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Dun Birrekoal over de carnaval?  

Resultaat poll op 14 maart 
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Wat heb je gemist in het BIrrekoalse carnaval 

Meer echt carnavalsmuziek / kapellen 
De mensen, ze gaan allemaal naar den bosch. 

Kinderoptocht in berlicum. Veel jeugd vanuit berlicum haakt af vanwege de ‘afstand’. 
Middelrode leeft toch net wat minder 

Echte oude carnavalsmuziek 

Een Carnaval om te feesten, met alle mensen in ons dorp.Want anders is er over een aantal 
jaren geen carnaval meer in ons dorp. 

De carnavalsclubjes,helaas gaan er veel naar Den Bosch. Zeker de maandagavond in Den 
Durpsherd was heel gezellig, uitmuntend was de band die nog om 23.30 kwam. Denk dat 
we Den Durpsherd als centraal punt moeten houden om carnaval te vieren. Muntjes mogen 
wel goedkoper bij de Durpsherd en er moet 1 munt komen voor alle café, s. 

Meer feestmuziek en artiesten die het grote publiek trekken (dit ligt natuurlijk bij de horeca) 

Zo jammer dat het nu vooral op Den Durpsherd is gericht veel mooier dat andere kroegen 
hierdoor vergeten worden beter de clubs wat verspreiden dan blijft het een dorps feest vind 
ik iedereen wil zijn boterham verdienen. Zou mooi zijn als het daarom op meerdere plekken 
gezellig is. En dat niet iedereen alleen in Den Durpsherd is 

Een avond met een goede dj of meer carnaval/feestmuziek op zondag na de optocht 

Iets voor de oudere jeugd, aankleding van de straten ed. , meer mensen/jeugd enthousiast 
maken voor carnaval in dun birrekoal/optocht 

Hou de echte carnavals traditie vast, dit zijn de schatten van dun Birrekoal 

Zonder clubke is het lastig om aansluiting te krijgen. Bent afhankelijk van andere individuele 
vierders. 

Diversiteit in aanbod. Zaterdagavond was leuk, maar Tilt viel tegen. Alleen een alternatief 
was er niet. Bouw de foyer/biljart om tot kroeg met eigen muziek. De foyer was nu heel 
doods, maar kan een levendige kroeg zijn met een saamhorig clubjes gevoel zoals 
maandagavond en dinsdagavond. 

Straatcarnaval, jeugd 12-18 jaar, eenheid tussen iedereen (teveel clubjes carnaval), grote 
tent waar alles en iedereen samenkomt en SAMEN viert 
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Meer jeugd in Balkum. Centraal in dun durpsherd prima. Sleuteloverdracht mag korter. 
Prijsuitreiking loopt teveel uit. Cactus leuk, maar den herd is te groot hiervoor, teveel heen 
en weer geloop. 

De birrekoalse jeugd betrekken bij de carnaval. 

Activiteiten voor jeugd al is het maar 1 avand/dag. Je ziet duidelijke krimping van 
carnavalsvierders zoals al bij de kinderoptocht te zien en minder wordende enthousiasme 
van kinderen en kinderen die zelfs al naar den bosch gaan dit moet stoppen of echt 
verminderd worden. Door activiteiten te organiseren. Het aller beste is het een tent op een 
centraal punt met bekende artiesten en een dj met blaaskapellen. Niet allemaal kleine 
bandjes, maar een bekende artiest wat echt veel mensen aantrekt. Daar kan beter in 
geïnvesteerd worden. Hopelijk worden de optochten ook weer groter door er meer 
aandacht aan te besteden. 

Meer mensen die in Bakkum blijven. Misschien tent alles bij elkaar? 

Naar mijn idee zijn er toch nog kroegen genoeg om carnaval te vieren. Gouwe komt niet 
meer terug. Carnaval hoort in de kroeg, niet in Durpsherd. Hoe goed ze het ook hebben 
gedaan 

Nvt 
Verbinding met oeteldonk 
Birrekoalse carnaval is voor iemand die bij een club zit, zit je er niet bij dan hoor je er niet 
bij!!! 
1 munt om overal mee te kunnen betalen 
Dat er voor alle leeftijden wat te doen is en niet alleen voor mensen die bij een 
carnavalsclub horen 
Jongeren carnaval. Meer overlap met gezins carnaval 

Kroegen en een betere samenwerking met de clubkes. Dun BB is een overkoepelende 
organisatie en geen clubke. 

Ik vond t zeveren erg seksistisch, ik had meer humor verwacht over actuele zaken in t dorp 

Een sterkere Blaouwun Beer, vooral omdat die al te lang teveel binnen het eigen kringetje 
kijkt. 
Jong volwassen jeugd 
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Op sommige momenten is er weinig te doen voor kinderen. Zondag en dinsdag overdag 
bijvoorbeeld. Zet een springkussen neer in de durpsherd of i.d. bijvoorbeeld in de muziekaal 
of een tafel met wat kleurplaten Ballonnenbal is erg druk, misschien een extra ruimte? 
maandagmiddag was zeer geslaagd. Veel te doen voor kinderen en je viel niet over de 
mensen heen. Sleuteloverdracht duurde veel te lang en mag wel eens vernieuwd worden. Ik 
vind ook dat je daar echt een hofkapel bij mist. En wat frisse vernieuwende energie. Het is 
een beetje saai nu. 

