Hallo lieve campinggasten,
Dit is mijn 3de seizoen als Prins en dit jaar mocht ik
samen heersen met Jeugdprinses Laura en haar Adjudante Joy. Ik mag natuurlijk mijn eigen Adjudant Ton
niet vergeten. We mochten het afgelopen seizoen naar
de onthulling bij de Rauw Ossekar in november en dit
was gelijk de carnaval het enige en laatste uitje. Nadat
we de corona controle doorstaan hadden mochten we
daar binnen treden. Wel een beetje gek, een feestje
houden en dan om 23.00 uur, als het net gezellig wordt,
weer naar huis (i.v.m. de coronaregels). Gelukkig zijn die
regels nu (hopelijk) verleden tijd en zijn we weer terug in het oude normaal.
In maart hebben we weer een super gezellige boomzaagavond gehad, helaas zonder
de Smouskes en de Pepper maar dit keer de Pittenschijters uit Uden als vervanger.
Ondanks dat we een supertijd in de 1e ronde neergezet hebben, gingen we helaas niet
door naar de finale ronde. Die avond ben ik mijn scepter helaas voor de 1e en laatste
keer verloren. Velp ging hiermee vandoor (wellicht met een beetje hulp van Henk) wat
mij wat bier gekost heeft wat ik niet erg vond.
Ook zijn we nog naar onze vrienden van Pothuusburg (Grave) geweest en samen met
ons jeugdpaar zijn we naar de receptie van de Jeugdsmouskes geweest.
En dan hebben we onlangs ook nog de Heikneuterbingo gehad die goed bezocht is, dit
gaan we als vereniging in de zomervakantie nog een keertje doen.
We gaan in de zomer natuurlijk weer een aantal zaken organiseren, als eerste
natuurlijk de Braderie. Daarna onze Kindercarnaval. Ben benieuwd wie het jeugdpaar
zal gaan zijn het komend seizoen en de dag daarop het vertrouwde ontbijt en in de
avond zal er weer een Prinsenbal zijn, wie o wie zal mij gaan opvolgen. En als laatste
zal Rap en Ruig ook op het programma staan.
Ik heb genoten van mijn tijd als Prins, het was alleen erg jammer dat Corona ervoor
gezorgd heeft dat veel evenementen niet door konden gaan en ik hoop dat mijn
opvolger hier geen last van gaat krijgen in zijn seizoen want de uitjes zijn echt iets
om naar uit te zien.
Ik wil via deze weg de Raad van 11, de dames van de Raad, Ton (mijn Adjudant),
Serah (mijn Hofdame), Nathalie (echtgenote) en natuurlijk de camping bedanken voor
de leuke tijd die ik gehad heb.
Ik sluit nog 1 keer af met mijn lijfspreuk:
Werner voor de sfeer
Met vriendelijke groet,
Prins Werner d’n Urste.

https://www.facebook.com/hooghedencvdeheikneuterszeeland
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Woordje van de Voorzitter:
De zomer staat voor de deur en wij hebben er zin in. Op moment dat ik
dit schrijf hebben we net de Heikneuterbingo achter de rug. Voor onze
Prins en Adjudant, maar ook voor ons Jeugdpaar hun laatste activiteit. Wij
als Carnavalsvereniging gaan ons opmaken voor onze activiteiten.
We openen met onze Braderie/kofferbakverkoop op 31 juli, daarna zullen
Kindercarnaval, Heikneuterontbijt, de 2de bingo en het Prinsenbal volgen
en zullen we de zomervakantie afsluiten met Rap & Ruig.
Wij hebben er zin in en hopen jullie natuurlijk ook.
Ons Braderieboekje word weer uitgebracht en de loterij met mooie prijzen
zal niet ontbreken. U zal ons dan ook weer, op de zaterdagen, zien voor
de lotenverkoop. Ik wil voor dit alles onze Sponsoren en Donateurs al vast
bedanken.
Ook wil ik van dit schrijven gebruik maken om een oproep te doen voor
nieuwe
RAADSLEDEN.
Ben jij campinggast en hou je van carnaval dan willen wij jou graag
ontmoeten en uitleggen wat het inhoud om van deze mooie club lid te
worden.

Voor de liefhebbers: ons Heikneuter bier is nog steeds
te koop 1 fles voor 7,95 en 2 voor 14 euro
Ook met de aankoop van dit lekker biertje steunt u ons.
Bij interesse kunt u altijd contact opnemen met één van
de bestuursleden.
Verder wens ik iedereen een fijne vakantie en hopelijk kunnen wij jullie
vermaken.

