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Poppestraat 17 
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Website: 

Bestuur stichting carnaval de Heikneuters 

 

Voorzitter                     Vacant 

                                    voorzitter.sc.heikneuters@gmail.com 

Secretaris                    Edwin Kannekens 

                                    sc.heikneuters@gmail.com 

Penningmeester          Jenny Mol 

                                    penningmeester.sc.heikneuters@gmail.com 

 

Wie is Wie ?? 
Protocol 

prins Hendrick d’n jirste           Henno Bouleij 

Boer Daan                               Danny Goossens 

Nar Jenneke                            Jenny Mol 

Pliessie Linda                          Linda Bouleij 

Raadsleden                            Bennito Mol 

                                                Lex Kortsmit 

 

Tevens zijn wij nog op zoek naar raadsleden en  

mensen die achter de schermen willen helpen. Spreekt 

dit je aan neem dan contact met ons op: 

sc.heikneuters@gmail.com  
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Beste Heikneuters, 

 

Als de elfde van de elfde eenmaal is aangebroken, begint het al een beetje te kriebelen. De carnavalsliedjes worden ingestudeerd, er wordt be-

gonnen met het bouwen van de  

carnavalswagens, er wordt nagedacht over de uitdossing enz. enz. En als het nieuwe jaar is aangebroken kunnen de carnavalsactiviteiten los-

barsten. Persoonlijk geniet ik altijd met volle teugen van evenementen zoals tonpraotavonden, de optochten en natuurlijk de traditionele sleutel-

uitreiking in de raadszaal van het gemeentehuis. 

Het doet mij altijd deugd dat er zoveel inwoners uit onze gemeente op de been zijn tijdens het carnaval om gezamenlijk plezier te maken. Van 

tijd-tot-tijd wordt daarbij de dorst gelest en dan heeft men het vaak over ‘het weggeven van een rondje’. Een rondje aan de vrienden met wie 

men uit is, aan de buren of aan familieleden die men toevallig tegenkomt of gewoon aan  

degenen met wie men op dat moment staat te buurten. Het weggeven van een rondje versterkt het saamhorigheidsgevoel en brengt menigmaal 

nieuwe vriendschappen tot stand.  

Wellicht dat de positieve uitstraling van het weggeven van een rondje de gemeente op het idee heeft gebracht ook een rondje weg te geven. 

Weliswaar niet in de vorm van een vloeibare versnapering, maar in de vorm van een rondweg. 

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat de rondweg om het Kraaierijk, het Nachtuilenrijk en Heikneuterslaand van het doorgaande verkeer te ontlasten zich in de afrondende 

fase bevindt.  

Persoonlijk ben ik daar erg blij mee. Naast de voordelen die zo’n ontsluitingsweg het hele jaar biedt, heeft het ook tot gevolg dat het gemeentehuis voor sommige prinsen ge-

makkelijker en sneller te bereiken is. Daarnaast zullen de carnavalsvierders tijdens het vieren van carnaval met minder doorgaand verkeer worden geconfronteerd. En wie 

weet, komen de prinsen tijdens de  

sleuteluitreiking ook nog wel met creatieve mogelijkheden voor de rondweg.  

Kortom: zowel het weggeven van een rondje als het geven van een rondweg brengt veel goeds tot stand.  

‘Agge mar schwoon ziet’, zo luidt het motto in Heikneuterslaand dit jaar. Dat belooft wat te gaan worden! Prins Hendrick heeft er zelfs een liedje van gemaakt dat hij tijdens het 

carnaval vast en zeker vaak live ten gehore zal brengen. ‘Wat klinkt het toch  

schwoon’, had dan ook een passend motto kunnen zijn. Maar ‘schwoon zien’ is natuurlijk ook belangrijk. Eerlijk gezegd vond ik trouwens dat de Hei-

kneuters er altijd al zo mooi bijliepen. Misschien dat het motto ook een beetje betrekking heeft op de  

heringerichte Dorpsstraat.  

Op zondag zullen we prins Hendrick dan in zijn schwoone uitdossing op de schwoone Dorpsstraat zijn schwoone liedje horen zingen. 

 

Ik wens u allen leutige dagen toe.  

