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Beste Heikneuters, 

 

Als het carnavalsseizoen op 11 november, de elfde van de elfde, is geopend, begint het bij menigeen te kriebelen. Er wordt begon-

nen met de bouw van een carnavalswagen, men begint na te denken over een uitdossing voor het komende carnaval en ga zo maar 

door.  

Carnaval, dat eigenlijk synoniem staat aan het samen op ongedwongen wijze plezier maken. De een doet daarbij zijn best door 

nog leukere fratsen uit te halen dan de ander. Als buitenstaander denk je misschien: ‘Wat een zooitje ongeregeld’. Dit is echter 

niet juist! Integendeel! 

Het carnavalsfeest staat immers bol van de tradities en ongeschreven regeltjes.  

Wat dacht u bijvoorbeeld dat ieder dorp tijdens het carnaval een andere naam krijgt die meestal verwijst naar iets typisch voor de 

plaats. Of het jaarlijks kiezen van een passend motto waar de carnavalswagens op kunnen worden afgestemd. En natuurlijk het 

kiezen van een prins die voorop gaat in de leutstoet en die bovendien op zaterdagochtend in het gemeentehuis de sleutel van zijn 

dorp overhandigd krijgt.  

Daar komt nog bij dat ook ieder dorp zijn eigen tradities kent. Me dunkt, dat het vieren van carnaval dan ook zeker niet vergele-

ken kan worden met een ongeregelde bende. 

 

Zoals u allen weet, is in Heikneuterslaand op 11 november een nieuwe prins geïnstalleerd in de persoon van Hendrick d’n Jirste. Wel-

iswaar een Stijloor van afkomst, maar daar staat tegenover dat hij vanaf zijn jeugd veel tijd heeft doorgebracht in uw dorp en dat hij 

sinds enige jaren in Heikneuterslaand woonachtig is. Ik heb me laten vertellen dat hij over een vlotte babbel beschikt en bovendien 

over de nodige podiumervaring. Eigenschappen die van groot belang zijn voor prins carnaval. Wat dat betreft had men ook geen beter 

motto kunnen kiezen: ‘Ge bentur geknipt vur’!  

Ik wens prins Hendrick veel succes in zijn functie en zie er naar uit met hem te mogen samenwerken.  

In de kopgroep en de Raad van Elf zijn nog wat vacatures. Vanaf deze plaats een oproep aan alle Heikneuters om eens na te denken  

of zij hierin iets willen en kunnen betekenen.  

 

Ik wens uw allen leutige dagen toe. 

 

Marjolein van der Meer Mohr 

Prins Hendrick  

d’n jirste  
Hallo Heikneuters, 
 
Op een zomerse avond rond 21.00 uur gaat plots mijn telefoon.. 

Hendrick !, denk er eens over na om bij ons Prins te worden, we zoeken een prins met ervaring een dosis humor iemand die aan de praat blijft en 

een nieuwe frisse wind door het gehele team kan blaose. 

In de eerste instantie moest ik lachen, Henricus is dan wel één van mijn doopnamen maar niemand noemt mij in het dagelijks leven Hendrick. 

(was dat al een hint?) 

Nou daar kon ik het mee doen.!! 

 

Een periode van nadenken breekt aan.  

 

Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen dat door het wegvallen van elke leden in een al zo kleinschalige stichting de carnaval in Sint Willebrord 

in zichzelf zou verzuren en uiteindelijk zou uitsterven. Dat mocht en mag niet gebeuren! 

Denk aan onze kinderen, oudere, en zieken, die hier alweer weken naar uitkijken om even iemand anders te zijn, even weer die vrolijke lach op 

hun gezicht te mogen hebben niemand die raar opkijkt om wat je draagt doet of zegt. Wij zijn hier op Willebrord in deze dolle dagen één grote 

familie van elkaar. En daar kunnen we alleen maar van genieten want zo ervaar ik de Carnaval in Sint Willebrord.  

 

Samen met mijn gezin heb ik na maanden van wikken en wegen de knoop doorgehakt. Ik voel mij vereerd te zijn gevraagd als prins en heb er 

ontzettend veel zin in!  

De slogan dit jaar 2017  “Ge bent er geknipt vur! “ is voor mij een uitdaging om waar te gaan maken.  

Wij moeten het samen doen!  Samen met jullie en natuurlijk met het super enthousiaste team voor en achter de schermen van Sc de Heikneuters. 

Ook Dank ik dit jaar onze hoofdsponsor Partycentrum ’t Pleintje weer voor het o.a. ter beschikking stellen van deze fantastische leuttempel en 

Residentie. 

Ik vraag ook aan iedereen om samen met ons “Carnaval 2017”  dit spetterend feest tot een goed einde te brengen en waar we nog jaren over zullen 

en kunnen praten. 

 Want : We zijn er ALLEMAAL geknipt vur.! 

