




Hallo lieve campinggasten,

Wat een jaar hebben we achter de rug. Ik hoef
niemand denk ik uit te leggen wat we allemaal 
meemaken.

We hebben het afgelopen jaar eigenlijk geen 
activiteiten gehad. We hebben in 2020 nog wel 
in aangepaste vorm kindercarnaval gevierd en de
dag daarna nog op het terras het Heikneuter ontbijt 
gedaan. Om heel eerlijk te zijn vond ik dit voor 
herhaling vatbaar op het terras. En toen werd het nogal 
stil in carnavalswereld.

We hebben met de raad nog wel een activiteit gehad. We hebben de 
bijscholing gelukkig wel kunnen doen. We hebben een leuke solex tour gedaan 
en daarna bij Ed en Marian een barbecue gehad waar we ons Heischekneuter
bier aan de vereniging hebben kunnen presenteren. 

In November zijn Marcel en ik naar ons raadslid Co geweest om hem te 
feliciteren met zijn negentigste verjaardag waar we hem een filmpje hebben 
laten zien waar veel mensen hem gefeliciteerd hebben via een video 
boodschap. 

Verder hebben we tot op de dag van vandaag geen enkele activiteit gehad en 
zijn we niet meer bij elkaar geweest.

Ik hoop dat we snel allemaal ingeënt worden en dat we daarna weer allemaal 
bij elkaar kunnen komen op het terras of in de zaal en dat we weer een feestje 
kunnen vieren. Ik ben er wel aan toe in ieder geval.

Voor nu blijf allemaal gezond en hou u nog aan de richtlijnen van het RIVM.

Hopelijk tot snel.

Alaaf

Prins Werner dun Urste

Facebook-pagina van Prins Werner d’n
Urste,Adjudant Ton, Hofdame Serah en
Hofnar Jason
Een speciale pagina gewijd aan onze Prins en
zijn Adjudant, elk jaar wordt deze pagina van
een andere naam voorzien om zodoende al
onze prinsen een podium aan te bieden waar
zij hun verhaal kunnen vertellen.

https://www.facebook.com/hooghedencvdeheikneuterszeeland
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Woordje van de Voorzitter

Op het moment dat ik dit schrijf mogen we stapje voor stapje steeds meer, daarom 
zijn wij als vereniging ook vooruit aan het kijken. Het bestuur heeft moeilijke 
keuzes moeten maken die misschien niet iedereen begrijpt. Ik wil dan ook van dit 
schrijven gebruik maken om jullie van bepaalde zaken op de hoogte te brengen. 
Onze Jeugdprins en zijn Prinsessen zullen met kindercarnaval afscheid nemen en 
wij zullen dan ook met kindercarnaval (20-08-2021) met een nieuw jeugdpaar 
komen. Voor Prins Werner en Adjudant Ton zal er een derde jaar volgen. Dit is iets 
uitzonderlijks en misschien niet voor iedereen geloofwaardig. Maar gezien het feit 
dat de Prins in zijn tweede jaar flink financieel geïnvesteerd heeft en zij niks hebben 
kunnen en mogen doen, zijn wij dan ook tot dit besluit gekomen en vragen U dan 
ook begrip hiervoor. Dit houdt in dat het Prinsenbal (21-08-2021) niet doorgaat. 
We zijn aan het kijken of we op deze datum onze Heikneuterbingo kunnen houden 
en dan voor de mannen die alleen achter blijven iets te organiseren op het terras 
we houden u op de hoogte.
Verder zijn we volop bezig met het organiseren van de braderie ( 01-08-2021) dit 
alles zal gebeuren onder voorbehoud maar ik zou zeggen zet het vast in de agenda. 
Ook het jaarlijks ontbijt en Rap & Ruig blijven op onze agenda staan, we kijken hier 
ook naar de mogelijkheden en zijn geheel afhankelijk van de versoepelingen. Wij 
hopen natuurlijk dat jullie allemaal deze zomer weer van onze activiteiten kunnen 
genieten.

Wil je ons, op wat voor manier dan toch steunen kun je altijd contact met ons 
opnemen secretariaat@cvdeheikneuters.nl

Verder wil ik iedereen heel veel sterkte wensen en natuurlijk blijf allemaal gezond.

Ga je toch naar buiten houd dan 1,5 meter afstand, houdt u aan de regels van het 
RIVM.

DE HEIKNEUTERS VOOR DE CAMPING GASTEN, 
EN MET DE CAMPING GASTEN!!!

Grootvorst Gertjan Priest
Voorzitter CV de Heikneuters

Het Braderieboekje: https://cvdeheikneuters.nl/
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Westwijk 11   5406 XS  UDEN 0413-800020

WIJ HERSTELLEN VOOR ALLE VERZEKERAARS!!
Ook al zegt uw verzekering anders. Kom bij ons langs en 

wij regelen het voor u!
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Jeugdhoogheden 2019-2021 op Camping de Heische Tip.

