Hallo lieve campinggasten,
Wat heb ik een geweldig jaar achter de rug.
Eerst ons Prinsenbal waar ik na een potje bingo
uit mocht komen. Daarna met een aantal raadsleden nog een weekendje naar Antwerpen
geweest waar ik de eer had om het beeldje
Deugniet mee mocht aankleden en daarna aanwezig was bij de installatie van de Prins van
Antwerpen.
Dan natuurlijk nog alle Prinsenrecepties waar we
geweest zijn en de prinsenonthullingen bij de diverse vrienden van onze
vereniging met als hoogtepunt het boomzagen. In de 1e ronde mochten wij het
opnemen tegen de latere winnaar “de Pieperknallers uit Escharen”, maar bleek
onze tijd nog goed genoeg om 4e te worden. Maar voor het winnen deden we
het zeker niet, we wilden geen laatste worden en dat is zeker gelukt.
Ook zijn we nog naar de pronkzittingen van Pothuusburg (Grave) geweest
(Familie Orgers dank voor het regelen van de kaarten) en van de Knoerissen in
Uden geweest. En toen was het carnaval. Een leuke middag gehad in Schaijk
bij de Erewijn en die dag afgesloten bij Ed en Marian die de raad uitgenodigd
hadden om daar te komen eten waarvoor nog hartelijk dank.
Na de carnaval nog een gezellige avond bij onze vrienden uit Dessel geweest
en toen kregen we te maken met het verschrikkelijke Corona virus. Als eerste
werd de Halfvasten optocht uitgesteld tot 20 juni en het is nog de vraag of dit
door kan gaan op die dag. En daarna is er ook nog een streep gegaan door de
Heikneuter Bingo.
Ik heb een mooi jaar achter de rug en wil iedereen danken die dit geweldige
jaar mogelijk gemaakt hebben. Als eerste het bestuur, geheimraad, de
camping en de raad van 11. Natuurlijk wil ik ook de dames van de raad
danken. En zeker ook Nathalie, Ton, Erica, Jason en Serah want wij met ons
6jes hebben het toch maar gedaan.
Voordat ik ga afsluiten met mijn lijfspreuk hoop ik jullie allemaal in goede
gezondheid terug te zien op een van de activiteiten van de vereniging.
Blijf gezond en houdt U s.v.p.
aan de richtlijnen van het
RIVM.
Dan mijn lijfspreuk.

