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Beste Carnavalsvierders,

Op een koude en witte zondagmorgen zit ik aan de 
keukentafel, met een zakje Red(t)band, om me 
heen te kijken en zie dat het tijd wordt toch eens 
te dweilen. Het is hier gister vast een Bonte Avond 
geweest. Niet met vrienden, of ja eigenlijk wel, 
maar dan coronaproof via de laptop, en ik denk bij 
mijn eigen: ‘As ’t zoo moet’. Ik open ondertussen 
mijn Facebook en heb het idee dat iedereen naar 
De Vrienden van… heeft gekeken, niet echt een 
Meidenband zo te zien, maar een live stream met 
verschillende artiesten. Een live stream… dat zou 
niet mis zijn voor carnaval 2021. Buiten wordt het 
steeds groener en de sneeuw verdwijnt ook Rond de 
Mèrt. De strooiwagens rijden als een Club zonder 
Naam nog door het dorp om de wegen zuiver te 
maken. Dat zullen ze dit jaar met carnaval niet 
hoeven, of toch wel?

Het is makkelijk om er de Draak mee te steken, 
maar het is momenteel de bittere waarheid. Niet 

nadenken over wat 
niet kan, maar denken 
wat wel kan. Zelf de 
slingers ophangen bijvoorbeeld, met 
behulp van een boutje en moertje kom je een heel 
eind zou je zeggen. Ik Tim-mer ook maar een eind-
je aan de weg. 

Maar het wordt tijd voor Actie, Een speeddate, 
je zou bijna zeggen Van Flower naar Power! 
Want power is er genoeg om Carnaval 2021 niet on-
gezien voorbij te laten gaan. Je zult wel denken 
’t Spult er nogal in zijn hoofd en ja dat is zo, 
carnaval is toch ’t Schitterendst. Een feest dat je 
ook in je huis kamer kunt vieren. Nee niet met 
vieren, of je moet uit één huishouden komen, 
of mogen er nu wel gasten komen? Het maakt 
eigenlijk niet uit, want als we het met zijn allen 
doen, zijn we toch samen!

Want wat er ook gebeuren zal, 
wij vieren altijd carnaval!

Beste inwoners van Skôn Orre Gat, 

Carnaval, een tijd van samenhorigheid. Een tijd om 
alle zorgen en winterse kou even achter je te laten en 
eens helemaal uit je bol te gaan. Een tijd waarin we 
mooie carnavalswagens bouwen en waar wij genieten 
van prachtige optochten. Maar deze tijd zal in 2021 
anders zijn. We zien geen verklede men-sen, geen op-
tochten en geen volle kroegen. Het is anders. 

Dromen jullie met mij mee? Het is vrijdag 12 februari 
2021. De zwart met gele vlaggen wapperen aan de 
gevels. Toeters, trompetten en trommels. Je hoort ze 
al van ver aankomen en er wordt hard meegezongen. 
De kinderoptochten op onze basisscholen zijn begon-
nen. Iedereen heeft zijn of haar best gedaan en de 
confetti is overal aanwezig. Dat weekend genieten 
wij van de spectaculaire optochten, swingende 

dansgroepen en ludieke 
optredens. Zo hoort 
carnaval te zijn. Een 
feest voor jong en 
oud.

Laten wij dit jaar 
samen dromen. 
Samen stil staan bij dit feest. Ieder jaar vind 
ik het weer mooi om te zien hoe carnaval verbroe-
dert, mensen samenbrengt en zorgt voor veel plezier. 
Laten wij dat vasthouden dan kunnen wij volgend 
jaar weer uitpakken! 

Alaaf!

Judith Keijzers-Verschelling
Burgemeester gemeente Oirschot
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Beste Carnavalsvrienden en vriendinnen,

Wij zijn zeer vereerd dat wij na ‘n geweldig twidde jaar weer mogen regeren over Skôn Orre Gat. Wij goan 
dees op gepaste manier vieren, en zullen dees joar wir een mooi steentje bijdragen aan dit prachtige feest 
in ons Skôn durp.

Vurig joar hadden wij een heul skôn jaar mi Carnaval, en hebben we erg genoten. Ôk woarderen wij ‘t enorm 
hoeveul mensen er actief zen mi Carnaval om er soamen ‘n skôn feest van te moaken. Da ge bedankt zét, 
da witte!

De laatste maanden staat de hele wereld op zijn kop. Het Corona virus heeft alles wat begin 2020 nog 
normaal was, veranderd. Een bezoek aan de winkel, slagerij of bakker, sportschool, carnaval of een concert 
bijwonen van een van de muziekverenigingen die Skôn Orre Gat rijk is, maar ook het samen zijn met andere 
Skôn Orre Gattenaren. Alles is anders. Wij hebben de laatste tijd extra aan alle Skôn Orre Gattenaren 
gedacht en hopen dat het allemaal goed gaat met jullie.

Verheugd hadden we ons, om op zaterdag 14 november 2020 feestelijk af te treden. En daarbij stond de 
nieuwe lustrum Stadsprins klaar om te starten met het 11-jarig bestaan van onze carnavalsvereniging. 
Het zou een feestelijk jaar worden voor onze carnavalsvereniging. Maar ook dit werd anders. Daarom is het 
zo dat we voor een derde jaar mogen regeren over ons Skôn Orre Gat. Carnaval kan net zoals Kerstmis of 
Pasen niet afgelast worden, maar het zal dit jaar wel anders gevierd gaan worden. Door de gemeente en de 
veiligheidsregio zijn er op moment van schrijven strenge maatregels opgelegd rondom carnavalsactiviteiten. 
Als carnavalsvereniging zullen we deze maatregelen respecteren en naleven, want gezondheid van onze 
Skôn Orre Gattenaren is voor ons het allerbelangrijkst. Dat betekent dat we dit jaar geen grote evenementen 
zullen organiseren.

MAAR…. We gaan zeker wel iets doen! Dit jaar onder het motto ‘Wat er bij ons ook ooit gebeuren zal, 
we vieren altijd Carnaval’. Er zal op zondag 14 februari een online evenement zijn met liveoptredens maar 
ook oude beelden, houd hiervoor www.skonorregat.nl in de gaten.

Vergeet niet, hang je carnavalsvlag uit en laat aan heel het dorp zien dat je carnaval een warm hart 
toedraagt. Zo blijft carnaval zichtbaar! Wij hopen dat er nog meer mensen op staan om diverse leuke initi-
atieven te lanceren en te zorgen dat Carnaval in ons prachtige dorp blijft bestaan, voor zowel jong áls oud. 
Als wij initiatiefnemers ergens mee kunnen helpen dan horen wij dat heel graag. Wij zijn er klaar voor en 
gaan er samen met jullie een prachtig digitaal seizoen van maken!

Alaaf en een goede gezondheid!
Stadsprins Tim d’n Urste, Adjudant Robin

Ten Urste:
Dat wij de eer hebben Skôn Orre Gat te 
mogen regeren, zonder één carnavals-
vierder te negeren.

Ten Twidde:
Dat iedere bejaarde, zieke of minder-
valide minstens net zo veul aandacht 
krijgt als jullie eigen Prins.

Ten Derde:
Sociaal contact is altijd, ook tijdens corona, 
van enorm belang. Dus daarom bel of face-
time elkaar voor een praatje of gezang.

Ten Vierde:
Ziede da ge in de lockdown ‘n bierbuikske 
het gekregen, zorg dan dé ge bléft sporten en 
bewegen, dan kunder ôk beter tége.

Ten Vijfde:
Bedankt deelnemers en vrijwilligers, vrijwil-
lig of onder lichte dwang, met jullie hulp en 
enthousiasme blijft het carnaval ook nu op gang.

Ten Zesde:
Skon Orre Gattenaren, let ‘n bietje op mekaar. 
Houw afstand, mér ôk oog vur mekaar. Kékt ‘n 
bietje um, kékt ’n bietje ût.

Ten Zeuvende:
Straks is corona weg en dan hebben wij alle-
moal misschien wel pech. De lokale ondernemers 
hebben ‘t zwoar zeker in dees crisisjoar. Bént 
loyaal, kóóp lokaal!

Ten Achtste:
Hangt dus nu zellef oewe slingers op, het leven is 
een feestje dat is fi jn!

Ten Negende:
Wij heffen groag mi oe ‘t glas op ‘n geweldig digi-
toal carnavalsseizoen, en zullen dit de hille carna-
val vur bléve doen.

Ten Tiende:
Zo goaggut goe, zo goaggut beter op anderhalve 
meter.

Ten Elfde:
Nu barst ‘t carnavalsfestijn digitoal los, goa genieten 
zonder zurge!

Wij, Stadsprins Tim d’n Urste, Adjudant Robin, d’n hele Road van Elf, de partnerraad, de dansgardes en 
d’n hele Stichting Skôn Orre Gat verklaren hierbij:
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Sociaal contact is altijd, ook tijdens corona, 
van enorm belang. Dus daarom bel of face-

Ziede da ge in de lockdown ‘n bierbuikske 
het gekregen, zorg dan dé ge bléft sporten en 

Bedankt deelnemers en vrijwilligers, vrijwil-
lig of onder lichte dwang, met jullie hulp en 
enthousiasme blijft het carnaval ook nu op gang.

Skon Orre Gattenaren, let ‘n bietje op mekaar. 

d’n hele Stichting Skôn Orre Gat verklaren hierbij:

Stadsprins Tim d’n Urste Stadsprins Tim d’n Urste  
en Adjudant Robinen Adjudant Robin

Voorwoord Voorwoord  
Stadsprins en AdjudantStadsprins en Adjudant
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En dan werd het 2000. Net voordat dat gebeurde 
kwam ik op 1 oktober 1999 naar Spoordonk en op 
2 oktober 1999 naar Oirschot. Elk jaar beginnen we 
met een carnavalsviering in de Basiliek met iedere 
keer weer een verrassend optreden van pastor Van 
Nunen in een steeds wisselende outfi t.

