Het Oeteldonks Dùrpsneis, het nieuws uit, van en over Oeteldonk

Nummerke èllef min zeven, tweeduuzend en twaolf

Agenda

Vervolg

Zondag 5 februari 2012
Snertconcert Sociëteit Orthinon
Nico Schuurmanshuis - Ketsheuvel 50, Orthen.
Aanvang 14:11 uur. Toegang en snert gratis.

Vervolg zaterdag 11 februari 2012
Jankbokaal en uitreiking van
“De Zinken Emmer met de Gaten”
De Stallen van café de Smidse. Torenstraat 8,
Oeteldonk. Aanvang 14:11 uur. Toegang
gratis. Voor de 29e maal wordt gestreden om
de Jankbokaal.

van 5 t/m 12 februari

Carnavalsopwèrmer
CV De Herrieschuppers, CV De Poffers,
CV De Stiefels. Feestcafé Lalalaa.
Ridderstraat 10, Oeteldonk.
Aanvang 14:11 uur. Toegang gratis.
Dè is bij ons Oeteldonk
VVV-carnavalswandeling 2012.
Verzamelplaats: midden op de Parade.
Aanvang 14:11 uur. Kosten: € 13,11 p.p. incl.:
toegang Oeteldonks Gemintemuzejum,
brandewijn met suiker, een ‘neutje’ tussendoor en een Oeteldonks aandenken.
www.vvvdenbosch.nl/go/wandelen.
Maandag 6 februari 2012
Start websitespel
www.oeteldonk.org. Aanvang 00:11 uur.
Deelname gratis. Ook dit jaar zal uw kennis
over Oeteldonk worden getest door de vragen en opdrachten die vanaf vandaag op de
www.oeteldonk.org te vinden zijn. Op donderdag 16 februari wordt de laatste vraag
gesteld en wordt tevens de sleutel tot de
oplossing gegeven. De elf dagoplossingen
en uitkomst van de opdracht kunt u mailen
naar webspelleke@oeteldonk.org. Wanneer
alles klopt, krijgt u in de loop van vrijdag 17
februari een uitnodiging om op zaterdag 18
februari naar het evenement Boergondiez
Oeteldonk in het Amadeirohuis te komen.
Daar hoort u of u de winnaar bent geworden.
Dinsdag 7 februari 2012
Radio&TV Kiepevel 2012
Ministerie van Pers, Publiciteit en Communicatie.
Café De Graven van Leuven.
Wolvenhoek 8, Oeteldonk.
Van 20:00 tot 22:00 uur. Toegang gratis.
Woensdag 8 februari 2012
Oetelkrabbelknutselfeest
Inleveren tekeningen. Secretariaat
‘Oeteldonksche Club van 1882’. Zusters van
Orthenpoort (zijstraat Hinthamerstraat).
Tussen 14:00 uur en 16:00 uur.
Kletsavond (tweede van de drie)
Stallen van café de Smidse. Torenstraat 8,
Oeteldonk. Aanvang 20:11 uur. Toegang gratis.
Donderdag 9 februari 2012
Sluiting inschrijving Jankbokaal
Café de Smidse. Torenstraat 8, Oeteldonk.
Sluitingstijd 24:00 uur. Inschrijven is mogelijk
via een inschrijfformulier dat vanaf begin
januari kan worden opgehaald, ingevuld én
ingeleverd bij café de Smidse.
Vrijdag 10 februari 2012
Lidmaatschap Vereniging
Oeteldonksche Club van 1882
Secretariaat ‘Oeteldonksche Club van 1882’
Zusters van Orthenpoort (zijstraat Hinthamerstraat). Van 11:11 uur t/m 16:11 uur.
Met nog ruim één week te gaan voor carnaval is het vandaag een mooi moment om lid
te worden van de vereniging Oeteldonksche
Club van 1882. Kijk voor de mogelijkheden
op www.oeteldonk.org en loop binnen bij
het secretariaat.
Zaterdag 11 februari 2012
Uitreiking Jaarplaatjes 2012
Uitreiking Jaarplaatjes 2012. Feestcafé Lalalaa,
Ridderstraat 10, Oeteldonk.
Aanvang 13:11 uur. Toegang gratis.
Dè is bij ons Oeteldonk
VVV Carnavalswandeling 2012.
Verzamelplaats: midden op de Parade.
Aanvang 14:11 uur. Kosten: € 13,11 p.p. incl.:
toegang Oeteldonks Gemintemuzejum,
brandewijn met suiker, een ‘neutje’ tussendoor en een Oeteldonks aandenken.
www.vvvdenbosch.nl/go/wandelen.

