
Vergadering 27 januari 2022  
 

1. Opening door Roger: 
We zijn voor deze avond vergeten de nieuwe agenda te maken en door te sturen. 
Ine: Rick heeft de notulen van de vorige vergadering vergeten te versturen. 
 
Presentielijst: 
Sjoerd, Rick, Gerald, Thijs, Roger, Jos, Rob, Bram, Aron, Guido, Gerwin, Syl, Lisanne, 
Maxime, Ine, Yvonne, Christel, Dianne, Linda, Karin, Danielle, Rian, Eddie 
 
Afwezig: 
Marlou, Antwan, Sanne, Lisette, Ruud, Nicky 
 
Later: 
Harrie 
 

2. Ingekomen stukken: 
Geen ingekomen stukken. 
 

3. Mededelingen vanuit het bestuur: 
In de regio Uden word met de carnaval niets tot weinig gedaan. Volkel gaat een krant 
uitbrengen en zijn bezig met het opzetten van een livestream en willen de carnaval naar de 
zomer verplaatsen. Uden heeft in principe alles afgelast, misschien dat ze wel een spel met 
carnaval gaan uitwerken maar verder hebben ze niets concreets. 
Het Gallische dorpje Boekel heeft al van alles op de planning staan, maar dat is nu ook maar 
even de vraag na de persconferentie.  
 
Wij als Gallische dorpje van de gemeente Maashorst gaan dan toch wel iets proberen te 
organiseren met de carnaval. 
In het weekend 11/12/14 februari achten wij niet haalbaar voor onthulling, nu zijn we van 
plan om de onthulling in het carnavalsweekend te gaan doen, het idee is als volgt: 
Vrijdag: Willen we de jeugd gaan onthullen (Op school of in het peelhonk) anders eventueel 
naar de Beuk. Hiervoor gaan we nog met de jeugdcommissie om de tafel om het verder door 
te spreken. Rian geeft aan dat ze op school wel aan het nadenken zijn wat te doen met de 
carnaval maar de regels zijn op dit moment wel echt streng, er mogen nu zelfs geen ouders 
in de school komen. En moeten de kinderen regelmatig de mondkapjes op. Maxime geeft 
aan dat bij hun op school wel andere regels zijn. Roger: we moeten proberen zoveel mogelijk 
opties open te houden waar we zoveel mogelijk naar de jeugd kijken. Dianne: er is een 
berichtgeving dat de burgemeesters met de veiligheidsregio’s naar een eenduidig beleid toe 
willen gaan, wat doen we hiermee. Roger: we willen dit door zetten. En mocht het straks 
veranderen dan kunnen we het nog cancelen. Het is moeilijker iets te gaan regelen als we 
pas later horen dat we iets kunnen gaan doen, we gaan dus niet afwachten.  
Zaterdag: Voor zaterdag zijn we aan het bekijken hoe we de planning precies in elkaar gaan 
steken. We willen op deze dag de grote prins onthulling en eventueel de jeugd mits dit niet 
op vrijdag kan. ’s Avonds kunnen we als club langs de huizen gaan die worden versierd, 
eventueel kunnen we hier iets ludieks op bedenken bijvoorbeeld op verschillende soorten 
fietsen.  
Zondag: De carnavalsviering willen we wel door laten gaan, daarna langs het beeldje. 
Zondagmiddag hebben we Hardgelach (dit zijn tonpraters) vast gelegd van 13.00 tot 15.30 
uur. We moeten nog wel kijken wat we dan aansluiten daarna kunnen gaan doen.  
Maandag en dinsdag: Hebben we op dit moment nog niet veel ingepland. We weten niet of 
er mensen vrij hebben gevraagd, en of we iets moeten in plannen als we de hele dag 
moeten zitten? Dit is ook waar we met zijn alle even naar kunnen kijken. 



Ine: Het is wel heel erg op de grote (volwassenen) gericht en niet op de jeugd. Roger: Klopt, 
we kunnen eventueel kijken of we nog iets kunnen gaan regelen om dit hier verder in te 
vullen voor de jeugd, hier zullen we ook met de jeugdcommissie naar kunnen gaan kijken. 
 
Roger: Overigens zijn we een vrijwilligersclub we gaan dit jaar niemand verplichten ergens 
aan mee te doen. Het blijft een apart jaar zo met de corona, dus het is aan ieder voor zich, 
hoe dit zich veilig en fijn bij voelt.  
 