Met veel plezier kijk ik ieder jaar opnieuw op 
zondagmiddag naar de carnavalsoptocht die door 
Skôn Orre gat trekt en op maandagmiddag doe ik 
dat in Spoordonk samen met de burgemeester. 
Zolang als dat bestond ben ik uitgenodigd bij de 
Boerenbruiloft van CV 65+ en ook bij het carnaval 
voor ouderen in de Enck en bij Sint Joris. Heel 
bijzonder was de veiling van Treface in Oud Brabant 
toen die 10.000 euro bijeen harkte voor de 
restauratie van onze Basiliek. 

Tegenwoordig vind in de Basiliek de start plaats van 
het evenement ‘As ‘t zo moet’. Toen dat in 2019 
gebeurde stond onverwacht onze goede bisschop 
Monseigneur de Korte voor de deur en als geboren 
man van boven de rivieren wist hij niet wat hij zag. 
Het kostte me niet veel moeite om hem uit te 
leggen: de kerk in Oirschot is niet alleen het Huis 
van God, maar ook het huis van ons allemaal, waar 
we samen komen om niet alleen verdriet te delen 
maar ook vreugde en plezier. 

Vorig jaar was het voor mij een geweldige verrassing 
om aan het einde van de carnavalsviering de Joekel 
van het jaar uitgereikt te krijgen. Ik ben benieuwd 
wie nu die eer te beurt zal vallen.

Groeten van Pastoor Leendert Spijkers

Na 15 jaar Tilburg verhuisde ik naar Geffen en 
Vinkel waar ik als pastoor van meet af aan een heel 
plezierige band had met de carnavalsverenigingen 
aldaar: de Rottenrijkers en de Kafwanners. Ieder 
jaar schreef ik daar in 2 carnavalskranten en ik was 
jurylid bij de optocht. Samen met de burgemeester 
lieten we op alle feestlocaties ons gezicht zien en 
ook werd ik uitgenodigd bij het kwartjesbal voor de 
kinderen. Verder was ik te gast bij het carnavals-
ontbijt in Vinkel, bij de jaarlijkse boerenbruiloft in 
Geffen waar ik altijd een toespraak mocht houden 
en zelfs bij het verbranden van Mie Roddel op dins-
dagavond om 12.00 uur. Op Aswoensdag was ieder-
een erbij om een askruisje te halen en daarna 
mocht ik meedoen met het haringhappen.

In de katholieke kerken werd op de zondag, maan-
dag en dinsdag het zogenaamde 40 uren gebed ge-
houden. Om iedereen bij het Carnaval weg te hou-
den werd er veertig uren aan een stuk gebeden bij 
de met een hostie uitgestelde monstrans en vaak 
gebeurde dat voor de bekering van de carnavals-
vierders. Men loste elkaar af en zo is duidelijk dat 
de katholieke Kerk niets moest hebben van carna-
val en het op die manier ontmoedigde.

Maar uiteindelijk was het niet tegen te houden en 
werd het in heel Brabant populair, ook in steden als 
Eindhoven en Tilburg en zelfs in alle grote en kleine 
dorpen waaronder ook Spoordonk en Oirschot. Ik 
was in 197 net tot priester gewijd toen ik - 26 jaar 
oud - als kersverse kapelaan met het fenomeen te 
maken kreeg.

In de Sacramentsparochie in Til-
burg richtte ik carnavalsvereni-
ging de Kaauw Errepels mee op 
met een heuse prins en een Raad 
van Elf. Ook organiseerden we op 
zaterdagmiddag een kinderoptocht 
door de wijk. Zoals je op de foto 
kunt zien maakte ik deel uit van de 
Raad van Elf. We liepen mee in de 
optocht en ook gingen we samen op 
bezoek bij zieke en eenzame men-
sen om ze wat op te vrolijken. Verder 
was er iedere dag voor jong en oud 
tot in de late uurtjes bal in de Pel-
grimhoeve waarbij alle leden van de 
Raad van Elf een taak hadden. Ik zat 
bij de kassa en dat was heel gezellig.

Terug in Terug in de tijdde tijd

oud - als kersverse kapelaan met het fenomeen te 

optocht en ook gingen we samen op 
bezoek bij zieke en eenzame men-
sen om ze wat op te vrolijken. Verder 
was er iedere dag voor jong en oud 
tot in de late uurtjes bal in de Pel-
grimhoeve waarbij alle leden van de 
Raad van Elf een taak hadden. Ik zat 
bij de kassa en dat was heel gezellig.

Wat carnaval betreft ben ik een late roeping. Tijdens mijn kinderjaren, die ik in de 

jaren vijftig doorbracht in het piepkleine dorpje Velddriel in de Bommelerwaard, was er 

helemaal geen sprake van carnaval. En eigenlijk was dat toen bijna overal zo, behalve 

in Den Bosch, Breda en Bergen op Zoom en natuurlijk in Maastricht. 

TOEN CARNAVAL NOG VOLOP LEEFDE...
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Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat het in 
die tijd nog mogelijk was om 4 dagen hetzelfde 
orkest LIVE te laten spelen. Warme herinneringen 
bewaart heel Oirschot aan Antares die eind 
tachtiger/begin negentiger jaren ’t dak van de zaal 
afspeelde.

Later in de negentiger jaren opgevolgd door Mission 
Impossible, daar trilde door ‘t enthousiasme van 
’t publiek de ramen.

In 1994 heeft een stevige brand “de Beurs” erg 
verwoest. Het jaar erop trof “de Zwaan” hetzelfde 
lot. 

Carnaval 1996  werd daar in de optocht door de 
Groep “De Brandweermannen” Jan-Henk Kamphuis, 
Willy van den Wittenboer, Daan Lieshout, Eugène 
van Gerwen, René Fasen, Pieter van den Oetelaar, 
Ton Brands, Rudy van der Hamsvoort, Erik van Tiel, 

1985 was de eerste Carnaval die Astrid en ik in “de 
Beurs” exploiteerde. Oirschot kwam massaal bij 
“de Beurs” feesten, ’t was overweldigend. 
Met Prins Janus Smetsers, Adjudant Cees Snelders 
en Vorst Jan v/d Sande. Helaas alle drie al 
overleden, stuk voor stuk kanjers.

Bijzonder in die tijd was dat je in “de Beurs” en 
“de Zwaan” al met wederzijdse consumptiebonnen 
kon betalen. Ver voor de Oirschotse horecamunt!  
1988 ‘t eerste optreden van een BN-er op Carnalvals-
maandagavond, Later heeft op Carnavals-
maandagavond 3 jaar op rij (1992-1993-1994) 
Harrie Slinger een spetterend optreden verzorgd, 
De eerste jaren was de muziek van de 4 
Carnavalsdagen in handen van DJ Pietje van 
Roosmalen, later opgevolgd door DJ Jos van Heesch. 
Twee klasbakken!

De redactie van de Carnavalskrant heeft mij benaderd om een stukje te schrijven over 

de bruisende Carnavalsfeesten die plaats vonden in “De Beurs” tussen de bovenstaande 

periode. Mijn herinneringen zijn talrijk, teveel om te benoemen, maar allemaal hart-

verwarmend. Hieronder een kleine selectie van deze gebeurtenissen. 

Carnaval inCarnaval in 
Gasterij de Beurs Gasterij de Beurs 

“de Beurs” hebben ontmoet. Zeker weet ik dat 
menigeen zijn eerste biertje daar heeft gedronken 
en er de volgende dag gruwelijk spijt van had. Alle-
maal herinneringen waar ik zeer warm op terugkijk.

Tot slot lieve mensen, ik hoop van harte dat er in 
2022 weer een knal Carnavalsfeest gevierd kan 
worden. En ik beloof u allen dat we dan samen een 
goed glas bier drinken tijdens ’t ophalen van nog 
veel meer mooie herinneringen! 

Blijf gezond en tot heel spoedig, 
Toon Gloudemans

9.

Carel van der Hamsvoort, Stijn Valks en Jeroen Pel 
prachtig op ingespeeld met deze sensationele wagen.

Nu terugkijkend zijn Astrid en ik vooral trots op:
-  alle leden van C.V. Rond de Mért die steeds voor 

“de Beurs” klaar stonden
-  de vele personeelsleden die in al de jaren ’t Car-

navalsfeest mogelijk maakte
-  alle gasten uit Oirschot en omgeving die 

’t feest in “de Beurs” kwamen vieren 

Waarschijnlijk zijn er veel liefdesstelletjes 
ontstaan tijdens Carnaval doordat ze elkaar in 

1985-2004
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Of toch wel? Tee & Jo bedachten dat ze dus maar 
zelf de slingers op moesten hangen. Het leven is 
immers een feest, maar je moet wel zèlf de slingers 
ophangen. Dat idee was genoeg om tóch een 
carnavalsnummer op te nemen! 

Met het lied ‘Ik hang zelf wel de slingers op’ willen 
we graag iedereen een hart onder de riem steken 
en nodigen iedereen uit om thuis de slingers op te 
hangen. Op die manier is er toch een carnavalslied, 
en een carnavalsgevoel.

Kijk op de facebookpagina van Tee & Jo voor dit 
geweldige lied, kijk op YouTube voor de videoclip, 
of luister op Spotify!