Jeugdprins Bo en zijn Jeugdprinsessen Rimke en Hiske

Dag lieve tippers, 

Dat was het dan onze 2 jaren als Prins en Prinsessen. 

Wat waren wij blij dat wij dit mochten doen! 

We keken heel erg uit naar  de bingo en het halfvasten, helaas mocht dit niet door 

gaan door de Corona. 

Ook hebben we inmiddels onze caravan verlaten en gaan we niet alleen de 

Heikneuters missen maar ook de Heische tip waar wij 

een ontzettende fijne tijd hebben gehad. 

We zullen dan ook nog regelmatig terug komen om 

van de fijne camping te  genieten. 

Wij wensen de nieuwe Prins of Prinses een hele fijne 

tijd en we hopen voor hen wel dat alle activiteiten 

door mogen gaan. 

En natuurlijk wensen wij Prins Werner en zijn gevolg 

nog een hele fijn jaar toe. 

En bedankt dat wij dit mee mochten maken.

Maar we zien jullie snel weer! 

Groetjes Bo, Rimke en Hiske
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Over Maashorst
Maashorst, in het noordoosten van Brabant, is geologisch gezien een bijzonder 
gebied. Vroeger liep hier de Maas. In de loop der tijd is de Maas steeds 
oostelijker gaan stromen door een breuk in de aardkorst. Deze breuk zorgde 
ervoor dat de bodem omhoog kwam, waardoor de Maas wel moest wijken. Het 
hoger gelegen gebied dat hierbij ontstaat heet horst, vandaar ook de naam 
Maashorst.

Inmiddels is het hoogteverschil in de Maashorst niet meer zichtbaar, maar de 
bodem laat nog wel sporen van de breuk zien. Op de horsten kun je grind en 
soms grote keien zien liggen. In de ijstijd zijn deze afgezet door de toen nog 
breed meanderende Maas.

Wijst

Aan de westkant van de Maashorst ligt de Peelrandbreuk. Hier komen 
wijstgronden voor: vochtige, hoger gelegen gronden die ontstaan doordat bij 
een breuk in de ondergrond ijzerrijk grondwater opkwelt. Maashorst heeft vijf 
wijstreservaten; de ‘natte natuurparels’ van de Maashorst.

Wildernis

In het hart van de Maashorst vind je een open gebied. Een heuse 'wildernis', 
want de natuur mag hier grotendeels haar gang gaan. Sinds 2016 lopen hier 
indrukwekkende grazers rond: wisenten, taurossen en Exmoor pony's. De 
wisent, ook wel Europese bizon genoemd, is het grootste landzoogdier in 
Europa. Zo'n 2000 jaar geleden liep hij hier, en op andere plekken in Europa, 
ook al rond. Maashorst is een va de drie plekken in Nederland waar de wisenten 
rondloopt (naast Kraansvlak in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 
Boswachterij Kootwijk op de Veluwe). Ze leven nu nog in een speciaal, 
afgesloten gebied. Maar je kunt ze wel bekijken vanuit een uitzichtpunt en er 
zijn excursies vanuit Natuurcentrum De Maashorst.

Ook andere dieren profiteren van de open, natte natuur. Zo broeden er sinds 
enkele jaren grauwe klauwieren, veld- en boomleeuweriken, geelgrozen en 
nachtzwaluwen. En sinds 2012 broeden er raven op de Maashorst, na 
afwezigheid van bijna 100 jaar.

Historie

Maashorst is ook bekend om zijn historische plekken. Grafheuvels, 
urnenvelden, hoeves en kastelen vertellen het verhaal van de menselijke 
geschiedenis in dit gebied.



Lieve gasten en Heikneuters,

Zoals elk jaar vroeg Marcel mij ook dit jaar om weer een stukje te schrijven voor “het boekje” zoals 
dat in onze mond wordt genoemd. Natuurlijk, maar als ik iets schrijf moet het wel ergens over gaan 
vind ik. Omdat de inspiratie mij een beetje in de steek liet, parkeerde ik zijn verzoek. Na een volgend 
mailtje, waarschijnlijk zat er heel wat tijd tussen, had ik nog steeds niets bedacht. Onbewust heb ik 
het denk uit mijn geheugen verbannen want daarnet op het terras sprak Marcel mij opnieuw aan. 
Geheel terecht natuurlijk, ik liet het namelijk ook afweten ☺.
Nu zit ik dus hier achter mijn laptopje enorm na te denken wat ik u wil vertellen. Vorig jaar was 
Corona de hoofdtoon. Die zijn we inmiddels zo zat dat ik daar geen woorden aan vuil wil maken. Hoe 
het met mij privé gaat is ook niet echt een onderwerp wat u zal interesseren. Het gaat overigens 
prima met mij en mijn hele gezin ☺. Ik kan uiteenzetten wat de plannen voor komend seizoen zijn, 
maar dat kunt u ook lezen in ons info boekje. Dus nog steeds geen passend en motiverende praat 
voor in dit Heikneuterboekje….Mocht u nog steeds aan het lezen zijn, ik weet niet of het veel beter 
wordt dan dit. 
Nu ik er wat langer over nadenk is er eigenlijk maar 1 ding dat ik aan u kwijt wil… Wij hebben enorm 
veel zin in komende zomer. Patrick en ik zijn samen met ons team enorm enthousiast en 
gemotiveerd, we gaan deze zomer erg positief en vooral vol  liefde in. Dat is het 
goede wat we onszelf in de afgelopen periode hebben gerealiseerd… 
saamhorigheid, positiviteit en nieuwsgierigheid zijn de sleutelwoorden tot een 
gelukkig bestaan.

