
wordt snelkookpan' Een te hoge

o Presentatie Oeteldonk op'kroondatum 
11-11-11.

o 22 paren huwen in feesttent
op de Markt.

o Jeugd laat zicht zien op diver-
se pleintjes.

o Avondvullend programma in

het Theater aan de Parade.

door Kees van der Zandt

DEN BOSCH - 11-11-11 is voor carna-
valsvierders een unieke kroonda-
tum. Oeteldonk pakt op vrijdag rr
november dan ook uit met een
groots feest van 's ochtends rr.rr
tot 's avonds 23.11 uur in de Bos-
sche binnenstad. Een 11-11-11 em-
bleem, polsbandjes in de Oe-
teldonkse driekleur en een cd met
een herschreven Elluí Elluf lied
van de Kikvorschen moeten er
voor zorgen dat het feest de ko-
mende weken gaat leven.
,;'Elluf Elluf wordt een Oeteldonk-
se snelkookpan. Want nagenoeg al-
le elementen van carnaval komen

aan bod. Zoals het jeugd- en vol-
wassenprotocol, de. clubkes, praal-
wagens, het feest op pleinen en
kroegen, maar ook Oeteldonkse
veurfiste", laat persminister San-
der van der Gevel van de Oe-
teldonksche Club weten.
De viering op 11 november begint
ofiicieel om 11.11 uur met zes trom-
pettisten die in de toren van de
Sint-lan het Oeteldonks volkslied
zullen spelen, dat vervolgens door
beiaardier Joost van Balkom wordt
overgenomen.
Al vanafog.oo uur geven 22 paren
in het stadhuis elkaar het jawoord.
De bruidsparen worden door Oe-
teldonkse carnavalsclubs muzikaal
ontvangen in een grote tent voor
het stadhuis. Vanaf 18.33 uur
wordt de 'trouwtent'. een feesttent
voor onder meer de presentatie
van het Oeteldonkse protocol en
optredens van bekende Oeteldonk-
se artiesten.
Op de Markt komen tevens een po-
dium en praalwagens te staan. Op
het podium worden om 15.33 uur
Prins Amadeiro XXV en burgerva-

jer Peer vaan den Muggànheuvel
feestelijk ontvangen.
Het jeugdprotocol presenteert zich
vanaf r5.oo uur op het Minderbroe-
dersspleintje. Op pleintjes elders
in de stad worden voor de Oe-
teldonkse jeugd allerlei spelletjes
georganiseerd.
Bij zz Bossche cafés is er op rr no-
vember een estafette waar clubs
beurtelings de Oeteldonks getinte
kroegen bezoeken.
In het Theater aan de Parade gaat
vanafr9.33 uur Alle Goeds uit Oe-
teldonk' van start. Met onder
meer acts uit het Grand Gala du
Kwèk, De Blauwe Avond, het
Kwèkfestijn en het 55+ Carnaval.
,,OC-leden hebben dit keer geen
voorrang", zegt organisator Ton
van Stiphout.
,,We willen alle Oeteldonkers de
gelegenheid geven om een kaartje
te kopen." OC-voorzitter Frans
Reyner zegt 'keitrots' op het
11-11-11 programma te zijn. ,,Met
dank aan de samenwerking met
de gemeente, de horeca en het
Theater."
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Jaarembleem Oeteldonk 2012: jong
en oud verbonden.

rend van 9 tot 86 jaar en afkomstig
uit het hele land, stuurden dit jaar
u6 ontwerpen in voor het Oe-
teldonkse j aarschildje. Korthout

zond dit jaar voor het eerst een
ontwerp ín. ,,lk voel me een echte
Oeteldonker en het is waarschijn-
lijk geen toeval dat ik mijn vrouw
ontmoet heb bij de onthulling van
Knillis op de Markt", lacht hij.
,,Daarom vond ik het tijd worden
om eens een keer een ontwerp in
te sturen voor het jaarembleem.
Maar dat ik zou gaan winnen had
ik natuurlijk niet verwacht."
Van het winnend onderwerp wor-
den 16.ooo emblemen gedrukt. ,Jk
krijg nu al spontaan kippenvel tot
diep in mijn nek bij de gedachte
dat straks met carnaval (r9, zo en
zr februari zorz) duizenden Oe-
teldonkers met mijn ontwerp op
hun kiel zqllen lopen",liet een dol-
gelukkige Korthout weten na de
prijsuitreiking in het Theater aan
de Parade.
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* Oetéldohk v{ert op, ,wijdag.1 1 :nói-
vember de unieke kroondatum

. , :1,1-1.1=1J,met Êên'groot feèst Íia. .
de binnenstad van Den Bosih.

O Het officiële begin is orn 11.11 uut
met het spelen van het Oeteldonk-
se volkslied door zes trompèttisten
vanaf de Sint-Jan.

tD Carnavalsclubs bezoeken in een es-
tafette 22 Oeteldànks setinte ca-

Ont\Merp op 6.000 kielen
door Kees van der Zandt

DEN BoscH - Addi Korthout (3{ is
de ontwerper van het Oeteldonk-
se jaarembleem voor zorz. Volgens
de jury van het Xre Ministerie van
de Oeteldonksche Club heeft de
geboren en getogen Bosschenaar
het motto voor het komend carna-
val'Oeteldonk houdt oe jong' het
meest treffend weergegeven.
Op het winnend ontwerp zijn een
fopspeen en de Oeteldonkse drie-
kleur aan een bretels te zien.
,,Toen ik het embleem ontwierp
heb ik me laten inspireren door
mijn zwangere vrouw. Met die
speen en dat lintje wil de onmis-
kenbare bànd tussen jong en oud
in Oeteldonk uitbeelden", verklaar-
de Korthout.
8z deelnemers, in leeftijd varië-


