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nodig?

Heb je hulp nodig bij jouw website,
online academie of huisstijl?

WORKFLOORonline zorgt voor jouw
on-en oﬄine communicatie
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Jouw uitstraling, mijn werkvloer !

Floortje van de Kerkhof | www.workﬂooronline.nl

Jheronimus Accountants
Heilig Hartplein 6a | 5275 BM Den Dungen
073-2050322 | www.j-acc.nl

AACHTERSTEVURRE
Pasfoto’s in
Krabberdonk
s
gen
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Bel één één tweej
Als oewe voet niet veuruit wijst maar
aachterstevurre
Bij alle andere pijntjes klopt u maar bij
ons op den durre

• bedrijfsfotografie
• trouwfotografie
• gezinsfotografie
• studiofotografie
Fotostudio BOXimages
Frank van Boxtel
Heesterveld 53
5271 XM St. Michielsgestel

A: Litserstraat 5a 5275 BS Den Dungen
T: 073-6232222
E: elles@fysiocompany.nl &
gijs@fysiocompany.nl
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De Kommissaris kijkt terug…
(vanuit bestuur Krabberdonkse Koepel)

Krabberdonk – Na ruim 11 jaar draagt Toine van Vught zijn voorzittershamer na dit seizoen over
aan zijn opvolger. Hij stopt als Kommissaris van de Prins van Krabberdonk en treedt terug uit het
bestuur van de Krabberdonkse Koepel. Een goed moment om dus aachterstevurre te kijken met
deze karnavalsvierder in hart en nieren en Krabberdonks prominent!
Beste Krabbers en Krabberinnen,
Dit jaar valt mij als Kommissaris van de Prins van Krabberdonk, de eer te beurt om de KrabberKoerant te besluiten met een woord van
afscheid…
Na een periode van zo’n 11 jaar is het echt tijd om de fakkel door te geven aan de nieuwe Kommissaris, die momenteel nog mijn stagiaire
is. Het bestuur van de Koepel is een vernieuwing aan het doormaken; de zaak aan het opfrissen en ik denk dat dat een goede zaak is. Want
juist nu is het van groot belang om nieuwe mensen hun input te laten geven in de nieuwe ideeën voor karnaval. Veel wat er in de afgelopen
periode is neergezet is heel goed, daar mogen we ook terecht trots op zijn, maar het is voor de continuïteit van groot belang dat we blijven
kijken naar wat we beter kunnen doen en zoveel mogelijk mensen te activeren. Samen vur Krabberdonk, nietwaar?!
Als ik terugkijk op die afgelopen 11 jaren hebben we als Koepel en met alle vrijwilligers in kommissies daarom heen, veel bereikt. Denk
bijvoorbeeld aan de mooie Moeskrabber op het Heilig Hartplein. Of de opening van onze Ambassade in Oeteldonk als antwoord op de
aanstelling van een Konsul van Oeteldonk in Krabberdonk. Die leuke ludieke lijntjes met Oeteldonk kwamen vooral prachtig tot uiting
tijdens de zgn. dassenwissel in 2019. Peer van dun Muggenheuvel hummuszelleve, ondersteund door zijn geminteroad en met muzikale
ondersteuning van de Kikvorsschen, ontving toen bij de dassenoversteekplaats op het grensgebied Oeteldonk-Krabberdonk aan de
Bosscheweg de eerste Krabber-Oeteldonkse das.
Maar ik kijk vooral trots terug op het jeugdcarnaval in Scratch. Daar heeft een grote groep vrijwilligers een fantastisch meerdaags evenement
neergezet waarmee alle KrabberKids karnaval in Krabberdonk waarborgen. Komplimenten!
Daarnaast heeft het koncept van één Krabberdorp ook weer nieuwe mogelijkheden gegeven. Hopelijk kunnen we dit in de nabije toekomst
nog verder uitbreiden. Ik spreek dan ook graag een woord van dank uit aan Horeca United, die deze taak steeds weer op zich neemt.
Kortom, het is goed te zien dat karnaval volop leeft in Krabberdonk; het aantal actieve karnavalsvierders blijft nog steeds groeien. Ik ben er
dus van overtuigd dat karnaval in Krabberdonk een mooie toekomst tegemoet gaat en draag met een gerust hart het stokje over. Het nieuwe
koncept met de vele actieve kommissies (de stageopdracht van mijn opvolger Marcel Voets) nodigt uit tot deelname en nieuwe initiatieven die
leiden tot verdere groei van ons mooie karnaval in Krabberdonk.
Voor mij was het een onmetelijke eer om Kommissaris van de Prins te mogen zijn geweest en ik wens Marcel dan ook al het goeds en vooral
heel veel plezier in het uitoefenen van deze belangrijke functie. Krabberdonk aachterstevurre vùrut! #Knodrebbark
Toine van Vught
Scheidend Kommissaris van de Prins van Krabberdonk

Ok de KrabberKoerant goa aachterstevurre dì joar!
(van KrabberKorrespondent Heìn van Hebscheute)

Krabberdonk – Ja, ut kan vur de ervaren abonnee netuurlijk gin verrassing zèn mì zo’n
theema. Ok de KrabberKoerant is aachterstevurre vurm gegeeve! Dus de vurpagina vende
himmol op de aachterkaant en ut slotwoord van d’n Kommissaris ziede al op de uurste
pagina. Zal ekkes wennen zèn, mar alles stù d’r in.
Tis allìn un kwestie van ‘umdenken’ en aachteroan beginne en trugùt blaoiere es ge dè fijn
vèint. Of gewòon van vurre noar aachtere mar dan trefte muskien un andere volgorde oan es
ge verwaacht had… En ik snap dè dè laastig is vur ouw, mar wees blìj dè we 11 joar geleeje
ut theema nie zo letterluk genoome hàn toen ut ‘Op zunne kop’ was, of nog erger, un joar
loater in 2012 toen ut zellufs ‘ ’t Drèjt’ war!? Dan hadde ut nog lastiger gevonde. Dus geniet er
mar lekker van en bloaiert ‘r mar un bietje willekurrig durheene. Dan komde vaneiges alles
teege. Veul plezier en un goei karnaval gewenst ondanks de roar umstandigheeje!
!navre teineg, knodrebbarK#
…nezel nerovetsrethca éh neget seiv tlaV .S.P
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Lammershof 3
5275 JT Den Dungen
T 073 594 37 73
info@qualicount.nl
www.qualicount.nl
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Met jouw danstalent
een uitglijder gemaakt?
Ook tijdens carnaval zijn we er voor jou.
vertrouwd, verzekerd, Veldsink.
Petrus Dondersplein 10, Sint-Michielsgestel | 073 - 503 39 99 | sint-michielsgestel@veldsink.nl | veldsink.nl

4

16 MAART - LIJST 1

Wij zijn dit jaar weer van de partij!
U ook?

FIJNE CARNAVAL!