DE HEIKNEUTERS
VOOR DE CAMPING GASTEN,
MET DE CAMPING GASTEN
Grootvorst Gertjan Priest
Voorzitter CV de Heikneuters
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Jeugdhoogheden 2021-2022 op Camping
de Heische Tip.
Jeugdprinses Laura en haar Adjudante Joy.
Hoi, ik ben Laura Wilken,
Ik woon in Heerhugowaard. Samen met mijn vader
Arnoud, moeder Monique, mijn zus Lisanne en mijn
broer Jan ( die is Jeugdprins geweest in 2018🙂).
Ik zit nu nog in groep 8 van de basisschool maar ga na
de vakantie naar de brugklas. Daar ga ik beginnen met
KB/TL en ik hoop over 2 jaar TL te kunnen gaan doen. Ik was zo blij dat ik
eindelijk Jeugdprinses mocht worden, maar het is zo jammer dat het alweer bijna
voorbij is. Ik mocht een Adjudante uitkiezen en heb gekozen voor Joy. De
voorpret die we hadden met het maken van de foto's voor de banners die bij onze
caravans staan was al te gek. Na onze onthulling mochten we samen als eerste de
optocht op de camping rijden. Dat was super leuk. We hadden lekker weer en
onderweg zijn er heel veel leuke dingen gedaan. Al met al een leuke dag gehad.
Ik voelde mij een echte Prinses ☺.
De volgende ochtend mochten we het Heikneuter ontbijt openen en daarna
heerlijk ontbijten met zijn allen.
We mochten het jeugdpaar van de Smouskes feliciteren met hun aanstelling. Dat
was ook een leuk feestje. Eind Mei mochten we nog helpen bij de bingo, en zelfs
met 1 been in het gips deden we ons best en hebben een paar leuke prijsjes uit
kunnen delen. Wat ik echt heel erg jammer vindt is dat we de halfvasten optocht
in Oss gemist hebben. Ik hoop dat we die volgend jaar nog mee mogen maken. Al
met al is het wel een geslaagd feestje geweest. Als je het mij vraagt; ik zou het
zo nog een keer doen.....
Hoi, ik ben Joy Ebben,
Ik woon in Escharen samen met mijn ouders
Johan en Marcha, mijn zusje Faith en onze
hond Bryce. Ik zit nu in de eerste op het
Merletcollege in Mill, en doe Mavo/Havo. Ik
dans bij 'carina danst' in Escharen en doe
daar streetdans en wedstrijden. Ik heb het
super leuk op de camping samen met mijn
vrienden en vind het superleuk om
Adjudante van Laura te zijn. We hebben
samen de optocht op de camping gedaan en
het ontbijt, we zijn naar CS de Smouskes
gegaan. En helaas ging de optocht in Oss
niet door maar misschien gaan we die nog
volgend jaar doen met het nieuwe paar.
Maar toch hebben we het samen heel leuk
gehad.
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Lieve gasten,
Zoals elk jaar wordt ik gevraagd een stukje te schrijven voor het boekje. Dit
dwingt mij altijd eens rustig te gaan zitten en terug of juist vooruit te kijken
naar mijzelf, ons bedrijf en een ieder die daar geniet.
Het is nu eigenlijk wel een erg mooi moment om eens terug te kijken op de 15
jaar dat Patrick en ik zelf en (zoals het toen voelde) alleen baas zijn op de
Heische Tip. Voor die tijd konden we ons gemakkelijk verschuilen achter de
brede rug van mijn vader Cas de Greeff. Zelf doen bleek toch ingewikkeld
kwamen wij achter… Als 2 weinig wetende jonge honden met een jong gezin
hebben we voornamelijk gewatertrappeld in die tijd. Als ons hoofd maar boven
water bleef, dat was wel het belangrijkste.
Gaande weg kwamen we toch wel tot besef dat we een plan moesten maken en
dat we de manier van Cas wellicht los moesten laten en meer onszelf moesten
durven zijn. Dit is ook weer een proces waar een boek over valt te schrijven.
Er moesten keuzes en beslissingen genomen worden die zwaar waren en niet
altijd begrepen werden. Maar Patrick en ik zijn samen sterk, dus… we did what
had to be done. We hebben gekozen voor ons eigen pad en samen met ons fijne
team hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we begonnen aan ons
plan. Inmiddels zijn we bijna klaar met fase 2 (oude vak 5 en 6) en staat fase 3
(het toeristische deel) in de kinderschoenen.
Dit ging zeker niet altijd over rozen, maar wat is het ontzettend leuk om bezig te
mogen zijn met toekomstplannen en vernieuwing. Nog leuker is het dat het ook
allemaal mooi uitpakt en dat 90% van de gasten blij is met de veranderingen.
100% is niet haalbaar, dat hadden we inmiddels ook geleerd. We hebben een
manier gevonden om te ondernemen zoals wij dat fijn vinden, want als wij dit
willen blijven doen met veel plezier, is dat kei belangrijk! Mooier nog is dat we
gasten om ons heen hebben verzameld die zich daar ook in vinden. Zo is het
een win win situatie.
Wij zijn beide heel realistische mensen en weten dat we er nog lang niet zijn,
met verbeteren ben je nooit klaar. Maar inmiddels kunnen we met trots kijken
naar wat er al is gebeurd! Stap voor stap gaan we rustig verder met het creëren
en aanpassen van ons plan. We mogen namelijk niet vergeten dat het een plan
is, en dit wordt constant aangepast, omdat de markt veranderd, omdat iets toch
niet zo praktisch was als we dachten of gewoon omdat we gedurende de weg op
een ander idee zijn gekomen. Dat is het leukste van ondernemen. En ja, daarbij
maken we ook fouten maar die lossen we gewoon op ;)
Veel van jullie kennen mij en weten dat dit bedrijf veel van mij vraagt, dat ik me
niet schaam mij kwetsbaar op te stellen. Dat is de manier waarop ik onderneem
en mij goed voel. Ik ben inmiddels zover (na vallen en opstaan) dat ik trots ben
op mijn bedrijf, blij ben met het team om mij heen en de gasten die hier
genieten.
Ik besef me ook steeds vaker dat dit iets is wat Patrick en
ik zelf hebben gecreëerd…..
Ik hoop dat jullie nog lang van onze creatie willen genieten,
net zoals wij dat doen!
Liefs Mieke de Greeff
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Recepten:
Eenvoudige rauwkostsalade
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•

1 rode ui
1 winterpeen
1 rode paprika
½ komkommer
1 eetlepel verse peterselie
1 eetlepel verse bieslook
knoflookolie
Radijsjes

10 minuten
1. Pel de rode ui en snijd deze in dunne halve ringen. Mocht je een rode ui te
heftig vinden qua smaak dan kun je ook bosui gebruiken of een zoet gele ui.
Zorg er gewoon voor dat je de halve ringen zo dun mogelijk snijdt en voeg
eventueel minder toe.
2. Schil de winterpeen en snijd deze met een scherp mes in dunne reepjes.
3. Was de komkommer onder de kraan en laat de schil er vervolgens aan. Snijd
ook de komkommer in dunne reepjes.
4. Verwijder de zaadlijst uit de paprika en snijd de paprika in dunne reepjes.
5. Doe alle gesneden groenten bij elkaar in een kom en strooi hier de verse
peterselie en verse bieslook overheen.
Een aantal suggesties die ook erg smakelijk zijn:
• sprenkel er een klein beetje knoflookolie overheen voor meer smaak;
• voeg radijsjes toe voor een fris accent;
• mocht je de salade nog meer bite willen geven dan doet een eetlepel gemengde
noten/zaden ook veel goeds;
• maak een lichte yoghurtdressing met citroensap om door de salade te scheppen;
• wat fijngesneden witte kool werkt ook altijd erg goed in een rauwkostsalade.

