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Motto 2020

“Maoskesdam
Dendert Deurrr....”
Van de Voorzitter:
“Maoskesdammers Denderen
Deur…..”
Beste Maoskesdammers,
Vorig jaar beleefde Maoskesdam
een geweldige opleving in het
organiseren van het Jeugdcarnaval met als centraal thema het
bekennen van onze kleur, nu dit
jaar geeft ons dorp weer vol gas
onder het motto “we denderen
deurrr…”

soonlijk, de gehele werkgroep,
bestaande uit een 8-tal dorpsgenoten, én alle andere vrijwilligers veel energie en motivatie
om deur te denderen. En dit alles om te laten zien dat ‘t dorpse
carnaval in veel kernen ‘n bestaansrecht heeft ondanks de
Dreigende Oeteldonkse Draak.
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liefst 18 kinderen in
belangrijk is om te
de Jeugdraad deur-denvermelden, is dat we
deren.
als gastheer van de Sleuteloverdracht, dé kick-off van
Een geweldig aantal wat nog het carnaval 2020 mogen orgamaar eens laat zien hoe zeer het niseren! Daarmee hebben we de
carnaval leeft in ons klein durps- unieke gelegenheid om ons vike aan de Maos en dan met name sitekaartje af te geven aan onze
bij de jeugd. Zoals we allemaal collegae in de andere dorpskerwel weten, heeft de jeugd de toe- nen. Deze sleuteloverdracht is
komst en gezien het relatief hoge opgezet als een groot Bal Masaantal Maoskesdammer kinde- qué waar we voor één dag niet
ren dat zo graag in de Jeugdraad als Maoskesdam door het leven
wil, betekent dit dat carnaval in gaan, maar als “Masked-dam”.
Maoskesdam nog een lang leven Het wordt weer ‘n Mooie Masbeschoren is!
kerade, dit Maoskesdam jaar
			
Dit gegeven maakt mij als voor- Groet,
zitter trots en geeft mij per- Laurens Snoeren

Prins Patrick
Hallo Feestvierders,
Ik ben Patrick Dirks, en ik heb
een taak die is niet klein, ik mag
jullie Jeugdprins voor 2020 zijn.
Mijn hobby’s zijn freerunning,
Jachtseizoen en bouwen, je ziet
me dan ook vaak door Herpt
sjouwen.
We hebben dit jaar iets
leuks voor de boeg, want de
sleuteloverdracht is in Café de
Ploeg.
We denderen deze vier dagen
carnaval deur, daar zorgen wij
met onze Raad van 18 wel veur.
Dus we hopen jullie allemaal
te zien, dan wordt het een feest
met een dikke tien!
Alaaf,
Prins Patrick

Prinses Anna
Alaaf beste Maoskesdammers,
Ik wil me even voorstellen, ik
ben Anna en ik vind het superleuk dat ik dit jaar ben gekozen
om prinses carnaval te zijn. Ik
kijk ernaar uit om op de mooie
wagen te staan en om al die
leuke dingen te doen die bij het
prinses Carnaval leven horen.
Mijn hobby’s zijn paardrijden,
knutselen en met vriendinnen
afspreken.
Kom naar Café de Ploeg en naar
de Optocht en dan gaan we er
dit jaar met z’n allen weer een
gezellige boel van maken.
Groetjes, Prinses Anna

Vrienden en familie
van Maoskesdam
Word vriend of familie van
Maoskesdam en ondersteun
daarmee het carnaval voor de
enthousiaste carnavalsjeugd en
-toekomst van Herpt.
Carnaval 2020 staat alweer bijna
voor de deur en traditiegetrouw
hoort daar een nieuwe slogan bij,
en een nieuw embleem. Nu is er
ook een nieuwe webshop. Het
doel is nog steeds om voor de
kinderen een leuke carnaval te
organiseren. Hier hebben we, zoals alle jaren, wel wat financiële
hulp bij nodig. Om mee te gaan
met de tijd en om het voor jul-

lie zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we nu een webshop.
Hier kan je de emblemen, sjaals
en vlaggen bestellen en betalen met het ultraveilige
iDeal. Check de webshop op www.herpt.info/shop/

