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      Beste 
   boemel
    doncker
      tjes!

woordje van de voorzitter

Een man komt bij de Penning voor 
de vijfde keer kaartjes voor de 

BRAK-zitting kopen. “Ben je er hier nu 
alweer?” “Ja, bij de ingang scheuren 

ze elke keer mijn kaartjes kapot.” 

Een nieuwe BRAK-krant en dat betekent 
natuurlijk weer bijna karnaval! Hopelijk 
hebben jullie er net zoveel zin in als wij. Aan 
het enthousiasme voor de BRAK-zitting, het 
Alaaf-project op school en de drukte in de 
bouwschuren te zien gelukkig wel! 

Er staan veel leuke artikelen en foto’s in deze 
krant om goed in de karnavalsstemming te komen. 
Natuurlijk interviews met Prins Franciscus de 57e, 
Hofdames Amy en Denise en weetjes over de zeven 
Dansmarietjes. We nemen een kijkje achter de 
schermen bij Boemeldonck in Beeld. Hoe gaat het 
opnemen van die leuke filmpjes in z’n werk? Onze 
reporters volgden de makers en brengen verslag uit. 
Tekeningen van de wagens ontbreken natuurlijk niet 
en er zijn genoeg moppen om veel te lachen tijdens 
het lezen. 

We gaan elkaar vast zien bv. op school, het 
Piepersbal en Kreeziecafé, de lampionnenoptocht 
en natuurlijk de geweldige Kinderoptocht op 
karnavalszaterdag! Alvast heel veel plezier! 

Thomas van Gool 
Voorzitter BAK van Boemeldonck 
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Nieuwe 
website!

Nieuwe 
website!
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De Hofnar komt het Veehandelshuis 
binnen. Zij zegt tegen iedereen: "Ik heb 
een nieuw cijferslot! De code is: 3333." 

Dan zegt de Prins, die daar ook barman 
is: "Dat moet je niet zeggen, nu kan 

iedereen je fiets stelen." Zegt de Hofnar 
weer: "Nee hoor, ik heb de cijfers niet in 

de goede volgorde verteld!" 

Het is heel belangrijk dat je goed op de nieuwe 
BAK-website boemeldonck.nl kijkt en onze 
social media volgt. We doen er echt alles aan 
om op tijd binnen de mogelijkheden voor alle 
Boemeldonckers, jong en oud, een grandioos 
karnaval te organiseren!  
We weten helaas allemaal dat evenementen en feesten 
opeens niet (helemaal) door kunnen gaan, bv. door slecht 
weer. Ze kunnen ook naar een andere plaats, dag en 
tijdstip worden verschoven. Regels kunnen veranderen. 
Soms zijn er juist weer nieuwe dingen mogelijk, dat kan 
ook! Kijk dit jaar goed op de BAK-
website en volg de social media van 
de BAK voor de actuele situatie! 

Doen, hè! 



Hoi lieve Boemeldonckertjes! 
Wij zijn Jasmijn en Bo van CV Heppie en zitten in 
groep 5 van De Griffioen. Dit jaar mochten wij Prins 
Franciscus LVII interviewen. We zitten gezellig en 
warm in het Veehandelshuis. Boven dit café en zaal 
woont Erik (de echte naam van de Prins) samen met 
zijn vrouw Janneke en hond Basje. 

Wat moet je eigenlijk Doen om Prins 
te WorDen?
Nou, eigenlijk niks. Je wordt gevraagd door het BAK-
bestuur. Ze zoeken elk jaar specifiek naar een bepaald 
soort Prins en dit jaar viel de keuze op mij. Ik heb wel 
getwijfeld, want er wordt veel van je verwacht. Je moet 
netjes zijn, op tijd zijn en veel beschikbaar zijn (logisch, want 
een bezoek zonder Prins kan natuurlijk niet). Ik ben blij dat 
ik “Ja” heb gezegd, want ik geniet van elk moment! 

Waarom WilDe je dan Prins worden?
Ik heb natuurlijk al jaren met karnaval achter de bar 
gewerkt en nu kreeg ik de kans om eenmalig mee te maken 
hoe het aan de andere kant van de bar is: midden in het 
feestgedruis, een heel karnavalsseizoen lang tussen alle 
Boemeldonckers. 