Kolofon
KrabberKorrespondenten:
Tulpe Armen
Rose Rijken
Relinde van Drunen
Hein van Hebscheuten
Roy Hellings
KrabberKiekjes:
Box Images – Frank van Boxtel
Vormgeving & Opmaak:
WORKFLOORonline – Floortje van de
Kerkhof
KrabberKartoens:
Frank Spierings
Ben Kok
Advertenties:
Lieke Leijten
Suzan Rus-Cooijmans
Krabberpin & -logo:
Ontwerp- & stylingadvies – Marion
Cooijmans
Krabberkloud:
www.krabberdonk.nl

KrabberKalender 2022
(van de KalenderKommissie)

Krabberdonk – Normaal gesproke hadde hier al die skôn
eejvenemente van Krabberdonk kunnen trugveìjne. Mar mì al diej
maatregele en de vurbreiding die nòddig is, ist gìn doen um iets te
organisere. Loate we gewòòn kèjke wèttur op zoatterigmiddig 26
feejbruwari meuglik is en dan moake we d’r mì mekoare wel iets
van. Muskien ontstoa d’r wel un spontoan KrabberKaraokeKontest
es we ammol gevaccineerd, gecontroleerd en geplaceerd
op anderhalleve meter afstànd van mekoare in één van de
KrabberKroege zèn.
Hoe dan ok, de KrabberKalender hieronder is nu nog moagdelik
wit. Dus vat un pen erbè en vul oew eigeste kalender oan. Zo kunde
zelluf binne de grenzen van wè t’r mag van de overhèd en meuglik
is in de kefees of op stroat karnaval in Krabberdonk invulling geeve.
Desnoods vierde ut aachterstevurre…

26 ri

februa

Facebook:
Krabberdonk

27

februari

Instagram:
Krabberdonk_karnaval
Oplage:
3.333 stuks – dorpskernen Den Dungen
en Maaskantje
Abonnementen:
Niet mogelijk, maar elke vrijwillige
bijdrage op rekeningnummer
NL23 RABO 0112 993 680 wordt
gewaardeerd 

28

februari

1

maart

Adverteerders:
Gelukkig een flink aantal met een groot
Krabberhart. Zonder jullie was deze
Koerant en de Krabberdonkse OpKikker
niet mogelijk. Dus…

Hartstikke bedankt &
mede door jullie
gaat Krabberdonk
aachterstevurre
vuruÌt!!
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Krabber
Kiekjes
Koôwpe?

(vanuit de Kommerciële KrabberDoKa)
Krabberdonk – En ut antwoord op die vroag
is: Ja da kan! D’r is noameluk unne mooije sait
genoamd http://boximages.nl/webwinkel
wor dè ge al die skon fotoows uit dees krant
kunt bestellen. Of ge kunt ok via verkoopsite
www.oypo.nl de fotoownummers durmeele
noar info@boximages.nl. Dan komme d’r gin
bestelkosten bè en kunde de KrabberKiekjes
ophoale in de fotostudio in ut Heesterveld.
Tot slot, noamus de voltallige redaksie danke we
Frank wederum vur z’n joarelange, belangeloze
inzet um karnaval in Krabberdonk un gezicht
te gève en um al die skon herinneringe vast te
leggen. Dankewel!

Krabberdonkse Koepel kommuniceert
krachtiger!
(van de KommunikatieKommissie Krabberdonkse Koepel)
Krabberdonk – Eén van de konklusies die de Koepel uit het KrabberdonksKlankbord van
vorig jaar heeft gehaald, betrof de kommunikatie richting klubkes, kommissies en rest van
de achterban en geïnteresseerden. Dit thema is vervolgens enthousiast opgepakt in de
Kommissie KrabberdonkseKommunikatie. En dat heeft geleid tot een flink aantal nieuwe
initiatieven die ertoe bijdragen meer verbinding tussen alle partijen rondom karnaval in
Krabberdonk te bewerkstelligen.
Zo is de K-klank in vrijwel alles doorgevoerd. Dat zorgt, naast herkenning, voor een eigen,
onderscheidende stijl van Krabberdonk ten opzichte van andere karnavalsdorpen. En het
stimuleert de kreativiteit. Daarnaast zijn er nieuwe kommunikatiekanalen, -middelen en
-momenten ontwikkeld. Hieronder een kort overzichtje:
• KrabberKloud, de nieuwe internetsite
• huisstijl Krabberdonkse Koepel
• Krabberdonk Kèktzezittuh, 2-wekelijkse stream tussen 11-11 en karnaval
• Een podKast-serie Krabberdonks Keuvelen
• Het Krabberdonks Karnaval Kanaal op jouwtjoep
• Regelmatige nieuwsbrief in de vorm van het Krabberdonks Kommunikeej
• Krabberdonkse Kickoff (gezamenlijke aftrap rond sept-okt)
• Krabberdonk Kèkttrug (evaluatiemoment 11 dgn na karnaval)
Dus zorg dat je jezelf abonneert op al deze kanalen en middelen. Dan blijf je op de hoogte over
karnaval in Krabberdonk en kun je interaktie aangaan. Want mocht je nog tips, opmerkingen
of vragen hebben, maak dan ajb gebruik van het navolgende e-mailadres: kwilwakwijt@
krabberdonk.nl.
We horen graag van je! Want we gaan samen vur Krabberdonk en Krabberdonk is vur en dur
iedereen! #knodrebbark
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Voor al uw beenmode
Website:
www.socks4u.nl
Socks4U
de firma voor al Tel.
uw +31649970534
beenmode.
Emailadres:
info@socks4u.nl
* naadloze
sokken * sterke werksokken

* grote maten 46-48 / 48-50 / 51-53
* sokken zonder elastiek
* 100% Bio Cotton
Socks4U staat voor goede kwaliteit,
tegen een betaalbare prijs.

Voor al uw beenmode
Website: www.socks4u.nl
Emailadres: info@socks4u.nl
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Tel. +31649970534

Keiskôn KrabberKraamKoopjes!
(voor de koopgrage KrabberKonsumenten)

Krabberdonk – Ge moet er toch nie oan denke dattur miense mì karnaval oan oe vroage woar
ge vandoan kumt?! Da kunde hil hèndig vurkomme dur zichtbaar de Krabberkleure en aander
offisjeel matriejaal te draage. Want karnaval is netuurlik bè utstek ut fìst woarbè ge oew eige
lekkur kleurrijk utdost en loat zien wor dè ge trots op bent. Dus vur wè mooij versieringe gòdde
dan al snel ekkes langs bè dun hofleejvransier. Want da kan nie mir onlijn… tis 2022 wittewel?

Vennaf begin januwari kunde gullie wir bè Jumbo Janssen innut turp oew embleemkes, pinnekes,
Keelwermers, KlapperKleej of aander skon gerèij kòowpe. Zurrug dus dè oewen kiel of jeske wir oan de leste
moode voldu. Vur de prijs hoefde ut nie te loate in ieders geval. Hier un overzigje mì wè getalle. Zò es ge ziet
kunde hendig loate zien da Krabberdonk aachterstevurre vuruit goa
Prijzen:
Krabberdonks KlapperKleed (vlag): 		
€ 25,00
Krabberdonks Keelverwermer (das):		
€ 11,00
Krabberdonks Kleefploatje (magneetsticker): € 4,00
Krabberdonks Knutselspul:
• Badges/Borduurlogo’s:			
€ 5,00
• Pins:						
€ 3,00
• Tulpjes:					
€ 3,00

KrabberKraam utgebrèìjt!
(voor de kieskeurige KrabberKonsumenten)

