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Inhoud en Wie is Wie bij de Heikneuters
Et proatje van de Opper-Heikneuter
Et praotje van onze vurzitter
Sponsor advertentie’s
Et praotje van prins Hendrick d’n jirste
Et proatje van onze Pliessie Mart
Sponsor advertentie’s
Et proatje van Nar Jenneke en Boer Daan
Effe vurstelle van de nieuwelingen bij de Heikneuters
Sponsor advertentie’s
Foto’s carnaval 2019 Heikneuterslaand
Programma carnaval 2019 cafè zaal de Kwast
Sponsor advertentie’s
Puzzel pagina
Jeugdraad 2019
Sponsor advertentie’s
Programma carnaval 2019 bij de Baracuda bar
Sponsor advertentie’s
Songtekst het Heikneuter lied
Weekmarkt advertentie’s
Et proatje van Hofkapel Stik Leutig
Sponsor advertentie’s
Programma carnaval 2019 bij de Lanteern
Programma carnaval 2019 bij ‘t Pleintje
Sponsor advertentie’s
Foto’s optochten 2019 Heikneuterslaand
Sponsor advertentie’s
Route’s optocht 2019
Cafè zaal de kwast (deel 2)
Letste pagina

Contact
Stichting carnaval de Heikneuters
Secretariaat:
Danny Goossens
Duivenstraat 48
4711 KC Sint Willebrord
E-mail: sc.heikneuters@gmail.com
Website: www.heikneuterswillebrord.nl
Dagelijks bestuur stichting carnaval de Heikneuters
Voorzitter

John Boeren
voorzitter.sc.heikneuters@gmail.com

Secretaris

Danny Goossens
sc.heikneuters@gmail.com

Penningmeester

Jenny Mol
penningmeester.sc.heikneuters@gmail.com

Wie is Wie ??
Protocol
Prins Hendrick d’n jirste
Boer Daan
Nar Jenneke
Pliessie Mart

Henno Bouleij
Danny Goossens
Jenny Mol
Martijn Janssen

Adjudant

John Boeren

Raadsleden

Bennito Mol
Linda Bouleij
Bart van der List
Cindy de Boo
Youri Rasenberg

Vrijwilligers

Anita Boeren
Felina Janssen
Harrie Blom
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

Motto’s van carnaval
1977 t/m 2019
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

-
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Vooruit met de geit.
Met z’n alle aan de zwier.
We knappen het op.
We zen dur wir uit.
Laot ut kneuteren.
Ut zit wir snor.
Vliegter us uit.
Ut zit.
Ut toetert nog.
Wor dut luie.
’n Taandje bij.
Wa mot ut wôre.
Ut werkt mee zun elleve.
Elluf aon un stuk.
Blef op de bjeen.
Ut zit te komme.
We zien ut dubbel.
Ut lwôôpt vanneiges.
Ouw ut aon de draai.
Bekekt oew eige.
Onder Nillis paraplu.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

-

2016
2017
2018
2019

-

Gif tum de vijf.
We bleive in beeld.
We Luie ’t in.
Kom d’wôôk helpe.
Ouw ut aon de rol.
’t Zit gebakke.
We viere effe die viere.
Mag ’t un bietje mjeer zen.
Ut lekker lang moake.
We zette oans beste bjeentje voar.
We sloan ose vleugeltjes uit.
Theike tropical.
D’rgoat un lichtje braanden.
Ut loopt als ’n fluitje.
Net efkus wa anders.
Ut smoakt naar mjeer.
Dur ’n ringske.
Vijf kjeer ellef, ut fjeest komt van
zelluf.
Speulend Theike.
Ge bentur geknipt vur!
Agge mar schwoon ziet!
Bekèk ut van swirskaante.