Wat doe je graag in je vrije tijd? 
Heel veel vrije tijd heb ik niet echt, want buiten mijn baan 
als  conciërge op een basisschool help ik ook mee in het 
café en in de zaal als dat nodig is.  Als ik tijd heb, bewerk ik 
graag hout in mijn garage. Ik maak dan tafels of iets kleins, 
zoals een vogelkooitje. Ook ga ik graag naar een wedstrijd 
kijken van NAC in het stadion. 

Wat eet je het liefste? 
Ik vind pasta heel erg lekker, zoals lasagne. Ook ben ik 
gek op soep en dan vooral tomatensoep. Wanneer ik 
achter de bar help en er worden frietjes gebakken, dan 
kan ik de verleiding moeilijk weerstaan om er maar een 
paar te pakken. 

Wat moet je doen met karnaval?
Karnaval is een hele drukke tijd. We bezoeken zoveel 
mogelijk mensen van jong tot oud, maar we hebben 
natuurlijk ook de optochten en prijsuitreikingen. Het 
belangrijkste is om plezier te hebben met elkaar. 

Wat kun je nog niet wat je graag 
zou willen kunnen?
Zo, dat is een lastige vraag, zeg. Dan denk ik toch 
dat ik graag net zo goed zou kunnen dansen als 
de Dansmarietjes.  Wat die meiden kunnen, dat is 
ongelooflijk! Ik ben blij dat ze mij veel meehielpen met 
de dansjes voor de BRAK- en BAK-zittingen tijdens het 
repeteren. Ze riepen tijdens de repetitie wat ik moest 
doen, terwijl ze zelf hun eigen danspasjes deden. Dat is 
echt supergoed. 

We Willen volgend jaar dansmarietje 
worDen, heb je nog tips voor ons?
Plezier hebben in wat je doet en dat moet je dan natuurlijk 
uitstralen. Je glimlach moet betoverend zijn, waar je ook 
komt. Je moet ook goed kunnen dansen, dat is wel een 
vereiste. Het belangrijkste blijft toch om leuk te vinden 
wat je doet en met elkaar plezier te hebben!

 interview met

 prins 
Franciscus lvii

jasmijn

bo
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CV De Lolmollen 

'We verstieren 

de boel'

 CV de Bietjes 
'gemaskerd bal'

CV De Mini 

Herrieschoppers 

'We klappn uit 

de school(bus)'

CV Bende van Bas

'Meej ons vliegend 

tapijt gaan 

we terug in de 

Boemeldonckse tijd'

CV De Mini 

Meelballen
'We hebben 

de smaak
te pakken'

CV De Mini 
Batabieren

'Wat komt daar 
uit de hoed?

Da staod'oe goed!'

CV Bende Betoeterd 

'Winters carnaval 

staot ons beter'CV Mini BBB

'Meer blauw 

op straat'

OntwErpen      
Ak & BK

CV De Mini 
Black Eagles 

'Boemeldoncks 
Atelier. Un gekke 
hoed, Da Staod'oe 

Goed'

CV De Klaaierpels
'Un Hoed Da 

Staod'oe Goed'

CV Bekek ut Mar

'We naoien dn boel 

bij mekaor.'
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Interview met 
de Hofdames

Het motto voor dit jaar is 'Da Staod'oe goed'. Wat zijn 
jullie lievelingskleren in het dagelijkse leven? 
Amy (A) Ik draag graag kleding die er netjes uitziet, 
maar het moet ook lekker zitten hoor!  
Denise (D) Ik zie er ook graag verzorgd uit en ik wil 
graag dat de kleding die ik aanheb bij elkaar past.  

Hoe zit dat met karnaval? 
A Dit jaar draag ik natuurlijk vooral de kleding van een 
Hofdame, maar normaal gesproken altijd mijn kiel. Elk 
jaar draag ik ook wel graag iets extra's zoals afgelopen 
jaar, bijvoorbeeld een schildpadrugzak.  
D Mijn kiel kan natuurlijk echt niet ontbreken met 
karnaval. Verder mag het van mij zo gek mogelijk zijn en 
probeer ik er vaak een thema aan vast te koppelen, zoals 
bijvoorbeeld een poes.  
  
Zitten jullie bij een club en zo ja, hoe zijn jullie daar 
bijgekomen?  
A Vanaf groep 4 zit ik bij CV de Apenkoppen. Daarvoor 
zat ik bij CV de Mislukkelingen, omdat mijn vader daar 
lid van is.  
D Mijn ouders zitten bij CV de Joppers, dus vanaf mijn 
jeugd zit ik ook bij die club. Mijn vriend zit bij CV Ga Nou 
en daar help ik nu ook met bouwen. Ik loop normaal ook 
met hen mee in de Grote Optocht.  
  