Fijne Carnaval!
Carnavalsgroeten van Tee & Jo

In 2016 zag het duo ‘Tee & Jo’ het levenslicht. Hun 
eerste liedje genaamd ‘Kèkt es noar oe eige’ werd 
meteen een hit. Het werd maar liefst 17.000 keer 
bekeken en beluisterd op YouTube. Een vervolg kon 
dan ook niet uitblijven en in 2017 kwamen Tee & Jo 
met het voor iedereen herkenbare ‘Van wie bende 
gij d’r inne’. 

Maar elk jaar een nieuw lied valt niet mee, dus het 
derde lied werd een hele bevalling. Uiteindelijk 
werd er gekozen voor een tekst naar aanleiding van 
de Brabantse uitdrukking ‘Es ge ut nie wit, kunde 
altijd nog behange’ en uiteraard zong heel Oirschot 
weer uit volle borst mee. Helaas zat de wind in 
2020 wat tegen en kon het duo door omstandigheden 
dat jaar geen lied uitbrengen. 

Tsja en nu zitten we in 2021 natuurlijk met Corona, 
dus er kan en mag geen carnaval gevierd worden in 
alle kroegen.  Geen carnavalslied dus. 

Ik hang zelf wel de slingers op
Want het leven is een feestje da is fi jn

Ik hang zelf wel de slingers op
Want vrolijk moet je toch echt zellef zijn

We moeten het ook samen doen
Op afstand en met goed fatsoen

Maar ik hang wel de slingers op voor mij

bende samen of alleen
soms moette door ellende heen
Al voel je je misschien een oen
Uiteind’lek moettet zelluf doen

Al weet soms je niet wat je moet.
wanneer je het ’t beste doet
het is altijd een lastig ding

Maar slingers zijn de oplossing

Ik hang zelf wel de slingers op
Want het leven is een feestje da is fi jn

Ik hang zelf wel de slingers op
Want vrolijk moet je toch echt zellef zijn

We moeten het ook samen doen 
Op afstand en met goed fatsoen 

Maar ik hang wel de slingers op voor mij

Een dansje en een blij gezicht
Ook al zijn de kroegen dicht
We vieren het nu lekker thuis

Tot woensdag voor het assekruis
‘k ga door tot in het avonduur
Hang zelf slingers aan de muur
Ik pak een drankje in de hand

En zing mijn lied voor heel het land

Ik hang zelf wel de slingers op
Want het leven is een feestje da is fi jn

Ik hang zelf wel de slingers op
Want vrolijk moet je toch echt zellef zijn

We moeten het ook samen doen 
Op afstand en met goed fatsoen 

Maar ik hang wel de slingers op voor mij

Het is al een aantal jaren geleden dat Theo van Genechten aan zijn broer Johan 

voorstelde om samen eens een carnavalsliedje te schrijven. Er ging een tijdje overheen, 

maar uiteindelijk was het zover. Johan schreef een liedje, zoon Polle maakte er muziek 

bij, en andere zoon Doyke maakte een heuse videoclip. 

Tee & JoTee & Jo 
‘hangen de slingers op’‘hangen de slingers op’

Ik hang zelfIk hang zelf 
wel de slingers opwel de slingers op

Want vrolijk moet je toch echt zellef zijn

Maar ik hang wel de slingers op voor mij

En zing mijn lied voor heel het land

Want vrolijk moet je toch echt zellef zijn

Maar ik hang wel de slingers op voor mij

Want het leven is een feestje da is fi jn

Want vrolijk moet je toch echt zellef zijn

CARNAVALSLIED 2021 TEE & JO
Te beluisteren via Facebook, Spotify en YouTube.
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Nu zijn het echte praalwagens. Zeer dure wagens 
met sponsors achterop en een algemeen onderwerp 
want ze moeten in Eindhoven ook mee rijden. 
Daarbij hoort ook een loopgroep van minimaal 25 
personen die prachtig uitgedost zijn. Perfect 
uitgevoerde wagens.

Tijden veranderen. We waren vroeger echte 
concurrenten van elkaar en de strijd om de eerste 
prijs was geweldig. Daarna meteen weer met zijn 
allen gebroederlijk naar café ’t Zand met echte 
carnavalsmuziek en grote artiesten. Vier dagen 
volle bak. Een geweldige tijd die niet meer 
terugkomt.

Een DorsTvlegel

waar het erg koud kon zijn. We hebben 1 keer anti-
vries moeten doen in de behangselplak. Het werkte 
ook nog.

Na een paar jaar viel de Papketel af en ging ’t Zand 
wat minder doen. Bijsterveld ging gewoon door en 
buurtvereniging de Heikneuters kwam eraan. Het  
was een echte strijd wie met de eerste prijs aan de 
haal ging.

Toen een aantal van onze vriendenclub begonnen 
te nestelen zijn we gestopt. Daarna zijn er nog een 
paar van ons met de Beunhazen samen gegaan. 
Enkelen van deze groep hebben later nog wat 
wagens gemaakt met carnavalsvereniging de Zand-
kneuters.

In onze tijd maakten we wagens die betaalbaar 
waren en om de politiek een hak te zetten. 
De mensen langs de kant lachten om de ludieke 
wagens. Het waren echte carnavalswagens.

Carnaval was toen nog een echt feest. Daar keken 
we naar uit, om 4 dagen carnaval te vieren bij 
‘t Zand. Jong en oud gewoon door elkaar. Het hoog-
tepunt van de carnaval was als zondag rond de mid-
dag de carnavalswagens van de buurt verenigingen 
aan kwamen rijden bij ‘t Zand. De spanning was 
voelbaar. Wie had de leukste en mooiste. Buurtver-
eniging Bijsterveld, ’t Zand en de Papketel maak-
ten de mooiste en grootste wagens.

Na een kleine vergadering van ons vriendenclubje 
besloten we om ook mee te gaan doen. We noemde 
ons de DorsTvlegels. We begonnen met de kleine 
wagens en vielen meteen in de prijzen. Het jaar 
erop meteen met de grote wagens meedoen. 
We hadden de smaak te pakken.

Wat ontstond was een strijd. Vriendenclub 
‘de Beunhazen’ waren een paar jaar ouder en iets 
eerder begonnen. Zij hadden echte technici in hun 
groep. Zij konden al onderdelen van de wagen 
laten bewegen met oliedruk. Dat konden wij niet. 
Wat was ons sterkste punt: het idee of 
onderwerp verzinnen waar de wagen over 
ging. Meestal een ludiek idee over de 
Oirschotse politiek of  wat er in dat jaar was 
gebeurd. Oirschots maar ook landelijk. 
We reden alleen in Oirschot en Spoordonk mee.

We maakten alles met tweedehands spullen 
en wat we hier en daar kregen. We ronselden 
onze bouwmaterialen goedkoop bij elkaar. We 
hebben eigenlijk nooit een goede bouwlocatie 
gehad. We stonden vaak in een open schuur 

We hadden een vriendenclub van 8 personen. Leeftijd ongeveer 16 à 17 jaar. Jaartal 

1979. In die tijd hadden we geen computer of mobieltje. We hielden ons bezig met wat 

voetbal en crossen op oude brommertjes. We gingen maar één avond per week naar de 

disco want meer geld hadden we niet om uit te geven. 

CarnavalswagenmakersCarnavalswagenmakers 
‘de DorsTvlegels’‘de DorsTvlegels’
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‘De eerste optocht werd geregeld door Albert 
Megens en onder onze president/voorzitter Siem 
Verhoef kwam in 1970 ons eerste carnavalskrantje 
uit met de zegen van burgemeester Capetti. De 
liedjes in de krant waren van Leentje van Kempen. 
De Dansmariekes waren in goede handen bij Corry 
van den Wittenboer. Bij van Breemaat in de loods 
bouwden we zelf onze carnavalswagen met een 
heuse locomotief ervoor. In 1978 maakte Frans van 
Emst onderscheidingen voor de kinderoptocht, 
geglazuurd keramiek met het kopje van een kinder-
narretje erop’.

‘Achtereenvolgens was ons thuisbasis De Beurs, 
De Zwaan en als laatst Chatelet Sonnevanck. 
Op carnavalsmaandag gingen we altijd op bezoek 
bij het bejaardenhuis en op dinsdag togen we naar 
de Gelagkamer van Brouwerij de Kroon. We eindig-
den carnaval met de stoelverbranding op de Markt. 
Onze mascotte de Oirschotse stoel werd dan tradi-
tioneel om 0.00 uur verbrandt als einde van de 
carnaval. In deze stoel zaten houtwurmen of ook 
wel meutel genoemd. Een straatcarnavalsfeest met 
medewerking van de St.ofjassen en De Vrije Vogels. 
Het halfvastenbal vierde we traditioneel bij Mieke 
Vingerhoeds aan de Oude Grintweg’.

Zo waren we in Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en 
Utrecht. Met boerenkapel en dansmarietjes dweil-
den we door de V&D winkels. We hebben zelfs 
offi ciële gouden plaat ontvangen van Philips’.

‘Voorafgaand aan carnaval bezochten we alle 
prinsenballen. Op het prinsenbal werd de nieuwe 
prins van de betreffende carnavalsvereniging geïn-
stalleerd . Zo gingen we naar CV De Volders en 
De Bolhoedjes in Eindhoven, CV de Geldropse 
Jagers en carnavalsverenigingen in Best. Zelfs onze 
legerplaats had een eigen carnavalsvereniging van 
onderoffi cieren waar we heen gingen. Ook werden 
we uitgenodigd door de Duitse Federatie Europese 
Narren, een Europees gerichte carnavalsorganisatie, 
voor het carnavalsbal en de optocht door de stad 
Aschaffenburg. Een prachtige tijd!’

Carnaval vieren deed men meestal in eigen buurt 
en iedere buurt had zijn eigen carnavalsvereniging. 
Zo had je nog ‘De Draken’ in de Notel en de 
Dweilers van familie Verkooyen. In 1971 werd de 
carnavalsvereniging 65-plus opgericht door een 
groepje ouderen. In Middelbeers richtte men in 
1968 de Tuutefl uiters op.