Beste Heikneuters,
‘Bekèk ut van swirskaante’, zo luidt het motto in Heikneuterslaand voor het komende carnavalsseizoen. Hoewel het me niet lukt
het plaatselijk dialect te spreken, dacht ik eerlijk gezegd dat ik het toch al aardig kon verstaan.
Maar toen ik dit motto las ‘Bekèk ut van swirskaante’ had ik geen flauw idee wat ik daarmee aan moest.
Nou heb ik onlangs ontdekt dat er op het internet een ’t Heikeswoordenboek kan worden geraadpleegd, maar in dit geval bood
dat ook geen uitkomst. Bekèk ut kon ik nog wel vertaald krijgen naar bekijk het, maar swirskaante…. Geen flauw idee!
Gelukkig dat ik hiervoor te raden kon gaan bij wethouder De Bruijn, een geboren en getogen Heikneuter en zo werd het mysterie
alsnog voor mij opgelost.
De zaak van weerskanten bekijken, dat is natuurlijk een goed advies. Overigens niet alleen tijdens het leutfeest, maar ook
gedurende de rest van het jaar.
Marjolein van der Meer Mohr
Prins Hendrick beschikt dit jaar over een nieuwe pliessie en wel in de persoon van pliessie Mart. Vorig jaar is Mart ingehuldigd als
Opper-Heikneuter