Wat is je laatste blunder?  
A Die maak ik volgens mij zo vaak. Er is een blunder die 
ik helaas maar blijf maken. Als ik wat gedronken heb, wil 
ik wel eens met fiets en al vallen.  
D Ik had een keer bedacht (toen ik wat drankjes op had) 
dat ik met een matras van de houten trap naar beneden 
wilde glijden. Het lukte me alleen niet om met het matras 
samen naar beneden te glijden, dus stuiterde ik zo van de 
trap af. Dat leverde me een hele blauwe, geschaafde rug 
op, waardoor ik drie dagen bijna niet kon bewegen.  
  

Puck en Pleun 
interviewen 
Amy en Denise

Naar welk moment kijk je het meeste uit deze karnaval?  
A Eigenlijk kijk ik uit naar elke gebeurtenis, maar eentje 
lijkt me zó speciaal: het moment dat onze wagen op de 
Markt voorbij komt rijden in de Grote Optocht.  
D Het lijkt mij ontzettend leuk om te herbeleven wat 
jullie als jeugd in Boemeldonck nu meemaken. Ik hoop 
dat er bij mij weer allemaal herinneringen boven 
komen als ik bijvoorbeeld bij het Piepersbal ben. 
Maar ik kijk ook echt uit naar zowel de Kinder- als 
de Grote Optocht!  

Kenden jullie elkaar al?  
A Ik kende Denise wel van gezicht en ik werk samen met 
de broer van Denise.  
D Toen we op donderdag 10 november bekend werden 
gemaakt aan het BAK-Gezelschap, zag ik alleen Amy 
haar haren en daar herkende ik haar van!  
A+D Vroeger hebben we zelfs samen op dansles 
gezeten, maar dat is echt al heel lang geleden hoor!  
  
Vinden jullie de Prins leuk?  
A+D Erik is erg grappig en maakt volop geintjes, maar 
hij kan op zijn tijd ook echt heel serieus zijn als de 
situatie daarom vraagt. Als Erik een Whatsapp binnen 
krijgt hoor je het geluid van een kukelende haan! We 
moeten er nog steeds elke keer om lachen!  
Tijdens het interview komt Erik ook om te oefenen 
voor het dansje met de Dansmarietjes voor de BRAK- 
en BAK-zitting. We vragen of we het geluid van zijn 
Whatsapp mogen horen. Amy stuurt Erik een berichtje 
en zo horen wij ook de kukelende haan. Wij vinden het 
ook erg grappig!  
  
Hoeveel jaar lopen jullie al mee in de optocht?  
A Ik was 3 of 4 jaar toen ik voor de eerste keer meeliep 
en vanaf toen heb ik elk jaar meegelopen.  
D Ik was 4 jaar, dus ik loop al 18 jaar mee in de 
optochten. Het zal wel vreemd zijn om nu niet mee 
te lopen.  

  
Wat eten jullie het allerliefst met karnaval?  
A+D De pasta carbonara van Marktzicht 
is ontzettend lekker en wint het, wat ons 
betreft, op deze dagen zelfs van een 

lekker frietje! 
  

Willen jullie misschien ook 
wat van ons weten of 
aan ons vragen? 
A+D Ja hoor!

 Op welke basisschool 
zitten jullie?  

Puck De Griffioen. Denise 
zat ook op deze school. 
Pleun De Horizon. Amy zat 
ook op deze school.  

Verder lezen...
sla dan snel
de bladzijde om!

Puck
Pleun

Denise
Amy
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JEUGD
PROGRAMMA 

ZATERDAG 4 FEBRUARI 
Verkoop Piepersbal en Kreeziecafé 
toegangskaarten 9:30u in Marktzicht 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 
Karnavalsgebedsdienst 19:00u in 
R.K. kerk OLV ten Hemelopneming 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 
Scholenkarnaval    

ZATERDAG 18 FEBRUARI 
Kinderoptocht 12:00u
Prijsuitreiking Kinderoptocht 17:00u 
Piepersbal 17:00 - 20:00u  
Kreeziecafé 20:30 - 00:00u 

ZONDAG 19 FEBRUARI 
Grote Optocht 13:30u  
Piepersbal 17:00 - 20:00u 
Prijsuitreiking Grote Optocht 19:30u 
Kreeziecafé 20:30 - 00:00u 

MAANDAG 20 FEBRUARI 
Kindermiddag 14:00 - 16:00u 
Piepersbal 17:00 - 20:00u 
Kreeziecafé 20:30 - 00:00u 

DINSDAG 21 FEBRUARI 
Piepersbal 17:00 - 19:30u 
Lampionoptocht 19:30u 
Kreeziecafé 20:00 - 22:30u  
Afscheid Prins Franciscus LVII, 
Hofdames Amy en Denise 
en Dansmarietjes 20:15u
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Wat zijn jullie hobby's? 
Puck en Pleun We zitten beiden op voetbal bij 
Beek Vooruit en op musical-les in Breda. 