Ja, dat is wat ik wilde zeggen! 

Liefs Mieke de Greeff
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Variatie en oerschatten in Maashorst

Bomen, beken en beesten, je vindt het allemaal in Maashorst, het grootste 
natuurgebied van Noord-Brabant. Hier regeerde lange tijd de grove den - ooit 
aangeplant voor de houtproductie. Maar tegenwoordig krijgt het landschap steeds 
meer zijn oorspronkelijke variatie terug: bos afgewisseld met heide, vennen en 
beekjes, stuifzand en akkers. En sinds 2016 struinen hier de oorspronkelijke 
bewoners weer rond: wisenten, Exmoor pony's en taurossen. Zij houden met hun 
gegraas het gebied open en gevarieerd.
Maashorst is ook: landgoederen, kastelen
en keien uit de ijstijd. Ooit stroomde hier 
namelijk de Maas, die in die tijd deze 
grote keien achterliet. Wandel je door de 
afwisselende Maashorst, dan wandel je 
langs sporen van de geschiedenis.

Ligging

Provinciaal Landschap De Maashorst is het
grootste natuurgebied van Noord-Brabant. 
Een gebied bestaande uit een prachtige natuurkern, met bossen en heidevelden, 
stuifduinen, vennen en oude dreven. De natuurkern wordt omgeven door een 
kleinschalig dynamisch landschap en de kernen van de gemeenten Bernheze, 
Landerd, Oss en Uden. Samen vormt dit De Maashorst. Verschillende 
gebiedspartijen werken met elkaar samen om op duurzame wijze het gebied nog 
aantrekkelijker te maken en te ontwikkelen tot een van de meest bijzondere 
gebieden van Nederland.

Geschiedenis De Maashorst

De Maashorst. Oeroud, maar vormgegeven door de mens. Heidevelden, weiden en 
bossen, hoogteverschillen en open vlakten, waterpartijen en beekjes. Allemaal 
grijpen ze terug op de eeuwenoude historie van De Maashorst, waarin het de 
bewoners waren die het gebied in de loop van vele eeuwen vorm gaven.

‘Bewogen’ landschap
In de laatste ijstijd liet de Maas, die door dit gebied stroomde, grof zand en grind 
achter. In die periode zorgden breuken in de aardkorst ervoor dat delen van de 
grond omhoog kwamen. Deze hoger gelegen delen, de horst, zijn nog duidelijk in 
het landschap terug te vinden. Zo ontstond ‘De Maashorst’. Dit letterlijk ‘bewogen’ 
landschap heeft in de loop van millennia een variatie aan woeste gronden, 
uitgestrekte heidevelden en bos gehad.

Bewoners
Waren het in de prehistorie jagers die door De Maashorst trokken, later kwamen er 
complete nederzettingen van boeren en Romeinen, die hier samen met hun dieren 
voor eeuwen neerstreken. Ze woonden er, werkten er en stierven er, getuige de 
grafheuvels die zijn gevonden. Onder invloed van de strijd met de Germanen raakt 
De Maashorst in de vroege Middeleeuwen zo goed als verlaten. Maar de mens 
keerde aan het einde van de zesde eeuw terug. Sindsdien vinden er volop 
agrarische activiteiten plaats.
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Natuurwaarden herstellen
De bevolkingsgroei dwong boeren later om oerbossen te kappen voor de aanleg 
van akkers. Weer later werden de ontstane heidevelden omgezet in bos voor de 
productie van hout. Net na de Tweede Wereldoorlog raakten stad, land en natuur 
van elkaar vervreemd en er kwam een ‘tegenbeweging’ van vele organisaties om 
de natuurwaarden van De Maashorst in ere te herstellen. Dat leidde bijvoorbeeld 
tot natuurcompensatie bij de aanleg van de A50 en tot de aanleg van 
authentieke natuurgebieden op bestaande landbouwgronden.