Werner voor de sfeer!
Alaaf.
Prins Werner d’n Urste
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Woordje van de Voorzitter
We leven nog steeds in rare tijden, nu het bekend is dat tot en met 1 september
geen grote activiteiten meer mogelijk zijn. We hebben dan ook verschillende
besluiten moeten nemen. Omdat Halfvasten niet doorgaat en dit gezien wordt als
het hoogtepunt in het Prinsenjaar, hebben wij besloten dat Prins Werner en zijn
Adjudant Ton en natuurlijk onze Jeugd-prins Bo en Prinsessen Rimke en Hiske, nog
een jaar aan het roer zullen staan.
Wat gaan wij doen met onze activiteiten? Heikneuterbingo is afgelast en de
Braderie wordt afgelast. Kindercarnaval gaat in de hold, we gaan eerst kijken hoe
we hier invulling aan kunnen geven zonder onthulling.
Ons Heikneuterontbijt wordt ook in de hold gezet want mag de horeca open? We
gaan kijken naar een oplossing.
Het Prinsenbal ook in de hold, ook hier gaan we eerst kijken hoe we hier invulling
aan kunnen geven zonder onthulling.
Dan het Rap en ruig, ook in de hold. Denk aan de anderhalve meter regel, hoe gaan
we die hier toepassen?
Voor de activiteiten die on hold staan, zijn we afhankelijk van de nieuwe
maatregelingen voor de horeca. Wij zullen deze dan ook afwachten en daarna gaan
we kijken wat en hoe we iets kunnen met deze activiteiten.
Ons jaarlijkse braderieboekje zal dit jaar alleen digitaal verschijnen, wij zullen onze
belevingen van de afgelopen maanden hierin met jullie delen. Al onze sponsoren,
die ons al jaren steunen middels hun advertenties, zullen we dit jaar geheel
vrijblijvend in het boekje zetten zodat wij binnen onze mogelijkheden ons steentje
bijdragen.
Ook wil ik onze donateurs die ons trouw zijn, bedanken voor hun steun. Ook voor
ons is dit een moeilijk jaar. 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
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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 2019-2020 op Camping de Heische Tip.
Jeugdprins Bo en zijn Jeugdprinsessen Rimke en Hiske
Hoi Allemaal
Wij waren ontzettend blij dat we Prins en Prinsessen mochten zijn
afgelopen jaar.
We vonden het lastig om het zo lang stil te houden tot de onthulling
maar gelukkig is dat ons goed gelukt. Zelfs onze Hiske kon het stil
houden. In de zaal werden onze namen vooraf wel veel geroepen
omdat wij er niet bij waren. En normaal zijn we altijd wel overal bij
hier op de camping als
er iets te doen is.
De foto’s maken vonden
we alle drie erg leuk om
te doen want wat was
het gaaf om voor het
eerst onze mooie kleding aan te doen.
We vonden de optocht
na de onthulling wel het
leukst wat we gedaan
hebben. Het regende
maar dat mocht de pret
niet drukken. Onze
buren hadden de taurusdreef prachtig versierd. Het ontbijt de
volgende dag mochten we openen en het was ook heerlijk! Ook
vonden wij het erg leuk om naar de Knoerissen in Uden te gaan omdat
we de jeugdprins Ties Woltring kennen.
Wel echt super jammer dat de Halfvastenoptocht niet door kon gaan
want daar keken we alle drie heel erg naar uit.
Ook de receptie en de Heikneuterbingo mocht helaas niet doorgaan
wat we ook jammer vinden.
Onze papa en mama hebben het ook heel erg gezellig gehad met
iedereen van de Heikneuters.
Bedankt dat wij deze kans hebben gehad!
Groetjes Bo, Rimke en Hiske
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De Heische Tip in Corona-tijd…
Dit is natuurlijk een kop die we geen van allen graag zien. Helaas zitten
we er middenin met z’n allen. Allereerst hoop ik natuurlijk dat u dit boekje
in goede gezondheid kunt lezen. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste!
Voor ons (en de rest van Nederland) stond de wereld eind maart even stil.
Nog terend op een heerlijke carnaval en nog even genietend van de rust
werd alles langzaam uit zijn winterslaap gehaald op de Heische Tip. Vol
goede moed en met zin in drukte en gezelligheid begonnen we aan het
seizoen. Na het eerste weekend werd daar abrupt een einde aan gemaakt.
Ineens moet je aanpassen en accepteren dat alles onzeker is. Wat mag
wel? Wat mag niet? Hoe gaan we communiceren, wanneer nemen we
beslissingen…. Maar belangrijker nog, hoe houden we onze gasten
betrokken en tevreden. Voor de seizoeners was het een grote
teleurstelling, zij konden niet arriveren. Maar gelukkig konden onze vaste
gasten wel komen genieten van hun plekje. We kwamen er achter dat veel
gasten toch niet durfden, wij zaten immers in het middelpunt van de
besmettingen. Dan heb je een prachtige locatie met veel ruimte maar
zonder gasten. Daar doet je hart best een beetje pijn van.
We kregen wel 100 telefoontjes op een dag met vragen en annuleringen.
De moed zakte ons in de schoenen. Uiteindelijk konden we niets doen dan
afwachten en ons hoofd koel houden. Stapje voor stapje konden we weer
wat gasten gaan ontvangen, zij mochten alleen niet bij ons naar het toilet
en douchen. Dankbaar dat er echt een veel die-hards zijn die overal een
oplossing voor vinden en dus heerlijk kwamen kamperen. Oh ja, er gelden
natuurlijk wel regels…. Dus opnieuw de communicatie opgepakt en
iedereen op de hoogte gesteld.
Op het moment dat ik dit schrijf begint het Hemelvaart weekend. Zonder
toiletgebouwen, zonder horeca. Maar met ontzettend mooi weer, wel
afhaalmogelijkheden en animatie voor de kids. Het begint weer een heel
klein beetje te lijken op een gezellig vakantie oord. Ik heb geen idee hoe
het allemaal zal verlopen maar heb wel de stille hoop dat het van de
zomer heel erg druk gaat worden omdat veel mensen in Nederland zullen
blijven. Het zal een bijzonder seizoen worden, anders dan we gewend zijn.
Veel grote activiteiten die hier al jaar en dag op de agenda staan zullen
wellicht geen doorgang kunnen vinden. Wat ik echter wel zeker weet is
dat we op een creatieve manier andere mooie herinneringen gaan maken
met z’n allen.
Laten we met elkaar een mooie zomer maken. Neem je eigen
verantwoordelijkheid. Wanneer we allemaal meewerken kunnen we ook
meer bereiken