Oetelkrabbelknutselfeest
Ook dit jaar is het Oetelkrabbelknutselfeest er weer. Een teken- en knutselwedstrijd voor
alle Oeteldonkse kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Het thema van dit jaar:
‘Oeteldonk houdt oe jong’. Een deskundige jury beoordeelt alle werken en er zijn leuke
prijzen te winnen.
Wil je meedoen aan de tekenwedstrijd?
Maak dan een mooie tekening waarin het thema terugkomt. Alleen tekeningen op
A4-formaat worden door de jury beoordeeld. Schrijf op de achterkant van je tekening je
voor- en achternaam, je adres, de naam van je school, de groep waarin je zit en je leeftijd.
Vanaf woensdag 8 februari kunnen de tekeningen tussen 14:00 uur en 16:00 uur bij het secretariaat van de Oeteldonksche Club aan de Zusters van Orthenpoort worden ingeleverd. We
vinden het leuk als je dat zelf komt doen. Je ontvangt een vetleren medaille als aandenken.
De knutselwedstrijd
Meedoen aan de knutselwedstrijd kan alleen met je eigen klas. Je school heeft hierover
informatie ontvangen. Je kunt de knutselwerken tot uiterlijk 22 februari in de etalages van
de binnenstad bewonderen. Als je meedoet met knutselen, heb je kans dat Prins Bram I bij
jouw school op bezoek komt. Voor meer informatie kun je mailen naar okkf@oeteldonk.org.

De kroegbaos zingt
Op carnavalszaterdag 18 februari houden carnavalsverenigingen Tusseneusenlippe, Gère
Weg, St.Ofnest en Veni Vidi Vici en vijf kroegen (stadsherberg ’t Pumpke, De Graven van
Leuven, Feestcafé Lalalaa, Plaats Royaal en
Loenz) het evenement ‘De kroegbaos zingt’.
Vijf kroegbazen zingen ieder twee Oeteldonkse
carnavalsliedjes en worden vocaal bijgestaan
door hun beste klanten onder het motto:
‘Munne kroegbaos zingt meej z’n beste kliejuntèle’. Voorafgaand aan deze tocht worden voor
€ 10,- handige meezingboekjes verkocht met
alle teksten. Bovendien zit er in ieder boekje

vijf consumptiebonnen, voor iedere kroeg één.
De opbrengst van de verkoop van de boekjes
gaat naar de Stichting Veur Mekaor. Deze stichting is onder meer verantwoordelijk voor de
rolstoeltribune tijdens de Grote Optocht.
Dit muzikale evenement start om 12:00 uur
in Stadsherberg ‘t Pumpke. De hele middag
wordt er steeds een andere deelnemende
kroeg bezocht. Een Oeteldonkse jury beoordeelt de zingende koegbazen. Tijdens de
feestelijke finale om 17:00 uur in De Graven van
Leuven aan de Wolvenhoek wordt de winnaar
bekend gemaakt.

D’n Oeteldonkse Traaijout

Stêên of Fêêm

Carnavalsvereniging De Gieters houdt
op vrijdag 17 februari voor de 13de keer
‘D’n Oeteldonkse Traaijout’. Tijdens d’n
Oeteldonkse Traaijout krijgen deelnemers
van diverse Oeteldonkse evenementen
zoals de Poemiek, de Jankbokaal en de
Kletsavonden, nog een keer de kans om
hun kunsten voor een Oeteldonks publiek
te vertonen. Ook wordt er deze avond
een relatief onbekende Oeteldonker
‘ Onder de Sproeier’ gezet. Hij of zij ontvangt een wisseltrofee voor zijn of haar
verdienste binnen de Oeteldonkse
gemeenschap. Aanvang: 20:33 uur in De
Knillispoort, Korte Waterstraat 14. De toegang is gratis, maar ’n schôôn pèkske of
oewe kiel is wel verplicht.