Marjolein van der Meer Mohr 

Marjolein van der Meer Mohr 

Opper-Heikneuter 

Agge mar schwoon ziet button 

Wilt u ook de nieuwe button van de Heikneuters 

met het motto van dit jaar, hij is te verkrijgen bij de raad. 
Dit is tevens een bijdrage voor het carnaval in Heikneuterslaand 
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Hallo Heikneuters, 

Agge mar schwoon ziet, het motto voor 2018. Het lijkt op zich een gemakkelijk motto, maar ga maar eens iets orgineels verzinnen hierop, daar 

hebben vele loopgroepen mee te kampen gehad.  

Ik ben ook jil benieuwd wat het eindresultaat zal gaan worden. We hebben afgelopen jaar een mooi en gezellige carnaval gehad met het motto 

“Ge bentur geknipt vur” en we waren er allemaal geknipt vur! Ik ben echt trots op alle heikneuters en heikneuterinnekus. 

Het word een spannend jaar, want zoals jullie wel weten zijn wij nog steeds maar mee ‘n jil klein clupke en er moet nog veel gedaan en geregeld 

worden. Zo hebben wij afgelopen jaar definitief afscheid genomen van onze carnavalswagen, hij heeft ze werk gedaan en wij kijken weer kleurig 

vooruit naar onze nieuwe wagen. 

Het word voor mij het tweede jaar dat ik de functie “Prins” mag gaan vervullen en zal dit weer met volle overgaven gaan doen en hoop ook dat ik 

op jullie steun kan rekenen.  

Agge mar schwoon ziet!  zingen we mee zun allen uit volle borst  in deze leutige dagen. 

 Ik Prins Hendrick d’n jirste wens iedereen een mooie en veilige carnaval toe en we zien elkaar zeker ergens terug in de polonaise. 

 

Allaaaf, 

Prins Hendrick d’n jirste 

Prins Hendrick  

d´n jirste 

Van Heikneuterslaand 
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Hallo Heikneuters, 

“Agge mar schwoon ziet” met dit motto heb ook ik iets gedaan. Vorig jaar begonnen als raadslid en nu de functie van pliesie aan genomen. 

Ook al klinkt dit serieus, de functie neem ik met een knipoog en zie het meer als “leut”pliesie. 

Ik heb er weer erg veel zin in en we gaan er dan ook dit jaar weer een gezellig feest van maken met z’n allen!!  

 

Natuurlijk kunnen ook de pliesie vurordeningen niet ontbreken. 

 

 

Pliesie Verordening: 

 

Tun jirste: ljeluk keike en kliere is verboje 

Tun tweede: wie op straot jelemaol niks doet aon de carnaval wor geaacht te valle onder monumentenzorg en zal uit dien oofde tege kommet jaor worre gesorteerd, al dan 

meej oplegging van un uitgaonsverbod 

Tun derde: ge meugt gerust zat zen, mer nie poepzat 

 

Tun vierde: eksteroge en knoopsgate die nie mjeer worre gebrukt moete worre ingeleverd op ut pliesieburo 

Ten vefde: ge mot alles uit drienke wat ur betaold is (kletskes van een aander laote staon) 

Ten zesde:ge mot dag en naacht oew kiel aon ouwe van zaoterdag 12 uur tot dinsdag 23uur 

Ten zeuvende: de daomes meuge meej dees daoge de pil nie vergete 

Ten achtste: t is verplicht de leiste man de zak op te geve 

Ten negende: ‘t is verplicht om naor dun optocht te komme kijken 

Ten tiende: iederjin moet op zun eige bjeene lwope 

Ten elfde: ot slot wil ik zeige: mokt da niks van oew wor!!! 

 

Groetjes Pliesie Linda  

Hoiiii Heikneuters, 

We gaan er dit jaar weer een schwoon feestje van maken. 

Dus zet je mooiste (bad) muts op, je schwoonste outfit aan en we gaan er-

voor !!!!!!! 

Ik hoop jullie allemaal te zien tijdens de carnavalsactiviteiten die ons schwoon 

durpke heeft. 

Alaaffff nar Jenneke 
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Alaaf Heikneuters, 

Alwir vur het tweejde jaor ben ik boer op Heikneuterslaand. Nog steeds doe ik ut meej veul 

plezier. Het motto dees jaor is Agge mar schwoon ziet. Boer Daan heeft hier wok het jin en 

aander aon gedaon ik zen op dijeet gegaon om wir jillemaol klaar te zijn vur de carnaval.  