☺

Wij hebben er ontzettend veel zin in!
Liefs Mieke de Greeff
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HANDIGE TIPS VOOR KOKEN OP DE CAMPING
Geen oven, geen magnetron en met
een beetje geluk slechts één of twee
gaspitjes. Koken op de camping kan
een hele uitdaging zijn! Maar we gaan
die uitdaging zeker aan. Met deze
handige tips bestaan jouw
vakantiemaaltijden niet elke dag uit
stokbroodjes brie, maar tover je snel
en gemakkelijk heerlijke gerechten op
de camping tafel.
Koud koken
Maak koude (bij)gerechten, daar heb je helemaal geen oven, magnetron of gaspitjes
voor nodig! Denk aan lekkere salades, gazpacho of een goed gevulde wrap.
INGREDIENTEN
4 personen
Wraps
1 bosje bieslook
1 potje olijventapenade
200 g roomkaas
1 komkommer
4 wraps
300 g rookvlees in plakjes
Extra nodig
cocktailprikkers
BEREIDINGSWIJZE
TOTALE TIJD: 10 MINUTEN
Pluk en snijd de bieslook fijn. Meng in een kom de roomkaas met de bieslook en breng
op smaak met een beetje zout en peper. Snijd de komkommer in smalle repen.
Besmeer elke wrap met de roomkaas en vervolgens met de tapenade.
Verdeel het rookvlees over de wraps. Verdeel de komkommer over de wraps en rol de
wraps op. Snijd de wraps in gelijke stukken en steek in elk stukje een cocktailprikker.
Barbecue all day, everyday
We mogen dan wel geen oven of magnetron hebben, grote kans dat de barbecue wel
mee is gereisd. Maak hier dan ook goed gebruik van. Dat betekent niet dat je elke dag
heel veel vlees moet eten, je kan ook groenten grillen of poffen of
bijvoorbeeld pizza en broodjes bakken.
INGREDIENTEN
4 personenVoor de zomerse hamburgers
4 rundvleeshamburgers
4 hamburgerbroodjes
4 plakken oude kaas
1 courgette
8 plakken chorizo
1 rode ui, in ringen
Olijfolie
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1 avocado, in plakjes
1 krop mini romainesla
1 maiskolf, voorgekookt
1 limoen
4 el mayonaise
1 handje fijngehakte peterselie
peper en zout
BBQ of grill
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BEREIDINGSWIJZE
TOTALE TIJD: 20 MINUTEN
Laat het vlees op kamertemperatuur komen. Breng het vlees op smaak met
peper en zout. Steek de bbq aan, of verhit een grillpan zonder olie of boter.
Snijd de courgette in plakken.
Besprenkel de maiskolf, de
courgette plakken en de
uienringen met wat olijfolie, peper
en zout. Grill de hamburgers 10
minuten, beleg de burgers de
laatste 4 minuten met een plak
kaas.
Leg de plakken courgette, de rode
uienringen en de maiskolf op de
bbq, keer de groenten regelmatig.
Bak de chorizo in 2 minuten
knapperig op de bbq. Rasp de schil
van de limoen. Pers een halve limoen uit. Meng het limoenrasp en sap, de
fijngehakte peterselie door de mayonaise. Breng op smaak met peper en
zout.
Scheur de blaadjes sla los van de krop. Besmeer de broodjes met de
mayonaise. Verdeel de sla, cheeseburgers, plakken chorizo, courgette en de
rode uien over de broodjes. Snijd de maiskorrels van de kolf. Verdeel de
mais en de avocado als laatst over de burgers en serveer direct.
One pot pasta
Zin in een lekkere pasta? Kook de pasta gewoon in de saus. Ja, dat kan!
Alles wat je moet doen is alle ingrediënten in één pan (inclusief de
pasta), laten koken (tot de pasta gaar is) in een laagje water of bouillon en
goed blijven roeren. Het fijne is: je hebt hierdoor maar één gaspitje nodig
én hoeft minder af te wassen. Win-winsituatie dus.
Ideaal: couscous!
Ook heel handig op de camping: couscous. Om couscous te bereiden heb je
namelijk geen gaspit nodig, alleen wat kokend water. Terwijl jouw couscous
zichzelf staat te bereiden in een afgesloten bak, heb jij een gaspitje over om
er de lekkerste dingen bij te bereiden. Of maak er gewoon een lekkere
salade van, dan heb je helemaal geen gaspit nodig.
INGREDIENTEN
4 personen
Frisse parelcouscous met gebakken zalm
375 g zalmfilets
8 el teriyakisaus
300 g broccoli
1 rode paprika
80 g feta
100 g studentenhaver
1 teentje knoflook
1 komkommer
275 g parelcouscous
Zonnebloemolie
1 citroen
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peper
zout
extra vierge olijfolie
Een paar sprietjes bieslook,
grof gesneden