raadslid en na een en ander van weerskanten, en misschien wel van meer kanten, bekeken te hebben heeft hij zich aangediend
als vervanger van pliessie Linda, die dit ambt dit jaar om begrijpelijke redenen niet kan vervullen. Als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid ben ik
blij dat het is gelukt een vervanger te vinden. Een dergelijke functionaris is immers onontbeerlijk om de festiviteiten in goede banen te leiden. Ik kijk dan ook
uit om tijdens de sleuteluitreiking in het gemeentehuis nader kennis te maken met pliessie Mart.
Het programma in Heikneuterslaand ziet er vertrouwd uit. Toch zal prins Hendrick het druk krijgen de komende tijd. Hij is immers gastheer voor het Prinsenbal dit jaar. Een grootse happening waarvoor alle leutvorsten met hun gevolg uit onze gemeente zijn uitgenodigd om samen uit hun dak te gaan. Een feest
dat vol staat van verbroedering.
Als burgemeester ben ik blij dat dergelijke activiteiten nog steeds plaatsvinden in onze gemeente.
Beste Heikneuters, van welke kant u het ook bekijkt; van weerskanten of van alle kanten, ik wens u een hartstikke leutig carnaval toe.
Marjolein van der Meer Mohr
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Beste Heikneuters,
Hierbij mijn allereerste voorwoord als voorzitter van Stichting Carnaval de Heikneuters.
Mijn naam is John Boeren, 48 jaar oud en getogen Willebrorder. Per April aangetreden als voorzitter en tijdens carnaval in functie als Adjudant.
De stichting had al een tijdje geen voorzitter meer en was men naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter en heb ik na vele verzoekjes dan toch
maar ‘ja’ gezegd tegen die ‘grote klus’.
En dat die klus groot was, vermoedde ik op voorhand al. Maar, gelukkig kunnen we die ondertussen klaren met veel meer vrijwilligers dan voorheen.
Al vrij snel na mijn aantreden dienden nieuwe vrijwilligers zich aan en zijn we met zijn allen dan ook hard aan het werk gegaan met veel creativiteit,
motivatie en nieuwe ideeën. We mogen dan ook trots zijn op wat we met zijn allen op die paar maanden al hebben weten te bereiken. Zo hebben we een
geheel nieuwe website, is Facebook vernieuwd en hebben we alle werkzaamheden weten onder te brengen in werkgroepen.
Zo hebben we onlangs de nieuwe opzet van de lampionnenoptocht tot een groot succes weten te maken. Wat een stoet met ouders en kinderen!
Dankzij onze eigen creativiteit werd de lampion ‘de Heikneuter’ geboren en maakte veel kinderen daar de mooiste creaties van. Wat een mooi gezicht om
die grote opkomst met blije gezichtjes te mogen verwelkomen. Dat niet alles geheel vlekkeloos verliep, met name de prijsuitreiking, is jammer.
We hadden alles zo goed voorbereid en dan laat de techniek ons op het laatste nippertje in de steek. Maar goed, ook daar leren we weer van en hopen dit
weer beter te doen het komende carnavalsseizoen.
Onlangs hebben we ook weer onze nieuwe jeugdraad geïnstalleerd. Fantastisch om te zien met hoeveel enthousiasme de kinderen mee willen doen
aan het carnaval in Sint Willebrord en mogen we trots zijn dat we bijna weer op volle sterkte zijn.
Toch heeft zo’n wending binnen de stichting ook wat minder leuke kanten. Zo is daar de breuk met ondertussen de voormalige residentie. Ondanks vele gesprekken, bleef er veel ongenoegen aanwezig en bleven de meningen en toekomstvisie wederzijds zover uiteen te lopen, dat niet anders besloten kon worden dan de samenwerking te beëindigen. Op zich heb ik begrip voor dat ongenoegen, maar vind ik het jammer om uiteindelijk met zijn allen te moeten concluderen dat een samenwerking niet werkt, ook al hebben mensen keihard hun best gedaan om er met een veel te klein clubje toch iets van te maken. Dat
het clubje veel te klein was, kan ik alleen maar beamen. Als ik zie hoeveel werk erbij komt kijken, heb je daar toch wel een aantal vrijwilligers voor nodig.
Daarom vind ik het knap dat juist die mensen dat voorheen toch voor elkaar hebben weten te krijgen. Ik durf anders niet te denken aan wat er nu nog over
zou zijn van heel de stichting Carnaval in Sint Willebrord. Want mensen, soms ontvangen we negatieve berichten dat iets niet goed verloopt, maar
commentaar langs de zijlijn leveren is het gemakkelijkste wat er is.
Vergeet niet dat er achter de schermen met de beste bedoelingen veel werk als vrijwilliger verricht wordt, nu ook door mensen die nog weinig
ervaring hebben binnen het Willebrordse Carnaval en daar ontzettend veel tijd in steken. Daarom wil ik daarvoor uw begrip vragen.
Onze residentie hebben we nu bij café-zaal de Kwast en telt onze stichting nu zo’n 13 vrijwilligers.
Desondanks dat aantal, kunnen we toch nog wat extra handjes gebruiken en zoeken we nog wat mensen die zich bij ons willen aansluiten.
We hebben nog een paar mooie vacatures. Zo zoeken we nog wat mensen voor in de Raad of mensen die op een andere manier hun bijdrage willen leveren.
Dus mocht u interesse hebben, meld u dan snel aan!
Mocht u nou toch uw bijdrage willen leveren maar liever niet als vrijwilliger, kunt u ons altijd nog financieel steunen of met spulletjes voor onze stand op
de braderie. We hebben dan weliswaar, dankzij de inzet van meer vrijwilligers, de sponsorportefeuille weten uit te breiden, maar er is nu eenmaal
veel geld nodig om alle activiteiten, met in het bijzonder de activiteiten voor de kinderen, te kunnen bekostigen. Alle hulp is welkom!
Langs deze weg wil ik dan ook alle sponsors bedanken voor hun bijdrage.
Dan hebben we ons veelzijdige motto ‘Bekèk ut van swirskaante’. Veelzijdig omdat je het van beide kanten kunt bekijken! We zijn dan ook erg benieuwd
hoe het motto door iedereen tijdens carnaval uitgebeeld gaat worden.
Wij hebben ontzettend veel zin in het komende carnaval en hopen u te ontmoeten tijdens onze vele activiteiten.
Met carnavaleske groet,
John Boeren
Voorzitter s.c. de Heikneuters
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Prins Hendrick
d´n jirste

BEKÈK UT VAN SWIRSKAANTE
Carnaval 2019 !
Ik ben blij dat de carnaval weer gaat beginnen, het derde jaar dat ik als Prins Hendrick d’n Jirste uit Heikneuterslaand de carnaval
weer mag gaan inluiden op zaterdag 2 maart a.s.
Wij hebben weer een volle agenda en proberen ook dit jaar voor iedereen jong en oud een mooi en gezellig carnaval neer
te zetten.
Het motto “Bekèk ut van swirskaante” is een veelzijdig motto waar vele zich uitbundig kunnen gaan uitleven in hun creaties.
Dit jaar zijn wij als Heikneuters blij dat wij bij onze nieuwe Residentie “De Kwast” met open armen zijn ontvangen en zullen
ook daar ons beste beentje voortzetten om het van swirskaante voor iedereen zo gezellig mogelijk te maken.
Met trots mogen wij dit jaar weer zeggen dat onze jeugdraad compleet is en zal onze jeugdprins Jens in deze drukke dagen
regelmatig aan mijn zijde staan. Ik wens hem hierbij veel succes in de komende carnaval.