Plattelandsvernieuwing Nieuwe Stijl
Deze plattelandsvernieuwing gaat door. De Maashorst, met haar oorsprong in de 
prehistorie, transformeert in een duurzaam, authentiek landschap. Bewerkt en 
beheerd door boeren, streekorganisaties en ondernemende burgers, omgeven 
door vitale en leefbare dorpen en steden.

Het grootste aaneengesloten natuurgebied
Met een omvang van 3.500 hectaren is De Maashorst het grootste 
aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant. Ze bevat honderden 
plantensoorten, bijna 150 vogelsoorten en meer dan 25 zoogdieren.

Vroeger was De Maashorst rijk aan vennen en moerassen en dat zie je terug aan 
de vele soorten amfibieën en reptielen die je hier nog steeds aantreft. Ook 
honderden insectensoorten hebben De Maashorst als leefgebied uitgekozen.

Bijzonder zijn de vier wijstreservaten, de zogenoemde Natte Natuurparels, die 
De Maashorst rijk is. In die gebieden komt, dankzij de aardbreuken, grondwater 
aan de oppervlakte – niet in de laagte, maar juist in de hoogte. Het van hoog 
naar laag stromende, kalkrijke grondwater levert de gebieden een bijzondere 
vegetatie op.

Provinciaal Landschap
Al deze elementen ma-
ken van De Maashorst 
een landschap met een
enorme diversiteit en
bijzondere natuurwaard-
en. Om die te behouden, 
te versterken én verder
te ontwikkelen, is De
Maashorst door de
provincie Noord-Brabant
aangewezen als Provin-
ciaal Landschap. In het 
Maashorst Manifest is             
beschreven hoe het 

gebied er in 2020 uitziet: ‘een levendig en ondernemend gebied, duurzaam 
bewerkt en beheerd door boeren, beheerders en ondernemende burgers en 
omgeven door vitale dorpen en steden’. De grote wens om een natuurlijke 
overgang te creëren van de dynamiek van stad en dorp naar de luwte van het 
platteland en de stilte van de natuur komt steeds dichterbij.
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Kipdrumsticks van de barbecue

Ingrediënten:
Voor 4 personen

1 el zout
1 el basterdsuiker
3 tl paprikapoeder
2 tl gemalen peper
½ tl knoflookpoeder
½ tl cayennepeper (of gemalen chili)
1 tl gedroogde peterselie 
8 kipdrumsticks (1 schaal)
4 el smokey BBQ saus (of spicy BBQ

saus)
7½ gr koriander (bakje 15 g)
285 gr groene salade Ceasar (1 schaal)
1 barbecue met deksel
1 evt. 25 g rookhout naar keuze, 15

min. geweekt in koud water
1 Bakkwastje
1 kernthermometer

Bereidingswijze

1. Steek de barbecue aan en wacht tot de kooltjes grijs en roodgloeiend zijn. Schuif 
de kooltjes naar één kant van de barbecue (zo creëer je twee verschillende 
warmtezones). Heb je een gasbarbecue, steek dan slechts één kant aan en 
verwarm de barbecue voor tot 150 °C.

2. Maak eerst een rub: meng het zout, de basterdsuiker, het paprikapoeder, de 
gemalen peper, het knoflookpoeder, de cayennepeper en de gedroogde peterselie. 
Bewaar de rub in een goed afgesloten pot.

3. Wrijf de kip rondom in met de rub. Laat de kip 2 uur of langer marineren in de 
koelkast.

4. Leg de helft van het rookhout tussen de kooltjes of in de rookbox van de 
gasbarbecue (optioneel). Plaats de kip op de koude kant van de barbecue. Sluit 
de barbecue. Rooster de kip 40 min. Voeg de rest van het rookhout toe als de 
eerste portie is opgebrand. Keer de kip zo nodig als de onderkant te donker 
wordt.

5. Bestrijk de drumsticks met het kwastje helemaal met de saus. Steek de 
kernthermometer in het midden van het dikste deel van een drumstick (voorkom 
dat de thermometer tegen het bot aan zit). Rooster de drumsticks nog ca. 10 
min. Neem de kip van de barbecue als deze een kerntemperatuur heeft bereikt 
van 75 °C (of hoger).

6. Bestrooi de kip met de koriander en serveer er de groene salade en extra BBQ 
saus bij.

Tip
Nadat je de kipdrumsticks ongeveer 40 min. rustig hebt laten garen, smeer je ze in 
met een barbecuesaus. Door de warmte karamelliseert de saus. Het geeft een totaal 
nieuwe smaaksensatie.
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Geroosterde miniboterbollen met pulled pork en kappertjes

Ingrediënten:
4 personen

1 schaal pulled pork
met saus (200 g)

2 el water
8 Goudeerlijk mini-

boterbollen
100 gr fijngesneden ijsbergsla

(zakje)
4 el knoflooksaus
2 el kappertjes
1 barbeque

Bereidingswijze

1. Leg het vlees uit de schaal pulled pork met saus en het water in een aluminium 
schaal en verwarm afgedekt met aluminiumfolie op een matig hete barbecue 10 
min. Meng het vlees goed met de sappen.

