 16.00 uur van kracht; 
De verkeersmaatregelen zijn op karnavalszondag van 10.00 uur tot ca 18.30 uur van kracht; 

Gedurende het actief zijn van de verkeersmaatregelen zijn er verkeersregelaars actief en  
is er een calamiteitenroute voor hulpverleners ingesteld; 

In de onderstaande straten geldt gedurende de genoemde verkeersmaatregelen aan één zijde 
een stopverbod en aan de andere zijde een parkeerverbod: 

Pasquelaan, Peperbos en een gedeelte van de Beeksestraat (huisnummer 52 t/m rotonde) 
Brielsedreef (huisnummers 1 t/m 27); 

Postbaan (huisnummers 1 t/m 26) 
Gertrudislaan; 

Loopstraat; 
Zuidlaan (tussen Groenstraat en kruising met Vliet); 

Beeksestraat tussen de rotonde en de Weimersedreef aan de
‘even huisnummerzijde’ een stopverbod. 

Op karnavalszondag kunnen bezoekers aan de kerk tijdelijk de auto op het kerkplein parkeren.
Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars; 

Voor alle zijwegen die aansluiten op de optochtroute geldt dat om veiligheidsredenen deze vrij 
moeten blijven van geparkeerde voertuigen (tot 100 meter van de optochtroute); 

Langs de optochtroute is het niet toegestaan open vuur te houden en harde muziek te voeren.

DRANGHEKKEN: op diverse locaties langs de Grote Optocht staan dranghekken opgesteld. Dit 
is voor uw veiligheid en die van onze deelnemers. Wij verzoeken u dringend om altijd achter de 

dranghekken te blijven staan

Op diverse locaties langs de Grote Optocht 
staan dranghekken opgesteld. 

Dit is voor uw veiligheid en die van onze 
deelnemers. Wij verzoeken u dringend om 

altijd achter de
 dranghekken te blijven staan. 

Vóór en rondom De Drie Linden geldt gedurende de gehele karnavalsperiode een parkeerverbod. 
Op het parkeerterrein achter De Drie Linden is eenrichtingsverkeer ingesteld. 

 
Voor actuele optocht- en bewonersinformatie verwijzen we u naar

 onze website www.boemeldonck.nl



ROUTE Optocht ROUTE Optocht 

KarnavalszATERDag  

18 februari 2023 

kinderOPTOCHT

karnavalszondag

19 februari 2023 

grote optocht 

karnavalsdinsdag 

21 februari 2023

lampionnenOptocht 

De route van de Lampionoptocht: 

Markt, Valdijk, Haverdijk, 

Middenweg, Vianendreef, 

Harmonielaan, Schoolstraat, 

Kerkewei, Kapelstraat, Markt

De route van de Kinderoptocht: 

Markt, Valdijk, Haverdijk, 

Middenweg, Groenstraat, Wester-

kim, Molenstraat, Kapelstraat, Markt 

met afsluitend defilé bij de pomp.

De route van de Grote Optocht: 

Markt, Kapelstraat, Molenstraat, 

Westerkim, Groenstraat, 

Middenweg, Haverdijk, 

Loopstraat, Marktplein  

T

Toilet

T

TT

T

T

T T

T

T

T Waar is de Grote optocht?

Meer weten?

www.boemeldonck.nl

Facebook.com/boemeldonck

Food & Drinks

Horeca

  Vanaf 13:00

Vanaf 13:30

Vanaf 14:00

Vanaf 14:30

 De voortgang van de Grote Wagens kunt U ook volgen via onze website www.boemeldonck.nl

159
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