Zitten jullie in een karnavalsclub en zo ja, 
lopen jullie mee in de optocht?  
Puck Ik zit bij CV d’n Klasgenôtjes en loop in de BKK 
mee in de Kinderoptocht.  
Pleun Ik zit bij CV De Bikse Troela's. We weten nog niet 
zeker of we meelopen in de optocht, maar hebben wel 
erg leuke nieuwe kielen!  
  
De Prins mag na karnaval zijn steek en het Prinsenschild 
houden, mogen jullie als Hofdame ook wat houden 
als aandenken?  
A Goede vraag zeg, maar ik denk het eigenlijk niet.  
D Ik weet het ook niet, maar we maken zoveel mee dat 
we het nooit meer gaan vergeten.  
  
Mogen jullie je eigen schoenen dragen?  
A+D Jazeker, maar het moeten wel simpele zwarte korte 
laarsjes zijn, zodat de beenkap er goed omheen past.  
  
Wie doet bij jullie je make-up en je haren?  
A Dat doen we zelf, van mij mag echt niet iedereen aan 
mijn krullende haren komen.  
D Ik vind het ook wel fijn dat we het zelf mogen doen, 
want dan zie je er niet opeens heel anders uit dan anders.  
  
Amy en Denise bedanken Pleun en Puck voor 
het leuke interview!

Hofdames Amy en Denise 
zitten samen in De Stee. Amy 
roept: “Een rondje van IKKE!” 

Zegt Denise: “Nee, dat moet 
zijn, een rondje van mij!” 

Amy antwoordt:   

Er zitten twee Gouden Boemels in de Pallieter, zegt de ene: "Wat ben jij verdomd ongezellig, je zit al een uur naar die kapstok te kijken." "Ja, ik kijk naar mijn jas", is het antwoord. "Doe niet zo raar man", zegt de ander, "Ik zit toch ook niet steeds naar mijn jas te kijken?" "Nee, maar dat is ook niet nodig, want die is 
al een uur weg!"   

“Ook goed!”

Vervolg



Beste Deelnemers aan 
de kinDeroPtocht, 

 
schrijf sportieF in voor de kinDeroPtocht 

van BoemelDonck! Het zou jammer zijn als 
een deelnemer die alles zelF Heeft gemaakt 
minDer Punten krijgt dan een deelnemer 

die door de ouDers geHolpen is (en DaarDoor 
misscHien hoger scoort). is er dus door 

de ouders geholPen? schrijf 
je Dan in voor De categorieën:  

ak (wagens) 
cko (groepen) 

Dko (inDiviDuelen, 
duo’s en trio’s)

    Dankjewel,
 namens BAK van Boemeldonck

sportieF 
inschrijven

 
 

         Creatieve kids 

gezocht! 

Zie je al die mooie tekeningen en plaatjes in deze BRAK-
krant?  Vind je het zelf leuk om te tekenen / schilderen 
en wil je jouw tekeningen in de volgende BRAK-krant 
terugzien? Dan ben jij precies degene waar we naar op 
zoek zijn! 

De redactie van de BRAK-krant bestaat uit een paar 
kinderen en volwassenen. We zijn een supergaaf team, 
maar missen jonge creatievelingen die deze krant met 
hun tekeningen nog leuker en aantrekkelijker maken! 
Wil jij ons helpen? 

Mail dan naar sik@boemeldonck.nl 
12 13

Hoi, mijn naam is Renske Machielsen, ik ben 12 
jaar oud en zit bij CV de Bietjes.  Tijdens de Grote 
Optocht in 2022 was ik het kleine indiaantje op 
de A-wagen van CV de Bixe Draoke. 

In oktober 2021 kreeg mijn vader een telefoontje... 
CV de Bixe Draoke! Ze waren op zoek naar een meisje 
dat de rol van klein indiaantje wilde spelen.  Via via kwamen 
ze aan mijn naam.