Om als Prins in ons eigen Heikneuterslaand te mogen dienen is een eer die ik met volle overgave, respect en plezier probeer
over te brengen aan onze Heikneuters en Heikneuterinnekes vanaf 2017.
Door de juiste samenwerking en doorzettingsvermogen van de huidige stichting proberen wij met vallen en opstaan de carnaval
Van Heikneuterslaand weer te laten leven en bruisen zoals een ieder dat zou wensen.
Graag wil ik hierbij alle horeca ondernemers, vrijwilligers, winkeliers, bouwers en loopgroepen bedanken voor jullie steun en hulp.
Want zonder jullie,is er geen carnaval in ons Heikneuterslaand.
Samen moeten wij het doen, en samen gaan wij het maken.
Allaaaf,
Prins Hendrick d’n Jirste
2019
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Hallo Heikneuters,
Dit jaar vervul ik tijdens carnaval de rol als Pliessie van Heikneuterslaand. Ik woon nu ruim 1,5 jaar op ons Heikneuterslaand en ben vorig jaar in
aanraking gekomen met de Heikneuters tijdens carnaval. Mijn zoontje was toen het “jeugd boerke” en voor ik het wist werd ik zelf toegevoegd
aan de raad van 11. Dit was voor mij een leuke onvergetelijke inburgering in ons dorp!
“Bekèk ut van swirskaante” met dit motto heb ook ik iets gedaan. Vorig jaar begonnen als raadslid en nu de functie van pliessie aangenomen.
Ook al klinkt dit serieus, de functie neem ik met een knipoog en zie het meer als “leut”pliessie.
Ik heb er weer erg veel zin in en we gaan er dan ook dit jaar weer met z’n allen een veilig en gezellig feest van maken!!
Natuurlijk kunnen ook de pliessie vurordeningen niet ontbreken dit jaar tijdens ons carnaval.
As gullie oe eige tijdens carnaval nie an den volgende punten houwe, dan lwoopte ut risico om unne goeie prent te krijgen.
Gin geluk hedde dan, ge doe dan wel meej an unne aparte verloting!
Pliesie Vurordening 2019:
Ten jirste: ljeluk keike en kliere is verbooje
Ten tweede: wie op straot jelemaol niks doet aon de carnaval, wor geaacht thuis te blijve
Ten derde: ge meugt gerust zat zen, mar nie poepzat
Ten vierde: vrimdgaon meug nie, jirst oew eige vurstelle, en mochte oewe vrijer nie kunne vinne nim dan kutak op met mén
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 mej dinsdaggenavond 23 uur
Ten zeuvende: de daomes meuge meej dees daoge de pil nie vergete
Ten achtste: Maximoale zuipsnelheid overschrijde, binne den 30 gloaze per uur en buite den 60 gloaze per uur
Ten negende: ‘t is verplicht om naor dun optocht te komme kèke
Ten tiende: iederjin moet op zun eige bjeene kunne lwope
Ten elfde: nie meelwope of blijve zitten in den polonaise met onze prins…...meug nie!!!
Ten twelfde: ut nie kenne van ons motto dit jaor is verbooje
Als laotste: ut slot wil ik zegge: mok da niks van oew wor eej kul !!!