2. Snijd de broodjes open. Rooster ze op het snijvlak op de hete barbecue 
goudbruin.

3. Verdeel de fijngesneden ijsbergsla over de broodjes. Schep het vlees met de 
knoflooksaus op de sla. Bestrooi met de kappertjes en klap de broodjes dicht.
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- 26 -
- 30 -



- 31 -



Boomzagen 2019
Een andere opzet…

Zaterdagavond, twee dagen na Sinterklaas 2019. Het is weer tijd voor 
een avond vol competitie. Dagen is men al bezig met cadeaus en 
rijmelarij. Verlanglijstjes, zenuwachtige kinderen, blij dat het weer 
achter de rug is. Tijd voor ontspanning. Voordat Kerst en Oud
en Nieuw gevierd wordt moet er nog wat gebeuren. CV de Heikneuters 
presenteren voor de 13de keer een avondje Boomzagen.
Vorig jaar hadden we veel geleerd, dit maal moet het lukken. Dit keer 
geen vereniging meer waar het mis kan lopen. Een andere opzet, 
strakker, maar niet te strak. Geen geweldige binnenkomst maar muziek 
en dans. Ons huisorkest Ongerakt (eigenlijk van de Kelestrôpers Reek) 
hebben hun tijdsblokken heerlijk vol gespeeld. Maar liefst 4 dansgardes 
hebben we uitgenodigd en gedanst hebben ze, geweldig wat een feest.
Het welkomstpraatje, de dansen en de muziek waren super, de 
presentator Tinus en zaagmeester Teun deden verschrikkelijk hun best. 
De andere opzet was dat de verenigingen 2x zouden strijden en hieruit 
de 2 snelste zaagcombi’s de finale dan te laten zagen. Het was dan ook 
weer beregezellig. De zaal zat weer vol. Verenigingen uit heel de 
omgeving waren weer present. Iedereen had er zin in.
Er werd weer serieus gestreden. Teams wilden winnen. Het gevolg op 
de bokken en voor het podium stonden wild te schreeuwen om hun 
hoogheden aan te moedigen. Kortom het waren echte wedstrijden. De 
finale werd gestreden door CV de Zandkruiers uit Velp en SC de 
Pieperknallers uit Escharen. De Zandkruiers hadden de bokaal al 4x 
binnengehaald maar de Pieperknallers nog nooit.
Het ging er hevig aan toe maar Prins Willy (SC de Pieperknallers) bleek 
in het dagelijkse leven Kerstbomen te zagen en hiervan had hij grote 
voordeel. Hij won dan ook glansrijk. In slechts 35 seconden lag het blok 
op de grond. Terechte winnaars van de Boomzaagbokaal 2019.
Na een geweldig feest gingen de verenigingen weer huiswaarts en na 
het opruimen restte ons als organiserende partij nog twee dingen: 
“evalueren en aanpassen”.
Wij danken Tinus, onze 
Teun, alle verenigingen, 
de dansgardes, de blaas-
kapel “Ongerakt”, 
de muziek DJ Michael en 
het personeel van 
Camping de Heische Tip 
voor weer een geweldige 
avond.
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Op 21 feb. 2016 om 20:06 heeft Henk de Klein het volgende geschreven:

Even voorstellen

Mijn naam is Henk de Klein, (z)Adjudant van Prins Ton.
Getrouwd met Lenette en vader van Janneke en Joep. We wonen in het prachtige 
Winssen in ons droomhuis wat we helemaal zelf gebouwd hebben in ongeveer 6 
jaar.
Ik ben werkzaam als technisch specialist bij een grote firma in Wijchen. Mijn 
hobby's zijn klussen - feesten - darten en vooral muziek luisteren van à tot z.
We hebben alle twee al een lange historie op de camping de Heische Tip en 
ondanks dat we nog geen 100 meter van elkaar woonden hebben we elkaar 
ontmoet in 1976 op de camping. 
We zijn echte carnavalisten, van kleins af aan lopen we optochten mee en vieren 
5 dagen feest zonder ook maar een jaar over te slaan.
Toen we telefoon kregen van Alex en hij ons vertelde dat de nieuwe Prins mij 
wilde als (z)Adjudant hoefde ik niet lang na te denken. We werden verzocht om te 
verschijnen op een geheime locatie.
Uiteindelijk kwamen we terecht in een duistere tent waar we alleen maar bier 
konden kopen!!!!
Later, zonder dat Ton het wist, heb ik hem s 'nachts al de Prinsensteek opgezet en 
in het diepste geheim foto's gemaakt omdat we eindelijk een Prins op vak 8 
zouden krijgen.
Na weken voorbereiding en slapeloze nachten kwam dan de onthulling van de 
prins. Dit was voor mij en voor Ton een zeer spannende aangelegenheid maar we 
hebben het toch goed doorstaan, dankzij de Heikneuters in z'n algemeen.
Daarna zijn we tot in de vroege uurtjes doorgegaan. Ondanks alles hebben we 
onze caravan toch nog terug gevonden!