In de winter heb ik geholpen met kleding maken en ben ik 
een paar keer gaan plakken, dit was altijd erg gezellig. Zo 
leerde ik de club een beetje kennen en zij mij ook.  Vanaf 
april gingen we samen de show oefenen. Eerst binnen en 
vervolgens buiten.  We voerden met z’n allen een act uit 
waarbij ik een stuk moest playbacken, van de wagen af 
moest lopen om daarna met de grote indianen te dansen.
Zondag 5 juni was het eindelijk zover... De Grote Optocht! 
Ik vond het wel een beetje spannend.  

We moesten al vroeg verzamelen bij de scouting om 
onze haren in te laten vlechten, ons te laten schminken 
en natuurlijk om ons te verkleden.

We reden achteraan in de optocht en moesten erg 
lang wachten. Het was die middag erg slecht weer, het 
regende… Maar o wat was het leuk om in de Grote 
Optocht mee te mogen doen! Na afloop hebben we 
samen gegeten en ging ik mee naar de prijsuitreiking in 
De Drie Linden. Ik mocht zelfs mee het podium op! 

Het was een dag om nooit te vergeten!
Renske

 Het kleine 
Indiaantje
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Karnavals
kleding is uitgelaten, 
uitbundig, kleurrijk, 

dwaas en nog 
veel meer.

 

bak-va an
kleurpla at

Kleding
voorschrift 
Kreeziecafé 

& Piepersbal

Dit is GEEN 
karnavalskleding:

• Legerkleding of kleding die met geweld heeft  
te maken (La Casa de Papel, Squidgame, enz.) 

• Trainingspak 
• Voetbal- of sportkleding (shirt en/ of broek) 
• Alleen een bloemenslinger 
• Gewone kleding/ T-shirts/ topjes 
• Alleen een strak T-shirt/topje met gewone 

(sport-)broek of strak jurkje 
• Gewoon shirt/ blouse met  

bermuda/ zwembroek 
• Alleen schmink op je gezicht 

Karnavalskleding en –spullen 
zijn overal te koop. Ook kun 

je misschien zelf met hulp van 
ouders een leuke outfit maken 

of samenstellen. 

Een entreekaart zonder de juiste 
karnavalskleding is geen toegang. 

De Hofmachinist komt Marktzicht 
binnen en bestelt een sinas. 

Sinas op, bestelt er nog een en zo 
gaat dat lang door. Toen stapte 
de Hofmachinist zijn BAK-boemel 
in en reed weg. Ra ra wat mag 

hier niet?    

Antwoord: Wegrijden zonder eerst te betalen!



 LAS- EN
CONSTRUCTIE
  CURSUS
In oktober en november 2022 werden door de 
BAK van Boemeldonck cursussen gegeven. Julius 
Schoenmakers heeft de constructiecursus gevolgd 
en ging met Sven van Gils in gesprek die de 
lascursus deed. 
 
De constructiecursus werd door leden van de Bouw 
Advies Commissie gegeven. Er kwam veel theorie aan te 
pas. Ook stond veiligheid hoog in het vaandel en er werd 
regelmatig verwezen naar het veiligheidshandboek. Dat 
heeft elke bouwclub in zijn bezit. Met karton en plakband 
heeft iedereen een tafel of stoel gemaakt. Daar werd een 
stoeptegel op gelegd en zo werd gekeken wie de stevigste 
constructie had gemaakt. 
 
Dit jaar is er met de constructiecursus nog meer ingezoomd 
op de veiligheid. Wat moet je vooral wel doen en wat 
absoluut niet? Deze vragen werden natuurlijk beantwoord. 
Ook werd er uitleg gegeven over assen en motoren voor 
de bewegingen. Je kunt aan de constructiecursus deelnemen 
vanaf de BK-categorie (ongeveer 15 jaar). Je bent natuurlijk 
nooit te oud om te leren. 
 
Drie avonden lang kregen jongeren vanaf 13 jaar bij 
De Graaf Konstruktie B.V. tips & tricks om op een veilige 
en verantwoorde manier te lassen. Tijdens 
de eerste twee lessen werden de 
basistechnieken uitgelegd. Dit 
begint natuurlijk met hoe een 
lasapparaat werkt en de 
verschillende manieren 
om het apparaat vast te 
houden. Het is ook belangrijk 
dat je tijdens het lassen zo 
stevig mogelijk staat. In 
de derde les mochten alle 
deelnemers zelf een kleine 
creatie maken. 

