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Stichting Carnaval de Heikneuters
Secretariaat:
edwin Kannekens
Poppestraat 17
4711JP Sint Willebrord
E-mail: sc.heikneuters@gmail.com
Website: www.deheikneuters.weebly.com
Bestuur stichting Carnaval
Voorzitter

Freddy Kannekens
voorzitter.sc.heikneuters@gmail.com

Secretaris

Edwin Kannekens
sc.heikneuters@gmail.com

Penningmeester

Jenny Mol
penningmeester.sc.heikneuters@gmail.com

Bij deze willen wij de winkeliers
en bedrijven bedanken.
die advertentie geplaatst hebben in dit krantje, of een bijdrage
hebben gegeven.
Mede dankzij hun bijdrage kunnen we de lampionnen optocht
voor de kinderen organiseren en de carnavals optocht door
Heikneuterslaand, met het bijbehorende prijzengeld.

Wie is wie ??
Kopgroep

Prins Frederick
Hofdame taske
Pliesie Wout
Nar Jenneke

Freddy Kannekens
Natasja Kannekens
Walter van Loon
Jenny Mol

Hof Fotograaf

Peter van Rooijen

Raadsleden

Bennito Mol
Marijke Van Rooijen
John Matera
Edith Matera
Danny Goossens

Tevens zijn wij nog op zoek
naar vrijwilligers, en medewerkers.
Dus neem contact met ons op om de
Stichting te helpen.
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Beste Heikneuters,
Als ik de symbolische pen ter hand neem om dit voorwoord te schrijven voor
uw carnavalskrant, besef ik me dat het voor de vijfde keer is dat ik dit doe.
Normaliter zou dat een lustrum zijn, maar in de wereld van het carnaval geldt dat natuurlijk niet. Daar is immers pas sprake van
een lustrum als het aantal jaren gelijk is aan elf of door elf deelbaar is. Wat dat betreft heb ik dus nog zes jaar te gaan.
Hoewel ik dus al wat jaartjes meeloop als Opper-Heikneuter, moet ik u toch eerlijk bekennen dat ik ieder jaar nieuwe dingen
bijleer over het carnaval. Zo las ik onlangs dat dit volksfeest op twee manieren gevierd kan worden: op de Rijnlandse wijze en op
de Bourgondische wijze.
Het Rijnlands carnaval wordt vooral gevierd in Limburg en Oost-Brabant. Het zal u niet verbazen dat hier in West-Brabant meer
aanhangers zijn van de Bourgondische wijze.
Typische kenmerken van het Bourgondische carnaval zijn dat de prins van de burgemeester de sleutel van zijn dorp overhandigd
krijgt, dat ieder dorp tijdens het carnaval een andere naam krijgt en dat ieder dorp tijdens het carnaval een bepaald motto hanteert. Een ander verschil is dat bij het Rijnlands carnaval iedere carnavalsvereniging een eigen prins kiest, terwijl men hier bij ons
Marjolein v.d. Meer Mohr
slechts één prins per dorp of stad heeft.
Opper-Heikneuter
Persoonlijk ben ik hier wel blij mee en ik denk dat ook prins Frederick er zo over denkt. Meerdere prinsen in één dorp leidt immers alleen maar tot verwarring en daar zit geen enkele Heikneuter op te wachten.
Het motto in Heikneuterslaand luidt dit jaar: ‘Speulend theike’! Ik hoop tijdens de sleuteluitreiking van prins Fredrick wat meer uitleg te krijgen over de
achterliggende betekenis hiervan. Het is mij namelijk niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld: wie met wie, waarmee en waar gaat speulen enz.
Het doet me trouwens wel deugd dat uw prins dit jaar weer een pliesie in zijn gevolg heeft. Een dergelijke functionaris is immers bij uitstek degene die
e.e.a. tijdens het leutfeest in goede banen moet leiden. Overigens zijn er ook enkele raadsleden bij, hoewel de Raad van Elf nog niet compleet is. Vanaf deze
plaats dus een oproep aan alle Heikneuters om bij zichzelf te raden te gaan of het vervullen van een dergelijke functie iets voor hem of haar is.
Mijn waarde Heikneuters, tijdens het carnaval worden er in uw dorp wederom tal van activiteiten georganiseerd. Ik ben blij dat uw stichting er wederom
voor heeft
gekozen op vrijdagavond een verlichte carnavalsoptocht te organiseren. Ik ben ervan overtuigd dat dit op termijn zal uitgroeien tot een optocht waar men van
heinde en verre op af zal komen.
Ik wens u allen een leutig carnaval toe.
Marjolein van der Meer Mohr
Opper-Heikneuter