De Jeugdraad 2020
Kijk eens op de foto hoeveel plezier de Maoskesdammer Jeugdraadleden hebben na hun nominatie in de raad van 2020. Dit ook tot groot
plezier van ons Feest DJ BaJo (op de achtergrond). Kijk goed naar
het plaatje of je alle kinderen herkent:
Prins: Patrick Dirks
Prinses: Anna Rietveld
Adjudant: Alex Kouwenberg
Hofdame: Roos Buijs
Burgemeester: Sebastiaan Dirks
Narren: Luuk Klein Holkenborg; Marlou Verschure; Floor Martens,
Simone Klop
Raadsleden: Jasper Heijnen, Karsten Buijs, Tije Vos, Teuntje van
Riel, Jarno Buijs, Sam Buijs, Thiebe Klerkx, Mees Snoeren, Demi
Buijs

Maoskesdammer optocht
Doe mee met de optocht in
Maoskesdam!
Hoofdprijs is € 200,-

en B) en om 21.41 uur voor de
Volwassen (Categorie C en D) in
Café de Ploeg.

Op maandag 24 februari 2020
zal ook dit jaar weer de grandioze, kleurrijke Maoskesdammer
optocht georganiseerd worden.

Let op!!: Aanwezigheid
bij de prijsuitreiking is
verplicht! Indien groepen
niet aanwezig zijn bij de
uitreiking zullen deze NIET
meedingen naar de prijzen.

Inschrijving als deelnemer
aan de Maoskesdammer
Optocht kan als individueel
dan wel als groep/vereniging via www.
herpt.info bij
het kopje inschrijvingen.
Contactpersoon is Laurens Snoeren, tel. nr. 0610983221
Kosten deelname € 10,00. Dit
graag voldoen bij afhalen van de
startnummers op 24 februari bij
de Ploeg vanaf 13:00.
De uitslag van de prijsuitreiking
vindt plaats ’s avonds om 19:41
uur voor de Jeugd (Categorie A

Collecte

Op zaterdag 8 februari zal de
Raad van 18 bij u langskomen
voor de jaarlijkse collecte. Bij
deze Herptse Courant treft u
een envelopje aan. Alvast dank
voor uw bijdrage.

De categorieën zijn:
Categorie A: jeugd tot en 12
jaar: wagen, skelter, loopgroep
of individueel. De leeftijd van de
oudste deelnemer van de groep
telt. De leeftijd van de bestuurder van de wagen telt niet mee.
Categorie B: jeugd 12-16 jaar
wagen, skelter, loopgroep of
individueel. De leeftijd van de
oudste deelnemer van de groep
telt. De leeftijd van de bestuurder van de wagen telt niet mee.
Categorie C: loopgroepen
Categorie D: wagens (wagen
wordt gemotoriseerd voortbewogen)

www.herpt.info
www.facebook.com/
carnavalmaoskesdam

PROGRAMMA - FEESTDUO KAAIGEZELLIG - GOT TALENT SHOW - VRIENDEN

Programmaoverzicht
Carnaval 2020
Het programma van dit jaar is
bijzonder vanwege de organisatie van de Sleuteloverdracht in
Maoskesdam op donderdag 20
februari in Café de Ploeg waar
we in een grandioos Bal Masqué
het carnaval aftrappen.
Traditioneel zal de 18-koppige
Jeugdraad op carnavalszaterdag
22 februari een bezoek plegen
aan de oudste en jongste inwoners van ons Dorp, waarbij ook
de zieken een groot Maoskesdammer hart onder de riem krijgen gestoken.
Deze zaterdag staat ook bekend
om de befaamde kindercarnavalsmiddag in Café de Ploeg
met de fantastische Maoskesdam Got Talent Show. Op deze
middag zal ook Knoeris onthuld
worden en daarmee formeel
de start van Jeugdcarnaval bekrachtigen.
Nadat op zondagmiddag een uiterst gezellig kindercarnaval in
café de Ploeg zal plaatsvinden,
volgt op maandag voor velen het
hoogtepunt van de carnaval, namelijk de grootse Maoskesdammer Optocht.
Tenslotte, na dagen feesten en
plezier hebben, zal op dinsdag
carnaval worden afgesloten met
deelname aan de optocht in Haorendam en de verbranding van
Knoeris bij het Dorpshuis.
Donderdag 20 februari Sleutelopdracht in Café de Ploeg:
18:00u – 20.00u: Overdracht
Jeugdraden
20:30u: Start Overdracht volwassen raden
21:30u: Start optredens volwassen raden
22:30u: Groots optreden Pap &
Pudding
23:00u: Vervolg optredens
01.00u: Afsluiting