  
Julius en Sven kijken allebei terug op een leuke en leerzame 
cursus. Zij raden elke club vanaf de BKK- en BK-categorie 
die aan de optocht meedoet aan om met zo’n drie leden 
per club deel te nemen aan deze cursussen. Ook al heb je 
het lassen van je vader of moeder geleerd, dan is het toch 
nog verstandig om hierheen te gaan. Waarom? Nou, deze 
instructeurs leren je wellicht weer andere, nieuwe dingen. 
Het allerbelangrijkste is om vooral plezier te maken! Maak 
gebruik van de kennis van de oudere clubs! Zij vinden het 
leuk om jonge bouwclubs de kneepjes van het vak te leren. 
En… al doende leert men! 
  
Ben jij ook benieuwd hoe je het beste een 
as kunt bevestigen of hoe je moet lassen? 
Houd dan volgend karnavalsseizoen de 
socials van de BAK van Boemeldonck in 
de gaten, want deze cursussen vinden 
in oktober en november weer plaats!

TIPS VAN SVEN 
• Pak je laswerk niet vast, want dat is heel warm. 
• Als je laswerk te rood is, dan staat het 

lasapparaat te hoog ingesteld. 
• Als je met de constructie bezig bent, last of 

gaast, draag dan altijd schoenen of laarzen met 
stalen neuzen. 

• Draag altijd een overall (nooit een fleecevest) 
en doe je overall altijd over je bouwlaarzen aan, 
zodat er nooit een vonk in je laars kan komen! 

• Zorg dat je altijd een emmer water bij de hand 
hebt en een EHBO-doos in de buurt hebt. 

Audities 
BRAK-zittingen 

Wat waren de audities toch leuk! Er waren zoveel kinderen 
die het goed deden! Het was lastig voor de jury om te kiezen. 
Helaas kan niet iedereen meedoen met de BRAK-zitting, 
maar iedereen kon wel genieten van elkaars optreden.  We 
hebben hele leuke dansers, BRAK-kletsers en acrobaten 
gezien. 

De dansjes waren mooi synchroon en ik vind het ook heel 
knap hoe goed ze die onthouden. De BRAK-kletsers maakten 
me helemaal aan het lachen en de turners waren super lenig! 
Ik weet zeker dat de BRAK-zittingen een groot succes zullen 
gaan worden! 

Groetjes, 
Elin
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Scan de QR-Scan de QR-
code en bekijk code en bekijk 
de aftermovie de aftermovie 
van CV de van CV de 
Apenkoppen.Apenkoppen.



Heb jij de dansjes nog niet gezien of wil 
Heb jij de dansjes nog niet gezien of wil      je nog meer weten over deze meiden? 
     je nog meer weten over deze meiden? 

@dansmarietjesboemeldonck
20 21

   de Dans- 
marietjes

Maud Schoffelen
9 jaar – Griffioen
Is het spannend om op te treden? Het optreden 
is op zich niet spannend. Met 11/11 in De Drie Linden 
was dat wel het geval toen we stonden 
te wachten om het podium op te gaan.
Kende je de Prins en Hofdames 
al voordat je Dansmarietje 
werd? Nee, die kende ik nog niet.

Lola van Leest
9 jaar – Montessori+
Waarom wilde je Dansmarietje 
worden? Ik vind dansen heel erg 
leuk en kijk er altijd naar uit om de 
Dansmarietjes te zien optreden.
Wat vind je het leukste aan 
karnaval? Samen met vrienden en 
vriendinnen zingen en dansen.

Suus de Bie
10 jaar – Griffioen
Heb je nieuwe vriendinnen 
gemaakt met de Dansmarietjes? 
Ja! Ik kende niet iedereen, maar nu zijn 
we echte vriendinnen geworden. Saar 
ken ik al wel bijna mijn hele leven.
Is het optreden leuk? Het is 
spannend maar wel heel leuk. Tijdens 
het optreden op 11/11 was het heel 
warm in de zaal.

Puk Roovers
9 jaar – Horizon
Wat is het leukste wat je tot 
nu toe hebt gedaan met de 
Dansmarietjes? Dat is moeilijk 
kiezen, want eigenlijk vind ik alles wat 
we tot nu toe hebben gedaan heel erg 
leuk. Wat is het moeilijkste dansje? 
Het dansje van de BRAK-zittingen, 
omdat we die nog niet zo vaak hebben 
gedaan als het andere dansje.