Pastasalade met kip en yoghurt-kruidendressing
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gr volkoren pasta
Zout
1/2 Sjalot
250 gr cherrytomaten
1 Avocado
150 gr gerookte kipfilet
Handje verse bieslook
Handje verse basilicum
4 el Griekse stijl yoghurt
1 el mayonaise
Sap van 1/2 citroen
Zwarte peper

Vervolg op pagina 13
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20 minuten

4 personen

Wat je gaat doen voor de pastasalade met kip
Bereiding: 20 minuten
1. Kook de volkoren pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking
beetgaar in gezouten water. Giet daarna af en spoel na met koud water.
2. Snipper de sjalot heel fijn, halveer de cherrytomaten en snijd de
avocado in blokjes. De gerookte kipfilet snijd je in reepjes of dunne
plakjes.
3. Hak de verse kruiden fijn.
4. Meng de Griekse stijl yoghurt, mayonaise, citroensap en fijngehakte
kruiden door elkaar in een kommetje. Breng goed op smaak met zout en
peper.
5. Meng de gekookte pasta, sjalot, cherrytomaten, avocado, gerookte
kipfilet en rucola door elkaar in een kom. Breng naar eigen wens op
smaak met de kruidendressing (overgebleven yoghurtdressing kun je,
goed afgedekt, tot 4 dagen bewaren in de koelkast).
Tip: Niet op de foto, maar probeerden we nog succesvol uit: deze pastasalade met
kip smaakt nog lekkerder met grof geraspte Parmezaanse kaas erover. Geniet
ervan!

Aardappelsalade met bleekselderij en ham
Ingrediënten
• 1 kg nieuwe of roodschillige aardappels,
ongeschild en in blokjes
• zeezout
• 50 gr rozijnen
• ½ sjalot, gesnipperd
• 300 gr bleekselderij (1 struik), in kleine
stukjes
• 200 gr gekookte ham, in reepjes
• handje bieslook, fijngehakt + extra
• 4 el Griekse yoghurt
• 1 el mosterd
• 1 el crème fraîche
• serveer erbij: volkoren- of speltcrackers

• 1 el mayonaise
• Zwarte peper

25 minuten

4 personen

1. Kook de aardappels net gaar in een bodempje water met zout in 12 – 15
minuten, giet af en spoel na met koud water.
2. Week de rozijnen 10 minuten in een bakje met warm water.
3. Meng de sjalot, bleekselderij, ham en bieslook in een grote schaal.
4. Klop in een kommetje de Griekse yoghurt, mayonaise, mosterd en crème
fraîche tot een dressing en breng op smaak met peper en zout.
5. Giet de rozijnen af en druk het water eruit, meng met de aardappels en
dressing door de overige ingrediënten. Proef en breng eventueel extra op
smaak met peper en zout.
6. Garneer met fijngehakte bieslook en serveer met volkoren- of speltcrackers.
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Rondje Mill, Uden en Kasteel Tongelaer

Fietsroute 114715 Aangeboden door: route.nl

Je doorkruist allereerst de Langenboomse
Bossen over een fietspad. Op enkele open
plekken groeien in het seizoen prachtige
orchideeën. In het dal van de Lage Raam
rij je tussen weilanden, akkers en bosperceeltjes langs Kasteel Tongelaer. Bij
Bruggen rij je een stukje langs de PeelRaamstelling, je ziet hier nog enkele
kazematten. In het dorpje Mill kom je
langs de Sint Willibrorduskerk uit 1881.
Kasteel Aldendriel stamt uit 1477. Het
pand is niet publiekelijk toegankelijk, wel
geniet je van het natuurschoon rondom
het kasteel. Verderop staat de Korenbloem,
een korenmolen uit 1857.In de omgeving fiets je
door enkele fraaie buurtschappen. Stap even af voor
een kop koffie of lunch bij Hotel Brasserie Verhoeven in Uden, een mooi plaatsje met een bijzondere ligging op
de Peelrandbreuk.
Uitgebreide routebeschrijving
#
Beschrijving
Afstand
Parkeerplaats centrum (Dennendijk, 5453KG, Mill en
Sint Hubert, Noord-Brabant, Nederland)
0.00 km
35
35 (Russendaalweg, 5453SZ, Mill en Sint Hubert,
Noord-Brabant, Nederland)
1.55 km
36
36 (Kammerbergweg, 5453NA, Grave, NoordBrabant, Nederland)
2.86 km
21
21 (Schippersdijk, 5451NC, Mill en Sint Hubert,
Noord-Brabant, Nederland)
4.28 km
20
20 (Roijendijk, 5451NG, Mill en Sint Hubert, NoordBrabant, Nederland)
6.16 km
48
48 (Vissteeg, 5451NM, Mill en Sint Hubert, NoordBrabant, Nederland)
7.11 km
De Korenbloem (Molenstraat, 5451ZA, Mill en Sint
Hubert, Noord-Brabant, Nederland)
8.15 km
Aldendriel (Looierijweg, 5451NZ, Mill en Sint Hubert,
Noord-Brabant, Nederland)
8.93 km
56
56 (Hoogveldseweg, 5451BW, Mill en Sint Hubert,
Noord-Brabant, Nederland)
9.75 km
58
58 (Vorleweg, 5451GD, Mill en Sint Hubert, NoordBrabant, Nederland)
10.77 km
65
65 (van Ophovenlaan, 5455GD, Mill en Sint Hubert,
Noord-Brabant, Nederland)
64
64 (Volkelseweg, 5411VD, Zeeland, Noord-Brabant,
Nederland)
15.58 km
63
63 (Trentsedijk, 5411NJ, Zeeland, Noord-Brabant,
Nederland)
18.42 km
62
62 (Millsebaan, 5411NL, Zeeland, Noord-Brabant,
Nederland)
21.30 km
13
13 (Vluchtoordweg, 5406XH, Uden, Noord-Brabant,
Nederland)
23.72 km
77
77 (Vluchtoordweg, 5406XH, Uden, Noord-Brabant,
Nederland)
24.25 km