Wok is er dees jaor en nieuwe waogen waar we Heikneuterslaand mee gaon binnen rije.  

Wilde dees zien komt dan op zondag 11 februari de optocht bekijken. 

Tevens hem ik un maotje dees carnaval en dat is Knuffelbier   

 

Houdoe!!! 
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Hallo Heikneuters, 

Ik ben Edwin Kannekens, nu voor het derde jaar secretaris bij stichting carnaval de Heikneuters. 

Als secretaris regel ik vaak op de achtergrond een aantal zaken voor de carnaval. Ik onderhoud een deel van de communicatie 

met de gemeente, vraag vergunningen aan en notuleer tijdens vergaderingen. Daarnaast is een deel van mijn werk om de 

email via sc.heikneuters@gmail.com af te handelen en te zorgen dat de juiste vragen via mail op de juiste manier worden be-

antwoord. 

Naast dit alles ben ik ook graag bij carnavalsevenementen als verkeersregelaar of op een andere manier om te helpen. Zodra 

de zaken op en voor het feest in orde zijn dans ik ook een rondje mee in de polonaise. 

Hopelijk tot ziens op een carnavalsbal of in een van de optochten in Heikneutersland. 

Maak er allemaal een leuk feest van deze carnaval en … 

 

Alaaf! 

Edwin 

mailto:sc.heikneuters@gmail.com
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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. 

2017  -  Ge bentur geknipt vur! 

2018  -  Agge mar schwoon ziet! 

Motto’s van carnaval  

1977 t/m 2016 
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Wil jij ook in de nieuwe jeugdraad? 

 

Vul dan het inschrijfformulier in,  

dat te vinden is op de website en facebook. 

Stuur het vervolgens naar: 

sc.heikneuters@gmail.com  

of lever het in op tulpstraat 14 

Misschien loop jij dan voor ons in de stoet. 

Bij deze wil Stichting carnaval de Heikneuters  

de Panaché bedanken dat de jeugdraad weer mag  

komen eten op Aswoensdag. 

Dankzij dit soort zaken blijft het leuk om iets voor de 

kinderen te organiseren.  
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Deelnemers van de optocht 

Zij die graag deelnemen aan de optocht door ons Heikneuterslaand kunnen zich  

opgeven bij de Stichting carnaval de Heikneuters. 

Inschrijfformulieren zijn te vinden op onze website en facebook pagina. 

www.deheikneuters.weebly.com 

www.facebook.com/heikneuterswillebrord 

Inschrijfformulieren kunnen ingeleverd worden bij het secretariaat of via E-mail: 

Secretariaat: 

poppestraat 17 

4711 JP Sint Willebrord 

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 en/of  

handelingen.  

Wegens politieverordening is alcohol tijdens de optocht algeheel verboden. 

Voor de voorwaarde kun je ons reglement raadplegen dat te vinden is op de website. 

Hopelijk zie we jullie tijdens de optochten. 

Stichting carnaval de Heikneuters 

Jos Schijven Bokaal 

Traditiegetrouw wordt ieder jaar de  

“Jos Schijven Bokaal” uitgereikt. 

Deze bokaal is voor de loopgroep die het mot-

to het beste tot uitbeelding brengt. 

Aan wie zal de bokaal dit jaar worden 

uitgereikt. Kom naar de prijsuitreiking in het 

Pleintje vanaf 18.00 uur. 

Reclame?  

Dit is mogelijk in de optocht. 

Voor meer informatie, Neem contact op met  

Stichting carnaval 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 routes hun auto tijdig 

te verplaatsen. Met grote wagens en groepen langs uw voertuig kan scha-

de ontstaan. Stichting carnaval de Heikneuters kan hiervoor niet verant-

woordelijk Worden gesteld.  

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Verlichte optocht op  

vrijdagavond 09 februari 2018 
 

Hallo Heikneuters,  

op vrijdag 9 februari is er in Heikneuterlaand voorafgaand aan 

het Carnaval een verlichte optocht. Start om 18.30 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 9 februari. 

Hieronder route van de   

verlichte optocht van 09 februari. 

optocht zondag 11-2-2018 