      Saar van Tilborg
9 jaar – Griffioen

Zit je bij een 
karnavalsclub? 

Nee, niet meer. Ik zat 
wel bij een club, maar iedereen is naar 
een andere CV gegaan. Hopelijk volgend 
jaar weer wel!
Is het spannend om op te treden? 
Het is niet zo spannend.  Alleen tijdens het 
eerste optreden, want toen hoorden we 
de muziek niet goed.

Jetteke Fasen
9 jaar – Horizon
Was Dansmarietje worden een 
droom van je? Jazeker, ik ga al 
vanaf groep 4 tijdens karnaval 
verkleed als Dansmarietje naar 
school. Het leek mij ook superleuk om 
samen met de Hofdames en Prins mee 
te gaan. Kende je ze al voordat je 
Dansmarietje werd? Nee, niet echt, 
alleen van gezicht. Mijn papa 
kende ze al wel.

Evienna Mol en Janneke Tolenaar hebben de 
Dansmarietjes geïnterviewd. Eén vraag stelden 
ze aan allemaal: Hebben jullie nog tips voor de 
meiden die nu in groep 5 zitten en misschien auditie 
willen doen? Tip 1: Doe zeker auditie en probeer 
het gewoon! Als het niet lukt, dan heb je een leuke 
herinnering om op terug te kijken. Tip 2: Tijdens 
de auditie: Veel lachen!!!

Annelot van Overveld
9 jaar – Horizon
Waarom wilde je Dansmarietje 
worden? Ik vind dansen heel leuk en 
wilde het heel graag uitproberen.
Wat vind je het leukste aan 
Dansmarietje zijn? Het is een leuke 
vriendinnengroep waar ik heel fijn 
mee kan dansen en lol maken!
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Op 29 april 2022 bracht Prins Woud LVI met de BAK 
van Boemeldonck een bezoek aan de bouwschuur van 
CV de Bietjes. Hij vertelde dat er iets bijzonders ging 
gebeuren... Met de intredemelodie werd de compleet 
verraste Maud van Gils naar voren geroepen. Na mooie 
woorden van de Grootvorst kreeg de toen 14-jarige -als 
dank voor haar inzet met Boemeldoncks karnaval- de 
allereerste Jeugdorde opgespeld! Zij kreeg dit voor haar 
inspanningen bij de BRAK-zitting en haar eigen club 
CV de Bietjes. Maud draagt deze onderscheiding dan 
ook met grote trots.
 
Ook dit karnavalsseizoen is er al een Jeugdorde uitgereikt. 
De eveneens trotse Maik van Praat van CV Bekek ut 
Mar heeft van Prins Franciscus LVII deze onderscheiding 
voor zijn verdiensten bij deze club opgespeld gekregen.  
 
Vanaf 2021 is de Jeugdorde een onderscheiding. 
Ken jij iemand tot en met 16 jaar die volgens jou 
deze Jeugdorde verdient? Draag hem of haar dan 
voor via sik@boemeldonck.nl, waarbij je duidelijk 
vermeldt wat hij of zij tot nu toe heeft gedaan voor 
het Boemeldonks karnaval. 

Zet de nummers 
van de plaatjes op 
de juiste plek langs 
de route van de 
Kinderoptocht
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Na karnaval was het op de Markt erg vies, dus de blaasclub 
kon weer aan de slag! Het was erg gezellig met zijn z'n allen. 
Ik vond het erg leuk om te werken met de bladblazer. 
Ik hoop dat we volgend jaar weer zo'n mooi karnaval 
kunnen vieren! 

Stijn

Die'n bladblaozer 
staod'oe goed

Scan de QR-code en bekijk Scan de QR-code en bekijk 
alle filmpjes van de BAK van alle filmpjes van de BAK van 
Boemeldonck op YouTube!Boemeldonck op YouTube!

BOEMEL
  DONCK 
IN BEELD

Hallo Boemeldonckertjes, 
Wij, Robine, Puck en Joppe, zijn lid van CV d’n 
Klasgenôtjes en mochten een dagje achter de 
schermen meelopen bij Boemeldonck in Beeld. Dit 
zijn video’s die op de social media van de BAK worden 
geplaatst. Door deze filmpjes krijgt iedereen een 
beter beeld van hoe alles in Boemeldonck er zowel 
voor, tijdens als na karnaval aan toe gaat. 

Ellen van Haperen en Eline Halters presenteren het 
programma. Sander Vissers filmt en bewerkt de video’s en 
Sofie Pelkmans is de regisseur. Wij mochten met dit viertal 
een dagje meekijken! 