Krabberdonk – Noast dees traditionele KrabberKoopjes zèn ur onder oanvoering van de
Kommissie Krabberdonk Kommercieel dì joar ok aandere Koopjes beschikbaar. Zò is in
samenwerking mì Hans Toelen, dun Molenbakker un oantal lekkere, ambachtelijke producte
ontwikkeld. Denk oan unne oven- en overheerlikke KrabberKeek. Ok zun ambachtsbroeder
Han Goossens is bezig mì ut ontwikkele van un lekkere Krabberdonkse Klontjesmik. En wie
wit komme er ok nog wel aander lekkernèije innut assortiment, zo ès KrabberKrwazantjes,
KrabberKrentemik, KrabberKaasKnabbels, Krabberdonkse KokosmaKronen,
KrabberKruidKoek of vult zelluf mar in…
En ut mooije is dè van elleke oankoòwp d’r ok un klein gedeelte noar de karnavalskas van
Krabberdonk goa. Dus ge doet 3 goei dinger es ge zô iets oankoòpt: ge steunt d’n ondernemer,
Krabberdonk én ge hèt nog iets lekkers vur thuis ok Dus wees loyaal, koop lokaal!
En wa hedde oan al die lekkere KrabberKnabbels es ge er nie un mooi plenkske onder kunt
legge of een bekske koffie bè kunt drinken, turwijl ge noar de KrabberKloud kèkt of noar ut
Krabberdonks Keuvele lustert? Nouw, dè bedoel ik dus. Durrum hèn dees KrabberKameraden
ôk hun diensten en kunde beschikboar gesteld um dè en nog veul mì meuglik te moake. En doar
zèn we hun zèèr erkentelik vur netuurlijk. Samen vur Krabberdonk!
Dus un dikke dankoewel oan:
•
Fish beletteringen
•
Videoteam De Donk
•
Decoriginals
•
Lannet IT
•
Brabant Hout
•
De Molenbakker
•
Bakkerij Han Goossens
•
Jumbo Janssen
•
Horeca United
•
Smit & Dorlas
•
Ben Kok
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Star-light,
Natuurgeneeskunde
Een praktijk
gespecialiseerd
in Energetische
Therapie en EMDR
Energetische therapie kan ingezet worden bij
elke ziekte of aandoening van lichamelijke
en/of psychische aard. EMDR kan aanvullend
worden ingezet bij trauma’s en angsten.

Star-light, Natuurgeneeskunde
Therapeut Carola Duis-Hendrikx
Woudseweg 35, 5275 JJ Den Dungen
Tel.nr. 073-8500411
Website: www.star-light.nl / E-mail: info@star-light.nl

Brabant hout
B

www.brabanthout.nu

Tweewielers en Minicars
Reparaties

NESNEW JIW
NEE NEEREDEI
!LAVANRAC ENJIF

Als het carnavalsfaced weer voorbij
is, kan je gezicht wel
wat hulp gebruiken.
Bel Maureen van der Horst: 06 48 93 67 66
Veldstraat 6, 5275 BE, Den Dungen

Spurkstraat 55 – 5275JB Den Dungen – T. 073 594 1267 – E. info@gebrvanderaabv.nl
WWW.gebrvanderaabv.nl
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Wie wordt de 17e ontvanger van het KrabberKleinood?
(vanuit C.V. “de Krabberoetels”)
Krabberdonk – In 2021 viel de onmetelijke eer te beurt aan Adrie
Vorstenbosch. En dat was zeer bijzonder, omdat zijn zoon Dennis een
jaar eerder het KrabberKleinood had mogen ontvangen. Zowel vader
als zoon mogen zich nu dus trotse eigenaar van het KrabberKleinood
noemen! 14 andere onmisbare en/of onzichtbare krachten gingen
hen al voor. Maar wie wordt de 17e ontvanger? Wie heeft volgens jou
zich de afgelopen jaren ‘aachterstevurre’ gewerkt om karnaval in
Krabberdonk tot een succes te maken ?
Want zoals elk jaar worden kandidaat-winnaars aangedragen door de
Krabbers en Krabberinnen. Via Facebook en lokale media hebben de
Krabberoetels al opgeroepen om mogelijke ontvangers te nomineren.
Dus geef ajb vòòr 20 februari jouw kandidaat aan via
gerrydekeijzer@gmail.com.
Met het KrabberKleinood wordt een persoon of groepje officieel en in
de openbaarheid bedankt voor het vele werk voor het Krabberdonkse
karnaval wat met name achter de schermen plaatsvindt.

KrabberKollekte kan ook
dit jaar weer digitaal!
(door de Krabberdonkse Kashouwer)

Krabberdonk – Nadat we vorig jaar door de coronamaatregelen gedwongen werden
om digitaal te kollekteren, bieden we u dit jaar graag wederom die gelegenheid.
Want het gemak dient de mens, nietwaar. En in dit geval spekt het ook de Krabberdonkse kas voor de organisatie van KinderKarnaval, KrabberKaravaan, OpKikker en
nog meer activiteiten.
Dus maak ajb gebruik van de QR-code hiernaast. Elke vrijwillige bijdrage van 11 eurocent of een veelvoud daarvan is welkom en wordt zeer gewaardeerd.
Alvast bedankt dat je met jouw bijdrage laat zien dat Krabberdonk ook aachterstevurre
de beste is!
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Scan de QR-code om te betalen voor
KrabberKollekte 2022.
Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 27 november 2023.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=rbNWVFGSLa07xJaeUVaDw
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Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

12.30 - 18.00 uur
12.30 - 18.00 uur
12.30 - 18.00 uur
12.30 - 18.00 uur
12.30 - 18.00 uur
08.30 - 16.00 uur

Den Dungense Molen
Hoogstraat 91 • 5271 XA Sint-Michielsgestel • telefoon (073) 594 12 71
Fax (073) 594 32 90 • info@dungensemolen.nl • www.dungensemolen.nl

In de authentieke molen “De Pelikaan” uit 1864 vindt u de Dungense
Molenbakker. Elke dag bereiden wij met liefde onze producten en maken
we uitsluitend gebruik van biologische en natuurlijke ingrediënten.
Bij ons kunt u terecht voor het beste, lekkerste en gezondste brood.
De Dungense Molenbakker is geopend op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op zaterdag van
8.00 tot 16.00 uur.

Dungense Molenbakker
Hoogstraat 91a • 5271 XA Sint-Michielsgestel • telefoon (073) 782 01 02
info@dungensemolenbakker.nl • www.dungensemolenbakker.nl
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Ons eigen feestje
Weer een jaar in stilte
Niet alles kunnen zien
Geen vele mensen bij elkaar
Geen écht karnaval bovendien
Maar in Krabberdonk ben je
samen
Vier je karnaval nooit alleen
Dansend door de kamer
In gedachten bij iedereen
Anderhalve meter polonaise
Thuis toch met elkaar
Die momenten beleef je ook hier
En niet alleen maar daar
Dus of dat het dit jaar thuis is
Of tussen de Krabberdonkse
kleuren
Maak er je eigen feestje van
Krabberdonk aachterstevurre
Tulpe Armen
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De makelaar voor de Krabberdonkers

Riolering, water- & gasleiding

Boeken - Cadeauartikelen – Cadeaukaarten - Wenskaarten – Tijdschriften
Kantoorartikelen – PostNL-punt – Loterijen – OV-oplaadpunt

PRIMERA KAPTEIJNS-MINKELS
Sint-Michielsgestel
www.primera.nl

Centrale verwarming
Sanitair
Dak- en zinkwerk

06 53472170

info@loodgietersbedrijfmarkdelaat.nl

www.loodgietersbedrijfmarkdelaat.nl

Advertentie 57x87mm Krabberkoerant.indd 1

06-01-11 10:21

HOUTMAN+SANDER
Landschapsarchitectuur
Groot Grinsel 3 5275BZ
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DEN DUNGEN

C.V. De Perketuuters 44 jaar jong!
(van de jubileumcommissie zelf)
Krabberdonk – Een deel van de Perketuuters nadert inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd. Als vereniging voelen we ons echter
44 jaar jong en dat gaan we vieren rond carnaval 2022. Als ‘oudere jongeren’ dan wel ‘krasse knarren’ weten wij wat ‘carnavallen’
is: je mag wel zeggen dat wij ervaringsdeskundigen zijn.