VAN DE VOORZITTER.
Beste Heikneuters,
Voor mij is dit het eerst jaar als voorzitter bij de Carnavals stichting.
Maar ben er al een paar jaartjes langer bij ., en probeer zo mijn best te
doen om het carnaval hier aan de gang te houden.
En zo maken we weer een “Speulend Theike” van dit jaar , want dat is
het motto op Heikneuterslaand dit seizoen tijdens de carnaval.
Dit jaar zijn we verhuist met de Residentie van de Carnaval. Dat om
verschillende redenen vooral financieel maar ook om dingen die niet
helemaal lekker liepen bij onze vorige Residentie.
Na de carnaval organiseren we een bijeenkomst ,om over het carnaval
op Heikneuterslaand te praten ,met de mensen waar het carnaval nog
in het hart en nieren zit.
Dit is voor mij het laatste jaar voor mij om het carnaval hier in het dorp
te proberen te organiseren. Dus als er mensen zijn die het carnaval
een heel warm hart toedragen verwacht ik die mensen tijdens de bijeenkomst na de carnaval .
De datum wordt te zijner tijd nog bekend
gemaakt.
Maar we gaan dit seizoen nog zeker
gewoon afmaken op “Speulend Theike” ,
en we zien alle Heikneuters vast en zeker
op de evenementen die we organiseren .
Veul Plezier en leut tijdens de carnaval.
Groeten van Freddy.

ALAAAAAF.
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Prins Frederick van
Heikneuterslaand

Hallo Heikneuters,
Het carnavalsseizoen is weer in volle gang en dit jaar gaan we voor SPEULEND THEIKE en de diverse bouwclubs en
loopgroepen zullen al ver klaar zijn voor de moederkesbals en optochten in Heikneuterslaand.
Het is ieder jaar weer een genot om te zien wat voor mooie dingen de loopgroepen en bouwclubs gemaakt hebben , waar
heel veel zweet, tijd en geld in gaan zitten.
Maar zo geldt dat ook voor de carnaval zelf , voor dat alles geregeld is b.v. dit krantje maken , het programma voor de
carnaval met diverse mensen doornemen om bezoeken af te leggen , evenementen proberen te organiseren en natuurlijk
nog even langst de deelnemers van de optocht om een bezoekje te doen.
Ook dit jaar hebben we weer 2 optochten namelijk de Verlichte optocht op 5 februari en de grote optocht op 7 februari.
De prijsuitreiking doen we dit jaar op dinsdag avond bij het pleintje waar we tevens ook op die avond het carnaval afsluiten dus kom daar massaal naar toe om alle deelnemers van de optocht te bedanken voor hun inzet om de optochten
weer mooi te maken.
En daar doen we het allemaal te samen voor ,om een mooi en gezellig “Speulend Theike” te krijgen tijdens carnaval.

En voor de rest, wens Ik iedereen veel leut en plezier tijdens de Carnaval.
Met vrolijke groet Prins Frederick .

alaaf
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Voor training aan huis, cursus
en opnemen van honden.

Hoiiiii heikneuters,
Het nieuwe carnavals seizoen staat weer voor de deur,
Met veel plezier en leut heb ik er weer zin in .
Ik hoop dat we er weer een leuk maar vooral een gezellige
CARNAVAL van gaan maken!!!
Met een aantal oude maar ook nieuwe leden van de raad van elf
moet dat zeker gaan lukken!!!
Toch roep ik de het theikese volk op om is diep in hun
carnavalshart te kijken, en zich aftevragen is dat niks voor mij
om een feest in ons mooie dorp te maken?????
Dus meld je aan en ga gezellig met ons mee.
Met veel leut en gekkigheid
Narr jennekke