Groetjes Pliessie Mart
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Alaaf Heikneuters,
Wir een jaor na de klote, wa is er dit jaar veul gebeurd zeg!
We hebben in de stichting unne nieuwe vurzitter en zen we kwa volk gewoon
verdubbelt. Wok ik hem unne nieuw rolleke bij wel van secretaris en een vriendin
wat een jaor.
Het motto van et jaor is bekèk ut van swirskaante ik ben benieuwd wa de
moederkes dit jaor daarmee gaan verzinne, creativiteit genoeg.
Dit jaor vervul ik ook wir de rol van de grooste boer van Heikneuterslaand, dit
wor mijn 3de jaor ik hem er stik veul zin in.
Ik hoop jullie allemaal te zien dees jaor mee carnaval.
Houdoe!!!

“Bekèk ut van swirskaante” 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

Hey Heikneutersssssssss,
Ook dit jaar zijn we d’r weer bij !!!!!!
Naar een bewogen jaar van ups en downs kun je het beter maar
van swirskaante zien.
Met heel veel plezier gaan we de carnaval tegemoet met meerdere activiteiten .
En met versterking in ons team, gaan we dr zeker weer een feestje van maken!!!!!
Ik zie er naar uit om ook dit jaar jullie mooie creaties te zien en dat we veel
leut zullen hebben, maar dat gaat wel goed komen in ons
mooie Heikneuterslaand.
AAAAALAAFFFFF
Nar Jenneke !!!!!!!
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Beste Heikneuters,

Hoi Heikneuters,

e

Alweer het 3 jaar voor mij als lid van de Stichting.
Begonnen als raadslid en vorig jaar de rol van
pliessie op me genomen.
Toch ga ik dit jaar weer terug in de rol van
raadslid en draag ik met veel plezier de functie
over aan onze nieuwe pliessie Mart!
Dit wegens gezinsuitbreiding en bij het lezen van
“Onze Heikneuter” is het kleine prinsje al
geboren, dus hoe mooi is dat…Je kan niet vroeg genoeg zijn om de
carnavalssfeer te laten proeven, toch?
Onze Prins Hendrick is daarom ook erg trots, waar het mogelijk is
even te pronken met onze prins jr.
Fijne carnaval Allaaaaaf!!
Linda
Beste Heikeuters,
Ik ben Cindy en ben 30 jaar oud, en al 10 jaar
woonachtig in het mooie Heikneutersland.
Verloofd met raadslid Bart en we hebben
samen 2 kinderen, Flynn 5 jaar en Fay 7 jaar.
Na het Huwelijk dit jaar, mag ik het leven
van een getrouwde vrouw van “swirskaante” gaan beleven.
Fay zit dit jaar bij de jeugdraad als Nar Fay.
En Flynn zit in de jeugdraad als Raadslid.
We gaan er dit jaar van swirskaante een gezellig feest van maken
Alaaf!
Cindy

Mijn naam is Youri.
Na een jaar of 2 op de achtergrond bezig geweest te zijn,
is het dan nu eindelijk tijd om meer naar de voorgrond te
treden!
Ik ben helemaal klaar om eindelijk toe te treden tot de
raad van 11, en ik hoop dat er nog veel jaren volgen!
Alaaf!
Beste heikneuters
Ik ben Bart van der List en ben 34 jaar oud.
Al 10 jaar samenwoonden met Raadslid Cindy.
Dit jaar stappen wij in het huwelijksbootje en mag ik Cindy’s jurk van “swirskaante” bekijken.
We hebben samen 2 kinderen Fay & Flynn.
Fay en Flynn zitten dit jaar bij de jeugdraad.
Het carnavalsbloed zit er ook bij hun dus al vroeg in.
Dit jaar mag ik voor het eerst als Raadslid Bart het carnaval beleven.
We gaan er een mooi en gezellige carnaval van maken.
Alaaf !
Beste Heikneuters,
Ik zit alweer een aantal jaren in de raad van elluf bij de
Heikneuters.
Ik ben heel blij met de nieuwe aanwinsten binnen onze
stichting! Vele handen maken licht werk.
Met een grotere groep zullen we zeker proberen om er dit
jaar ook een groot feestje van te maken.
Allaaaf!!!
Bennito