8
8 (Boekelsedijk, 5404NK, Uden, Noord-Brabant,
Nederland)
25.93 km
Hotel Brasserie Verhoeven (Markt, 5401 GP, Uden,
Noord-Brabant, Nederland)
26.77 km
9
9 (Sint Janstraat, 5401BH, Uden, Noord-Brabant,
Nederland)
27.18 km
Landschrijversveld, 5403NA, Uden, Noord-Brabant,
Nederland
28.88 km
Artillerieweg, 5402PE, Uden, Noord-Brabant, Nederland
29.63 km
FC Uden, 5403PB, Uden, Noord-Brabant, Nederland
29.76 km
5403PB, Uden, Noord-Brabant, Nederland
29.88 km
Hoevenseweg, 5403LT, Uden, Noord-Brabant,
Nederland
30.57 km
Van Duerenlaan, 5403WS, Uden, Noord-Brabant,
Nederland
30.98 km
12
12 (Lange Goorstraat, 5406XR, Uden, Noord-Brabant,
Nederland)
31.69 km
97
97 (Lange Goorstraat, 5406XE, Uden, Noord-Brabant,
Nederland)
32.39 km
94
94 (Basisschool 't Oventje, 5411NT, Zeeland, NoordBrabant, Nederland)
33.91 km
95
95 (Voor-Oventje, 5411NR, Zeeland, Noord-Brabant,
Nederland)
34.23 km
96
96 (Korte Dijk, 5411BS, Zeeland, Noord-Brabant,
Nederland)
36.04 km
41
41 (Trentsedijk, 5411NE, Zeeland, Noord-Brabant,
Nederland)
37.01 km
47
47 (Dorpsstraat, 5453KZ, Mill en Sint Hubert, NoordBrabant, Nederland)
40.30 km
Parkeerplaats centrum (Dennendijk, 5453KG, Mill en
Sint Hubert, Noord-Brabant, Nederland)
41.07 km
Startpunt
Je kunt waarschijnlijk niet wachten om te starten met
je tocht, maar je moet eerst nog naar het startpunt van
de route toe.

- 15 -

- 16 -

Een spel die alweer zo’n 12 jaar geleden
naar de Heische Tip is gehaald. Het 10 jarig
jubileum hebben we dan ook uitbundig
gevierd door er het thema Captain Hook
aan te geven. Degene die het spel hierheen
gehaald heeft was Bert In den Haak. Hij
zag hoe populair het was in Vinkeveen en
bedacht het concept voor onze camping.
Camping de Heische Tip en
Carnavalsvereniging de Heikneuters zijn er
dan ook trots op dat het alweer heel wat
jaartjes de afsluiter van een schitterend
zomerseizoen is. Jammer voor de mensen
die dan alweer weg zijn maar om midden in
de vakantieperiode zoveel werkgeluiden te
horen is ook vervelend voor andere
vakantiegasten.
Wat houdt Rap&Ruig nu in? Simpel je zorgt
dat je 8 leden hebt waarmee je samen een
zeewaardige boot maakt waarmee je
‘s-avonds met 8 man gaat roeien over het
Ische Gat. 2 boten naast elkaar voor de
snelheid en de originaliteitsprijs, gebaseerd
op het thema Parlevinkschuit.
Dit spel is een aanrader en het zou zonde
zijn als het verloren gaat!!!

Inschrijfgeld:
€ 2,50 per persoon ofwel € 20,- per team. Opgave receptie.