Carnaval hoort in de kroegen thuis. 

Een raad van 11, een hofkapel en springdinger die ook echt aanwezig zijn 

Eenheid net als in Oeteldonk. Als individuele carnavslsvierder is het echt niet leuk! Laat 
clubjes bijv. Allemaal een blauw witte das dragen. 

Saamhorigheid, elke club bakent zich af met eigen kleur. Voor niet club lid voelt t steeds 
lastiger om erbij te horen. Rood-wit-gele aantrekkingskracht van Oeteldonk is zo groot 
geworden dat 16+ jeugd verloren is voor Birrekoal, komen niet meer terug helaas. Don vrij, 
maan en din daarom ook wij in Oeteldonk carnaval gevierd, drukte en gezelligheid daar niet 
te vergelijken met Birrekoal. Op diverse plekken grote groepen uit Birrekoal gezien. Corona 
en wegvallen Gouwe heeft t allemaal geen goed gedaan. Zaterdagavond in witte zwaan met 
RUM was top, Durpsherd daarna met Tilt en DJ stuk minder, niet 1 carnavalsnummer 
gehoord. Heb oplossing ook niet, maar ik zie toekomst (jeugd naar DB) van Birrekoal 
somber in zo. 

Activiteit op het mrrcuriusplein na de optocht 

Een plek voor iedereen van alle horeca en ook een plek voor je jeugd t/m 16 

Een goeie feesttent met goeie artiesten 
Samenhorigheid 
Saamhorigheid 

Betere door stroming van de optocht duurt veel te lang wat kwam en veel te grote stukken 
er tussen beter plannen en zorgen door loopt 

De gouwe 
De invulling dit jaar in de Durpsherd was super maar het blijft jammer dat er re weinig 
carnavalskroegen zijn. 
Een tent op het plein en dan alles bij elkaar 
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Carnaval 12-16 jarige, nieuwe aanwas kinderoptocht (scholen bij betrekken, die hebben ook 
hun eigen optochten), balans blauw / wit en rood / geel / wit gaat de verkeerde kant op 

Feestent zoals bijv in Schijndel. 

Jammer dat er in Den Durpsherd weinig echte carnavalsmuziek was 

Gouden leeuw … 
Echte carnavalskroegen, hofkapel, muziek kapellen 
Hofkapel 

Meer eenheid. Alles bij elkaar zoals zaterdagavond in den herd 

De carnaval van de jaren 1972 tot 2000 in Balkum de gezelligheid, sfeer in de kroegen 
etcetera. 
De tradities versus vernieuwing 
Vertegenwoordiging van alle clubs bij de durpsherd. 

Alles op 1 lokatie zou zeker goed zijn. Doordat er nu ook verschillenden plekken iets te doen 
is is het altijd op 1 plek rustiger. Dat er mensen naar de stad trekken moeten we 
accepteren. We moeten kijken hoe je het leuk kunt houden voor de mensen die in Berlicum 
wel carnaval willen vieren. 

Een avond die wat jongere mensen trekt. Denk aan de leeftijd 25-35 

Eten bij Den Durpsherd 
Iets extra’s voor de jeugd, tent of zo 

Alles op één plek, zoals omliggende dorpen het organiseren. 

Een plek voor de jeugd 12 - 17 
Nog meer saamhorigheid van clubs. 
Het laatste stukje van de optocht in de hoogstraat 

Ballonnenbal en kinderoptocht direct na elkaar is te intensief voor kinderen. Voor de 
kinderen onder de 4 is dit te veel. 

Het hele dorp een gezamelijke munt voor de carnaval 

er moet meer voor de jeugd vanaf 12 jaar georganiseerd worden 

Eerst allemaal eten en dan pas prijsuitreiking optocht, dan blijven mensen daarna hangen. 
Feest voor kinderen van 14 tot 18, past er prima bij in Den Durpsherd. 

De kroegen van vroeger 

een hofkapel!! een complete raad van 11!! (zelfs met een flexraad is dit niet te 
realiseren???) Wat voor nut heeft het om een flex raad te hebben als deze personen zich 
nooit laten zien? 

Samenwerking horeca, DDH, BB en verenigingen. Zorg om elkaar en tradities, uitstraling BB 
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Bij carnavalsbruiloft een duidelijker afbakening van de receptie ! Ik zou het ook mooi vinden 
als hieromtrent een duidelijke afsluiting was. Nu “ bloedde het ahw dood”! 

Niets 
Uitstraling naar niet carnavalsclub Birre moet meer aandacht krijgen! Jongeren tussen 14 
en 17 lokken... 
n.v.t. 

Een tent op het plein … alles bij elkaar , goeie muziek .. dan hou je de jeugd mss ook hier 

Plaatsje om gewoon te kunnen buurten. Niet te veel herrie/harde muziek. 

Meerdere wagens tijdens de optocht 
1 munt om overal mee te betalen 

 
 