Zaterdag 22 februari in Café
de Ploeg:
16:41u: Start Kindercarnaval na
de Onthulling Knoeris
17:41u: Start Maoskesdam’s
Got Talent Show
19:41u: Prijsuitreiking Maoskesdam’s Got Talent Show
20:11u: Start Groots Carnavalsfeest met optreden van Feestduo
Kaaigezellig
Let op:
dit jaar zullen we namens
de Organisatie en Café de
Ploeg gedurende de middag
voor alleen de kids een
lekkere puntzak friet en
ranja aanbieden om nog
efkes deurrr te denderen.
Zondag 23 februari in Café de
Ploeg:
15:11u: Start Kindercarnaval
16:41u: Gastoptreden winnaars
Maoskesdam Got Talent Show
Maandag 24 februari dun
Optocht:
14:11u: Optocht Maoskesdam
15:41u: Carnaval in Café de
Ploeg
19:41u: Start uitslag Maoskesdammer optocht Jeugd in Café
de Ploeg (categorieën A en B)
21:41u: Start uitslag Maoskesdammer optocht Volwassen in
Café de Ploeg (categorieën C
en D)

www.herpt.info/shop/

Zaterdag 22 februari

The Maoskesdam’s Got Talent Show
Deze talentenjacht wordt gehouden in Café de Ploeg (aanvang
17.41u). Dus kinderen uit Maoskesdam en omgeving, jullie hebben nog even de tijd om een act
te bedenken. Alles mag: cabaret,
goochelen, een rap, playbacken,
dansen!

Aanmelden kan via www.herpt.
info.
Let op: als je muziek nodig hebt
voor je act graag je eigen muziek meenemen. De winnaars
krijgen een gastoptreden op zondag 23 februari tijdens het kindercarnaval in café De Ploeg!

Rectificatie bericht
woord van de Voorzitter
in Herptse Courant 1

er ten onrechte werd gerefereerd naar Herpt als “ons klein
durpske aan de Maos”. Dit moet
namelijk “ons klein durpske aan
het Maoske” zijn.

Een zeer oplettende Herptenaar
was opgevallen in de publicatie van Herptse Courant 1, dat

Installatie van de Maoskesdammer Jeugdraad

Zie ook: www.herpt.info

Hallo Maoskesdammers,
Dees jaor donderen we deur
de straten van Maoskesdam
opzoek nar d’n olie...
Wij zitten de komende carnaval
in d’n olie en da zullen gullie
weten ook!
Wij wensen iedereen unne kei
goeie carnaval toe!
Alaaf! CV We Zen Der Wír!

Ook dit jaar hebben we gelukkig weer een nieuw commissielid mogen verwelkomen binnen onze commissie Stichting
Jeugdcarnaval: Annemarie Vermaak.
Zoals we allemaal weten is het
onmogelijk om al dit moois te
organiseren zonder dorpsgenoten die niet alleen Maoskesdam
een warm hart toedragen, maar
daadwerkelijk ook de mouwen
opstropen en ons helpen bij alle
activiteiten voor de Jeugdraad
en Maoskesdam carnaval.
Om een enthousiaste Maoskesdammer Jeugdraad in stand te
houden voor nu en de komende
jaren zijn we nog altijd op zoek
naar vrijwilligers voor de werkgroep of mensen die tijdens de
carnavals dagen “hand en span
diensten” willen verrichten.
Aanmelden kan via www.herpt.
info