Pakketten worden om 9:00 uur ‘s-morgens verdeeld door de organisatie, zorg dat uw plek bekend is.
Zoek een bouw plaats op de camping . Zorg dat je een goede plaats hebt waar je bij regen ook
droog kan staan. Dit is belangrijk bij het verwerken van het hout en werken met elektrisch
gereedschap en schilderwerk. Weersverwachting: Rap&Ruig verwachten veel zon en dan is een
beetje schaduw ook lekker.
Het pakket bestaat uit de volgende elementen:
5 platen triplex 2440 x 1220 x 4mm
24 panlatten 24 x 330mm
1 tube kit.
Gereedschappen en overige materialen moet het Bouwteam zelf verzorgen en omdat Rap&
Ruig en het publiek ambachtelijk handwerk willen zien mogen de volgende gereedschappen worden
gebruikt:
Accu schroefinachines, Handzagen groot, Schrobzaag voor het bochten werk, decoupeerzaag,
hamers, kniptangen, Booqjes, Scharen, Stanleymessen e.d.
Werktekeningen zijn een aanrader zodat Rap&Ruig en publiek kan zien wat het moet worden en of
het plan ook haalbaar is. Let op het drijf vermogen, als je wil zinken moet je daar zeker rekening
mee houden!
Het Pimpen, versieren, schilderen van de boot heeft een grote voorkeur. Latex is de beste verf
keuze, water gedragen en snel droog. Andere versiersels zijn toegestaan maar zo dat ze niet gezien
worden als constructie, of model van het vaartuig.
De 8 opvarende mogen ook duidelijk en opzichtig mee geschilderd of versierd worden.
Veiligheid boven alles:
Het is te strengste verboden vaartuigen te maken met een dak constructie in welke
vorm dan ook. Dit om te voorkomen dat bij Race als de boot omslaat niemand wordt gehinderd om
er uitkomen. Daarom kan de organisatie altijd beslissen dat de constructie verwijderd moet worden.
De beslissing van RAP&RUIG zijn beslissend.
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Wat te doen in de buurt van Natuurcentrum De Maashorst
Hullie Speelboerderij
Nr. 1 van 16 dingen om te doen in Uden
Canadasweg 3a, 5406 TS Uden Nederland
3 km van Natuurcentrum De Maashorst
City Tours Eindhoven
Nr. 1 van 16 Tours in Eindhoven
Eindhoven Nederland
13,2 km van Natuurcentrum De Maashorst
Alpacafarm Vorstenbosch
Nr. 1 van 1 dingen om te doen in Vorstenbosch
Leeghandseweg 10a, 5476 VD Vorstenbosch
Nederland
5,5 km van Natuurcentrum De Maashorst
The Duke Club
Nr. 1 van 6 dingen om te doen in Nistelrode
Slotenseweg 11, 5388 RC Nistelrode Nederland
3,6 km van Natuurcentrum De Maashorst
Take Ten
Nr. 2 van 16 dingen om te doen in Uden
Pastoor Spieringsstraat 10d, 5401 GT Uden Nederland
4,2 km van Natuurcentrum De Maashorst
Kasteel Heeswijk
Nr. 1 van 7 dingen om te doen in Heeswijk‐Dinther
Kasteel 4 Parkeerplaats Kasteel Heeswijk, Kanaaldijk
Noord, 5473 VA Heeswijk‐Dinther Nederland
12,2 km van Natuurcentrum De Maashorst
De Pul
Nr. 5 van 16 dingen om te doen in Uden
Kapelstraat 13, 5401 EC Uden Nederland
3,7 km van Natuurcentrum De Maashorst
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Markant Uden
Nr. 3 van 16 dingen om te doen in Uden
Markt 32, 5401 GP Uden Nederland
4,5 km van Natuurcentrum De Maashorst
Museum Krona
Nr. 4 van 16 dingen om te doen in Uden
Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden Nederland
4,6 km van Natuurcentrum De Maashorst
Kamer 237
Nr. 1 van 3 dingen om te doen in Volkel
Aert Willemsstraat 6, 5408 AL Volkel Nederland
7 km van Natuurcentrum De Maashorst
M2e outdoor
Nr. 3 van 6 dingen om te doen in Nistelrode
Van Binsbergenstraat 6, 5388 AL Nistelrode Nederland
3 km van Natuurcentrum De Maashorst
Molen van Jetten
Nr. 6 van 16 dingen om te doen in Uden
Standerd 8, 5401 ZV Uden Nederland
3,9 km van Natuurcentrum De Maashorst
Museum Jan Cunen
Nr. 1 van 19 dingen om te doen in Oss
Molenstraat 65, 5341 GC Oss Nederland
9,2 km van Natuurcentrum De Maashorst
The Battlefield Explorer Tours
Nr. 1 van 11 dingen om te doen in Veghel
Veghel Nederland
8,8 km van Natuurcentrum De Maashorst
Dierenpark Zie‐Zoo
Nr. 2 van 3 dingen om te doen in Volkel
Zeelandsedijk 14 B, 5408 SM Volkel Nederland
6,9 km van Natuurcentrum De Maashorst
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Vervolg bladzijde 17 Rap&Ruig
Start:
Voordat we gaan varen zijn eerst de kinderen aan
de beurt. Zij kunnen overdag, hun rubberbootje,
luchtmatrassen en kano’s versieren met ballonnen
en slingers. Om een uur of half acht gaan zij (mag
zeker met begeleiding)te water en kijken Rap&Ruig
wie er een prijsje verdiend voor de mooist varende
creatie. Ook voor hun is het een leuke afsluiting
van een schitterende vakantie!
De start van de wedstrijd vindt onder zeer strenge
controle plaats. Startplaats is het strand
Aanvang: 21.00uur
Bij het startsein wordt de boot opgepakt en in het
water gelegd, de 8 deelnemers stappen in.
De bootvaart is vanaf het strand (speeltuin) voor het terras langs. Op de steiger voor het terras
staan Rap&Ruig opgesteld met een laser alwaar de tijd geklokt wordt.
Na de wedstrijd:
Men keert de boot en vaart terug naar aanvangspositie. Graag zo snel mogelijk de baan vrij
maken voor de volgende
deelnemer. De boot na het varen
op aanwijzingen van de
organisatie in de container.
Wanneer je de boot wilt bewaren,
maak dat dan vooraf aan de
organisatie kenbaar.
Op het strand staan begeleiders
van de vereniging om te waarborgen dat de wedstrijd naar
behoren verloopt en dat het
strand na afloop weer in oorspronkelijke staat gebracht wordt.
Het strand wordt pas geruimd na
alle wedstrijden op het sein van
de wedstrijdleiding.
Bij de container staat een lid van de vereniging die ervoor zorgt dat de opruiming ordelijk
verloopt. Zijn/haar aanwijzingen dienen dan ook gevolgd te worden.
Deze begeleiders zijn lid van uw carnavalsvereniging en verzorgen gedurende uw vakantie
diverse activiteiten, behandel ze dan ook met respect.
Tevens verzoeken we iedereen
het strand vrij te houden van
glaswerk en andere scherpe
voorwerpen. Neem al uw
materiaal mee terug en komt
allen naar de prijsuitreiking.
Rap&Ruig
Camping de Heische Tip
Als het met de bouw niet gaat
zoals het moet, dan moet het
Maar zoals het gaat!!!
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Komwandeling Zeeland
Het Kuierpad

Het Kuierpad geeft u een uitstekend beeld van de kern van het dorp Zeeland en duurt
ongeveer 1 uur. Onder kuieren verstaan we, rustig wandelen zodat u volop van de
omringende natuur en bebouwing kunt genieten. Het Kuierpad is zodanig verhard,
dat het geschikt is voor rolstoelgebruikers en minder validen