De oprichting

De wilde haren vielen uit

Binnen een groep van 15 jonge vrienden uit het Woud, de
Spurkstraat en d’n Hoek ontstond met carnaval in 1978 het idee om
een carnavalsvereniging op te richten. Direct na carnaval van dat
jaar werd er op 12 februari een oprichtingsvergadering gehouden.
Er werd een bestuur gekozen en de naam werd bedacht.

Onze carnavalswagens werden steeds kleiner en de kinderen
moesten veilig mee kunnen rijden in de optocht. Het ene jaar
bouwden we daarom een grote box en het volgende jaar een
kinderwagen. Op een gegeven moment stopten met wagenbouwen
en werd het een grote loopgroep. We sloegen echter geen jaar over.
In deze tijd organiseerden we ook het Frühschoppen op het weike
Waar kwam die naam toch vandaan?
aan de Bosscheweg. Ook gingen we, voor onszelf als vriendenclub,
Het geheim van het vangen van kleine Perketuuters werd vroeger
steeds meer activiteiten organiseren door het jaar heen. Er moest
al verteld door onze ouders. Het volksverhaal vertelt dat je rond
wel bijna altijd een wedstrijdelement inzitten, want winnen was
middernacht onder kaarslicht kleine Perketuuters kon vangen onder belangrijker dan meedoen!
een rieten mand. Het was natuurlijk volop pret als er iemand niet
door had dat dit een groot verzinsel was!

Rondom het millennium

In den beginne
Alle Krabbers zijn zich in 1978 een hoedje geschrokken door het
lawaai waarmee de rood-zwarte Perketuuters-brigade zich in
het carnavalsgewoel stortte. Bij d’n Boer was de zaal letterlijk te
klein. Ook bij de optocht lieten we ons gelden, al duurde het wel
een aantal jaar voordat we eindelijk die felbegeerde eerste prijs
behaalden. Ook buiten carnavalstijd deden we mee bij menig
evenement in ons dorp, zeker als er iets te winnen was! Met
carnaval streden we met andere verenigingen in competities als de
bierestafette, het tonpraoten en de Kale Krabber Trofee.

De vogels vlogen uit
Na ons 11-jarig bestaan vertrokken we van ons stamcafé Jo Vissers
en vonden een nieuw onderdak bij HCR Boer Goossens. De eerste
Tuuters gingen trouwen en natuurlijk duurde het niet zolang of
er kwamen kleine Tuuterkes. Onze hofkapel werd opgericht en
kapelmeister Will van Alebeek heeft van een clubje muzikale
analfabeten inmiddels een echte kapel gemaakt. In deze jaren
organiseerden we onder andere het keuterbal, het gemaskerd
bal en deden de Supertuuters en de Tiennuskes mee met d’n
Opwèrmer.

Carnaval raakte een beetje in verval in die jaren. In die periode
zijn wij begonnen met het organiseren van ‘En dè vur d’n
dinsdagaovond’. Elk jaar op carnavalsdinsdag volop livemuziek
bij d’n Boer en gezelligheid is troef. Ook organiseerden we enkele
jaren het zomercarnaval. Heel relaxed in de zomerzon met een
drankje in de hand en muziek van onder andere ‘Wè Heur Ik’.
Wat kan een mens zich nog meer wensen. Ook leverden we een
adjudant en later zelfs twee identieke prinsen Carnaval af aan
Krabberdonk.

De eerste grijze haren verschijnen
Inmiddels gaan nu zelfs af en toe een museum bezoeken of doen
we een stadswandeling met een gids. Wie had dat 44 jaar geleden
kunnen bedenken. Maar toch… soms komt de oude fanatieke
Perketuutersgeest weer bovendrijven. Zo werden we onlangs nog
bijna uit het van de Valkhotel in Apeldoorn verwijderd omdat we
zoveel herrie maakten dat de andere gasten er over klaagden.
‘Herrie?’, zeiden wij ‘we spelen alleen maar een spelletje…’

Jubileum 44 jaar
In februari 2022 bestaan we 4 x 11 jaar en dan wacht ons weer een
groot feest met dit 44-jarig jubileum. Er wordt druk gewerkt aan alle
voorbereidingen en alhoewel we het deels ‘op ons eigen’ vieren zal
Krabberdonk er zeker een en ander van meekrijgen.
Hopelijk zien we elkaar met Carnaval 2022, en kunnen we het glas
heffen op ons jubileum en vieren we weer eindelijk eens samen
feest.
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KrabberKlets, Kolder en Kwats
(van de Kabaretske Kommissie)

Krabberdonk – Hoewel d’r vurrig joar ginne karnaval waar (wit ovrigus nie of dè ge dè meej
gekreege had), hèn we op de redaksie tog nog un poar fotoows weete te konfiskeere en
onderzocht wè die miense toen mì mekoar bespraake. En dè wille we oe nie onthouwe!
Dus leest ekkes meej en wor nie wijzer…
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Jubileum: 33 jaar C.V. de Krabberoetels!
(van de jubileumkommissie van de Krabberoetels)

Krabberdonk - De Krabberoetels zijn opgericht in 1989 en vieren dus in 2022 hun 33-jarig bestaan. De oprichting vond plaats op
zaterdag voorafgaand aan de zondagse optocht. Voldoende ideeën, maar geen tijd om iets groots in elkaar te knutselen. Daarom
bleef het bij een aanhangwagen die als laatste bij de optocht aansloot. Op de platte wagen alleen één potje HAK Rode bieten en de
begeleidende tekst: Wè is ’t toch un bietje. Verwijzend naar het feit dat er maar één praalwagen deelnam aan de optocht.
33-jarig jubileum
Zonder coronabeperkingen hadden we als Krabberoetels het
33-jarig bestaan groots willen vieren tijdens het Krabberdonks
Open Bloes Festival. Het getal 33 zou daarbij centraal staan. Zo
zouden bijvoorbeeld baby’s van 33 weken oud, aanwezigen die
1x 2x of 3x 33 jaar jong zijn, stellen die het al 33 jaar samen doen
òf inmiddels diezelfde tijd uit elkaar zijn in aanmerking komen
voor een VIP33- arrangement. Dit arrangement zou o.a. bestaan
uit backstage bandjes, afterparty pillen, een plaatsje dicht bij het
hoofdpodium en de kans om de vakjury te adviseren. En voor de
winnaar van de speciale editie van het OpenBloes hadden we een
Ons 11-jarig bestaan gaf destijds aanleiding om een vermelding
rondrit door Krabberdonk in gedachten. Voor dit doel werd een
in het Guinness book of records te verwerven. En door tijdens de
optocht meer dan 5.763 handen te schudden werd dit doel gehaald! heuse Daffodil 33-coupé gezocht.
Kortom; plannen genoeg, maar helaas zullen de Krabberoetels er
Zeker mag ook de muzikale contributie aan het Krabberdonks
geen uitvoering aan geven. De komende maanden zal er nagedacht
Karnaval niet onvermeld blijven. In de beginperiode werd jaarlijks
worden over hoe er toch aandacht besteed kan worden aan 33 jaar
een nummer aan het repertoire toegevoegd. Liedjes als ‘Sluit
maar achter aan’ en ‘3 maffe dagen waren’ ontbraken niet bij onze c.v. Krabberoetels. Een mooie tijd met vele mooi Krabberdonkse
optredens. We hebben zelfs een eervolle vermelding op de 1e CD
herinneringen. Dus wie weet en wat in het vat zit…
van een Brabantse troubadour. Want bij opnames in de studio
van Henny Korsten kwam het verzoek van Noud Bongers om als
backing vocals op te treden bij zijn lied ‘Brabants Blond '.
In 1990 werd groots uitgepakt met een wagen. Uitgebeeld werd de
wens om 80.000 Bossche bollen achter een denkbeeldige muur te
houden. Oeteldonk wilde destijds Krabberdonk inlijven. De naam
Krabberoetels werd bedacht met de opmerking dat het idee tot
samengaan heel ludiek is, maar zeker niet verder zou moeten gaan
dan deze woord-verbinding. Vele malen namen de Krabberoetels
deel aan de Krabberdonkse optocht. Wij behaalden daarmee nooit
de eerste prijs, maar meer 2e prijzen dan oud-wielerprof Joop
Zoetemelk in zijn gehele carrière.
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Klein Kollege klinkt als een klok!
(van de Kommissie Klein Kollege Krabberdonk)