BEREIDINGSWIJZE
TOTALE TIJD: 30 MINUTEN
Bereiding
1. Marineer de zalm met de teriyakisaus en zet voor minstens 15 minuten in de
koelkast.
2. Snijd de broccoli in roosjes en de paprika en feta in blokjes. Kneus de noten van
de studentenhaver en rasp het teentje knoflook. Mocht de feta wat droger zijn breek
deze dan in plaats van deze te snijden.
3. Halveer de komkommer en verwijder de zaadlijsten. Snijd de komkommer
vervolgens in halve ringen.
4. Breng een pan met water aan de kook en kook hierin de broccoli in 3 minuten
beetgaar. Laat nog even nagaren buiten de pan.
5. Gebruik dezelfde pan met hetzelfde water voor de parelcouscous. Laat de
parelcouscous in 10 minuten gaar koken.
6. Roer de parelcouscous los met een vork. Spoel na met koud water.
7. Verhit een scheutje neutrale olie in een koekenpan en bak de zalm op hoge
temperatuur aan beide kanten mooi bruin. Zet het vuur uit en laat nog even staan
om de zalm mooi rosé te houden van binnen.
8. Meng de broccoli, komkommer, paprika, feta, studentenhaver en de rasp van het
teentje knoflook door de parelcouscous.
9. Knijp de citroen erboven uit en breng op smaak met wat peper en een snufje
zout.
10. Besprenkel het geheel met wat olijfolie extra vierge. Verdeel de parelcouscous
over vier borden en leg hierover de gebakken zalm.
11. Optioneel: Garneer met een klein beetje bieslook.
Hulp van de slaapzak
Soms is het gewoon niet anders en heb je iets meer gaspitjes nodig dan dat je tot je
beschikking hebt. Geen zorgen, je kan gerechten goed warm houden door ze in een
slaapzak te wikkelen, terwijl je de rest van de maaltijd bereid.
Pyttipanna
Heb je al eens van pyttipanna
gehoord? Dit is een typisch
Scandinavisch gerecht, ideaal voor op
de camping! Het bestaat namelijk uit
aardappelen, vlees en groenten
(officieel alleen ui), in kleine blokjes
gesneden en geroerbakt in één grote
pan met wat (verse) kruiden. That's
it! Een perfect gerecht om restjes
mee op te maken, want eigenlijk kan
je er in doen wat je zelf wilt.
Ideale gerechten voor op de camping
Salades, chili of couscous, we helpen je een handje op weg met inspiratie voor op de
camping.
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(vervolg van blz. 19)
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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 blaaskapel “Ongerakt”,
de muziek DJ Michael en
het personeel van
Camping de Heische Tip
voor weer een geweldige
avond.
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DE BESTE RAADSELS
Op deze pagina vind u de lastige raadsels en puzzels.. echte
breinbrekers en hersenkrakers dus. Als je in deze categorie klaar bent
kun je altijd nog ontspannen op onze moppen pagina of een puzzel
spelen. Maar speel nu snel één van onze breinbrekers. Veel plezier.
Een man staat voor zijn huis. Als hij 1 keer omheen loopt doet hij hier
30 seconden over. Zijn huis is rond en heeft bij behalve de ingang
geen hoeken. Om binnen te komen moet hij op zijn knieën naar
binnen kruipen... Hoezo ?
Hij woont in een iglo.