Zaterdagavond
22 februari:
Groots Carnavalsfeest
in de Ploeg

Feestduo
Kaaigezellig

Dinsdag 25 februari
14:11u: Optocht Haorendam
17:41u: Verbranden Knoeris bij
het Dorpshuis en einde Carnaval 2020

Wordt vriend via de
Maoskesdam Webshop

Word vriend van Maoskesdam
en ondersteun daarmee het carnaval voor de enthousiaste carnavalsjeugd en -toekomst van
Herpt. Het doel is nog steeds
om voor de kinderen een leuke
carnaval te organiseren. Hier
hebben we, zoals alle jaren, wel
wat financiële hulp bij nodig.
Om mee te gaan met de tijd en
om het voor jullie zo makkelijk mogelijk te maken, hebben
we nu een webshop. Hier kan je
de emblemen, sjaals en vlaggen
bestellen en betalen met iDeal.
Check de webshop op:

Werkgroep
Carnaval –
Bedankt
vrijwilligers!

Tijdens de afgelopen Herptse
Nieuwjaarsborrel op 19 januari,
georganiseerd door de Herptse
Stuurgroep in samenwerking
met de Werkgroep Jeugdcarnaval, is onze 18-koppige Maoskesdammer Jeugdraad weer
geïnstalleerd. Op een prachtig
zonnige dag, mochten de kids
voor het eerst weer op de prinVan de Werkgroep Carnaval:

“Bedankt!!.”

Ook dit jaar weer wil de
Maoskesdam’s Jeugdcarnaval
commissie: Judith, Margo,
Berry, Rogier, Michiel, Joep,
Annemarie,
Alexander
en
Laurens iedereen bedanken

senwagen om een uur lang het
dorp wakker te schudden met
de boodschap dat we dit jaar
deurdenderen.. Na een sportieve nieuwjaarsloop, hebben
ze alle achttien hun kostuum
en medaille gekregen met hun
formele rol binnen de raad. Kijk
ze eens stralen, ze hebben er
ongelooflijk veel zin in!

die Maoskesdam en haar
18-koppige jeugdraad een warm
(carnavals)hart toedraagt. Bij
deze Sponsoren, Vrijwilligers,
Vrienden:
“Deh guh bedaankt zijt deh
wittuh waor!”

Om op zaterdag de supergezellige kindercarnavalsmiddag in
de Ploeg met de Maoskesdam
Got Talent Show als hoogtepunt
voort te zetten, heeft de Ploeg
voor het eerst weer sinds lange
tijd een knetteroptreden geregeld door het Feestduo Kaaigezellig te boeken.
Een nog dikkere beat met een
commerciële EDM sound en
een tekst die niet meer uit je
kop gaat! Feestduo Kaaigezellig maakten begin dit jaar hun
debuut met de single; “Kaaikapot”. De vette apresski sound
van het duo viel meteen op bij
feestminnend Nederland. Dat
hun muziekstijl heel goed in de
smaak valt bij het publiek getuigen de vele streams en views op
hun debuutnummer.
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BURGEMEESTER - SLEUTELOVERDRACHT - OPTOCHT - PAP & PUDDING

Sleuteloverdracht 2020 in
Maoskesdam

Van de Burgemeester

Beste Maoskesdammers,
Over enkele weken barst het
grootste feest in Brabant weer
los: Carnaval! Op het moment
dat ik dit voorwoord schrijf, is
het net na de 11e van de 11e.
Voor één dag hebben we al van
het aankomende carnavalsseizoen geproefd. En wat was het
leuk! Dit belooft veel goeds voor
de komende carnavalsdagen!
Afgelopen jaar heb ik mij voor
het eerst mogen begeven onder
de Maoskesdammer carnavalsvierders. Hier zit Carnaval al
van jongs af aan in het bloed
en dit was te merken. Iedereen
heeft mij en mijn man met open
armen ontvangen en samen
hebben wij genoten van al het
moois dat Maoskesdam en de
Heusdense kernen ons te bieden