Bijscholing: het paard was er de oorzaak van dat de reis langer duurde dan 
gepland. Maar met wat bier en borrels en broodjes kwamen we de tijd goed door. 
Vervolgens hebben we een geslaagde dag gehad met golf en BBQ en de nodige 
borrels.

Dessel: een compleet andere beleving van carnaval was in Dessel België waar we 
een zeer merkwaardige opkomst van de nieuwe prins bijgewoond hebben.
Deze Prins nodigde ons uit voor een heuse kroegentocht. Met achteraf maar twee 
kroegen alwaar de bediening alle aandacht trok van de Raad en zelfs onze Prins.
Na een paar consumpties tot ons genomen te hebben zijn we weer richting 
camping vertrokken.

Macharen: het bezoek aan Macharen zal ons nog lang heugen, zelfs ik ben uit de 
kast gekomen zoals op de foto's te zien is.!!!
Tevens hebben Ton en ik ervoor gezorgd dat hun nieuwe Prinses zonder risico van 
het podium kon duiken. Met dank aan Alex die de verloren spullen in het oog 
hield!
Na vele Prins en Prinses onthullingen en recepties (Uden, Reek, Volkel, Zeeland) 
kwam het hoogtepunt:
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De boomzaagavond: daar wij niet over een nacht ijs gaan hebben Ton en 
ondergetekende goed geoefend op vak 8 met enkele stammen en de situatie in de 
zaal zo goed als mogelijk nagebootst inclusief ober en bier. Dit heeft helaas “net" 
niet geleid tot de overwinning, toch hebben we er met z'n allen er een geweldige 
avond van gemaakt. 
Voor ons was tevens een hoogtepunt dat er een zeer grote groep Heikneuters 
neerstreken in ons geboortedorp Deest. Dit was (hoe kan het ook anders) weer een 
zeer geslaagde avond en tot slot hebben we nog even met 'n kleine versnapering 
nagekaart in Winssen. Mijn
dank aan de aanwezigen.
Tot slot: wat we van te-
voren niet wisten is dat de 
camping wel heel veel 
steunt op de carnavalsver-
eniging de Heikneuters, 
daarvoor ons respect. 
Hopende op een goed 
vervolg aankomende zomer 
met alle nog komende 
activiteiten.

Groetjes (z)Adjudant Henk
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Even lachen ….
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Promotie

De baas riep een van zijn werknemers op kantoor.
“Harold", zei hij, "je werkt nu een jaar bij het bedrijf. Je bent begonnen op de 
postkamer. Een week later werd je bevorderd tot verkoopmedewerker en nog een 
maand later werd je bevorderd tot districtshoofd van de afdeling verkoop. Na een 
kleine vier maanden werd je bevorderd tot adjunct-directeur. Het wordt tijd dat ik met 
pensioen ga. Ik wil je benoemen tot president-directeur van het bedrijf. Wat zeg je 
daarvan?"
"Bedankt", zei de werknemer.
"Bedankt?" vroeg de baas, "is dat alles wat je te zeggen hebt?"
"Sorry", zei de werknemer, "bedankt, pa."

Hoe ziet God eruit?

De juffrouw vraagt aan Paul zijn zoon of hij weet hoe God eruit ziet.
"Ja juffrouw," zegt Jordi, "hij lijkt op mijn pappa."
"Op je pappa?" vraagt de juffrouw verbaasd, "leg dat maar eens uit."
"Nou," zegt Jordi, "gisteren deed mamma de deur van de wc open en 
toen zei ze: 'O God! Zit jij hier!'
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Fobie

Maurice kon de laatste tijd niet meer 
slapen omdat hij steeds maar dacht dat 
er zich een inbreker onder het bed 
verstopt had. Ten einde raad gaat 
Maurice naar een psychiater, die zegt: 
"Als je gedurende twee jaar, drie keer 
per week op consult komt, kan ik je 
helemaal afhelpen van deze fobie." Toen 
Maurice hoorde dat het hem 
tweehonderd euro per consult ging 
kosten zei hij: "Ik zal d'r eerst nog een 
keer over slapen.” Een half jaar later 
komt de psychiater Maurice toevallig 
tegen en hij vraagt: “Hoe komt het dat 
je nooit meer op consult gekomen bent 
voor je fobie?” “Wel”, antwoord Maurice, 
“ik vond tweehonderd euro per visite 
toch een beetje veel. En de barman in 
mijn stamcafé heeft me genezen voor de 
prijs van een pilsje dat ik hem 
getrakteerd heb.” “En, Maurice, als ik 
vragen mag,” zegt de psychiater, “hoe 
heeft de barman jou genezen?” “Simpel” 
antwoordt Maurice, “hij zei dat ik de 
poten onder mijn bed moest weg 
zagen.”
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Effe lachen

Lief Meiske

Een klein meiske doet braaf haar gebedje 
voor het slapen gaan:
"Jezuske a.u.b. zou je klederen kunnen 
zenden aan alle arme vrouwen die in de 
computer zitten van mijn papa?".Amen!