Beste leutvierders,
Mijn naam is Anita Boeren en ben getrouwd met de Adjudant van de Heikneuters. Samen hebben wij 2 zonen. Ik kom oorspronkelijk van
ut Zwaajgat. Vanuit de Oudervereniging van BS Heilinde zet ik me al sinds 2010 in voor de carnavalsviering en optocht van de school.
Als gevolg daarvan hebben we een paar jaar een kleine wagen zelf gebouwd en meegelopen met de optochten hier in ons mooie
Heikneuterslaand. Nu wil ik graag mijn handjes laten wapperen om er een geweldig carnavalsfeest voor de Heikneuters van te maken.
Dus misschien tot ziens bij een van de activiteiten of optochten.
Groetjes, Anita
Beste Heikneuters,
Ik ben Felina en ben 34 jaar oud, getrouwd en ik heb 3 kinderen.
Het is voor mij het 1e jaar als vrijwilliger van de Stichting. Ik zal me voornamelijk op de achtergrond gaan bezighouden met
hand en spandiensten met de evenementen en activiteiten in ons Heikneuterlaand.
En ook dit jaar gaan we er weer een super gezellig en feest met z’n alle van maken!!
Groetjes, Felina
Beste Heikneuters,
Mijn naam is Harrie, ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Dit is mijn eerste jaar als vrijwilliger binnen de Stichting
en draag op de achtergrond graag mijn steentje bij. Ik heb veel zin in de komende carnaval, zeker nu mijn
dochter dit jaar in de kopgroep van de jeugdraad zit als ‘pliessie’.
We gaan er een leutige carnaval van maken en laten we ‘ut’ dit jaar eens ‘bekèke van swirskaante’!
Groeten, Harrie
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Hallo,
Ik ben Jens Boeren en ik ben Jeugdprins Jens d’n jirste.
Ik ben 11 jaar en woon in Heikneuterslaand en zit in
groep 8b van basisschool Heilinde.
Ik heb mee gedaan aan de jeugdraadverkiezing omdat ik graag carnaval
vier en ik graag jeugdprins wilde worden.
Mijn vader en moeder doen ook heel veel voor carnaval in ons dorp.
Dus dat wordt veel carnavallen!!
Ik zou het leuk vinden als er veel kinderen uit ons dorp iets bouwen of
maken om mee te lopen in de optochten.
Groetjes Jeugdprins Jens d’n jirste.

Prins: Jens
Prinses: Salina
Pliessie: Charissa
Boerin: Elize
Nar: Fay

Raadslid: Desteny
Raadslid: Flynn
Raadslid: Kyenna
Raadslid: Ivana
Raadslid: Adnan
Raadslid: Almajed