Hoe kun je een bal gooien zo hard als je kunt en ervoor zorgen dat die
terug bij je komt zelfs als die nergens tegenaan stuitert. De bal zit
nergens aan vast en niemand vangt hem en gooit hem terug naar je.
Je gooit de bal recht omhoog.

In een weide staat een perenboom. In deze boom zitten peren ( vrij
logisch toch ). Even later kwam er een sterke wind en hierna waren er
geen peren op de grond en geen peren in de boom. Hoe kan dat... ?
Er zit 1 peer in de boom en 1 op de grond... Geen peren dus.

Een meisje die net aan het leren rijden is gaat een eenrichtingsstraat
in, in de verkeerde richting. Maar ze heeft de wet niet overtreden..
Hoe kan dit ?
Ze loopt.

Ale je een lege 5 liter en een lege 3 liter fles hebt. En ongelimiteerde
toegang tot water. Hoe kun je dan 4 liter krijgen ?
Vul je 5 liter fles. Gooi deze hierna over in de 3 liter fles. Leeg de 3 liter fles. Giet de
overgebleven 2 liter van de 5 liter fles in de 3 liter fles. Vul nu de 5 liter fles weer. Giet
nu het water van de 5 liter fles in de 3 liter fles tot deze vol is. Er is nu 4 liter over in
de 5 liter fles.

Drie missionarissen en drie kannibalen willen naar de overkant van
een rivier. Het enige wat ze hebben is een kleine boot waar maximaal
twee personen in kunnen. Om te voorkomen dat de kannibalen zich
vergrijpen aan de missionarissen mogen er nooit meer kannibalen dan
missionarissen samen zijn.
1 kannibaal en 1 missionaris naar de overkant. De missionaris komt terug. 2
Kannibalen naar de overkant. 1jte komt terug. 2 missionarissen naar de overkant. 1
missionaris en 1 kannibaal terug. 2 missionarissen naar de overkant. 1 kannibaal terug.
Deze neemt de laatste kannibaal terug mee naar de overkant.

Petra zal even oud als John zijn wanneer Petra 2 keer zo oud als John
was wanneer Petra de helft van de leeftijd had van hun huidige
leeftijd. John was even oud als Petra op het moment dat John de helft
van de leeftijd had 10 jaar vanaf nu... Hoe oud zijn Petra en John ?.
John is 30 jaar en Petra is 40 jaar.
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Even lachen ….
Een vrouw van 50 krijgt een
hartaanval en komt in het
ziekenhuis terecht.
Terwijl ze op de operatietafel ligt,
dichtbij de dood, krijgt ze een
visioen.
Ze ziet God en vraagt: "Is mijn
uur gekomen."
God antwoordt: " Nee, je hebt
nog 40 jaar , 2 maand en 8
dagen tegoed." Bij het ontwaken
uit de verdoving, besluit ze een
facelift, een liposuctie te laten
doen, ook haar lippen laat ze
opspuiten met callogeen. Ze laat
eveneens een borsten correctie
uitvoeren. En nog veel meer,
het loont beslist de moeite, nu ze
weet dat ze nog zo lang te gaan
heeft.
Na haar laatste operatie komt ze
uit het ziekenhuis en wordt
gegrepen door de ziekenwagen
bij het oversteken van de straat.
In de hemel aangekomen vraagt
ze aan God: " Niet mooi hé, ik
dacht dat ik nog minstens 40
jaar tegoed had! Waarom heb je
me laten omverrijden door die
ziekenwagen?"
God: " Goeie god meid, ik had je
niet herkend." !!!!!!!!!!
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Effe lachen
Man in kroeg: Achttien jaar
zijn mijn vrouw en ik
gelukkig geweest.
Buurman: En wat gebeurde
er toen?
Man: Toen hebben we
elkaar ontmoet

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!