Krabberdonk – Helaas niet het karnaval wat we onze toekomst toewensen. Alle KrabberKids moeten het voor het tweede jaar zonder
Scratch doen helaas. En de leden van het Krabberdonks Klein Kollege missen ook nog alle evenementen en voorbereidingen op het
karnaval. Geen dansjes, zingen, buitendorpse bezoekjes etc. Dan krab je je toch even achter de oren… Maar gelukkig waren er wel een
aantal hele gezellige bijeenkomsten en een fotoshoot.
De herkenbare dubbele K-klank in de nieuwe benaming sluit aan op
de volwassen versie met het Kollege van Raadsleden en benadrukt
het belang van deze ceremoniële rol van deze KrabberKids en
Kommissie. Het is de spreekwoordelijke paplepel of zo u wilt
de Krabberdonkse Kweekvijver of KraamKamer voor nieuwe
Kommissieleden, Kollegeraadsleden, Klubkes, KaravaanKandidaten
of zelfs Prins en adjudant. Wie weet?!
Daarnaast is het misschien opgevallen dat de term Klein Kollege
nieuw is. Waar we voorheen spraken over de jeugdraad is dat nu Klein Dus niet alleen qua kreativiteit ook in naamgeving klinkt het Kleine
Kollege geworden. Deze benaming komt voort uit de vernieuwing die Kollege als een klok.
binnen de hele Koepel is doorgevoerd.
Op de navolgende pagina’s vind je de resultaten van die kreativiteit
terug; mooie foto’s individueel en als groep en een heus zelf bedacht
Aachterstevurrespel, genaamd DROBNEZNAG! Hieronder vind je de
spelregels terug én om alvast een tipje van de sluier op te lichten; de
winnaar kan toch nog ‘een soort van’ naar Scratch toe…

Spelregels Krabberdonks Klein Kollege
Aachterstevurre-spel: DROBNEZNAG
Je herkent er waarschijnlijk wel het alom bekende ganzenbordspel van
vroeger in. Het lijkt er inderdaad veel op, maar waar je bij ganzenbord
van buiten naar binnen speelt, speel je drobneznag juist van binnen
naar buiten; aachterstevurre dus.
De benodigdheden zijn simpel: net zoveel pionnen als spelers en 2
dobbelstenen. Ook de spelregels zijn niet spectaculair. Lees maar even
mee…
Het bord bestaat uit 63 verschillende vakjes. Het is de bedoeling dat
je zo vlug mogelijk vakje 63 bereikt. Natuurlijk zijn er tussentijd heel
wat hindernissen die je moet overwinnen om te kunnen gaan feesten in
Scratch. Succes!
Bij het Achterstevurre spel speel je dus ook acherstevurre, je begint bij
vakje start in het midden van het bord (vakje 1)
Zodra je bij de finish bent (vakje 62) mag je door naar Scratch (vakje
63) en heb je gewonnen en mag je gaan feesten
Gooi telkens met 2 dobbelstenen
Kom je op een vakje met een opdracht, voer die dan uit

Opdrachten:
Vakje 11:
de Dungense molen zwiept je 5 vakjes achteruit
Vakje 18:
de Dungense Brug staat open: sla een beurt over
Vakje 31:
“Krabberdonk Achterstevurre” je moet 2 vakjes 		
		 achteruit
Vakje 40: “Krabberdonks Klein Kollege” je hebt geluk, je mag nog
		
een keer gooien met 1 dobbelsteen, zet dat aantal 		
		
vakjes vooruit.
Vakje 54:
de Moeskrabber stuurt je 5 vakjes achteruit
Gooi je 1 + 1: dan mag je nog een keer gooien met 2 dobbelstenen,
		
ga dit aantal vakjes dan vooruit
Wie op het einde te veel ogen gooit en daardoor voorbij vakje 62 zou
spelen, moet vanaf 62 weer achteruit. Kom je bij het achteruittellen op
het vakje met de Moeskrabber (vakje 54), dan moet je helaas nogmaals
5 vakjes achteruit.
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Kanjers van Kommissie Klein
Kollege kappen ermee
Maar het Klein Kollege kan niet klinken als een klok als er geen
fantastische begeleiding is. Er daar zorgen Marleen Persoons,
Mariska van Alebeek, Marleen Hendriks en Aniek van Leur wel
voor.
Maar vooral Relinde van Drunen en Daniëlle Gerrits hebben
de afgelopen jaren daar hun ziel en zaligheid in gestoken.
Daniëlle draagt na 11-1 jaar het stokje graag over aan de andere
dames. Voor Relinde is het zelfs na 11+1 jaar tijd om afscheid
te nemen van deze kommissie. Gelukkig blijft ze vanuit de
KommunikatieKommissie actief betrokken in het bestuur van de
Krabberdonske Koepel.
Natuurlijk verdienen ze allebei een dikke dankjewel en apart
applaus voor wat ze allemaal vóór en vooral achter de schermen
hebben geregeld voor de KrabberKids. Met recht dus echte
KrabberKanjers! Elfduizendmaal dankjewel dames!

DROBN
E

ZNAG

19

E
G
E
L
L
O
K
N
I
E
L
K

A
A
C
H
T
E
R
S
ET
V
U
R
R
E
S
LEP

←

start

63
22

Klein Kollege KrabberKids Kwoots!
(van de KrabberKids zelf)

Krabberdonk – Het is hartstikke vervelend dat onze KrabberKids voor het tweede jaar op rij hun enthousiasme niet kwijt kunnen met
karnaval in Scracth en met het Klein Kollege. Maar gelukkig kennen ze veel positiviteit en gaan ze kreatief om dit jammerlijke feit
getuige de volgende quotes…
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Klein Kollege
2. Siem Hoevenaars
4. Jippe Brouwer
5 Cas Hoevenaars
7. Sanne Drieghe
9. Mart vd Dungen
13. Suus van Dam
16. Nick van Vught

21. Anne Ondersteijn
23. Jens Hendriks
25. Saar van Zandbeek
28. Guusje Sterks
33. Jens Klerkx
36. Hayden Spierings
38. Thuur Sterks

44. Hanne van Lankveld
45. Mette van der Horst
47. Tom Kamphuis
49. Femm van Leur
52. Auke de Weijer
58. Niels vd Westelaken
60. Yitte Daandels
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Dag en nacht bereikbaar

rectiffiicatie krabberdonkse ambassade
(via d’n Ambassadeur van Krabberdonk in Oeteldonk)
Krabberdonk – Zo ès vurrig joar oangekondigd in dees zelfde
kraant dur d’n ambassadeur van Krabberdonk in Oeteldonk
zelf, koninklijke Cas Goossens, is de ambassade joarlijks bè de
aftrap vannut karnavalsseizoen op 11-11 geopend. Hij gaf d’r
bè oan dè de uurstvolgende afspraak gemakt kan worre vur
11-11-2032, onder vurbehoud van un gezondheidsverklaring
vur Covid-31. Mar dè klopt nie himmol. Want dees afgeloôwpe
joar was ie glukkig al wir geopend!
En wel op donnerig 11-11-‘21 van pesies 11.11 tot ekzakt 11.12
uur. Helaas waare d’r gin oanmeldingen en heettie z’n deur wir
snel dicht gedoan en is ie de stad in gegoan. De Krabberdonkse
vlag blief wel hange netuurlijk. Dus volgend joar makte wir kans
um op auwdeijensie te goan bè d’n ambassadeur. Meld oew
eige dan estenblief wel vantevurre oan, want anders goadde
achterstevurre wir trug!