Wij zijn BC Van Alles Wa uit St. Willebrord. We zijn ontstaan in 2014 naar aanleiding van dat onze
kinderen op hun school de Maria Goretti School enthousiast gemaakt
werden voor het bouwen van een karretje voor hun schooloptocht. Met
deze kar (ons ridderkasteel) hebben we toen ook meegedaan aan de grote
optocht en toen hadden we de smaak toch wel te pakken. Na het afvallen
van wat kinderen en hun ouders zijn we overgebleven met een groep van
23 enthousiaste volwassene en kinderen en hebben we afgelopen jaar met
onze clownswagen meegedaan aan de schooloptocht, de lichtjesoptocht
en de grote optocht in de categorie kleine wagens. En wat onze groep zo
sterk maakt is dat wij met het hele gezin er aan werken en vooral veel leut
met elkaar hebben. Met het motto van 2016 speulend theike zijn we op
een creatieve manier mee aan de slag gegaan maar dat blijft nog even een
verassing. We zijn zelfs begonnen met het maken van onze eigen pakken.
Wij hopen zoveel mogelijk mensen aan de kant van de weg te zien
gedurende de optochten want dat is waarvoor we het doen.
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Knip en lever diverse
advertenties in voor
leuke aanbiedingen !!!!
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Hallo Heikneuters,
Dit jaor ben ik une nieuwe in de raod van elluf. Ik ben Danny Gwoosus en
ben 25 jaor geleeje geboren int ziekehuis en ben daorna geleijk terug naor
theike gegaon. Vruuger waor ik vrij verleege kulleke, waor dur ik nie altij carnaval vierde. In mijn pubberjaorkes is da wir goed gekome, meej paor mooie
jaorkes. De leste jaore ben ik gaon wairke in d’n horeeka waor dur ik carnaval
op un aandere manier heb leere kennen, die mijn eigenluk wel beviel. Wok
had ik al een paor jaor goeie ideekus vur d’n (S.C.) Heikneuters die ik altij
weg deej stoppe. Daorom doogt ik, ga wok is bij d’n (S.C.) Heikneuters om
speulend der theike te gaon en carnaval wir nieuw leve in te gaon blaoze.
Alaaaaf en houdoe!
D’n Hugo
Hallo Heikneuters,
Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Edwin Kannekens, ik doe dit
jaar voor het eerst wat papierwerk en emails voor de stichting.
Als ik niet in de polonaise loop, hou ik de emails in de gaten en help ik de
adminstratie en organisatie van carnaval een handje.
Ik hoop voor iederen dat het voor iedereen dit jaar een gezellig en feestelijk
carnaval zal worden. Ik ga er in ieder geval een feestje van maken.
Tot ziens op het tonproaten op 16 januari, een van de optochten
of een carnavalsbal.
Alaaf...
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Motto’s van carnaval
1977 t/m 2016
1970 tot 1977 waren er geen carnavals motto’s
1977 - Vooruit met de geit.
1978 - Met z’n alle aan de zwier.
1979 - We knappen het op.
1980 - We zen dur wir uit.
1981 - Laot ut kneuteren.
1982 - Ut zit wir snor.
1983 - Vliegter us uit.
1984 - Ut zit.
1985 - Ut toetert nog.
1986 - Wor dut luie.
1987 - ’n Taandje bij.
1988 - Wa mot ut wôre.
1989 - Ut werkt mee zun elleve.
1990 - Elluf aon un stuk.
1991 - Blef op de bjeen.
1992 - Ut zit te komme.
1993 - We zien ut dubbel.
1994 - Ut lwôôpt vanneiges.
1995 - Ouw ut aon de draai.
1996 - Bekekt oew eige.
1997 - Onder Nillis paraplu.
1998 - Gif tum de vijf.
1999 - We bleive in beeld.
2000 - We Luie ’t in.
2001 - Kom d’wôôk helpe.
2002 - Ouw ut aon de rol.
2003 - ’t Zit gebakke.
2004 - We viere effe die viere.
2005 - Mag ’t un bietje mjeer zen.
2006 - Ut lekker lang moake.
2007 - We zette oans beste bjeentje voar.
2008 - We sloan ose vleugeltjes uit.
2009 - Theike tropical.
2010 - D’rgoat un lichtje braanden.
2011 - Ut loopt als ’n fluitje.
2012 - Net efkus wa anders.
2013 - Ut smoakt naar mjeer.
2014 - Dur ’n ringske.
2015 - Vijf kjeer ellef, ut fjeest komt van zelluf.
2016 - Speulend Theike.

Snack Kees

Tijdens de carnaval frikandel 1 Euro

Koop nu één van de onderstaande
Artikelen en steun daarmee
gelijk de carnaval op ‘T Heike.

