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Poppestraat 17 

4711 JP Sint Willebrord 
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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 dôn 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 óhet weggeven van een rondjeô. 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 zoôn 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.  

óAgge mar schwoon zietô, 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. óWat klinkt het toch  

schwoonô, had dan ook een passend motto kunnen zijn. Maar óschwoon zienô 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 

ñGe bentur geknipt vurò 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 ón 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 ñPrinsò 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 dôn jirste wens iedereen een mooie en veilige carnaval toe en we zien elkaar zeker ergens terug in de polonaise. 

 

Allaaaf, 

Prins Hendrick dõn jirste 

Prins Hendrick  

d´n jirste 

Van Heikneuterslaand 