Uitgerekte Rektifikatie:
kunstschatten gevonden!
(vanuit de Krabberdonks Ceremonieel Korrektie Kommissie)

Krabberdonk – Het ging dat jaar in 2016 uit de kunst voor Prins
11/11, adjudant Marcelangelo, hun 3 donken én de jongedames van
het Kollege van Raadsleden. Mooie aanloop, fijne karnaval, goede
onderlinge contacten met leuke samenwerking, maar er was één
smetje over de naamgeving van het Kollege wat toch bleef hangen.
Tijdens een reünie in november 2021 is dat informeel gecorrigeerd
met dit rectificatiebericht als bewijs…
Want bij de installatie van het Kollege in november 2015 kregen de
dames de naam Mèllukmeskes. Een verwijzing naar het beroemde
schilderij van Neerlands grootmeester Johannes Vermeer, volledig
passend in het thema ‘Uit de kunst’ van dat jaar én een mooie link
naar het rijke boerenverleden van ons karnavalsdurp. In het kreatieve
proces wat hier aan vooraf is gegaan zijn talloze andere namen voorbij
gekomen, maar de meest voor de hand liggende en best typerende
naam zag men over het hoofd: Kunstschatjes! Op zaterdag 13-11-21 is dit
officieus rechtgezet door Prins 11-11 (Paul Krijnen) tot groot genoegen
van de aanwezige Kollegeraadsleden.

Stille Scratch 2022
En ook voor de organisatie en alle vrijwilligers van Scratch
is het voor het tweede jaar stil. Er zijn wel plannen gemaakt,
voorbereidingen getroffen en vooral hoop gehouden, maar eind
december moest de onvermijdelijke keuze gemaakt worden;
helaas geen Scratch voor alle KrabberKids en jeugd uit de
omgeving in 2022.
Dus bij deze ook een hart onder de riem en grote dank voor
jullie inzet, energie en kracht om karnaval bij alle kinderen van
Krabberdonk te verankeren. En op naar een spetterende Scratch in
2023!
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Bent u op zoek naar nieuwe gordijnen of raamdecoratie ?
Wij komen graag vrijblijvend bij u aan huis
voor een passend advies.
Gordijnenatelier Le Rideau
Litserstraat 61
5275 BT Den Dungen
Tel : 0735519092
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Krabberdonk kommuniceert en kleurt!
(vanuit de Kommisie Kommunikatie)
Krabberdonk – Op pagina 7 had je al kunnen lezen (of nog niet
als je de koerant aachterstevurre leest en dan is dit een spoiler
alert!!) dat de Koepel naar aanleiding van de uitkomsten van het
Krabberdonks Klankbord aandacht heeft geschonken aan de
kommunikatie. Een van de onderdelen daarin is de flyer die in de
loop van januari in heel het dorp in de brievenbus is gestopt.
Daarin word je gewezen op alle kommunikatiekanalen er zijn
en hoe jij je daar voor kunt aanmelden. En het bevat een oproep
om ondanks alle beperkingen van de afgelopen periode toch
sfeer en kleur te brengen in Krabberdonk onder het motto
#komdoedeokmeej. Dus versier lekker mee en geef kleur aan
Krabberdonk!
Wie die kleur al aangebracht hebben waren een aantal bezorgers
van deze flyers. Naast de jeugdraadsleden van het Krabberdonks
Klein Kollege en diverse andere vrijwilligers hadden we de hulp
gekregen van de Krabberdonkse Kanjers van een ’N Warm Huis van
de Hoogstraat. In polonaise hebben zij enthousiast de flyers in een
paar wijken bezorgd. Dankjewel!
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Den Dungen
Nijvelaar 1 5275 HN Den Dungen

Telefoon (073) 503 16 49 - www.lbjennissen.nl

Mesthandel & Transport bv

Agrarisch Loonwerk bv

Grondverzet & Cultuurtechniek bv

Mushroom Office

wenst jullie een hele fijne carnaval!

Den Dungen 073-594 09 24
www.jangoossensschilderwerken.nl
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Ôpeningsteij Oeteldonks
Konselaot in Krabberdonk
(vanuit Ministerie van Protocol uit Oeteldonk)

Oeteldonk/Krabberdonk – Onder auwspiesiejun vannut Illuster Keleezje vaan Konsels
vaan Oeteldonk in den Vrimde (kortweg: I.K.V.K.V.O.I.D.V) is sins 2016 un Konselaot in
Krabberdonk gevèstigd.
Gegeeve de utzonderlikke umstandigheeje vannut afgeloôwpe jaor heet oewen Konsel Willem
van der Pennen aongegeeve dè dees joar ut Konselaot enkelt geôpend is op maondigge
mèrrugu mì carnaval van 11.00 tottememet 11.11 uur. En netuurlijk allinig op veurtoon van
oewen kroonapas. Mochtie d’r dan zellevus nie zèn -en diej kans is gruuwlijk groôwt- hedde
gewaon pech. Volgend jaor bitter!

Komplimenten voor Krabberdonks
Kroonjuweel
(via-via van zijne Koninklijke Hoogheid W.A. van Buuren-van Oranje Nassau)
Krabberdonk – Afgelopen september was ‘ie ineens daar, met gouden koets en al,
onze Wim-Lex, prins Pils der Lage landen op het Heilig Hartplein. En wat denk je
dat ‘ie bij zich had? Jawel, een heuse oorkonde en gevelsteen behorende bij het
prestigieuze predicaat van Hofleverancier.
Het had zijne koninklijke hoogheid namelijk behaagt onze karnavalsresidentie Boer
Goossens te verheven tot Koopman des Konings. Een term die prachtig past bij de
allitererende K-klank die Krabberdonkse Koepel nastreeft. We hebben dus een sterk
vermoeden dat zkh. WA stiekem ook een fan van Krabberdonk is...
Maar even serieus; deze titel is een groot kompliment aan het vakmanschap en
gastvrijheid van de familie Goossens. Na 226 jaar de Kroon op het werk van Huub jr,
Cas, Corrie, Huub sr en al hun voorgangers en personeel. Namens alle Krabberdonkse
karnavalsliefhebbers onze felicitaties, dank en komplimenten voor het Kroonjuweel van
Krabberdonk: Hulde aan deze heerlijke herbergier!
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Kreatieve en digitale
karnaval in 2021
(vanuit de Krabberdonkse kronieken en katakomben)

Krabberdonk – Keroowna verKlooijde veul afgeloòwpe joar,
mar glukkig nie alles. Want de kreativiteit, flexibiliteit ennut
organizatietelent van Krabberdonk kent gin grenzen!
Mì dank oan de initiatiefnemers van stichting HELD, Litserborg en de
kamerakruuw van videoteam De Donk konde we ammol 4 daag lang
geniete van un gevarijeerd pregramma. Hàn we tog nog un bietje ut
karnavalsgevuul
Mar d’r war mír te doen! De keinder kosse mì lego unne karavaan maken
wor de miense noar konne kèke op teejveej. De klubkes zelf hèn ok
kreatief invulling gegèeve oan ut vieren van karnaval. Bevurrbild mì
unne zogenaamde ‘draiftroe’. En ok ut ontbijtteam zette gewòn in de
sneuw de tradisie vort. Kèkte ekkus meej terug?