hadden tijdens Carnaval.
We hebben het aantal
gelopen polonaises
niet geteld, maar het
waren er veel!
Carnaval is een
feest voor ons
allemaal. Zijaan-zij staan
we in het café
en kunnen we
allemaal door
één deur. Voor
even hebben
we
allemaal
hetzelfde doel,
namelijk het samen gezellig hebben. Deze mooie
zuidelijke
traditie
zorgt voor verbroedering in de maatschappij.
Iets wat echt nodig is in deze
tijd. Op de donderdag voor carnaval geef ik de ‘Sleutel’ van
Heusden aan de prinsen, prinsessen, jeugdprinsen en jeugdprinsessen van alle dorpen
binnen de gemeente. Voor de
carnavalsdagen zwaaien Jeugdprins Patrick en Jeugdprinses
Anna dan de scepter over Maoskesdam. Met jullie thema Maoskesdam dendert deur, zijn jullie
er helemaal klaar veur.
Hoe mijn programma er dit jaar
uit ziet weet ik nog niet, maar
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ik weet wel dat ik net als vorig
jaar van de partij ben. Dit mooie
carnavalsfeest, in de kernen van
Heusden, wil ik niet missen! Ik
wens iedereen dan ook heel veel
polonaises en confetti maar bovenal leut toe de aankomende
carnavalsdagen!
Alaaf!
Willemijn van Hees
Burgemeester

Maoskesdammer optocht
telt. De leeftijd van de bestuurder van de wagen telt niet mee.
Categorie B: jeugd 12-16 jaar
wagen, skelter, loopgroep of
individueel. De leeftijd van de
oudste deelnemer van de groep
telt. De leeftijd van de bestuurder van de wagen telt niet mee.
Categorie C: loopgroepen
Categorie D: wagens (wagen
wordt gemotoriseerd voortbewogen)

Doe mee met de optocht in
Maoskesdam! Hoofdprijs is €
200,-

en B) en om 21.41 uur voor de
Volwassen (Categorie C en D) in
Café de Ploeg.

Op maandag 24 februari 2020
zal ook dit jaar weer de grandioze, kleurrijke Maoskesdammer
optocht georganiseerd worden.

Let op!!: Aanwezigheid
bij de prijsuitreiking is
verplicht! Indien groepen
niet aanwezig zijn bij de
uitreiking zullen deze NIET
meedingen naar de prijzen.

Kosten deelname € 10,00. Dit
graag voldoen bij afhalen van de
startnummers op 24 februari bij
de Ploeg vanaf 13:00.
De uitslag van de prijsuitreiking
vindt plaats ’s avonds om 19:41
uur voor de Jeugd (Categorie A

De categorieën zijn:
Categorie A: jeugd tot en 12
jaar: wagen, skelter, loopgroep
of individueel. De leeftijd van de
oudste deelnemer van de groep

Zoals aangegeven hebben wij als Maoskesdam de eer om de
Sleuteloverdracht
2020 te organiseren. Ons durp
aan het Maoske
wordt
voor
deze dag, 20
februari 2020,
voor één dag
omgedoopt tot
“Masked dam”.
Zoals ieder jaar
zijn alle volwassen raden en
Jeugdraden welkom
20
om op deze avond het
carnavalsgeweld los te
laten barsten middels het
in handen krijgen van de sleutel. Deze sleuteloverdracht zal
worden opgezet als een groot
Bal Masqué waar we voor één
dag ‘n maskerade organiseren
in Café de Ploeg in “Maskeddam”.
Alle raadsleden, carnavalsvrienden en vrijwilligers uit Dwergonië, Haorendam, Zaandhaozenlaand, Kwastenlaand en
Knotwilgendam zijn van harte
welkom. We willen daarbij ook
verzoeken dat iedereen zich uitdost met prachtige maskers, en
ervoor zorgen dat er acts voor
jong en oud worden voorbereid
waarbij “het Masker” centraal
staat. Er zal voor het mooiste
masker en act natuurlijk een
prachtige prijs worden geregeld.
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Inschrijving als deelnemer
aan de Maoskesdammer
Optocht kan als individueel dan wel als groep/
vereniging via www.herpt.
info bij het kopje inschrijvingen. Contactpersoon is Laurens
Snoeren, tel. nr.
06-10983221