1. U vertrekt vanaf het Raadhuisplein, Kerkstraat 39; bij het gemeentehuis. Het gemeentehuis is
gebouwd in 1980 in de Bossche School architectuur. U gaat linksaf de Kerkstraat in, richting kerk.
2. Kerkstraat 52; Woonhuis uit circa 1905 met horecabedrijf. Een bakstenen gevel met gepleisterde
banden. Een balkon met smeedijzeren balkonhek.
3. Kerkstraat 51; Voormalige pastorie 1868. Hierin is restaurant De Pastorie gevestigd.
4. Kerkstraat 53; R.- K. kerkgebouw, parochiekerk St. Jacobus de Meerdere uit 1871 - 1872. In 1914
uitgebreid met een transept ofwel dwarsschip. Er achter ligt de R.- K kerkhofkapel uit 1914. Langs
het kerkplein staat het H. Hartbeeld. Pastorie, kerk en kapel zijn Rijksmonumenten. Kerkplein:
fundering van de oude kerk ± 1550 - 1871 met beeldengroep “Ontmoeting”.
5. Kerkstraat 55; Bondsgebouw uit 1841, voorheen een schoolgebouw, nu een zaal voor verenigingen
en basisscholen.
6. Kerkstraat 57 - 59 ‘De Morgenzon’ (2014) waarin Basisscholen De Vlasgaard en De Wizzert en
diverse welzijnsorganisaties zijn gevestigd.
7. Kerkstraat 60; “Ambianz” horecagelegenheid, voorheen “De Zwarte Raaf ” 1823.
8. Kerkstraat 64; “d’n Brouwer”. Horeca en B&B circa 1920. Voorheen bierbrouwerij ‘De Roode
Leeuw”. Geboortehuis van actrice Monique van der Ven.
9. Kerkstraat 72; een woonhuis uit 1820 met leilinden.
10. Kerkstraat 67; hoek Kerkstraat - Schoolstraat, hardstenen grenspaal uit de Ardennen. Twee
grenspalen stonden voorheen bij het oude gemeentehuis 1857 - 1923.De andere grenspaal staat bij
het Heemhuis (zie bij nr 22).
11. Na Kerkstraat 82, rechtsaf Langenboomseweg.
12. Bij de witte boerderij nr.13, linksaf het wandel/fietspad op. Het pad geeft toegang tot het Melkpad,
het gebied tussen Langenboomseweg, Kleine Graspeel en de Kerkstraat. Voorheen een gebied met
veel weilanden en koeien. De boeren kwamen meerdere keren per dag vanaf de boerderijen, over
een pad om de koeien te melken die in de weilanden graasden. Ook was dit pad het kerkpad voor
de mensen van de Kleine Graspeel.
13. Na speelveld links, daarna vóór huisnr. 217 linksaf het wandelpad op.
14. Het pad loopt langs het water. Op de oever groeien knotwilgen en in het voorjaar pinksterbloemen,
speenkruid, kruipende boterbloemen en andere waterminnende planten.
15. Einde wandelpad links. U kunt nu verder gaan met nr. 16 (of u kunt even de wandelroute verlaten
om de molen aan de Kerkstraat te bezoeken. Weg vervolgen, einde straat rechts, Kerkstraat. Na ±
50 meter aan de rechterzijde staat een bakstenen bergkorenmolen uit 1883. De bovenkruier heeft
een houten kap van dakleer. Vanaf 1910 werd gemalen met een stoommolen. Deze stond in het
gebouwtje links van de molen, maar ontbreekt nu. Ga terug naar de route en ga verder met nr. 16.)
16. Bij huisnr. 255 steken we het Melkpad over en lopen langs het water het wandelpad op. De
waterpartijen zijn aangelegd om de overtollige kwel (water) op te vangen en af te voeren. Dwars
door de wijk loopt een breuk in de aardkorst (zie kaartje). Nabij de breuk stagneerde vroeger de
grondwaterstroming waardoor zich een moerassig gebied ontwikkelde de zogenaamde wijstgronden.
Bij de breuk komt in het water veel ijzer voor. Door roestvorming kleurt het water hierdoor erg
bruin. Doordat voortdurend kwelwater vanuit de omgeving wordt aangevoerd kan zich in de winter
moeilijk ijs vormen. In de zomer komen hier veel libellen en waterjuffers voor.
17. Het pad links blijven volgen.
18. Nogmaals links afslaan.
19. Voorbij het essenbosje links. Essen zijn vochtminnende bomen. Vaak treft men hier in het najaar
inktzwammen aan.
20. Bij de brug links. De struiken die u hier ziet zijn veelal besdragend struiken. Daardoor zijn ze zeer
aantrekkelijk voor de vogels en kleine zoogdieren. Tevens bieden ze aan hen een broed- en
schuilplaats. Veel struweelvogels komen hier voor, met name vink, roodborst, merel, winterkoning
en mees.
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21. Einde pad op de Kleine Graspeel rechts. We bevinden ons nu even in het agrarische gebied. Omdat
vroeger de bodem hier erg nat was, vond men er hoofdzakelijk gras- en hooilanden. Verschillende
waterlopen zorgen nu voor de afwatering en komen bijeen in de Graspeelloop. Om vervolgens via
de Raam in de Maas uit te monden.
22. Rechts af, direct langs het heemhuis “De Hooge Raam”. Gebouw van de Heemkundekring Zeeland
gebouwd in 1999. Hier staat een tweede grenspaal [zie bij nr. 10].
23. Einde pad links. Hier ligt de heemtuin. Een wandeling door de heemtuin is mogelijk. De tuin is
verdeeld in vijf vakken: u vindt hier fruitbomen van oude fruitrassen, land- en tuinbouw gewassen,
wilde bloemen en -planten, huis-, tuin- en keukenkruiden en huis- en tuinbloemen. In het eerste
vak is bij de fruitbomen een insectenhotel geplaatst. In het tweede vak liggen Jeu de Boules banen
van ‘Le Sud’.
24. Het wandelpad links blijven volgen langs het water. Hier is een natuurvijver aangelegd zodat u de
natuur nog meer kunt ervaren.
25. U kunt wandelen langs de vijver of over de knuppelbrug, waarna u weer uitkomt op het wandelpad
en uw weg vervolgt langs het water.
26. Einde van het pad rechtsaf, de Langenboomseweg op. De vijver rechts, is gelegen ten noorden van
de breuklijn. In de winter wordt hierop door de kinderen massaal geschaatst.
27. Links achter het gasverdeelstation bevinden zich wijstgronden. Informatie over het wijstverschijnsel
en de wandeling door het Wijstbos; zie informatiebord links. Het gebied is vrij toegankelijk. (geen
rolstoelpad)
28. Bij huisnr. 59 rechts het wandelpad volgen.
29. Eerste wandelpad links bij een kinderspeelplaats. In deze waterpartijen treffen we in het voorjaar
massaal waterviolier aan. Waterhoentjes, wilde eenden en meerkoeten komen hier veelvuldig voor.
De weg Vederdistel oversteken en het wandelpad langs het water blijven volgen. We lopen nu weer
aan de rand van het Melkpad. In dit gebiedje komen veel soorten vogels voor, o.a. de boomkruiper,
vink, groenling, kneu, diverse mezensoorten, grauwe vliegenvanger, tuinfluiter en tjiftjaf.
30. Voorbij de brug neemt u het wandel/fietspad links. Pas op gevaarlijke oversteek!!!
31. Langenboomseweg links volgen en meteen rechts de Vlasroot op.
32. Na ± 200 meter bij sporthal De Hekel rechts het wandel/fietspad op.
33. Einde pad, Kerkstraat oversteken.
34. U bent terug bij het startpunt op het Raadhuisplein.
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Boomzagen 2021
Een andere opzet…
•
Boomzaagavond op 12 maart j.l.
•