KD
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Vur en dur Krabberdonk:
Klub van 111
(vanuit de kommissie Krabberdonk Kommercieel)

Krabberdonk - Wat als een hersenspinsel begon is dit seizoen werkelijkheid
geworden. Sinds 11 november 2021 heeft Krabberdonk een Klub van 111. Een
Klub karnavallers die karnaval in Krabberdonk een warm hart toedragen en
willen steunen met een financiële bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om de
activiteiten met en rondom karnaval in Krabberdonk mogelijk te blijven houden
voor iedereen.
Jaarlijks zal in de KrabberKoerant bekend worden gemaakt waarvoor de bijdrage
dat jaar is gebruikt. De bijdrage is gebaseerd op het aantal jaren dat Krabberdonk
bestaat, dus voor karnaval 2022 is dat € 53,- per persoon. En als dank voor je
bijdrage ontvang je een Klub-embleem én een wimpel met het jaar dat je lid bent.
Zo zijn we nu al hard onderweg naar de 111 leden en wordt onze bijdrage van dit
jaar geïnvesteerd in banners en aankleding in het dorp voor karnaval.
Wil jij ook lid worden van de Klub van 111, ga dan via de KrabberKloud naar
www.krabberdonk.nl/klub-van-111/ en daar vind je meer informatie over hoe jij je
kunt aanmelden.

Niet raak, wel mis en
Krabberdonkse Koöperatie!
(van en voor de helden, litserborgers en kamerakruuw)

Krabberdonk – Voordat de versoepelingen in de laatste week van januari bekend
werden, werd er achter de schermen er al gekeken naar een alternatief plan. Litserborg,
Stichting HELD en videoclub De Donk wilden, net als vorig jaar, nogmaals de krachten
bundelen met Krabberdonk. Maar de energie en tijd die er vooraf in gestoken moet
worden zal door de versoepelingen en open kroegen vergeefs zijn. Vandaar dat er niet
raak geschoten wordt met een digitaal programma dit jaar. Maar er is wel een mis!
En wel op zaterdagavond. Met pastor Van Beurden als voorganger én de Moeskrabber
die assisteert. Hou de kommunikatiekanalen in de gaten voor de precieze tijd en
bijzonderheden. Ook gaat Litserborg meedoen met de dorpsversiering om bij te dragen
aan de karnavalssfeer. Samen met de Kommissie Kleurlingen zijn kleurrijke oplossingen
bedacht. Zo zullen het pastor Van Beurdenplein en de gevel met karnaval duidelijk in de
trotse driekleur getooid zijn.
Tot slot, dank aan alle vrijwilligers in en om Litserborg, stg. HELD en videoclub De Donk
voor hun vakkundige medewerking in 2021 en hun bereidwilligheid om ook dit jaar een
alternatief te verzorgen. Echte Krabberdonkse Koöperatie!

X
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Krabberdonkse
kommentator jubileert
éEn doet oproep!
(vanuit de Krabberdonkse Kommentaarstudio)

Krabberdonk – Liefst 44 jaar al neemt hij met verve de microfoon ter hand als er
evenementen in Krabberdonk zijn. Of het nu de presentatie van de nieuwe prins is
tijdens 11/11-KUL, het afnemen van het défilé bij aanvang van de Karavaan of de
prijsuitreiking na afloop van die Karavaan, deze prinselijke presentator draait er zijn
hand niet voor om!
Mark Minkels is al jaren de voice and face of Krabberdonk. Eind jaren ’70 begonnen als
broekie met vlassnorretje die schaamteloos het podium opklom en de microfoon pakte.
Dat gebeurde overigens ook vaak samen met een duo partner, zoals Hans van Alebeek
van de Perketuuters of in latere jaren met Carla Kocken bij de Krabbertuin. Inmiddels
heeft deze voormalige Pegel door de jaren talloze evenementen, ceremoniële
bijeenkomsten en/of feestavonden voorzien van een begeleidend woordje. Met recht
dus een ware Master of Ceremonies die op natuurlijke, respectvolle en ori-gie-nele (met harde ‘g’
uitgesproken zoals ‘ie zelf altijd doet) manier de ochtend, middag of avond aan elkaar praat. Onmisbaar
voor de flow van een feest. Mark, van harte proficiat & ontzettend dankjewel!
Niet alleen heeft onze Krabberdonks kommentator dit jaar dus een jubileum te pakken; hij doet ook een
stapje terug… Want na 44 jaar is het tijd om de microfoon door te geven aan aanstormend presentatietalent
om Krabberdonk kleur, glans én geluid te geven. Dit jaar en volgend jaar ziet hij als een soort
overgangsjaar om nieuwe stemmen in Krabberdonk in te werken. Een aantal personen heeft al gereageerd
op een eerdere oproep, maar ‘there’s always room for more’ zoals je dat in goed Nederlands zegt. Want
hoe meer mensen we hebben, hoe kleiner en leuker de klus wordt. Ervaring is niet vereist, wel handig. En
voor de geruststelling, je zit ook niet vast aan een contract voor de komende 44 jaar, maar dan kunnen
we lekker rouleren. En Mark blijft achter de schermen gelukkig beschikbaar als coach voor de nieuwe
KrabberKommentatoren. Dus is jouw podiumvrees gering en je stem enthousiast, meld je dan aan via
Kommunikatie@krabberdonk.nl.

Krabberdonk zo-Zoo
(fan flauwe fauna fanatiekelingen)

Krabberdonk – Hedde wellus goewd noagedocht over de noamgeving
van verschillende dieren? Die vein ik mar zo-zoo; d’r klopt noamelik nie
veul van… Kèk mar:
> Een luipaard is geen paard en niet lui;
> Een bidsprinkhaan bidt niet, springt niet en is geen haan;
> Een meerkat is geen kat en zeker niet meer dan een ander dier;
> Een hamster is ham noch ster;
> En een schaamluis schaamt zich kennelijk nergens voor!
Es gullie nog mir vurbilde hèt, loat ut dan ekkes weete...
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Peet Goossens
06 51421935

073 7517370

Europalaan 30

E: info@autoschadegoossens.nl

5232 BC

’s-Hertogenbosch

W: www.autoschadegoossens.nl

AGRI
MERKEN
STERKER
MAKEN
communicatie

www.greencommunicatie.nl

VERKOOP EN REPARATIE
www.toonschuurmans.nl
service@toonschuurmans.nl
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Tel: 073 594 1320
Mob: 06 216 888 76
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Krabberdonks Kollege keert
korona de rug toe…
(vanuit het Krabberdonks Kollege van Raadsleden)