Opa(2)

Teun ziet het lage cijfer dat zijn kleinzoon 
voor geschiedenis heeft gehaald. "Toen ik 
nog jong was, had ik altijd een hoog 
cijfer voor geschiedenis", bromt hij. "Dat 
zal best, opa, maar in die tijd was er ook 
nog veel minder geschiedenis!"
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Oud prinsen.

Op de volgende pagina’s een samenvatting van de ervaringen van Oud-
prinsen. Vorige jaren hebben we de eerste 16 prinsen gehad.
Zij hebben allemaal het verzoek gehad om aan de hand van een aantal items 
hun ervaringen te beschrijven. Wij hebben de reactie van ieder samen gevat 
in een achttal regels en ook citaten uit hun reactie overgenomen.

2005 Jelle Roefstra
Een Prins uit Utrech.

Vereerd dat hem het verzoek werd gedaan om Heikneuter Prins te zijn.
Voorwaarde Kick als Adjudant.
Geweldige evenementen meegemaakt, waaronder:
De prachtige Tonpraoters avond, voorafgaand aan de Halfvasten-optocht.
De Halfvasten-optocht gestart met prachtig weer, maar de laatste kilometers 
waren afzien met ijzige kou en sneeuwbuien.
Resultaat ondanks alles een geweldige 1e prijs.
Kindercarnaval met een geweldige opkomst van kinderen, ouders en opa’s en 
oma’s allen prachtig uitgedost in het thema Muziek.
Viering van het 20 jarig bestaan van “Zonder drank geen klank” een 
schitterde muzikale dag met grote belangstelling.
Het is een jaar geweest om met veel plezier op terug te kijken.

2006 Alex van Sonsbeek
Een bijzonder jaar, Prins zijn van de Heikneuters en in dat zittingsjaar 
Abraham zien.
Ik kan als Utrechtse Prins terug kijken op een zeer geslaagd jaar met diverse 
schitterende activiteiten en hoogte punten.
Met de bijscholing met de Raad naar Den Bosch, hier werd het Carnavals 
museum bezocht waar ik de eerste indrukken op kon doen wat ik het 
komende jaar kon verwachten.
Bezoek aan diverse verenigingen waaronder de Smouskes en Peelknijnen
waren gezellige avonden en waar ik zeker niet aan voorbij mag gaan het 
Ouwe Wievenbal te Heumen bij de Roare Schutters.
De ½ vasten optocht met weer een eervolle 1e prijs was weer overweldigend 
met zo’n 25000 toeschouwer.
Het zomerse kindercarnaval was groots en zeker het thema 50 jaar Abraham 
en Sara werd door de vele kinderen prachtig in beeld gebracht.
“Zonder drank” bracht het hele seizoen mijn lijf lied ten gehore “Als ik boven 
op de Dom sta…” Want ik kom uit Utrech, maar met een groot hart voor 
Zeeland N.Br.

2007 Ed van de Berg
Op dat moment van schrijven kon het al niet meer stuk, diverse prachtige 
avonden gehad in het bijzonder het Tonproaters Gala gepresenteerd door 
Tinus.
De volgende dag Halfvasten optocht met wederom de 1e prijs als beloning.
Nieuw was dit jaar “Fiets hem d’r in” waar de Heikneuters een steentje

(vervolg op bladzijde 48)
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(Vervolg van bladzijde 46)

mochten bij dragen, een evenement voor een goed doel, dit jaar Het 
Rode Kruis.
Een zwarte bladzijde in het bestaan van de Heikneuters was het 
overlijden van Vorst en oprichter Cas.
Hij was een geweldige stimulator voor de club, hij zal nog lang in onze 
gedachten voort blijven bestaan.
Zijn wens, de club hoog te houden en dat zullen we ook zeker doen.
Het kindercarnaval met het thema ”Verkeerd” was grootser dan ooit, 
want carnaval in de zomer is al verkeerd.
Ongeveer 175 kinderen namen deel aan dit spektakel.
De revueavond was weer een geslaagde avond voor en door de 
campinggasten, de Heikneuter Blues Brothers waren groots.
Een geweldig seizoen met een traan.