Om 20.00 uur gingen de deuren van de zaal open en heb ik samen met mijn Adjudant de verenigingen
ontvangen.
Aanwezige verenigingen waren: de Peelknijnen (Vlb. Volkel), Pothuusburg (Grave), de Pittenschijters (Uden),
de Zandkruiers (Velp), de Pieperknallers (Escharen), de Moeslanden (Schaijk), Raauw Ossekar (Oss) en
natuurlijk CV de Heikneuters.
Verder waren er wat Smouzen (Zeeland) in de zaal en ook de Adjudant van de Pepper (Uden) was aanwezig en
natuurlijk ook veel Campinggasten en niet te vergeten onze Jeugdprinses Laura (incognito).
Om half 9 werden wij door Grootvorst (en Voorzitter) Gertjan de zaal in geroepen en onder een muziekje van
het aanwezige dweilorkest C’est Tout (Nijmegen) naar binnen gehaald. Dit dweilorkest had er zin in want de
opkomst duurde wat langer dan verwacht (maar wel leuk).
Dit jaar was er voor gekozen om een andere opzet t.o.v. vorige jaren te hanteren namelijk alle verenigingen
zagen net zoals andere jaren een 1e ronde voor de tijd. Na een pauze van een kwartier mocht iedere
vereniging een 2e ronde zagen wederom voor de tijd. Na deze 2e ronde moesten onze zaagmeester Henk en
onze grootvorst Gertjan hun hoofden breken om te bekijken welke 4 verenigingen voor de halve finale
mochten zagen. De winnaars van de halve finale gingen uiteindelijk strijden voor de Boomzaagbokaal. Tussen
alle rondes door hebben onze DJ’s en C’est Tout de aanwezigen van muziek voorzien.
Ondertussen ben ik samen met mijn Adjudant alle verenigingen afgegaan en heb alle Prinsen en Prinsessen
voorzien van mijn medaille en mijn pin en heb ze allemaal bedankt voor hun aanwezigheid.
Uiteindelijk zijn de Zandkruiers uit Velp er terecht met de Boomzaagtrofee 2021 vandoor gegaan en behalve
dat, was hun Grootvorst er met mijn scepter vandoor gegaan (hij had hem van het podium meegenomen toen
ik aan het zagen was). Mijn scepter kreeg ik terug op het einde van de avond maar ik moest van de Prinses
Suzanne haar wel op een drankje trakteren. Ik laat me niet kennen (want 2 jaar geleden heb ik samen met
onze Grootvorst van hen hun scepter meegenomen, dus dit was wel te verwachten) dus heb ik maar een blad
bier bij hun op tafel neer laten zetten en hun Prinses heb ik natuurlijk ook wat te drinken aangeboden.
Hiermee had ik mijn scepter dus weer terugverdiend.
Na de prijsuitreiking hebben we nog een paar uurtjes kunnen feesten waar eigenlijk alle verenigingen flink aan
meegedaan hebben. Het leek er wel op dat we dit soort feesten flink gemist hebben, het dak ging er bijna
vanaf, wat was het gezellig.
Om 1.00 uur was het feestje helaas over en ging iedereen huiswaarts.
Ik wil graag de volgende mensen bedanken. Camping de Heische tip, personeel van de Heische Tip, de DJ’s,
dweilorkest C’est Tout, aanwezige verenigingen en natuurlijk de mannen van de raad van CV de Heikneuters.
Zonder jullie was dit nooit zo’n mooi feestje geweest….
Tot het volgende feestje,
Prins Werner d’n Urste
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Effe lachen
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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.
2009 Gert-Jan Priest
Ik was zeer verrast toen ik in het laatste weekend van mijn vakantie werd benaderd
om de nieuwe Prins te worden, naar een weekje bedenk tijd en overleg besloot ik
het te doen.
Mijn onthulling vond ik heel gaaf daar ik in een bal was verstopt en heel mijn dames
voetbal team aanwezig was als soort dansmariekes.
Daarna werd ik gelijk goed getest op de Bijscholingsdag, we gingen met zijn alle
naar een klein bier brouwerijtje waar we een potje boeren golf speelde en ons werd
uitgelegd hoe het bier gemaakt werd maar de grootste proef was toch wel het
drinken.
De Halfvasten in Zeeland was iets wat ik nog nooit eerder had gezien deze dag was
super het was wel wat koud in de toren maar samen met mijn adjudant en de jeugd
Prins en Prinses hebben we een leuke dag gehad.
Helaas kon ik door omstandigheden niet aanwezig zijn op de Heikneuter bingo maar
ook deze is goed verlopen.
Nu wacht me hopelijk nog een mooie zomer met “Fiets hem d r in” de vlooienmarkt
en natuurlijk als afsluiting een mooi kindercarnaval, ik wens iedereen veel plezier en
hopelijk zie ik jullie op een van onze activiteiten.
Met vriendelijke groet Prins Gertjan d’n Urste
2010 Teun den Hartog
Wij zijn in 1974 op de camping gekomen, op een kleine maatschappelijke
onderbreking na ben ik altijd lid van de Heikneuters gebleven.
Ik ben dan ook dankbaar dat ik samen met Co Rutting nog steeds lid ben van de
club die we toen in 1980 hebben opgericht.
Ik vergeet nooit meer ons eerste officiële optreden in Oss in de Rauwe Ossekar, met
Prins Martin de eerste.
Wat waren we zenuwachtig want de helft van de vereniging bestond uit mensen van
boven de rivieren, wat weten die nou van carnaval vieren in dit gelouterde Brabant.
Nou lieve mensen laat ik u vertellen dat Carnaval vieren niet zit in waar je vandaan
komt, maar dat zit in jezelf.
Ik Prins Teun d'n Urste wens u en eenieder die u lief is een fijne carnaval.
2011 Rinie Kleijngeld
Toen ze me vroegen of ik Prins wilde worden van de Heikneuters moest ik daar toch
wel goed over nadenken. Het is toch ook een eer om Prins te zijn dus ik heb de
sprong gewaagd en ik moet zeggen dat het me 200% meeviel.
Op 29 oktober 2010 was het dan zover , DE Prins onthulling. Het was jammer dat
het niet zo druk was maar we hebben er toch een heel gezellig feestje van gemaakt.
(vervolg op bladzijde 42)
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(Vervolg van bladzijde 41)
Meteen na de onthulling begon het programma van de Heikneuters ,we hebben vele
gezellige middagen en avonden gehad. Deze waren met z`n allen of soms met een
kleine delegatie, maar altijd was het een feest om met de groep op stap te gaan.
Echt KEI GEZELLIG.
Ook Jolanda en de kinderen vinden het leuk en gezellig met de vrouwen van de raad
van elf en natuurlijk met de raad van elf . Het was best een druk programma met de
Hei Kneuters. Ook `s winters zitten ze dus zeker niet stil .
Ik vind het een leuke en gezellige carnaval`s vereniging en ik heb er zeker geen spijt
van dat ik ja heb gezegd.
Tot slot wens ik iedereen een goed en gezond 2011 en tot ziens op de Camping.
Groetjes Prins Rinie d`n urste.
2012 Willie Vossenberg
Even voorstellen aan de mensen die mijn nog niet kennen.
Ik ben Willie Vossenberg, ben 55 jaar oud getrouwd met Janny, en heb drie leuke
kinderen en drie schatten van kleinkinderen (tot nu toe).
In april 1999 kwamen ik en mijn vrouw en jongste dochter voor het eerst op de
Heische Tip.
De oom en tante van Janny stonden op vak vier. En eigenlijk meteen hadden wij zo
iets van dat willen wij ook. Er stond toevallig een caravan te koop en dat werd ons
tweede thuis.
Naar vijf jaar werd ik gevraagd of ik zin had om bij de raad van elf te komen, dat
leek mij wel leuk want jaren geleden zat ik in de Raad van Elf bij CV de Vlaskoppen
in Oss.
Toen ik vorig jaar gevraagd werd om adjudant van Prins Rinie te worden heb ik ja
gezegd, dat was een mooie kans om van dichtbij te beleven of dat ook zo was.
En ja hoor we hebben een leuk jaar gehad.
Dus toen ik met de onthulling uit de taart kwam en even later mijn adjudant bekend
moest maken, heb ik bekend gemaakt dat Rinie mijn adjudant was.
Dus zijn voor dit jaar de rollen omgedraaid en ben ik Prins en Rinie mijn rechterhand.
Samen met hem de Raad van Elf en natuurlijk niet te vergeten de vrouwen er weer
een super mooi jaar van te maken.
ALAAF Prins Willie de EERSTE.
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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
Jason Vloet