Krabberdonk – De jongedames van het Kollege van Raadsleden zijn natuurlijk niet op hun
mondje gevallen. En in deze Koerant nemen zij een helder standpunt in; ze keren korona
de rug toe. Ze draaien zich aachterstevurre en hopen daarmee vooruit te lopen op het
scenario dat we weer in het nieuwe normaal karnaval kunnen vieren.
Dus allemaal uit de quarantaine en 5 dagen lang, van vrijdagochtend tot dinsdagavond laat
in carnataine, van groepsimmuniteit naar groepsgezelligheid, van vaccineren naar fascineren,
van anderhalve meter afstand naar anderhalve meter bier ajb, liever geen mondkapje maar
een mondsapje, natuurlijk eerst allemaal je handen wassen en dan je handen de lucht in én
een volledig, verplicht 5G-beleid: Gezellig gelachen, gezongen, gedanst en geleefd!
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XL Printshop
DrukPromo B.V.
Flaas 4 V2
5275 HH Den Dungen
073-8509516
info@drukpromo.nl
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Flyers
Posters
Folders
Visitekaartjes
Brochures
Uitnodigingen
Kopiëren / Printen

Spandoeken
Vlaggen
Buitenreclame
Textiel bedrukken
Fotoproducten
Fotocadeaus
Grafisch ontwerp
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Voor meer info: www.drukpromo.nl

Krabberdonk kijkt vooruit!
(vanuit het datacentrum Krabberdonk)
Krabberdonk – Omdat we al 2 jaar helaas geen echte karnaval
hebben kunnen vieren, kijken we reikhalzend vooruit naar de
komende jaren! Want als je het thema Krabberdonk Aachterstevurre
omdraait, heb je de blik vooruit, nietwaar. En dan is het handig
dat je de Karnavalsdata van komende jaren duidelijk op het netvlies
hebt. Dus pak je agenda en reserveer alvast de volgende data in je
KarnavalsKalender komende jaren:
Carnaval 2022:
Carnaval 2023:
Carnaval 2024:
Carnaval 2025:
Carnaval 2026:
Carnaval 2027:
Carnaval 2028:
Carnaval 2029:

27-feb-22 (mar dè wieste waarschijnluk al…)
19-feb-23
11-feb-24
2-mrt-25
15-feb-26
7-feb-27
27-feb-28
11-feb-29

Krabberdonks Kado; doar
kikkerde van op!
(vanuit bestuur Krabberdonkse Koepel)

Krabberdonk – Karnaval in Krabberdonk is normaliter een echt volksfeest
voor jong en oud. Helaas heeft het Covid19-virus en alle coronamaatregelen
voor veel ongemak gezorgd in de afgelopen jaren. Karnaval ’20 is nog net wel
gevierd, maar 2021 is volledig geannuleerd en ook karnaval 2022 zal niet zijn
zoals het hoort helaas. Maar los van die beperkende coronamaatregelen zijn
er mensen in Krabberdonk die sowieso niet kunnen deelnemen aan karnaval
2022. Voor diegene is de Krabberdonkse OpKikker bedoeld; een ludieke
beterschapwens namens de Krabberdonkse karnavalsgemeenschap.
Vandaar langs deze weg het verzoek aan deze mensen, hun familieleden en/of
kennissen uiterlijk donderdag 24 februari kenbaar te maken welke langdurige
zieken in aanmerking zouden willen komen voor een Krabberdonkse OpKikker.
Aanmelden kan via info@krabberdonk.nl of telefonisch via het secretariaat op
06-42 71 02 32. De Krabberdonkse Opkikker zal dan op een gepast moment met
karnaval bij die personen plaatsvinden. En namens alle Krabbers en Krabberinnen
natuurlijk: Kop op & beterschap!

37

38

D’n burgemister opent ut bal…
(van de burelen van Meeaanderdonk)

Zal karnaval dit jaar weer los mogen gaan?
Dit is een vraag die ik afgelopen tijd al veel gehoord heb. Ook ik heb deze vraag mezelf al meerdere keren gesteld.
Stiekem had ik daarbij gehoopt vanaf deze plaats te kunnen schrijven dat alles dit keer wel goed zou komen met
karnaval. Want we kijken er allemaal zo naar uit om samen weer onbezorgd plezier te mogen maken en om samen
te proosten op deze mooie dagen. De realiteit is echter, dat op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, er nog niets
bekend is. De signalen over corona en wat dit doet met onze samenleving, zijn zelfs verre van rooskleurig.
En toch… de afgelopen jaren hebben we in onze gemeente al vaak bewezen dat we niet bij de pakken neerzitten.
Dat we flexibel zijn en ons kunnen aanpassen waar dat nodig is. We hebben het vermogen om te kijken naar wat
wél kan, in plaats van alleen stil te staan bij wat niet kan. Of, misschien wel het allerbelangrijkste, dat we nog
steeds een dorp zijn waar mensen naar elkaar omkijken. Dat we een gemeenschap zijn van met elkaar en voor elkaar.
Die verbinding zien we ook in ons karnaval terug. Een paar dagen waarin alles anders is en alles ook anders mag zijn. Een paar dagen waarin
onze karnavalskleuren in heel Krabberdonk te zien zijn. Ik hoop oprecht dat het in 2022 weer kan plaatsvinden. Maar mocht ook de komende
editie van karnaval anders verlopen, laten we dan samen naar manieren zoeken waarop we de verbinding met elkaar wel tot stand kunnen
brengen. Dan maken we er hoe dan ook mooie dagen van, eventueel zelfs aachterstevurre.
Met hartelijke groet,
Han Looijen,
Burgemeester gemeente Sint-Michielsgestel

De onbekende prins bekent…
(via de Krabberdonkse KeuzeKommissie)

Krabberdonk – Onze lang verwachte, wachtende prins neemt het woord:
Beste Krabbers en Krabberinnekes,
Het besluit waarvan we stiekem eigenlijk allemaal wel wisten dat het zou vallen is daar: Karnaval 2022 gaat niet door
zoals we het gehoopt hadden…
Munne Adjudant en ik zijn er best een bietje stil van. Karnaval is namelijk een moment van energie, plezier en de boel
ff loslaten. Een moment dat we als durp echt samen zijn en genieten van het leven. Een moment waar bloed, zweet en
tranen in gestoken is door een hele mooie groep mensen. En dan gaat het gewoon niet door… tjonge, jonge, jonge.
Het is voor iedereen balen. Maar we zien dat het voor de één net ff wat meer telt dan voor een ander. Dan denken wij
aan de horeca uit ons mooie durpke. Elke keer maar weer schakelen met nieuwe richtlijnen, hopen op beter en te vaak
weer teleurgesteld moeten worden. Wij denken aan jullie,
Het Krabberdonks Klein Kollege met jeugdraadsleden die volgend jaar weer een jaartje ouder zijn en dan is hun kans
helaas voorbij. De nieuwe dames van het Kollege van Raadsleden die weer achter de coulissen moeten blijven. Wij
denken ook aan jullie,
De klupkes, de kapellekes, de vele kommissies van de koepel en andere lieve mensen die prachtige
dingen hebben voorbereid. Jullie hebben verschrikkelijk veel werk verzet zonder de beloning van het
hoogtepunt met karnaval. We danken jullie,
Tegelijk blijven we ook positief, want als er ons één ding duidelijk is geworden afgelopen tijd, dan is
het dat de Krabberdonkse maatschappij, het karnaval en de passie van iedereen die daarbij betrokken
is ENORM leeft! En dat warme gevoel dat gaat er voor zorgen dat er een ongelofelijk mooi feest in het
vat blijft zitten en we weten ook, dat vat gaat een keer open!
Wij wachten daar rustig in de luwte op. Wellicht is met karnaval het kafé alsnog open, hossen we
toch een klein beetje rond, zonder ceremonieel vertoon maar wel met veel leut. Laat we daar
aachterstevurre naar uitkijken. Proost!
Met warme Krabberdonkse groet,
Aanstaande Prins & Adjudant
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