De Houtwurmen
Naast de eerste Prins Leo Uittenbogaard had je 
adjudant Hans Vogels en Vaandeldrager Sjef van de 
Ven, die later opgevolgd werd door Herman van 
Kollenburg. Van de eerste foto’s weten we dat de 
heren van de raad van Elf aanvankelijk een boeren-
kiel droegen met witte handschoenen. Later 
droegen ze zwarte pakken met lange slipjassen. De 
eerste onderscheiding voor de raad van Elf was een 
Oirschots stoeltje. De tweede prins was Jo Lebon 
wederom niet afkomstig uit Oirschot. Hij plaatste 
tijdens carnaval zijn zeven meter lange caravan bij 
familie Jongbloeds achterom. Daarna volgden 
onder anderen Prins Meutel Jan Sonnevelt uit Eind-
hoven, Frans Harskamp, Paul van Beurden, Pieter 
van Kollenburg, Tom Kuijpers en Jan van de Broek.

‘De Vrije Vogels’, een groepje spelers van de 
harmonie, speelde altijd op de feestavonden van 
de Houtwurmen. En een tijd lang was carnavals-
vereniging ‘De Houtwurmen’ een bloeiende vereni-
ging. Eén van de hoogtepunten uit die tijd was het 
inzingen van een langspeelplaat. ‘We werden 
gevraagd door V&D om een lp in te zingen in Hilver-
sum en met regelmaat moesten we in vol ornaat 
optredens geven in diverse vestigingen van V&D. 

Carnaval Carnaval in Oirschotin Oirschot

de Gelagkamer van Brouwerij de Kroon. We eindig-
den carnaval met de stoelverbranding op de Markt. 
Onze mascotte de Oirschotse stoel werd dan tradi-
tioneel om 0.00 uur verbrandt als einde van de 
carnaval. In deze stoel zaten houtwurmen of ook 
wel meutel genoemd. Een straatcarnavalsfeest met 
medewerking van de St.ofjassen en De Vrije Vogels. 
Het halfvastenbal vierde we traditioneel bij Mieke 

In Oirschot begon carnaval pas echt te leven sinds 1966. De eerste carnavalsvereniging 

‘De Houtwurmen’ is mede opgericht door Harry Kuypers die een winkel had in het pand 

waar nu hotel De Kroon gevestigd is en de eerste prins was de heer Leo Uittenbogaard, 

afkomstig uit Den Haag en Hoofdredacteur van Wereldkroniek; Prins Meutel I. In Spoor-

donk werd bijna tegelijkertijd carnavalsvereniging ‘De Olliedonkers’ opgericht en nog 

wat later werden ‘De Zandkneuters’ een feit. 

‘De eerste optocht werd geregeld door Albert 
Megens en onder onze president/voorzitter Siem 
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De De ZandkneutersZandkneuters
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Laat in de middag gebeurde er iets geks… Kees, onze 
verstokte vrijgezel, had sjans, met een meid uit Best. 
Ze vroeg hem zelfs om even mee naar haar ouders te 
gaan. En omdat wij dachten dat het zonder ons wel 
eens fout zou kunnen gaan, besloten we met een man 
of vijf mee te gaan. De vrouw des huizes had al snel 
door dat we wel aan wat eten toe waren. Ze zetten 
een pan met konijn op tafel en ging borden en bestek 
halen, mar toen ze terug kwam was het konijn al op. 
We hebben de lieverd niet meer terug gezien. 
’s Avonds nog een optreden van een chagrijnige Corry 
Konings: “Mooi was die tijd”.

Op dinsdag was het hoogtepunt altijd het bezoek aan 
de apotheek De Groenenberg. Hier was het altijd lol, 
zoals Piet die zijn soep in de sneeuw ging zetten 
omdat hij te heet was. Maar na 1,5 uur stond er een 
blok ijs in zijn kom. En onze prins die in het zwembad 
viel. We hebben veel plezier gehad al die jaren.

Zondagmorgen elkaars wagen (af)keuren, voor deze 
gelegenheid had Bertje Louwers een heuse fi lm-
camera aangeschaft. Hij zou de komende drie 
dagen alles fi lmen en op de feestavond zijn fi lm 
vertonen. Hij was er maar druk mee. Echter had hij 
over het hoofd gezien dat er een bandje in het toe-
stel moest. JAMMER. ’s Middags was de optocht en 
het was dat jaar verrekes koud: -10. Na 2 uur 
bibberen terug naar onze residentie.

Op maandag naar de nachtegaal en omdat er 
geschaatst kon worden op het Lisje besloten we 
schaatsen mee te nemen. Om half elf moesten we 
op het ijs staan. Jan van de stichting was ook uitge-
nodigd, echter een half uur later. Toen wij richting 
café gingen kwam Jan opdagen en was hij genood-
zaakt om in zijn eentje een ererondje te maken.
’s Middags de kindermiddag, een evenement waar 
meer volwassenen dan kinderen op afkwamen.

Een carnaval eind jaren ‘70 of begin jaren ‘80, ons clubke was er weer klaar voor. 

De prins zwaaide volop de scepter en de vorst en adjudant zorgden dat de bonnen niet 

over de datum raakten. Het begon met een heilige mis, om daarna vol het feestgedruis 

op te rakelen. De eerste dag hield de raad zich nog wel aan de regels, maar dat zou snel 

veranderen.
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Jan Was een echte carnavalsmens. Samen met zijn vrouw en hun twee 
dochters werd carnaval intens gevierd. Op een gegeven moment is hij 
lid geworden bij de Hofklinkers, waar ook de twee dochters dans-
mariekes zijn geweest. 

Toen hem werd gevraagd om Driekus Vattum te worden met carna-
val, vond hij dat wel leuk. Het was hem op het lijf geschreven en 
heeft dat met veel plezier gedaan.

Toen carnavalsvereniging 65+ vroeg om bij hen in de club te 
komen als lid samen met zijn vrouw, heeft hij daar gehoor aan-
gegeven. Na een paar jaar werd hij Stadsprins van ‘Skôn Orre 
Gat’. Dit was in 2009. Deze taak heeft hij volbracht, al was het 
met een lach en een traan. Helaas is Jan in datzelfde jaar overleden.

Driekus Vattum schreef altijd in de Carnavalskrant een Ver-oordening hieronder ééntje uit 1998:

Driekus Vattum  Driekus Vattum   
Hof-pliessie Jan RijksHof-pliessie Jan Rijks

5 jaar geleden hebben de Draken de draad weer 
opgepakt. Ze bouwen gezamenlijk een wagen in 
hun Drakenhol en zijn alleen op de carnavalszondag 
actief. Daarna gaan ze in ‘zomerslaap’. Dit jaar is 
het wel een extra lange zomer/winterslaap, maar 
als ze weer ontwaakt zijn gaan ze er als vanouds 
tegen aan!

De Draken bestonden toen uit ruim 60 personen 
met natuurlijk ieder jaar een prins, adjudant, vorst 
en Raad van 11. Zowat heel de buurt was ermee 
gemoeid en er zijn heel wat prinsen die in die tijd 
de revue gepasseerd hebben. Ook werd er toenter-
tijd actief gebouwd aan carnavalswagens in de 
schuren van diverse buurtgenoten. Daar was het 
oerlekkere Kroon Bier de hoofdmoot van de bou-
wers. Kort samen gevat hadden de Draken altijd 
veel leut en plezier en de eenvoud sierde de mens. 

De Draken zijn meer dan 50 jaar geleden begonnen in café St. Joris, Notel 49, toen 

destijds genaamd Grardje Spanjers (uitbater), oftewel het Drakenhol. Dit Drakenhol was 

na een jaar al te klein en daarom werd er in overleg met de uitbater ’s nachts een stuk 

tussenmuur weggehaald en de stal werd bekleed met zwarte plastic, zodat het café 

groot genoeg werd om met alle Draken carnaval te vieren. Na enkele jaren ging dit 

café dicht en werd het Drakenhol verhuisd naar het nieuwe St. Joris van Cor en Leen 

Smulders (de Lap).

CarnavalsverenigingCarnavalsvereniging 
‘De Draken’ ‘De Draken’ 

tegen aan!
WIJ, DRIEKUS VATTUM, VER-OORDENEN:

- Dà ik zeg: “Zedde gullie dur wir? Ikke wel”
-  Dè “Skôn Orre” zuiver betekent, dus da gekleurd strooisel nie op die kinderkopkes 

heurt.
-  Skôn is skôn, en carnaval blèft carnaval, maar die’n alcohol mag wel wa minder in 

dun optocht.
- Dà dun Stadsprins hier ôk op zal letten, want ik stao er anders ôk maar alleen vur.
- Dà ik Skôn Orre Gat ongelukvrij wil houwen mè carnaval.
- Dà de bluumkes skôn bleven en het gras gruun.
- Dà unne parkeerbon nie skôn is, maar wel duur.
- Gullie goed oplet, want dà wè ik vang, goat naar men carnavalstraktementje.
- Dà gullie allemoal an terrasheffi ng kunt doen, maar dan met ouwen linker arm.
- Dà ge als wachtende op de mèrt al gouw vur poal staat.
- Dun auto op vakantie goa, en gullie de beentjes strekt.
- Dà er zat volk mag komme, mèr gin zat volk.
- Dà vur voetlopende voetgangers de mèrt vrij parkeren is.
- Dà het nie uitmaakt woar ge van houdt, as gè dur moar van houdt.
- Datter wordt gezegd dègge dur bent, maar nie hoe dà de dur bent gekomme.
- Dà, as ik er dinsdags mee uitschei we allemaol kunne zeggen: ’t Is skôn gewist!