Duimpje met verlichting € 2,Sjaal Heikneuterslaand € 11,Mooie heikneuters vlag € 22,Verkrijgbaar via de Heikneuters.
ONZE HEIKNEUTER
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Met dank aan alle verkeersregelaars
En Fanfare de Eendracht.
We hopen jullie volgend jaar weer allemaal te zien op de
11-11 viering.
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Akkerlingen 22
hoeven.
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OPTOCHT 2015
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ff vurstelle
Wij zen ‘Bouwclub We Zèn Gekuld’ en hemme een klupke van zeg maor 45 carnavalsgekke waorvan er 20 nog
geen bier meuge drinke omda ze te jong zen.
Ut lekt al veul langer mar we zijn pas vor ut 2e jaor echt
besig en denke er aon om unne groote waoge te bouwe. Di joar is tie
grwoter dan verleje jaor op 9 januari kunde al un bietje zien op oonze
kekdag van jin tot vijfure smiddags. we pakke di joar uit de totale lengte
meej de lwoop groep erbij is mekaant 40 meter. we gaon dur wir wa van
moake di jaor
As gullie wult wete waarom wij meedoen moette mar us komme keike
mee dun optocht op 7 februari. Dan zulde un jilleboel anthousijasme
zien bij jong en oud die ut carnaval vieren bij iederjin wir tot leve brengt.
Tot dan, Houdoe.
B.C. We Zèn Gekuld
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Tonproaten 2015








Van Overveld
Bart Ketelaars
Marleen Konings
Ronnie Buiks
Roger v/d Maagdenberg
Frank Backx
Bokse de Kul
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Anouschka’s
Hair & beauty

Anouschka’s Hair & Beauty sponsort met veel genoegen de carnaval van ons mooie Heikneuterslaand.
Bij inlevering van deze bon krijgt u 10 % korting in de zaak.
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Jeugdraad 2016

Bij deze wil S.c.

de Heikneuters de

Panaché bedanken dat de jeugdraad weer
mag eten daar na de carnaval.
Dankzij dit soort zaken blijft het leuk om iets
voor de kinderen te organiseren.
Bedankt.

De jeugdraad van 2016 is als volgt :
Kopgroep : prins Jayden, prinses Nina, pliesie Dymay, Boerin Sanne.
de raad : Luciano, Kyra, Marwan, Thomas, Angel.
Staan er niet bij op : nar Bastiaan, Silvano, Oscar, Renske.
De twee kinderen op de voorgrond hebben de mooist verklede prijs
Gewonnen.

DE 9 SCHOOL GEBODEN
Gij zult niet te laat komen. (neem gerust de hele dag vrij)
Gij zult niet praten in de klas. (schreeuwen heeft meer effect)
Gij zult geen huiswerk overschrijven. (laat het een ander doen)
Gij zult niet door de gangen hollen. (glijden is sneller)
Gij zult niet afkijken. (laat ze het even doorgeven)
Gij zult niet met proppen schieten. (tassen komen harder aan)
Gij zult niet fluisteren. (schreeuwen is duidelijker)
Gij zult geen potlood afpakken. (pak gewoon heel de etui)
Gij zult het leven van de leraren niet zuur maken. (bederf het)
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PROGRAMMA 2016
Zondag 7 februari

Zondag 16 januari
20.00 uur Tonpraoten bij café zaal ’T Peintje entrée 5 euro (voorverkoop)

14:00 uur Optocht door Heikneuterslaand
19:00 uur Jeugdbal de Lanteern vanaf 9 jaar

Zaterdag 23 januari

Maandag 8 februari

14:00 uur gehandicaptenbal Streven gekleurde zanger De Lanteern

Dinsdag 2 Februari

10:00 uur
13.30 uur
14.00 uur
19:00 uur

Bezoek aan Heikneuters in het Bravis te Roosendaal
Kinderbal in de Lanteern t/m 8 jaar
Bezoek aan Vlechter / kim
Jeugdbal de Lanteern vanaf 9 jaar

Dinsdag 9 februari

19:30 uur Moederkesbal in Zaal de Kwast

19:00 uur Jeugdbal de Lanteern vanaf 9 jaar
20:00 uur Prijsuitreiking en Afsluiting van de carnaval in ‘T Pleintje

Woensdag 3 Februari
13.30 uur Kinderbal in de Lanteern t/m 8 jaar

Woensdag 10 februari
Donderdag 4 febuari
10:30 uur
11:45 uur
14:15 uur
19:00 uur
20.00 uur