 

Allaaf gegroet, 

Prins Hendrick d’n Jirste  

van 

Heikneuterslaand 

Marjolein v.d. Meer Mohr 

   Opper-Heikneuter 
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Prins Hendrick is er klaar veur ! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aftellen is begonnen, nog enkele weken en het echte grote feest kan gaan beginnen met 4 dagen één dolle boel. 

Zoals u ziet heb ik als prins Hendrick mun huske wok gezellig aangekleed en opgekleurd dit mede mogelijk gemaakt door mijn vader Harry Bouleij  

 

De afgelopen weken hebben wij als stichting alles op alles moeten zetten om de carnaval op Theike weer te laten stralen en pralen.  

Het was dit jaar ook een gepuzzel om de inkomende gelden op een verstandige en verantwoordelijke manier weg te strepen tegen de verplichte uitgaven, 

denk o.a  aan verzekeringen, prijzengeld, vernieuwing van kleding, druk en zetkosten van onze “Heikneuterkrant” ect. Ect. 

De grootste inkomsten hebben wij dit jaar weer te danken aan vele bedrijven en winkeliers die het weer mogelijk gemaakt hebben doormiddel van een  

advertentie de stichting carnaval te steunen. Carnaval vieren en onderhouden kunnen wij niet alleen daar hebben wij uw hulp bij nodig. 

 

Het plak en knipwerk bij bouwverenigingen en loopgroepen is bijna ten einde, wij hebben al het één en ander gezien en ik kan jullie verklappen het is  

geweldig ! 

Het begint hier en daar gelukkig toch weer wat te kriebelen, zo zien wij dit jaar nieuwe loopgroepen in onze optocht meelopen met vele nieuwe gekleurde  

gezichten. 

De plannen liggen alweer klaar voor 2018, wil je ook meedenken of meedoen laat het ons weten. 

Iedereen een fijne carnaval, help elkaar waar nodig en tot ziens, 

ALLAAAF 

 

Pr. Hendrick d’n Jirste 
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Hoiii Heikneuters, 

 

Over en paar weken is het al weer zover, dan gaan we met z’n alle een prachtig 

feest van maken. Dit jaar wel met een heel nieuw team en ik heb er harstikke 

veel zin in. Met ook dit jaar weer de verlichte optocht, de grote optocht en de 

diversen carnavalsbal's. Het skw heeft weer de handen uit de mouwen gestoken 

om een nieuw evenement op het programma te zetten, dat is ontbijten met de 

prins en gevolg op dinsdag ochtend, dat word lachennnnnn............. 

Dus zie ik je graag in je mooiste kostuum en vrolijkste gezicht tijdens de carna-

val. 

 

alaaffffffff 

groetjes nar Jenneke 
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Hallo Heikneuters, 

Mijn naam is Edwin Kannekens. Ik ben nu voor het tweede jaar secretaris 

van de stichting. Ik doe dit werk met veel liefde en plezier. 

Ik hou me voornamelijk bezig met papierwerk en emailverkeer. Ik regel de 

vergunningen, ik onderhoud een deel van de communicatie met de gemeente 

en andere stichtingen. 

Als ik niet in de polonaise mee loop, help ik in de stichting bijvoorbeeld als 

verkeersregelaar of op een andere manier achter de coulissen. 

Ik hoop voor iedereen weer op een leutig carnaval en veel feestplezier. 

Tot ziens op een carnavalsbal of bij een van de optochten, 

Alaaf... 

Edwin  

Hallo Heikneuters, 

 

Dit jaar hebben ze hem dan toch gevonden de grootste boer van Heikneuterslaand. 

Wat ze in Nachtuilenrijk niet kunnen vinden, hebben ze bij ons wel mooi geflikt.  

Vorig jaar was ik raadslid, door wat wijzigingen vroeg onze nieuwe prins Hendrick, 

is boer zijn niks voor jouw het postuur heb je al mee! 

Zo gezegd zo gedaan, daarom zal je mijn dit jaar naast onze prins zien staan samen 

met nar Jenneke gaan we er een gezellig carnavalsfeest van maken. 

Ik hoop jullie allemaal veel te zien tijdens carnaval 2017  

Alaaaf !!!! 
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Hallo Heikneuters, 

 

Ik ben Linda Bouleij 32 jaar, getrouwd met Henno (alias Prins Hendrick).  

Samen hebben we een dochtertje Ivana, die net als ik van kleins af aan het carnavallen in het bloed heeft zitten en niet weg te 

slaan is van de dansvloer! 

Ik ben geboren in Oosterhout, maar woon al weer enkele jaren met mijn gezin in St. Willebrord. 

Toen er gevraagd werd of wij ons bij de Heikneuters wilde voegen, was dit voor mij geen moeilijke keus want ook al is het 

clubje niet groot wij weten wel wat we aan elkaar hebben!  