De moeder van Jantje zet een
bord soep voor hem op tafel en
roept Jantje dat hij moet eten. Ze
zegt: “Ik heb het tafelkleed net
gewassen, dus maak het niet
vies!
Als je knoeit houd ik per vlek
twee euro op je zakgeld in.”
Vervolgens gaat ze de keuken
weer in.
Als ze terugkomt, ziet ze jantje
met zijn lepel soep uitsmeren
over het laken. Ze is woedend en
schreeuwt naar Jantje: “Wat ben
je aan het doen!?”
Jantje zegt: “Ik maak van drie
vlekken één vlek, dan ben ik
minder zakgeld kwijt.”
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Oud prinsen.
Op de volgende pagina’s een samenvatting van de ervaringen van vijf Oud
prinsen. Vorige jaren hebben we de eerste 10 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.
1996 Gerrit Pothuizen
Prins Gert was geen vreemde in het carnavals wereldje. In Vinkeveen was hij
jaren lang actief in de plaatselijk carnavals vereniging de Steupels . Met deze
vereniging heeft hij ook een bezoek gebracht aan de Heikneuters. En in de
begin jaren van de Heikneuters was hij actief in het bestuur en zocht ook in
de geheim raad diverse malen naar een nieuwe Prins.
Het viel hem als ras carnavalsvierder dan ook wel eens tegen dat de raad van
elf in het begin wat moeilijk op gang te krijgen was. Halfvasten, het
Tonproatersgala en de optocht, is voor hem een weekend geworden om nooit
meer te vergeten. Al stond hij samen met zijn adjudant op eenzame hoogte
op de wagen bijna uit te drogen.
1997 – 1998 Wil Vink
Prins Wil zou de eerste prins zijn die twee jaar de Heikneuters zou aanvoeren
als wist hij dat nog niet toen hij onthuld werd.
In 1997 werd Brabant getroffen door de varkens pest en kon de halfvasten
optocht niet door gaan. Zodat Prins Wil dit evenement moest missen. Toen in
september dan ook in overleg met het bestuur hem gevraagd werd nog een
jaar aan te blijven hoefde hij daar niet lang over na te denken.
Hij heeft zoals hij schrijft Twee grandioze jaren gehad en enorm veel geleerd
van zijn adjudant Kick.
1999 Marien Nass
Prins zijn op de Heische Tip was een bijzondere ervaring, zeker omdat ik
enkele jaren daarvoor ook Prins Marien den Urste was geweest van onze
bevriende CV de Smouskes uit Zeeland. Vergelijkingen of verschillen hiermee
gaan niet op omdat de beide verenigingen heel andere programma's
hanteren.
Wat me nog erg goed bijstaat was dat, onze latere Prins, Ton van Beest zich
goed thuisvoelde in zijn rol als adjudant en dat hij samen met zijn vrouw
Thea ervoor zorgde dat er aan mijn outfit helemaal niks mankeerde.
2000 – 2001 Ton van Beest †
Herinneringen aan twee prachtige jaren. Samen met zijn klein gevolg,
dansmarieke Dorothee en Nar Ferdy heeft hij twee jaar de scepter gezwaaid
over het Heikneuters rijk.
Soms zwaaide hij iets te overmoedig met als gevolg dat hij de geschiedenis in
gaat als, de Prins die zijn scepter kwijt was. Het duistere sprookje : De
scepter van Prins Ton geregisseerd en geschreven door Mieke en Tinus zal
hem dan ook altijd bij blijven.
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De samenwerking met zijn adjudant Bert en de raad van elf heeft hij
bijzonder gewaardeerd. Een tegenvaller was het uitvallen van de
halfvasten optocht in 2001 door de MKZ crisis. Maar ondanks deze
tegenvaller denkt prins Ton met veel plezier terug aan die periode.
2002 Roel van de Dungen
Als Prins van de Heikneuters maak je hele leuke momenten mee. Om
maar wat te noemen: de onthullingsavond, het boomzagen,
halfvastenoptocht, kindercarnaval en de afscheidsavond.
Het belangrijkste gedeelte wil ik nog graag even speciaal belichten.
Namelijk het Kindercarnaval. We maken met z’n allen verschrikkelijk veel
lol op deze dag, maar de meeste voldoening hebben we toch wel van het
plezier dat de kinderen er zelf aan beleven om op deze dag in de
zomervakantie, verkleed in de meest mooie outfits, mee te lopen in een
optocht over de camping.
Daarbij kregen ze nog een glaasje limonade en een snoepje. Onder het
genot van een skôn stukske muziek gespeeld door onze huis muzikanten
zie je de kinderen genieten.
We weten waar we het voor doen! Want wie de jeugd heeft……
2003 Bert in den Haak †
Hoogtepunten: Het hele jaar door.
Jubileum jaar van de Heikneuters, 22 jaar met vele extra activiteiten
voor jong en oud, uitgave van een prachtig jubileum blad. Een Magic
onthulling.
Een prachtige muziek dag met onze eigen “ Zonder drank geen klank” en
nog een zestal orkesten.
De Lady’s day met creatieve uitspattingen van de Raad van Elf.
De Halfvasten optocht met een 1e prijs en dan natuurlijk het
kindercarnaval met belangstelling van Radio/TV Omroep Brabant.
Tegenvaller: Het niet kunnen presenteren van de grote Heikneuter Bingo
met als Bingomolen een Betonmolen.
Een carnavals jaar om nooit te vergeten, ik ben er trots op dat ik Prins
Bert d’n Urste mocht zijn van zo’n prachtige vereniging.
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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
Before:
Gertjan Priest
Ton van den Bosch
Werner Vloet