Voor het 7e opeenvolgende jaar presenteren
de kroegbazen van cafés Lalalaa en Plaats
Royaal, Marcel van Zwam en Robbie de Vaan,
op donderdag 16 februari in de Ridderstraat
de Worstenbrôôdwee. In navolging van
bekende ‘Walk of Fame’ wordt rond 17:15 uur
op de Worstenbrôôdwee ‘de Stêên of Fêêm’
onthuld. De Stêên is een eerbetoon aan
degenen die een bijzondere rol in Oeteldonk
spelen of gespeeld hebben. Dit jaar is de Stêên
een eerbetoon aan Jeugdzaken dat al 55 jaar
in Oeteldonk een belangrijke rol speelt.
Iedereen is van harte welkom op de Worstenbrôôdwee. Rond 14:33 uur wordt er (wat aan
de late kant) geluncht, met natuurlijk worstenbroodjes. Tijdens de feestelijke middag treden
diverse Oeteldonkse artiesten voor u op.

Cd-presentatie SCHIJF van VIJF
Café de Graven van Leuven. Wolvenhoek 8,
Oeteldonk. Aanvang 15:11 uur.
Toegang gratis, carnavalskleding verplicht
Presentatie van een cd met de nummers van
Ad Fundum, Attenooije, Ut, Stadsherberg ‘t
Pumke en Café De Graven van Leuven.
Gift um unne Peer
Tetteravond CV De Pereplukkers.
Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel.
Helftheuvelpassage 115, Oeteldonk.
Aanvang 19:33 uur. Toegang gratis.
Grand Gala du Kwèk
Koninklijke Harmonie ‘s-Hertogenbosch.
Hoftheater der Amadeiro’s. Parade 23,
Oeteldonk. Aanvang 19:55 uur.
Zaal geopend vanaf 19:33 uur.
Zondag 12 februari 2012
Carnavalskoffieconcert
Heineken Fanfare
Hoftheater der Amadeiro’s. Parade 23,
Oeteldonk. Aanvang 11:11 uur. Zaal open
om 10:33 uur. Toegang gratis. Vol is vol!
Dè is bij ons Oeteldonk
VVV Carnavalswandeling 2012.
Verzamelplaats: midden op de Parade.
Aanvang 14:11 uur. Kosten: € 13,11 p.p. incl.:
toegang Oeteldonks Gemintemuzejum,
brandewijn met suiker, een ‘neutje’ tussendoor en een Oeteldonks aandenken.
www.vvvdenbosch.nl/go/wandelen.
Opwerremer Gin Nôôt
CV Gin Nôôt. Café de Hertog.
Hinthamerstraat 83, Oeteldonk.
Aanvang 14:11 uur. Toegang gratis.
De Veurpruuver
CV De Krukskes. Hoftheater der Amadeiro’s.
Parade 23, Oeteldonk. Aanvang 14:11 uur.
Zaal geopend vanaf 14:00 uur. Entreekaarten
à € 7,00. De Veurpruuver is inmiddels voor
vele Oeteldonkers de traditionele start om
alvast te pruuven aan het komende carnaval.
Kijk op www.krukskes.nl voor meer informatie.
Grôôte Generale
‘t St.Ofnest. Eurohotel. Kerkstraat 56,
Oeteldonk. Aanvang: 15:11 uur.
Toegang gratis. ‘t St.Ofnest draait warm
voor de carnaval.
Kom ut vuule
Veurpruuven in Café In de Keulse Kar.
Aanvang: 13.11 uur. Toegang gratis.
M.m.v. CV de Herrieschuppers, diverse carnavalsclubs en carnavalsduo Niek en Danny.

Colofon

Deze Oeteldonkse pagina wordt u
zes weken lang aangeboden door
de Bossche Omroep en het
ministerie van Pers, Publiciteit
en Communicatie, onder
auspiciën van de Vereniging
‘Oeteldonksche Club van 1882’.
Als u uw evenement ook op
deze pagina wilt hebben, kunt
u een e-mail sturen naar:
durpsneis@oeteldonk.org.