Samen gaan wij er weer nieuw leven in blazen met carnaval en zorgen dat het gevoel ook zo blijft!! 

Ik wens jullie allemaal een fijne carnaval,  

ALLAAAF!! 

 

Linda Bouleij 

Hallo Heikneuters, 

 

Ik ben Alexander, ik ben 35 jaar en werkzaam in de bouw.  

Sinds kort woon ik op theike, mijn vriendin is het zusje van onze Nar. Ik ben dol op snelle 

auto's en daarom een groot fan van de formule1. 

Ik bulk van de energie, heb een goed gevoel voor humor en kijk er naar uit om carnaval 

2017 te vieren in Heikneuterslaand! 

Alaaf 

 

Alexander Kortsmit 
 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Natasja van Gent en ik zit sinds kort in deze leutige raad van elf.  

Ik ben 42 zomers jong en heb 4 kinders namelijk Rick van 18, Max van 15, Luca van 12 en Angel van 

9. Angel is dit jaar de prinses in de jeugdraad wat we erg leuk vinden. 

Van oorsprong ben ik Vlaardingse maar we zijn  8 jaar geleden in dit mooie dorp komen wonen. 

ik hoop nog veel plezier te beleven met  alle feestgangers en met deze leutige raad van elf. 

 

Lieve groetjes van Natasja! 
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Prins Insigne 

 

Wilt u ook de nieuwe insigne van de prins 

met het motto van dit jaar hij is te  

verkrijgen bij de raad. 
Dit is tevens een bijdrage voor het carnaval in Heikneuterslaand 

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. 

2017   -  Ge bentur geknipt vur! 

Motto’s van carnaval        

1977 t/m 2016 
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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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Dinsdag 21 februari  
 
Moederkes bal de Kwast 

Woensdag 22 februari 
 
Kinderbal Lanteern 

Donderdag 23 februari 
 
Bezoek creche 
Bezoek de  Linde 
KBO bal Lanteern 
Opening jeugdbal lanteern 
Moederkesbal Pleintje 

Vrijdag 24 februari 
 
Bezoek creche 
Optocht scholen 
Verlichte optocht 
Bezoek carnabeatz 

Zaterdag 25 februari 
 
Sleuteluitreiking gemeentehuis 
Baronie tv Breda 
Diverse bezoeken 

Zondag  26 februari  
 
Optocht door Heikneuterslaand 

Maandag 27 februari 
 
Bezoek heikneuters in het  
  Bravis ziekenhuis 
Bezoek Eikenblad 
Bezoek carnavalsbal Heidestede 
Kinderbal Pleintje 
Kroegentocht 

Dinsdag 28 februari 
 
Ontbijten met de prins Lanteern 
Kinderbal Kwast 
Afsluitingsbal Pleintje 
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Jeugdprins Oscar heeft er veul zin in ! 
 

Ook dit jaar hebben wij als Stichting Carnaval weer een mooie en gezellige jeugdprins met kopgroep en raadsleden. Zij werden gekozen op 11 november 

2016 j.l. na de lampionnenoptocht en bekendmaking van onze nieuwe Prins Hendrick d’n Jirste. 

 

Mogen wij u voorstellen ! 

 Jeugdprins:          Oscar 

 Prinses:        Angel 

 Boer:  Luciano 

 Politie:                  Bastiaan 

 Narretje:           Daniël 

 

 Raadsleden:        Thomas 

   Jim 

   Desteny     

   Ivana 

 

 

Niets moet alles mag! Het gaat om de gezelligheid en de sfeer  die wij bij ons in Heikneuterslaand gewend zijn. Dit geheel is belangr ijk om de jeugd  te 

stimuleren om het carnaval na ons nog te laten leven. Onze jeugdprins Oscar zal samen met Prins Hendrick vele bezoekskus gaan afleggen, want ook hij is er 

”geknipt vur!” 

Wij als Stichting wensen het gehele jeugdteam veul leut en carnavalsplezier ! 

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.  

 

Bedankt. 
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optocht zondag 26-2-2017 

Deelnemers van de optocht 
 

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

ven 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 

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 schade ontstaan. Stichting carnaval 
de Heikneuters kan hiervoor niet verantwoordelijk Worden 
gesteld.  
 
Hartelijk dank voor uw  
medewerking. 

Jos Schijven Bokaal 
 

Traditiegetrouw wordt ieder jaar de  
“Jos Schijven Bokaal” uitgereikt. 
Deze bokaal is voor  
 
de loopgroep die het motto het beste tot uit-
beelding brengt. 
 
Aan wie zal de bokaal dit jaar worden 
uitgereikt. Kom naar de prijsuitreiking in het 
Pleintje vanaf 20.00 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 

Hieronder route verlichte  
optocht van 24 februari. 

Verlichte optocht op  
vrijdagavond 24 februari 

2017 

 

 

Hallo Heikneuters,  
op vrijdag 24 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.  
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