Jan Was een echte carnavalsmens. Samen met zijn vrouw en hun twee 
dochters werd carnaval intens gevierd. Op een gegeven moment is hij 
lid geworden bij de Hofklinkers, waar ook de twee dochters dans-

Toen hem werd gevraagd om Driekus Vattum te worden met carna-
val, vond hij dat wel leuk. Het was hem op het lijf geschreven en 

met een lach en een traan. Helaas is Jan in datzelfde jaar overleden.
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Mijn herinneringen aan   Mijn herinneringen aan    
de jeugdraad van half elfde jeugdraad van half elf

op een gegeven moment zo druk dat sommigen al 
om 09.00 uur aan de deur stonden om het beste 
plaatsje te bemachtigen. 

Deez-ist stopte ermee maar de Redtband bleef de 
maandagmorgen trouw, de tent ging helemaal los 
als zij begonnen te spelen. De Meidenband mee 
veul vent kwam al jaren om 13.00 uur om de over-
gebleven gasten te vermaken met hun muziek. Ook 
toen de serre eraan stond was het soms zo druk dat 
ze even buiten moesten wachten totdat ze naar 
binnen konden.

De voorbereiding voor die ene dweilmaandag was 
een heel werk met aankleden van het café maar 
dat hadden we er graag voor over. We willen alle 
orkesten bedanken voor de sfeer die ze al die jaren 
gegeven hebben.

Vele groeten van Leo en Corrie van Nunen  

Na een aantal jaren gaf Diny aan te willen stoppen 
en zocht zij een opvolg(st)er. Ik heb me beschik-
baar gesteld samen met Johan der Kinderen, Jac-
queline van Dijk,  Anja van Kollenburg en Frans van 
Brunschot. Aangevuld met hulp van mijn man Peter 
Schouten hebben we onze schouders eronder gezet 
om deze taak over te nemen. We konden voor het 
omkleden en eten bij Corrie van Summeren terecht 
in een fi jne ruimte in haar tuin en de kleding mocht 
bij Peter Raaijmakers op zolder hangen. Vele han-
den maken licht werk en zodoende hebben we 
samen nog een aantal jaren volgemaakt, totdat 
onze kinderen te oud werden en ook onze interesse 
afnam. Het bestuur van Stichting Skôn Orre Gat 
heeft het van ons overgenomen en heeft ervoor ge-
zorgd dat de Jeugdraad nog heeft bestaan tot 2019.

Alaaf!
Jorieke Schouten 

In  maart 1978 hebben wij het café overgenomen 
en verbouwd en volgens ons is het dweilorkest 
Deez-Ist enkele jaren daarna de maandagmorgen 
komen versterken met hun muziek. Daarna kwam 
ook Zeezicht/RedtBand de carnavalsmaandag-
morgen opvrolijken. 

Het werd steeds drukker door mond-tot-mond-
reclame. Als de Zandkneuters en Zeezicht/Redtband 
weg waren en het wat rustiger werd kreeg 
Deez-ist het bestelde ontbijt/lunch: soep en beleg-
de broodjes.

Er kon maar één keer met carnaval op de visvijver 
het Lisje geschaatst worden. De Zandkneuters 
stonden op het ijs met een biertje in de hand.

Volgend jaor better/Eigenwijs zijn ook nog enkele 
jaren op maandagmorgen muziek komen maken. 
De orkesten speelden om beurten en het werd er 

De oudere jongens in de groep kwamen in aanmer-
king voor vorst, adjudant en prins, via een loting 
kwam dit tot stand. Als eerste moest de jeugdprins 
geïnstalleerd worden tijdens de jeugdpronkzitting 
welke begin 2000 nog in de oude Enck was. Op het 
podium van de Bonte Avonden werd onder leiding 
van Louis van Overdijk de nieuwe prins bekend 
gemaakt. Jan Rijks als veldwachter en later zoon 
Gijs als nar assisteerden hierbij. Ook hier weer op-
tredens, loterijen en gezellige carnavalsmiddagen 
voor de jeugd.

Met toneelstukjes, zang (vaak playback), dansjes 
en muziek werd de middag volgemaakt. Daarna 
volgden de optochten op hun eigen carnavals-
wagen, die elk jaar weer door verschillende ouders 
werd geschilderd en versierd. Kerkbezoek tijdens 
de carnavalsmis, het bezoek aan andere verenigingen 
en het dweilen samen met de stadsprins en zijn ge-
volg. Vermoeiende maar gezellige dagen waren het!

Het dweilen met carnaval op maandagmorgen begon in het jaar 1976. Broer en 

zwager Piet was lid van de raad van elf van de Zandkneuters en wilde graag ook een keer 

naar zijn ouders Jan en Marietje van Nunen toe, die toen de uitbaters waren van café 

De Nachtegaal. Die trommelden wat gasten en buurtgenoten op en het begin was 

gemaakt.

Jarenlang was er een jeugdraad in Oirschot  tijdens carnaval, die geleid werd door 

Diny van Kroonenburg. Op school werden briefjes uitgedeeld om jongens van 8 tot 12 

jaar warm te maken hieraan deel te nemen. Ook mijn jongste zoon Gijs had hier oren 

naar en zo werd hij lid van de jeugdraad. Bij Diny thuis werd verzameld en omgekleed. 

Zwarte broek, witte coltrui, zwart/gele sjaal, cape en natuurlijk de steek en dan op pad. 

Ouders gingen mee als begeleiding, want zie maar eens 14 jongens 5 dagen lang een 

aantal uren per dag in bedwang te houden… ;-)

DweilenDweilen 
bij de Nachtegaalbij de Nachtegaal

Jorieke Schouten en het dweilen samen met de stadsprins en zijn ge-
volg. Vermoeiende maar gezellige dagen waren het!
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Helaas werd het carnaval steeds minder bezocht en 
werd het de laatste jaren niet meer in de grote zaal 
gevierd maar in het café.
I.v.m. de wintersport werd het de laatste jaren 
steeds moeilijker om raad van 11 leden te werven. 
Na verloop van tijd viel daarom het besluit om te 
stoppen omdat er geen voltallige raad van 11 te 
werven viel.

Graag hopen wij als ex leden van de Hofklinkers dat 
na 2021 er toch weer mensen zijn die het oprichten 
van een cv op zich willen nemen om het bestaan 
van carnaval door te voeren.

Alaaf ex hofklinkers

Tijdens ons prinsenbal kwamen verschillende 
verenigingen uit de omtrek op bezoek om dit samen 
met ons te vieren.
De nieuwe prins werd dan onthuld en daarna optre-
dens van de nieuwe dansgarde.
Ook was het toen de sport om de scepter van een 
andere vereniging in handen te krijgen.
We hebben zelfs 1 keer een scepter van een carna-
valsvereniging op de wel bekende grote stoel van 
Oirschot gevonden deze scepter kregen ze terug 
naar een bladje bier.

Wij Hofklinkers zijn als carnavalsvereniging opgericht in december 1985. Ons thuishonk 

was altijd café het Vrijthof, beter bekend als de Cis. Eerst met Jan en Dien en later 

met Frans en Petrie. Hier hebben wij al die jaren carnaval gevierd met jong en oud. 

De kindermiddag met Pipo de clown was altijd druk bezocht en de zaal was toen elk 

jaar bomvol.

CarnavalsverenigingCarnavalsvereniging 
De HofklinkersDe Hofklinkers
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benaderde ik zelf). Van tevoren ging ik playback-
shows af om kinderen te krijgen die wilden optre-
den. Johan van Genechten studeerde in Utrecht en 
hij werd mijn Opperspreekstalmeester. Er werden 
posters gemaakt en opgehangen. Ik had bij de 
Rederijkers gezeten, dus die mensen vulden de 
eerste keer het meeste in en zoveel anderen nog. 
Na 6 jaar alles alleen geregeld te hebben, kreeg ik 
eindelijk versterking door Henk van Hout, Marjo 
van de Akker en Peter Raaymakers.

De kleding en spullen hing allemaal bij mij thuis. 
Die waste ik en zo nodig maakte ik ze. Voor een 
optreden kwamen de kinderen bij mij en werden 
ze keurig aangekleed. Na afl oop omkleden en de 
truien en handschoentjes in de was voor de 
volgende dag.

Na 2 jaar stopte Topy Mertens en zij vond dat ik het 
maar met Jo den Ridder verder moest doen. Ik ging 
naar verschillende jeugdpronkzittingen kijken om 
ideeën op te doen. Ik ging ook alle scholen af voor 
medewerking, maar die stonden niet te juichen dus 
na een paar keer op de vrijdag voor carnaval een 
bezoekje brengen met de jeugdraad stopte dat 
ook. De ouders van de jeugdraad waren altijd be-
trokken en hielpen zoveel ze konden. De eerste 
jeugdwagen werd gebouwd, mijn man Cees zorgde 
voor de materialen en bouwde zelf ook mee. Alleen 
al om ieder jaar 14 kinderen bij elkaar te krijgen 
zat ik dagen aan de telefoon.

In 1989 kwam de eerste Pronkzitting in de Enck. 
Cor van de Nieuwenhuisen tekende een decor en 
dit werd door vele vrijwilligers getimmerd en 
geschilderd (alle mensen die we nodig hadden 

In 1984 werd de eerste Jeugdraad opgericht door Topy Mertens en Jo den Ridder. Mijn 

dochter Wendy ging ook meedoen. Ik ging met andere moeders naar de eerste vergade-

ring en ben uiteindelijk na bijna 20 jaar gestopt doordat mijn man Cees ziek werd.