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 Duivenstraat 48 te St. Willebrord
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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HET HEIKNEUTER LIED
(Op melodie van ‘Als Brabander ben ik geboren’)
Een Heikneuter ben ik geworden
Als Heikneuter zag ik het licht
Als Heikneuter laat ik me horen
Als Heikneuter doe ik m`n plicht
Waar wij ook zijn of waar we komen
Carnavallen dat zit ons in het bloed
Een feestje dat doen we met zijn allen
En dat doet een heikneuter goed
In Heikneuterslaand gaan we ‘t maken
In Heikneuterslaand daar ist goed
In Heikneuterslaand daar gebeurt het
Carnavallen dat zit ons in het bloed
Daar waar de mensen leven
Een volk zo vriend`lijk en vrij
Daar waar de mensen om je geven
Mijn Theike het mooiste dat ben jij
Een Heikneuter ben ik geworden
Als Heikneuter zag ik het licht
Als Heikneuter laat ik me horen
Als Heikneuter doe ik m`n plicht
Waar wij ook zijn of waar we komen
Carnavallen dat zit ons in het bloed
Een feestje dat doen we met zijn allen
En dat doet een heikneuter goed
We zingen dit lied hier mej zijn allen
We zingen dit lied uit volle borst
We gaan dit seizoen weer lekker knallen
Van links en naar rechts dat doet het goed
Waar we ook zijn of waar we komen
Carnavallen dat zit ons in het bloed
Een feestje dat doen we met zijn allen
En dat doet een heikneuter goed
Wij zijn blij dat we Heikneuters zijn ohoo ohoo
Wij zijn blij dat we Heikneuters zijn ohoo ohoo
Een Heikneuter ben ik geworden
Als Heikneuter zag ik het licht
Als Heikneuter laat ik me horen
Als Heikneuter doe ik m`n plicht
Waar wij ook zijn of waar we komen
Carnavallen dat zit ons in het bloed
Een feestje dat doen we met zijn allen
En dat doet een heikneuter goed
Tekst bewerkt door Heikneuters
MAS Records & HVA Productions
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Beste carnavalsvrienden,
Dweilband Stik Leutig bestaat uit een stelletje muziekfanaten van allerlei pluimage afkomstig uit St. Willebrord en
omstreken. Met z ’ n allen maken we muziek voor jong en oud en zijn we het hele jaar door te zien en te horen op
diverse evenementen in en buiten de regio. Zo ook tijdens het carnaval.
Als dweilband draagt Stik Leutig het carnaval een warm hart toe, en dan speciaal het carnaval in ons eigen
Heikneuterslaand. Vol bewondering aanschouwen wij elk jaar weer de prachtige creaties van de loopgroepen en de
bouwclubs, en daar zijn wij als Stik Leutige Heikneuters erg trots op. Wij kijken dan ook uit naar de creaties van komend
jaar!
Met het aantreden van Prins Hendrik I is het carnaval in Heikneuterslaand weer nieuw leven ingeblazen en is de
samenwerking tussen Dweilband Stik Leutig en de Heikneuters alsmaar hechter geworden. Dit heeft ertoe geleidt dat
Dweilband Stik Leutig tijdens het carnaval van 2019 Prins Hendrik I en zijn gevolg, waar mogelijk, als hofkapel muzikaal
zal gaan begeleiden.
Wij hebben er enorm veel zin in en gaan er samen een mooi en gezellig carnavalsfeest van maken. Wij hopen u dan ook
allemaal te mogen begroeten op een van de carnavalsfestiviteiten in Heikneuterslaand, want dit wilt u toch niet missen.
En verder beste mensen, aanschouw de groepsfoto en “ Bekek Ut Van Swiskaante “ .
Van de jene kaant: Dweilband Stik Leutig krijgt er met carnaval een hoop knap volk bij.
Van de naandere kaant: SC de Heikneuters krijgt er met carnaval een hoop stik leutige mensen bij.
Dus hoe dut wok bekekt, ut siet er van swiskaante stik goed uit.
Wij wensen iedereen een stik leutige carnaval en veel plezier toe
Met muzikale groet,
Dweilband Stik Leutig
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Muziek schol maagdenberg
€50.-

27

28

29

optocht zondag 03 maart 2019
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.heikneuterswillebrord.nl
www.facebook.com/heikneuterswillebrord
Inschrijfformulieren kunnen ingeleverd worden bij het secretariaat of via
E-mail:
Secretariaat:
Duivenstraat 48
4711 KC 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
motto het beste tot uitbeelding brengt.
Aan wie zal de bokaal dit jaar worden uitgereikt.
Kom naar de optocht kijken en aanschouw de

Reclame?
Dit is mogelijk in de optocht.

Oproep aan de bewoners langs de route van de optocht:

Voor meer informatie, Neem contact op met
Stichting carnaval de Heikneuters:
E-mail: sc.heikneuters@gmail.com

De organisatie verzoekt een ieder die woont aan de routes hun
auto tijdig te verplaatsen. Met grote wagens en groepen langs uw
voertuig kan schade ontstaan. Stichting carnaval de Heikneuters
kan hiervoor niet verantwoordelijk Worden gesteld.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

mooie creaties.

Hieronder route van de
verlichte optocht van 01 Maart 2019

Verlichte optocht op
vrijdagavond 01 Maart 2019
op vrijdag 01 Maart is er in Heikneuterlaand voorafgaand aan
het Carnaval een verlichte optocht. Start om 18.30 uur op het
parkeerterrein naast cafe zaal de Kwast.
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 01 Maart
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