2007 Cas de Greeff † (geen Oudprins maar de oprichter)
Toen in 1980 mij als beheerder van de Heische Tip, het verzoek bereikte om 
mee te willen werken aan de oprichting van een Carnavalsvereniging op de 
camping, stond ik wel even raar te kijken. Als carnavalsvierder in hart en 
nieren, ik was in die tijd lid van de Raad van Elf van Pothuusburg uit Grave, 
had ik iets van Carnaval in de vakantietijd? Maar een initiatief van je gasten 
moet je koesteren dus ik zegde mijn volle medewerking toe en stond de eerste 
jaren garant voor de financiën. Maar hier waren de heren het niet helemaal 
tevreden mee, ze wilde dat ik hun voorzitter en vorst zou worden. Daar heb ik 
volmondig ja op gezegd hoewel dat toch wel eens moeilijk is, je zit namelijk 
met twee petten op die van voorzitter van de club en die van exploitant van de 
Heische Tip. Maar door goede afspraken te maken is dit toch gelukt.

2008 Rob Dessing
Ik Prins Rob d’n Urste, wil graag een paar ervaringen met jullie delen die ik 
meegemaakt heb als Prins van de Heikneuters.
Als eerste wil ik de Heikneuters complimenteren, die met elkaar de organisatie 
op zich hebben genomen van alles wat in het verleden door Vorst Cas werd 
geregeld en geloof mij Cas deed heel veel, hij was de spil van de vereniging. 
Dan mijn onthulling, deze was fantastisch met veel spektakel en dansende 
bakkers dames. Tot nu toe heb ik ontzettend genoten van alle mooie dagen en 
avonden waarop er behoorlijk feest is gevierd. Onder andere op de basis van 
Volkel en de diverse onthullingen van Prinsen. Voor mij als “niet zuiderling” 
ging er een wereld open.
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Carnavalsvereniging “De Heikneuters”

Bestuur:
Gertjan Priest (voorzitter)

Werner Vloet (penningmeester)
Marcel Spoor (secretaris)

Ed van de Berg (algemeen bestuurslid)
Mieke van den Berg

Halfvasten en Night Kindercarnaval: Braderie/Straat-
Before: Gertjan Priest kermiscommissie
Gertjan Priest Henk de Klein Ed van de Berg
Ton van den Bosch Ton van den Bosch Marcel Spoor
Werner Vloet                            Jason Vloet Henk de Klein                 

Qwentel Vloet

Rap en Ruig: Prinsenbal: Bijscholing:
Hendrik Verbruggen Gertjan Priest Bestuur 
Marcel Spoor Mieke van den Berg Afgaande Prins 
Afgaande Prins Geheimraad en Adjudant 
Presentatie: Gertjan

Rap en Ruig bouw: Donateurs: Ontbijt:
Werner Vloet Werner Vloet

Rico Leeijen Ton van den Bosch Marcel Spoor
Mieke van den Berg

Sponsor: Kascontrole: Bingo:
Ed van de Berg Qwentel Vloet Marcel Spoor
Gertjan Priest Rico Leeijen Prins en Adjudant

Contributie: €. 75.-- per jaar.

Vriendenkring van de Heikneuters:

€. 17,50 per jaar

www.cvdeheikneuters.nl

IBAN NL82 INGB 0009 4765 11 tnv CV de Heikneuters te Zeeland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 70713812

Op facebook: www.facebook.com/cv.deheikneuters/
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Oud Prinsen

Leden “CV De Heikneuters”

Prins: Adjudant:

Werner d’n Urste (Vloet) Ton van den Bosch

Hofdame: Hofnar:

Serah Vloet Jason Vloet

Jeugdhoogheden:

Bo, Rimke en Hiske Burger

Raad van 11:

Co Rutting Marcel Spoor 

Ed van de Berg Ton van den Bosch

Gertjan Priest Henk Klein 

Qwentel Vloet Rico Leeijen

Jason Vloet

1981 M. van Uden †
1982 M. van Bommel
1983 J. Schipper †
1984 M. Hobert †
1985 H. Thijssen
1986 F. Samsom †
1987 G. Keijzer †
1988 P. Houdijk †
1989 J. Janssen 
1990 M. van der Linden
1991 H. Verbruggen
1992 N. van Holst 
1993 K. Brouwer
1994 T. Verstraten
1995 H. Kuis †
1996 G. Pothuizen
1997 W. Vink
1998 W. Vink
1999 M. Nass
2000 T. van Beest †
2001 T. van Beest †

2002 R. van den Dungen
2003 B. In den Haak †
2004 C. Verbeek
2005 J. Roefstra
2006 A. van Sonsbeek
2007 Vorst C. de Greeff †
2007 E. van de Berg
2008 R. Dessing
2009 G.J. Priest
2010 T. den Hartog
2011 R. Kleijngeld
2012 W. Vossenberg
2013 M. van Druten
2014 M. Fransdonk
2015 I. In Den Bosch
2016 T. van den Bosch
2017 T. Ploegmakers
2018 H. Geurts van Kessel
2019 H. Geurts van Kessel
2020 W. Vloet
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