Braderie/Straatkermiscommissie
Ed van de Berg
Marcel Spoor
Henk de Klein
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:
Rico Leeijen

Donateurs:
Werner Vloet
Ton van den Bosch

Ontbijt:
Werner Vloet
Marcel Spoor
Mieke van den Berg

Sponsor:
Ed van de Berg
Gertjan Priest

Kascontrole:
Qwentel Vloet
Rico Leeijen

Bingo:
Marcel Spoor
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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Leden “CV De Heikneuters”
Prins:
Werner d’n Urste (Vloet)
Hofdame:
Serah Vloet
Jeugdhoogheden:
Laura Wilken en Joy Ebben
Raad van 11:
Marcel Spoor
Ton van den Bosch
Henk Klein
Rico Leeijen

Adjudant:
Ton van den Bosch
Hofnar:
Jason Vloet

Ed van de Berg
Gertjan Priest
Qwentel Vloet
Jason Vloet

Oud Prinsen
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

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 †
T. van Beest †
R. van den Dungen

2003
2004
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

B. In den Haak †
C. Verbeek
J. Roefstra
A. van Sonsbeek
Vorst C. de Greeff †
E. van de Berg
R. Dessing
G.J. Priest
T. den Hartog
R. Kleijngeld
W. Vossenberg
M. van Druten
M. Fransdonk
I. In Den Bosch
T. van den Bosch
T. Ploegmakers
H. Geurts van Kessel
H. Geurts van Kessel
W. Vloet
W. Vloet
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