Corné Fonken is bij de jeugdraad begonnen en later 
jaren de prins van Rond de Mèrt geweest. Gijs van 
Hout is jeugdprins geweest, stond bij mij als kind in 
de ton en in 2008 deed hij een buut op de sauwel-
avond. Sinds een paar jaar is Tim van de Wal de 
stadsprins en Robin van Overdijk zijn adjudant, 
ook zij hebben beide in de jeugdraad gezeten.

Het is jammer dat er helemaal geen jeugdraad 
meer bestaat. Voor mij was het een leerzame 
school, veel mensen leren kennen, vele vriend-
schappen en schitterende verhalen. Ik ben er trots 
op om het allemaal mee te mogen maken. En al die 
vrijwilligers die altijd voor me klaar stonden wil ik 
toch nog een keer bedanken.

En nu is er de Corona. Ook het komende carnaval 
gaat niet door, de reden dat Skôn Orre Gat dit 
krantje, hopelijk eenmalig, uitgeeft.

Skôn Orre Gat wens ik nog heel veel jaren een goed 
en gezellig carnaval toe. Ik hoop jullie nog lang te 
mogen ontmoeten zodat we nog veel meer herin-
neringen kunnen ophalen.

Vriendelijke groeten Diny

Met de journalisten had ik een leuk contact opge-
bouwd. Als de programmaboekjes en foto’s klaar 
waren kwamen ze één voor één bij me op de koffi e 
en iedereen schreef in zijn krant een stuk over de 
jeugdraad.

Maar... buiten al het werk vond ik het geweldig, 
met de nodige regels, wetten en richtlijnen, om 
iedere keer weer 14 kinderen een geweldige carna-
val te geven. Ze mochten er drie jaar bij blijven en 
dat deden ze ook.

Jeugdraad Jeugdraad 
van Half Elfvan Half Elf
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scoutinguniform aan met een carnavalssteek. 
Stukje bij beetje werden die pakken uitgebreid 
met capes. Daarna kwamen de kleurige mugge-
blusserspakjes; hesjes met vleugels en een mug op 
de rug. In het kader van het 33-jarig bestaan 
werden de Muggeblussers weer in een nieuw pakje 
gestoken! En voor dit jubileum is ook een nieuwe 
carnavalswagen gebouwd. Al met al was alles com-
pleet om er een groot carnavalsfeest van te maken!

Wat is er gefeest met dit jubileum en in al die 
jaren. Helaas hebben we afscheid moeten nemen 
van een mooie traditie en zijn de Muggeblussers 

niet meer actief. We kunnen terugkijken op een 
zeer mooie carnavalsjaren met Scouting Oirschot.

Gelukkig vieren we nog steeds op donderdag voor 
carnaval feest op de blokhut en nog steeds zijn 
introducés welkom. 

We gaan er vanuit dat we weer in 2022 carnavals-
muziek kunnen laten klinken in onze mooie 
blokhut.  

Alaaf namens Scouting Oirschot

Ontstaan van de Muggeblussers

In 1966 zijn de Muggeblussers als jeugdraad opge-
richt door Johanna van Esch, destijds Akela bij de 
welpen. Dat was spontaan ontstaan na een aantal 
jaren carnavallen met de welpen. Toen dit uitgroei-
de tot een jaarlijks gebeuren met alle scouting-
leden, hoorde daar vanzelfsprekend een raad van 
11 bij. Maar waar komt dan de naam Muggeblussers 
vandaan? Volgens Johanna is deze naam ontstaan 
uit een waargebeurde anekdote uit 1904. Toen 
dacht men dat de kerktoren in brand stond. Heel 
het dorp, inclusief de brandweer rukte uit… 
Achteraf bleek het geen brand geweest te zijn, 
maar een zwerm muggen die uit de toren gevlogen 
kwam! Vandaar dus de naam Muggeblussers.

Het carnavalsfeest van de Muggeblussers heeft zich 
steeds verder uitgebreid. Het muggeblussersbal is 
door de jaren heen groter van opzet geworden. Alle 
scoutingleden brengen een introducé mee, 
daarnaast komen ook de andere raden van 11 even 
langs. De uitbreiding vond niet alleen plaats binnen 
de scouting. Zo gingen de Muggeblussers ook deel-
nemen aan de optocht in Oirschot, de pronkzitting 
van de jeugdraad van half elf en de kindercarna-
valsmiddag in de Enck.

Verder zijn in de loop der jaren ook de carnavals-
pakken aan verandering onderhevig geweest. 
Zo hadden de Muggeblussers 33 jaar geleden hun 

In het laatste jaar van deze eeuw vierden de Muggeblussers, oudste jeugdraad van 

Oirschot, hun 33-jarig bestaan. We hebben het fl ink gevierd dit carnavalsjubileum: 

3 x 11 jaar. Eerst even wat historische achtergronden, waar zelfs de huidige welpen-

leiding niet helemaal van op de hoogte was, voor we verder gaan met ons verslag…

Onderstaand een verslag uit 1999 opgetekend in de Dulfkespraat van Scouting Oirschot.

Muggeblussers Muggeblussers 33 jaar33 jaar 

27.
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Door de tijd heen werden de statuten enkele keren 
gewijzigd: 10 februari 1995 (bestuursleden van car-
navalsverenigingen kunnen geen bestuurslid meer 
worden van de stichting), 8 maart 1999 (naamswij-
ziging naar ‘Stichting Skôn Orre Gat’), 12 juni 2007.

Nieuwe carnavalsvereniging ‘Skôn Orre 
Gat’
Richting 2010 nam de interesse om lid te worden 
van een carnavalsvereniging enorm af. Dat paste in 
het tijdsbeeld waarin velen geen lid (en al hele-
maal geen bestuurslid) wilden worden van een ver-
eniging. Op enig moment waren er nog maar twee 
verenigingen over: 65+ en ‘Rond de Mert’. Het is 
logisch dat het dan begint te wringen bij het invul-
len van de openbare taken, want de carnavalsver-
enigingen vaardigden om toerbeurt hun prins af als 
stadsprins van ‘Skôn Orre Gat’, waarbij allerlei 
openbare taken hoorden in samenspraak met de 
stichting ‘Skôn Orre Gat’. Denk hierbij aan onder 
andere prijsuitreikingen van de Kinderoptocht en 
de grote optocht. Toen twee initiatiefnemers zich 
in 2010 meldden bij de stichting om een nieuwe 
carnavalsvereniging op te richten, die zich geheel 
op het openbare carnaval zou storten en daarbij de 
stichting zou ondersteunen, werd dit initiatief van 
harte gesteund en ondersteund. De naam van die 

Wat vooraf ging
Volgens kenners vierde Oirschot carnaval sinds de 
eind vijftiger jaren. Niet alleen de wereldlijke 
maar ook de kerkelijke overheid hield de boel toen 
in de gaten. Er was één vereniging die alles organi-
seerde, die verplicht was overal een toegangsprijs 
voor te vragen, die door de gemeente werd vastge-
steld. Van de opbrengst moest zelfs vermakelijk-
heidsbelasting betaald worden! Op een gegeven 
moment trok de kerk zich terug en begon de ge-
meente mee te werken. Er kwamen meerdere ver-
enigingen. Die soms wel en soms minder goed door 
één deur konden. Om het carnaval trachten in goe-
de banen te leiden, besloten een aantal betrokken 
burgers van Oirschot een stichting op te richten die 
zich uitdrukkelijk bezig ging houden met het open-
bare carnaval: optochten en openbare feesten voor 
specifi eke doelgroepen.

Bestuursleden en statutenwijzigingen
In de zeventiger, tachtiger en negentiger jaren 
kwamen en gingen veel bestuursleden, waarvan ik 
hier enkele noem: Peer Peters, Jan van de Schoot, 
Mari van de Ven, Jan Kuijpers, Henk Sanders, Arthur 
de Vries, Peter Wedemeijer, Louis van Overdijk, 
Topy Mertens, Jo den Ridder, Sjef Smetsers, Corry 
van Summeren, Cees Hems, Peter Raaymakers. 

De stichting Karnavalsfederatie ‘Skôn Orre Gat’ werd op 18 juni 1974 opgericht 

door een illuster zevental bestaande uit Victor van Kessel (molenaar), Gijs Kuppens 

(landbouwer), Cornelis Verkooijen (chef monteur), Willem van den Biggelaar 

(vertegenwoordiger), Anton van de Ven (zonder beroep), Peter Mertens (apotheker) 

en Jan Keunen (journalist). Zij hadden samen een oprichtingskapitaal opzij gezet 

van 901,23 gulden. De op dat moment bestaande carnavalsverenigingen, te weten: 

de Draken, de Dweilers, de Houtwurmen, de Olliedonkers, de Zandkneuters en de 65+ 

mochten 1 lid in het bestuur aanwijzen. Aldus de allereerste statuten opgemaakt door 

notaris Peer Peters.

vooraf en het 33-jarig jubileum met een receptie in 
De Enck in 2007, de oprichting van carnavals-
vereniging ‘Skôn Orre Gat’ in 2010 en het afscheid 
in 2011 als voorzitter in De Enck met de dansmarie-
tjes van cv ‘Skôn Orre Gat’ in het nieuw met 
nieuwe dansjes.

Theo Cruijff

nieuwe cv werd carnavalsvereniging ‘Skôn Orre 
Gat’. De prins ervan werd ook automatisch stads-
prins. De cv volgde in hoge mate het programma 
van de stichting, daarmee het openbare carnaval 
ondersteunend. Geen vast ‘honk’ dus voor de cv, 
gewoon overal aan meedoen en je laten zien.