Bezoek brengen aan crèches door Prins en Kopgroep
Dagverpleging De Linden
KBO Bejaardenbal in de Lanteern
Jeugdbal de Lanteern vanaf 9 jaar
Moederkesbal bij ‘T pleintje

Donderdag 11 februari

Vrijdag 5 febuari
10:00 uur
10:30 uur
13.30 uur
19:00 uur
19:00 uur

Bezoek brengen aan crèches door Prins en Kopgroep
Bezoek basisschool inclusief kinderoptocht
Bezoek aan het Eikenblad Sint Willebrord

Verlichte optocht vanaf het Emmausplein

Jeugdbal de Lanteern vanaf 9 jaar

Deze dag staat in het teken van uitslapen en afronden. Er zal een gezellige middag met een hapje en een drankje voor de kleintjes zijn, waarbij
de kleding wordt ingeleverd.

Voor velen zal dit een dag zijn waarop weer volop wordt gewerkt….
Voor de fanatieke carnavalsvierders onder ons is het tijd van veel
slapen en rustig aan doen om de energie weer op te bouwen voor de
volgende werkweek, welke waarschijnlijk maandag weer van start zal
gaan. Auw, wat zal dat zeer doen…...
De gedachte dat de carnaval er weer op zit zal pijn doen, maar kop op,
op de 11de van de 11de begint het bal weer opnieuw, dus nog even
doorbijten!!

Zaterdag 6 februari
09:30 uur
13.30 uur
19.00 uur
19:00 uur

Sleuteluitreiking Gemeentehuis
Kinderbal in de Lanteern t/m 8 jaar
Carnavalbal Café zaal ‘t Pleintje
Jeugdbal de Lanteern vanaf 9 jaar
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OPTOCHT zondag 7-2-2016
Deelnemers van de
optocht
Zij die graag deelnemen aan de optocht
door ons Heikneuterslaand kunnen zich
opgeven bij de optochtcommissie.
Inschrijfformulieren zijn te downloaden
via onze website
www.deheikneuters.weebly.com
Inschrijfformulieren kunnen
ingeleverd worden bij het
secretariaat of via
email :sc.heikneuters@gmail.com
Wij wijzen u erop dat deelname aan de
optocht geheel op eigen risico geschiedt
en u zelf verantwoordelijk bent voor eventuele aangebrachte schade.
Omdat de optocht te maken heeft met het
leutfeest, dulden wij geen wagens die
verschijnen met racistische,
terroristische of
discriminerende uitlatingen of
handelingen.
Wellicht ten overvloede melden wij dat
drank wegens een
politieverordening niet is toegestaan.

Jos Schijven Bokaal
Traditiegetrouw wordt ieder jaar de
“Jos Schijven
Bokaal” uitgereikt aan die
deelnemer van de optocht welke
het beste het motto tot uitbeelding
brengt.
Onder het motto van dit jaar:

Zal de bokaal opnieuw worden
uitgereikt. Uitreiking vindt plaats
9 ferbruari bij ’T Pleintje .

reclame in de
optocht
Is mogelijk:
Voor meer informatie,
Neem Contact op met
SC.de HEIKNEUTERS
E-mail:
sc.heikneuters@gmail.com

Oproep aan de bewoners langs de route van de
optocht:
De organisatie verzoekt een
ieder die woont aan de
onderstaande route hun auto tijdig te verplaatsen. Met
grote wagens en groepen langs uw voertuig kan schade
ontstaan. S.C. de Heikneuters kan
hiervoor niet verantwoordelijk Worden gesteld.
Hartelijk dank voor uw
medewerking.

Hieronder route verlichte
optocht van 5 februari.

Inschrijvingen voor
deelname aan de
optocht dienen uiterlijk op
1 februari
binnen te zijn.
Hierna is deelname niet
meer mogelijk!

Verlichte Kinderoptocht op
vrijdagavond 5 februari 2016
Hallo Heikneuters,
op vrijdag 5 februari is er in Heikneuterland
voorafgaand aan het Carnaval een verlichte optocht.
start om 19.00 uur op het Emmausplein
Bouw samen met je vriendjes, vriendinnetjes, pappa
mamma oma en opa een mooie wagen of maak een
mooie lampion, hang een lichtje om je nek, of doe
gloei staafjes aan je jas.

Iedereen kan mee lopen en we
hopen dan ook op een grote
opkomst.
dus kom op en doe mee op 5 februari.
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