www.herpt.info
www.facebook.com/
carnavalmaoskesdam

Met een beetje fantasie kun je
Maoskesdam in haar nieuwe Italiaanse kleuren vergelijken met
het prachtige Venetië, waar we

in plaats van de Canal Grande,
het Oude Maoske hebben en in
plaats van de wereldberoemde
Rialtobrug, de Watersteeg hebben als bekende oversteekplaats.
Samen terug naar de traditie van
het romantische gemaskerde
bal van weleer, waar we hopen
allerlei gemaskerde beroemdheden te mogen aanschouwen:
Zorro, het fantoom van de Opera, Batman, de Zware Jongens,
de Joker, Mega Mindy, Salvador
Dali, noem ze maar op…
Het wordt weer ‘n Mooie
Maskerade, in ons Maoskesdam jaar.
Tot 20-02-2020!
Namens Stichting
Jeugdcarnaval Maoskesdam,
Laurens Snoeren, Voorzitter

Pap &
Pudding

Als organisatie zijn we hartstikke trots dat we dit duo met onder
andere hun wereldhits “Dikke
Ria”, “ Gekke Gerritje” en “ De
moord in Herpen” mogen ontvangen. We zijn er zeker van
dat dit optreden de sleuteloverdracht in “ Masked-dam” tot een
groot feest gaat maken.

Carnaval Maoskesdam bedankt de volgende sponsoren:

Cafe de Ploeg

Carnaval Maoskesdam 2020
Wij gaan er een feest van maken !

Maoskesdam dendert deurrr !!

Carnaval Maoskesdam
bedankt de volgende sponsoren:
Scents & Dreams

Loodgietersbedrijf De Leeuw

‘t Heusdens IJshuys

Stalhouderij Buysenhof

Feel Styling Hair & More

Karpetten van Kaatz

Che Bello woonwinkel

de Snorhaar Dierenboetiek

De Bazeroen Mannenmode

Braveau Bar & Kitchen

Bakkertje Deeg

Hof van Heusden

Zin in Boeken

Van Mil Schilderwerken

Kapsalon Lara

In den Langen Lick

Sterrie Lou

Quimone

La Verte accessoires

Cultuur in bedrijf

Friet & Zo

Eetcafé Havenzicht

De Pannekoekenbakker

Kaarsenmakerij in
D’n Kaarsenstal

Restaurant en Kookstudio VaNDijk
Berg & Braam
Smits Schoenen
VMG Versteeg Metaal Groep
Coop Oudheusden
Mennen Mode Heusden

Voor al uw premiums, relatiegeschenken
en promotioneel textiel
info@wotpromotions.nl / www.wot-p-relatiegeschenken.nl / +31(0)416 671777

VOF Van Bladel
Restaurant Ons Gheluk
Buijs Boomkwekerij

Juwelier & Goudsmid
Sylvester Andriessen
Parfumerie Heusden
In Geuren en Kleuren
Dierenkliniek
Heusden & Altena
Couwenberg
Zonwering & Kozijnen
Hotel-Restaurant
“In den Verdwaalde Koogel”

Carnaval Maoskesdam
bedankt de volgende sponsoren:
Trappenmakerij
A.Loeve b.v.
Voor nieuw en verbouw
Industrieweg 7F,5158 NJ Heesbeen
Tel:0416-661446, Fax:0416-664025
internet: www.loeve-trappenmakerij.nl
Email: aloeve@xs4all.nl

De Maoskesdam webshop!
www.herpt.info/shop

Carnaval Maoskesdam
bedankt de volgende sponsoren:

Iedereen veul leut meej carnaval!

Thomas Buijs
Aannemerij | Cultuurtechniek
Plein 5a, 5251 AS Vlijmen 073 - 888 99 00
www.verkeersschool-bakker.nl

Paardrijlessen voor beginners of gevorderden
jong en oud, individueel of in een groep.

Informeer bij Lenn Couwenberg tel: 06-41423313
www.derijdenderuiter.nl (ook webshop)