Christel: Misschien is het dan wel fijn, mocht een commissie hulp nodig hebben dat er 
andere leden zijn die bij springen? Dat is zeker een goed punt.  
 
Roger: We zijn echt zoekende geweest naar een geschikt programma, we moeten 
binnenkort met iets naar buiten komen wat we gaan doen. Anders komen we daar te laat 
mee. Als iemand ideeën heeft of aanmerkingen heeft, geef het vooral door dat we dit kunnen 
bespreken. Gezamenlijk gaan communiceren iets door middel van een flyer ofzo. 
 
Christel: Wij willen met de optochtcommissie weer aan de slag met het versieren van huizen. 
Yvonne: Hangt hier een thema aan vast? Christel: Kom maar met ideeën dan gaan wij hier 
naar kijken. 
 
Roger: Dus aan jullie ook de vraag of jullie er mee de schouders onder willen zetten om het 
carnaval uit te gaan voeren? Alleen zondagochtend en zondagmiddag staan in principe vast 
en dat we willen gaan onthullen op zaterdag verder moet het nog ingevuld worden. 
 
Ine: Is het nog een mogelijkheid om het weekend ervoor nog te onthullen. Roger: Nee dat 
willen we niet, we willen nu duidelijk een datum doorgeven, als het dan niet zou kunnen is 
het jammer.  
 
Yvonne: Wat als de grote niet kan, gaat dit dan door naar het jubileumweekend? Thijs: Nou 
dat is niet echt de bedoeling maar we hebben dit nog niet verder uit bedacht, we willen wel 
dat het jubileumweekend het jubileumweekend blijft en geen carnavalsweekend word. 
 
Jos: Alles wat je voor de jeugd organiseerd vind ik goed, zou dit voor de ouderen ook wel 
leuk zijn? Vanwege de vele beperkingen? Niet dat wij alleen de figuranten zijn en er verder 
niemand op af komt. Roger: Voor ons is dit ook moeilijk in te schatten maar wij verwachten 
dat er echt wel volk op af komt, misschien niet iedereen zoals we gewend zijn dat is dan dit 
jaar eenmaal zo. Thijs: We gaan wel de onthulling erbij betrekken dus ook familie en 
vrienden binnen halen, zo kunnen we dit wel een beetje inschatten.  
 
Syl: Als je op 1,5m moet gaan zitten zal er niet veel in de zaal kwijt kunnen. Robbie gaf aan 
dat er ongeveer 125 man binnen kan hebben. Roger: Het rare van de regels is dat het op dit 
moment nog niet duidelijk is hoe die 1,5m geld voor de tafels maar is niet bekend hoe het zit 
met personen aan de tafel.  
 
Maxime: Ik heb gehoord dat ze bezig zijn met 1G beleid. Geld dit dan ook? Thijs: Geen idee, 
kan je nu nog niets van zeggen. Maar als dit wel mogelijk is kan er wel veel meer mogelijk 
zijn. Dianne: Misschien kunnen we dan wel beter in quarantaine gaan met zijn alle. Top 
idee!! 
 
Christel: Ik denk dat het vooral goed is als wij ons clubje laten zien aan de mensen in de 
Peel en de mensen de kans geven om ze te laten komen. Helemaal goed verwoord! 
 
Thijs: Misschien leuk voor de wagencommissie om iets te bedenken waarmee we de route 
rond kunnen gaan op een ludieke manier? 
 



 
4. Lijst voorlopige data 

De ledenvergadering van volgende week komt te vervallen dit heeft geen zin. De 
nieuwe lijst word mee rond gestuurd. 

 
5. Rondvraag: 

Gerwin: Wat doen we met de boerenbruidspaar, kunnen we ze nog 1 jaar stilzwijgend 
verlengen? Ja dat kunnen we het beste wel gaan doen. 
 
Linda: Komt er wel een krant als we de hoogheden nog hebben onthuld? Nee nu niet. 
Volgende carnavalsjaar word deze krant pas uitgebracht. 
 
Guido: Hebben jullie contact gehad met de prins of ze er nog wel zin in hebben? Ja 
ze willen zeker door gaan!  
 

6. Sluiting: 
Om 21.30 uur sluit Roger de vergadering. 