Kindercarnaval:
Gertjan Priest
Henk de Klein
Ton van den Bosch
Peter van Dijk

Braderie/Straatkermiscommissie
Ed van de Berg
Marcel Spoor
Henk de Klein
Peter van Dijk
Qwentel Vloet

Rap en Ruig:
Hendrik Verbruggen
Marcel Spoor
Afgaande Prins
Presentatie: Gertjan

Prinsenbal:
Gertjan Priest
Mieke van den Berg
Geheimraad

Bijscholing:
Bestuur
Afgaande Prins
en Adjudant

Rap en Ruig bouw:
Lars Gouweloos
Rico Leeijen

Donateurs:
Werner Vloet
Ton van den Bosch
Lars Gouweloos

Ontbijt:
Peter van Dijk
Marcel Spoor
Mieke van den Berg

Sponsor:
Ed van de Berg
Gertjan Priest

Kascontrole:
Lars Gouweloos
Rico Leeijen

Lars Gouweloos

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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Leden “CV De Heikneuters”
Prins:
Werner d’n Urste (Vloet)
Hofdame:
Serah Vloet
Jeugdhoogheden:
Bo, Rimke en Hiske Burger
Raad van 11:
Co Rutting
Ed van de Berg
Lars Gouweloos
Gertjan Priest
Qwentel Vloet

Adjudant:
Ton van den Bosch
Hofnar:
Jason Vloet

Marcel Spoor
Ton van den Bosch
Henk Klein
Rico Leeijen
Peter van Dijk

Oud Prinsen
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

M. van Uden †
M. van Bommel
J. Schipper †
M. Hobert †
H. Thijssen
F. Samsom †
G. Keijzer †
P. Houdijk †
J. Janssen
M. van der Linden
H. Verbruggen
N. van Holst
K. Brouwer
T. Verstraten
H. Kuis †
G. Pothuizen
W. Vink
W. Vink
M. Nass
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
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
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