Voorzitter stichting ‘Skôn Orre Gat’
Ikzelf werd gevraagd het voorzitterschap over te 
nemen van Tineke van Heerebeek in 2005. Medebe-
stuursleden op dat moment waren Lambiek van den 
Wittenboer, Ad Aarts, Jacqueline van Dijk, Johan 
der Kinderen, Peter Raaymakers, Jan Rijks, Corry 
van Summeren. Het was een geweldige tijd met 
vele hoogtepunten, waarvan ik hier enkele noem: 
de heel gezellige dweilmiddagen; de benoeming 
van Henry van Loon tot ‘Joekel’ 2005; de organisatie 

Stichting Karnavalsfederatie Stichting Karnavalsfederatie 
‘Skôn Orre Gat’‘Skôn Orre Gat’



30. 31.

STOFJASSEN, GOUDEN STOFJASSEN, EX-GOUDEN STOFJASSEN EN HERREMENIE ST.OFJAS.

Begonnen als vriendengroep met het zingen van carnavalsliedjes tijdens de zittings-

avonden van de Houtwurmen in de oude Enck. Toen de zittingsavonden overgingen naar 

café ‘t Zand, groeiden deze optredens uit tot cabareteske acts van ruim een half uur. 

Elf jaar lang daar op het podium. Opnieuw ook weer enkele optredens in de oude Enck.

Herremenie Herremenie St.OfjasSt.Ofjas

Gevel- en Dakbeplating
Zinkwerk

Constructiewerk

Montage en Onderhoud 
Richard van den Boomen B.V.

Telefoon 0499 577 430
Mobiel 06 2371 6040

Schansstraat 12A 
5688 NC  Oirschot

Alles vur de Carnaval!

Blijf allemaal 
gezond dan halen we 

carnaval 2022 
dubbel en dwars in!

dozen met harmonie-uniformen uit Bergeijk aan 
kwam zetten was Herremenie St.Ofjas geboren en 
uiteraard ook opgericht. De inblaasavond bij café 
George Willems was één van de eerste initiatieven. 
Optredens in binnen- en buitenlanden en uiteinde-
lijk beschikten we over 5 verschillende uniformen 
zodat we elke dag met carnaval in een ander uni-
form de kleine en grote show konden draaien.  

We hebben altijd met heel veel plezier een bijdra-
ge kunnen leveren aan het carnaval in Skôn Orre 
gat. De uitnodiging voor Carré werd door ons 
terecht afgeslagen. We willen hierbij, achteraf, 
aan iedereen onze excuses aanbieden voor alle 
overlast en onbesnutte dingen die we ongetwijfeld 
wel eens hebben uitgehaald. 

Met vriendelijke groet,  
(Ex-) herremenie St.Ofjas

Jaarlijks liepen we mee in de carnavalsoptocht. 
Inschrijven deden we als ‘individuele loopgroep’, 
wat elk jaar weer veel hilariteit gaf bij het in-
schrijfbureau. Er kwam telkens, om het kwartier of 
zo, iemand van ons met de mededeling: “Van Over-
dijk, individuele loopgroepen”. Tja die bestond 
niet en jij was toch al eens hier?? 

Omdat we de Houtwurmen hielpen met het opbou-
wen van de zaal en ook het versieren van ‘de 
Zwaan’ werden we ‘de stofjassen’ genoemd. Later 
door Prins Meutel, Frans Harskamp, uitgeroepen tot 
de Gouden Stofjassen. Na vele jaren vonden we dat 
we toch eens iets anders moesten doen en besloten 
we te stoppen. Het jaar daarop kwamen we, bij 
gebrek aan beter, terug als ‘ex-gouden stofjassen’. 

We hadden toen ook al de beschikking over muziek-
instrumenten en toen één van ons met enkele 
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derij van de familie Bressers hadden we de beschik-
king over een grote werkplaats, gereedschap en 
materialen om een wagen te bouwen. Dit begon 
heel summier met een platte wagen waarop een 

hokje was gebouwd. Maar de ja-
ren erna werd er rond november 
een idee bedacht en een plan 
gemaakt om een wagen te bou-
wen. Technisch werd het steeds 
meer door hydrauliek aange-
dreven en elektrisch bestuurd. 
Vaak moest er eerst een 
berekening gemaakt worden 
of het wel kon werken, wat 
we bedacht hadden. En 
soms moesten we details of 
ontwerp aanpassen, maar 
meestal ging het goed. 

Door de jaren heen wer-
den de carnavalswagens 
steeds groter en profes-
sioneler. We maakten 
de mooiste ontwerpen 
waarmee we meede-
den voor de eerste 
prijs. En we hebben 

deze ook twee keer 
gewonnen. Kennen jullie nog de 

wagens met de vallende schoorsteen van de melk-
fabriek, en de Beunmobiel wagen waar we een 
maishakselaar met een hooikanon in gebouwd had-
den? Hiermee hebben we tijdens de optocht in 
Spoordonk en Oirschot de route en menige dakgoot 
met papier versierd. We hadden bij alle drukkerij-
en in de omgeving afvalpapier opgehaald dat door 

Uit deze mix werd vriendengroep “De Beunhazen” 
geboren van totaal 9 man. Toen ze tieners waren 
groeiden ze op met de ponyclub, bier drinken, 
uitgaan bij ’t Zand etc. Ze hadden een onbezorgde 
jeugd, waarbij ze elkaar op zaterdag en zondag 
ontmoetten. Door de jaren heen, kwamen 
er ook vriendinnen en an-
dere aanhang bij, waar-
door “De Beunhazen” 
groep groeide in aantal. 

Toen we nog op de lagere 
school zaten, werd er met 
de carnaval altijd een op-
tocht gehouden. Buurtver-
eniging “Bijsterveld” was 
altijd een heel fanatieke 
buurt om carnavalswagen te 
maken. De vaders maakten 
de wagen en de moeders zorg-
den dat de pakken en de 
schmink geregeld werden. Dus 
al heel jong deden we met de 
buurt mee met de optochten. Op 
zondagmorgen altijd verzamelen 
bij café  ‘t Zand waar we dan ook 
de wagens van buurtvereniging ‘t 
Zand en de Papketel zagen. 
Op de parkeerplaats werden de wa-
gens al bekeken en beoordeeld. In 
een lange stoet gingen we van café ‘t Zand naar 
‘t turp, om mee te doen aan de optocht. 

Toen we rond de 15 jaar oud waren, vonden we dat 
we als vriendengroep “De Beunhazen” ook wel 
carnavalswagens konden gaan bouwen. Op de boer-

We gaan bijna 50 jaar terug. Een aantal jongens die op de Antonius school zitten 

kennen elkaar vanuit de buurt. Er werd vroeger veel buiten en op straat gespeeld, 

iedereen kende elkaar. Een aantal van deze jongens zat ook bij de ponyclub, waarbij ze 

ook jongens uit ‘t turp leerde kennen. 

mannen getrouwd en hadden kinderen gekregen. 
We zijn toen gestopt met maken van wagens, maar 
natuurlijk bleef carnaval kriebelen en keken we 
hier elk jaar naar uit. 

We zijn toen gestart met een dweilorkest, genaamd 
Volgend Jaor Better, wat later in naam gewijzigd is 
naar Eigenwijs. Een aantal van deze vriendengroep 
begonnen muzieknoten te leren en een instrument 
te bespelen. Na twee jaar was het eerste optreden. 
Alle dagen met carnaval met het orkest op pad. 
Ook met het orkest hebben we nog regelmatig met 
de optocht meegedaan. Hoogtepunt was altijd de 
maandagmorgen bij de Nachtegaal en ‘s middags in 
centrum Oirschot dweilen met dik 40 personen. 
Het orkest heeft in totaal 17 jaar bestaan maar is al 
diverse jaren geleden opgeheven. Carnaval vieren 
hebben wij altijd heel leuk gevonden, vooral als 
groep kijken wij nog met veel plezier terug op die 
tijd van toen.

onze Beunmobiel wagen rijkelijk verstrooid werd. 
In totaal hebben we in al die jaren 12 wagens 
gebouwd, van 1978 t/m 1990. 

Op het hoogtepunt van onze carrière (betreft 
carnavalswagens maken), hadden we concurrentie 
van de drie buurtverenigingen en vriendengroep de 
DorsTvlegels. Ook hebben we twee keer met de 
Eindhovense optocht en een keer in Hapert met de 
Kempenoptocht meegedaan. Veul plezier gehad. 

Door deze concurrentie werd het niveau steeds 
hoger, en vooraf werden al menige weddenschap-
pen afgesloten wie zou gaan winnen. De bakken 
bier die dan weggegeven moesten worden werden 
dan wel weer samen opgedronken, wat veel saam-
horigheid en plezier gaf. Vele jaren hebben we 
meegedaan aan de optochten waar wij als 
vriendengroep de Beunhazen heel mooie herinne-
ringen aan hebben. Er waren inmiddels al heel wat 

Witte ut nog,  Witte ut nog,  
de Beunhazen de Beunhazen 

hokje was gebouwd. Maar de ja-
ren erna werd er rond november 
een idee bedacht en een plan 
gemaakt om een wagen te bou-
wen. Technisch werd het steeds 
meer door hydrauliek aange-
dreven en elektrisch bestuurd. 
Vaak moest er eerst een 
berekening gemaakt worden 
of het wel kon werken, wat 
we bedacht hadden. En 
soms moesten we details of 
ontwerp aanpassen, maar 
meestal ging het goed. 