We moesten al op tijd aanwezig zijn. Terwijl we 
wat te drinken kregen, werd besproken hoe de 
opnamedag eruit zou komen te zien. We zouden bij 
een aantal clubs gaan kijken en mochten zelf ook 
wat vragen stellen. Hiervoor kregen we wat tips 
over hoe je iemand goed interviewt. Zo moet je 
hard en duidelijk praten. Je mag niet in de camera 
kijken en moet scherpe vragen durven te stellen. 
Zo krijg je namelijk de leukste antwoorden! 

De eerste club waar we langs gingen was 
CV de Bixe Draoke. Ze legden het idee uit dat ze 
dit jaar gaan uitvoeren. Ze vertelden ook hoe de 
wagen z’n vorm krijgt. Daarna gingen we door 

naar CV de Knalkoenen. Hier werd de opening van 
een van de video’s opgenomen, want ze filmen 
allemaal losse stukken bij verschillende clubs. 

Deze losse stukjes film worden dan verdeeld over 
verschillende afleveringen. Wij openden de aflevering 

samen met Ellen en Eline en mochten ook zelf leden van 
de club interviewen! Deze opnamedag sloten we af met 
meehelpen plakken bij CV de Knalkoenen.  
 
Het was heel leuk om eens te zien hoe het er achter de 
schermen van Boemeldonck in Beeld aan toe gaat en om 
zelf te mogen interviewen! De video is op het YouTube 
kanaal van de BAK van Boemeldonck te zien.  

Een aap komt het Veehandelshuis 
binnen. Hij maakt een salto. De Prins, 
achter zijn bar, vroeg: “Waar heb je 
dat geleerd?” Toen zei de aap: “In 
het circus”. De volgende aap komt 
ook binnen en maakt ook een salto. 

De Prins weer: “Waar heb je dat 
geleerd?“ “In het circus”, antwoordt 
de tweede aap. Even later komt de 
derde aap binnen en die maakte 

een flikflak, 2 salto’s en een schroef. 
De Prins: “Heb je dat in het circus 

geleerd?” “Nee", zei de aap, “ik 
struikelde over jouw deurmat!”   
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Reglement
Piepersbal-Kreeziecafé
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Wij bedanken onze 

Het Piepersbal en Kreeziecafé vinden plaats in 
1/3 deel van sporthal De Drie Linden. De in- en 
uitgang bevinden zich aan de achterzijde bij de 
Veenakker. Brengen en halen zoveel mogelijk 
te voet of met de fiets. Er is slechts beperkte 
parkeergelegenheid aanwezig. Daarbuiten geldt 
een parkeerverbod én achter De Drie Linden is 
het éénrichtingsverkeer.

Piepersbal
Karnavalsvierende jeugd vanaf groep 4 
tot en met groep 8 van de basisschool.

Entree
Piepersbalkaart of € 6,00 per persoon per 
avond en verplicht in karnavalskleding. 

Binnen / buiten
Alleen naar buiten indien binnen opgehaald 
(tot 10 minuten voor eindtijd) of na afloop.  

Kreeziecafé 
Karnavalsvierende jeugd vanaf groep 8 
van de basisschool tot en met 15 jaar. 

Entree 
Kreeziecafékaart of € 7,00 per persoon per avond met 
legitimatiebewijs en verplicht in karnavalskleding. 
Bij binnenkomst kan preventief gecontroleerd worden 
in kleding en tassen op het bezit van niet toegestane 
spullen. Roken, alcohol, lachgas, poppers, e.d. zijn ten 
strengste verboden! 

Binnen / buiten
Binnen is binnen, alleen naar buiten 
om naar huis te gaan. 

Volg altijd instructies op van de aanwezige 
gastheren en BAK-vrijwilligers. Telefoonnummer 
ouders of verzorgers op zak. Jassen aan de kapstokken 
in de ontvangstruimte voor de feestzaal. Neem nooit 
waardevolle spullen mee! 

Het volledige reglement wordt uitgereikt bij de 
kaartuitgifte en vind je ook op onze website. We zijn 
afhankelijk van alle op dat moment geldende regels, die 
wij telkens zullen volgen.

voor 
iedereen:

Een vogel op Overveld 
zegt tegen een koe: “In 
mei legt elke vogel een 
ei.” Zegt de koe: “Dat is 
saai, ik leg namelijk 
elke dag een vlaai.” 
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