Door de jaren heen wer-
den de carnavalswagens 
steeds groter en profes-
sioneler. We maakten 

gewonnen. Kennen jullie nog de 

jeugd, waarbij ze elkaar op zaterdag en zondag 
ontmoetten. Door de jaren heen, kwamen 

de carnaval altijd een op-
tocht gehouden. Buurtver-
eniging “Bijsterveld” was 
altijd een heel fanatieke 
buurt om carnavalswagen te 
maken. De vaders maakten 
de wagen en de moeders zorg-
den dat de pakken en de 
schmink geregeld werden. Dus 
al heel jong deden we met de 
buurt mee met de optochten. Op 
zondagmorgen altijd verzamelen 
bij café  ‘t Zand waar we dan ook 
de wagens van buurtvereniging ‘t 
Zand en de Papketel zagen. 
Op de parkeerplaats werden de wa-
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worden maar ook dit lukte. De inrichting was 
professioneel te noemen. Het liep als een speer. 
Nadat voorzitter Carel van de Hamsvoort werd 
vervangen door Miriam Termeer verhuisden de 
Bonte Avonden naar sporthal de Kemmer. Doordat 
de avonden steeds professioneler werden uitge-
voerd werd de druk op de artiesten om hier in mee 
te gaan steeds groter. Dus werd er een deelnemers-
commissie opgericht. Er kwamen oefenavonden, 
er werd gezocht naar tekstschrijvers en personen 
die hielpen bij de uitvoering van een act. Op deze 
manier worden de huidige uitvoeringen nog steeds 
benaderd. Veel tijd en energie wordt gestoken in 
het werven van deelnemers en het begeleiden 
daarvan. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een 
groot scala aan deelnemers. Na een aantal jaren 
onder de leiding van Joris van Esch als voorzitter in 
de Kemmer, verhuisden de Bonte Avonden op een 
gegeven moment naar het Hof van Solms. Het avond 
programma werd verrassend genoeg in meerdere 
zalen gehouden. Hieruit blijkt maar eens te meer 
dat de organisatie elk jaar heel zorgvuldig wikt en 
weegt hoe de avonden het best ingevuld kunnen 
worden. Maar de formule zoals deze bij de oprich-
ting werd ingevoerd blijft hetzelfde. Een bonte mix 
van optredens in een carnavaleske bonte locatie. 
Ongetwijfeld komt er in 2022, nu onder leiding van 
Joyce Vogels, weer een uitvoering van dit niet weg 
te denken festijn. Vraag is natuurlijk waar deze 
gehouden gaan worden nu het Hof van Solms geen 
optie meer is.

De Bonte Avonden in zijn huidige vorm is opgericht 
in 2001. Onder leiding van Carel van der Hamsvoort 
werd de Stichting Bonte Avonden Skôn Orre Gat in 
het leven geroepen. Doelstelling was om door een 
bonte mix van Oirschotse deelnemers, jong en oud, 
ervaren en onervaren, een carnavalesk programma 
aan te bieden in een bonte accommodatie. Er werd 
nadrukkelijk draagvlak gezocht in o.a.  de Beerzen 
en bij Stichting Skôn Orre Gat. Deze Stichting 
leverde dan ook een bestuurslid om de lijntjes kort 
te houden. Verder moest alles van de grond af 
worden opgebouwd. Denk aan de fi nanciën, de 
artiesten, locatie enz. Maar alles liep voortreffe-
lijk. Al heel snel waren we eruit dat de (oude) Enck 
de locatie moest worden waar de uitvoeringen 
plaats zouden vinden.

Omdat er steeds werd gewerkt met een thema, 
moest de gehele accommodatie daar steeds op 
ingericht worden. Met ongeloofl ijk veel steun lukte 
dit en de eerste uitvoeringen werden 25 en 26 januari 
2002 gehouden. De avonden, met twee keer 350 
bezoekers, werden een groot succes. Met top-
optredens van o.a. Hans Latour, Frans Bevers, 
de gebroeders van Overdijk, Desnoots en uit de 
Beerzen Peter van Gerven en de Papa’s.  De muzi-
kale omlijsting van de avond was toen in handen 
van Beim Kronenwird. In de jaren die volgden 
bleven de avonden onverminderd populair. Nieuwe 
talenten zoals Henry van Loon, Rik van Bos en Gijs 
van Hout dienden zich aan. Hiermee werd de 
continuïteit van de deelnemers gewaarborgd.

Helaas werd de oude Enck afgebroken en moesten 
we op zoek naar een nieuwe locatie. Gezien popu-
lariteit van de Bonte Avonden, zochten we naar een 
locatie waar plek moest zijn voor ongeveer 500 
bezoekers per avond. Die plek werd verrassend 
genoeg gevonden in manege het Vierspan. Daar 
moest dan wel even een verwarmde tent in gezet 

Helaas dit jaar ook geen Bonte Avonden, dé opwarmer van het carnaval in Oirschot. Wel 

een stukje over de geschiedenis van dit gebeuren.

Bonte Avonden  Bonte Avonden  
Skôn Orre GatSkôn Orre Gat
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De Carnavalskwis 2021

Sinds jaar en dag worden ze uitgedeeld tijdens 
carnaval; de mottoplaatjes. Hiernaast zie er 
zeven. Uit welk jaar komen ze?

Vraag 1:

A

B

C

D
E

F

G

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

2021 wordt een jaar zonder carnaval. Dus geen Bonte Avonden of Skôn Hofkesbal en wat 
te denken van de optocht of het dweilen. Wel hebben we dit jaar een kwis. Wat weten 
jullie nog van al die jaren carnaval? De prijzen worden mede mogelijk gemaakt door 
Hoeve 1827 in de vorm van dinerbonnen.

Vraag 2:

'T Zand: 

Het Vrijthof: 

Sint Joris: 

De Zwaan:

Vraag 2:
Met carnaval is heel Oirschot te vinden in één van de vele horecagelegenheden die we 
rijk zijn. Tijdens carnaval hebben de horecagelegenheden een andere naam. Wat is de 
carnavalsnaam van onderstaande horecagelegenheden?

Adres: Haven 5 – 7, 5688 DR Oirschot | Tel: 0499-571339 | Mail: info@vandewaloirschot.nl
Bouw

Bouw- en woonplein

Versier je huis en voortuin 
en laten we samen Carnaval 
vooral dit jaar zichtbaar maken.

Skôn Orre Gat pakket 
van €27,75 voor €21,99

vandewal

Carnavalspakket 
van €22,04 voor €17,99

Natuurlijk hebben we nog veel meer denk aan raamstickers en wanddecoratie.
Bel, mail of app ons.

Telefoon: 0499-577126
Mail:    info@vandewaloirschot.nl
Whatsapp: 0499-571339

Ook houden we een wedstrijd wie het mooiste huis en voortuin heeft versiert.

1e prijs: Cadeaubon €100,- - Van de Wal – Oirschot
2e prijs: Cadeaubon €50,- - Van de Wal – Oirschot
3e prijs: Cadeaubon €25,- - Van de Wal – Oirschot

Deel je foto van je huis en voortuin op www.facebook.com/vandewaloirschot
met #vandewal voor zaterdag 13 februari 2021
Op maandag 15 februari maken we de winnaars bekend. P.S.: vier Carnaval volgens de maatregelingen en zorg goed voor elkaar!
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Vraag 5:
Zonder onze betrokken Oirschotse ondernemers is carnaval niet mogelijk. Kijk maar eens in
deze krant wie er allemaal meehelpen. Weet jij wie de ondernemers hieronder zijn?

A B

D

C

E

A:

B:

C:

D:

E:

Vraag 3:

Met carnaval moet je er niet te zwaar
aan tillen. Het enige wat je bij je moet
dragen zijn je munten en natuurlijk de
onderscheidingen van de Prinsen die je
door de jaren heen hebt gekregen. Van
wie zijn deze onderscheindingen, welke
vereniging en uit welk jaar?
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A:

B:
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D:
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A: 'T Zand: 1: Bonte Avonden

B: De Beurs 2: Inbloasavond

C: Bruin‐Café Oud Brabant 3: Halfvastenbal

D: De Enck 4: Start en inschrijven optocht

E: Cafe George Willems 5: Gehandicaptenmiddag

F: Cafe Buitenlust 6: Sauwelavonden

G: Café de Nachtegaal 7: Start As 't zoo moet

H: Hof van Solms 8: Rariteitenveiling

I: De Kemmer 9: Kindermiddag

J: Café Vingerhoeds 10: 't Skôn Hofkes bal

K: Sint‐Petrusbasiliek 11: Start de Dweil

Vraag 4:
Door de jaren heen zijn er heel veel evenementen georganiseerd door de verschillende
horeca in Oirschot. Wat kan je waar gaan doen?

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:
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Vraag 8:
Het belangrijkste moment tijdens carnaval is toch wel de optocht. Uit welk jaar komen
deze foto's?

Succes met de kwis! Lever je antwoorden in via de mail:
Secretariaatskonorregat@gmail.com of per post: Doctor van Wamelstraat 2, 5688 EB

Oirschot

Vraag 6:
De belangrijkste persoon tijdens caranval is de Prins. Iedereen kent Prins Pils wel, maar
weet jij wie deze Prinsen zijn? En in welk jaar en van welke vereniging?

Vraag 7:
Tonpraten is al sinds jaar en dag verbonden aan carnaval. 't Zand, de manege, de Kemmer
en Hof van Solms zijn allemaal locaties waar we de beste buuts en acts hebben kunnen
zien. Weet jij wie dit zijn in het echt en tijdens de acts?
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Een warm hart Een warm hart 
voor horeca Oirschotvoor horeca Oirschot

NAMENS STICHTING SKÔN ORRE GAT

Wie deze kleurplaat het mooist inkleurt wint een leuke 
prijs, aangeboden door speelgoedwinkel Fun & Joy. Stop 
het resultaat in de brievenbus bij Zoete Ermgaard 10, 
5688 VZ in Oirschot of maak er een foto van en stuur 
deze naar secretariaatskonorregat@gmail.com.

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Café 
Buitenlust

Oirschot

Dinercafé 
‘t Kroegske




