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“Wa d’n sjoow”

Beste Snoeken en Snoekinnen, Snoekskes en Snoekinnekes,
De Sjoow gaot beginne! Oos motto vur tweiduuzend zestien zegt 
alles over oonze plannen vur ut kommende jaor! 

KS de Snoeken bestaon 55 jaor
en das waorachtig gin sinecure.
Vrijdag 15 januari 2016 zal oos jubileumfjeest gaon 
plaotsvinne en wel in MFC ‘t Kloosterhof. Schrijft da amaol in 
gullie agenda. Zal ’n jeel grwoot fjeest worre, meej nogal wa verrassin-
gen, das iets da zeker is. In ieder geval zal d’r n stukske geschiedenis 
van ooze mooie Stichting tentoongesteld  worre in MFC ’t Kloosterhof. 
Tussentijds zulle we ok nog wel wa van oos laoten zien, 
want ’t is Sjoowtaajm nou.

In ooze Stichting, KS de Snoeken, zijn er ok nogal wa veraanderingen.  
We zen wel op de mooderne toer gegaon. Komen steeds meer 
vrouwkes bij de Snoeken en die brengen dan toch wir aandere ideeje 
meej. Nuuw bij oos is Karin Elen, ok bekend van ’t SOF en en 
natuurlijk van Soffita Schoonheidssalon. 
Maor, ok ooze eigen vrouwkes zen goud wèèrd. Want dat zen toch de 
drijvende krachten aachter de scherme. Die krijge dan as belooning 
jeele nuuwe en deftige vrouwekiele, gesponsord dur ’t Dorpsplatform 
Wosdrecht.
Dorpsplatform Woogerije die ebbe ’n inbreng gedaon in ooze Muziekwaoge, 
die we aan t opknappe zen en naor ik oop, ten tije van ’t uitbrenge van ’t Wjeelnuuws, ’n jeel endje klaor is.
Ooze jeugdgroep die bleft ok amaol mar veraandere. 
We emme ’n nuuwe Jeugd Grwootste Boer en ok ’n nuuwe Jeugdgarde. Da zen: Jamai Pals als Jeugd 
Grwootste Boer en Robin Lonis as nuuwe Jeugdgarde. We zen nog wel op zoek naor ’n nuuwe Jeugdnar en 
aandere Jeugdleeje. Dus adde iemand wit die daor jeel veul zin in et, gif die dan maor jeel snel op.
Zen gullie al dur de nuuwe Onderstal gewist? Da wor dan toch echt wel jeel schwoon daoro. Boove verwach-
ting eigeluk. Misschien wor ’t dan wir ’n bietje minder druk in de Raodhuisstraot, waant das nou toch wel jene 
grwoote puinoop. Zaterdagsmorges, gao dur daor meej gevaor vur oe leve dur.
Alle verbeeteringen ten spijt, ’t bleft ’n zoojke.
Veurda ik ’t vergeet te zegge, oonze Garde Loojke begint ok aon zun leste jaor en gaot ok afscheid van oos 
nemen. Ik vraog gullie dan ok amaol om, wanneer tie meej d’n intocht of optocht langs komt, ’n jeel grwoot 
applaus te geven. Klapt  gullie aande mar lekker waarm dan. Mar da houd ok in, da we op zoek motte naor n 
nuuwe Garde, dus degene die graog wetsdienaor speule, kunnen zich daar vur opgeeve.
We emme dit jaor wir een prachtig insienje, gebaseerd op ’t jublieum en wa  te denke van ozze nuuwe CD, 
meer dan de moeite wèèrd om te beluistere! We emme ze zelfs nou nog goejekooper gemaokt, dus meese, 
vur ’t geld oef de ut nie te laote.

Wij hopen bij de Snoeken dat ierderjeen gaot meejwerken om ’n geweldig jubileum ervan te maoke, want, 
zeg nou zelf, 55 jaor bestaon is toch nie niks eej.
Ik vin ’t in ieder geval wir ’n jele eer om gullie Prins te mogen zijn en zal me dan ok wir vur 200 precent in 
gaon zetten, samen meej al de aandere van de Stichting om er ’n praachtig fjeest van t maoke. Dus kom
allemaol naor de Grwoote Carmavalssjoow in 2016.

Meej  hartelijke Snoekegroete,

Prins Fon 1
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Voorzitters praat

 
 

’T Klavertje Eetcafé 
 

Meej de carnaval bij ons op’t oekske van de roadhuisstroat witte wel, 

Kunde op maondag dun optocht van alle kaante bekijke 
 

                        
 

                         

Lekker ete, dan motte bij ons komme  
agge wil natuurlijk ee !!!!!! 

 
Ok ’n goei plekske om oew feesjes te ouwe. 
’n Trouwfeesje, ’n recepsie, agge jarig ben kunde ok 
aanbelle, vergaderen kunde ier ok, noem maar op. 
 
Ge kun altij belle of ff binnewippe om ’t een en ander 
te bespreke  
 

Bij ’t klavertje eetcafé 

Raadhuisstraat 2c       4631 NE Hoogerheide 
0164-785664 

Buitenvest 60, Bergen op Zoom • www.gemcast.nl

Onze passie  
vOOr metaal

Al sinds 1953 zijn wij actief in het vervaardigen van  

gietproducten uit RVS en non-ferro metalen.

Vakmanschap en ervaring zijn de twee pijlers waarop  

het succes van onze onderneming is gebaseerd. 

Bij Gemcast beheersen we het gehele metaalproces, 

van tekening tot fabricage. Wij maken gebruik van echte  

ambachtelijke technieken en stellen de hoogste eisen aan ons werk. 

Zo ontstaan bij Gemcast de meest bijzondere dingen.

Wanneer 17 Januari  
Vanaf 14.00 

€
€

€

Café De Herberg 
Raadhuisstraat 44 

Hoogerheide 

Tel: 0164-653758 

Vanaf 20.30 

De Vurzitter spreekt!
Als voorzitter heb je altijd een andere kijk op de zaak dan een Top 4 lid. Het beleid van de Stichting wordt toch mede bepaald door een be-
stuur, dat zich inzet om de Carnaval tot een Cultureel hoogstandje te maken. De Brabantse Carnavalsfederatie is dan ook druk in de weer 
om in heel Brabant, Carnaval tot een Cultureel Erfgoed te maken. Als elke gemeente in ons mooie Brabant, hier nu aan zou meewerken, 
zou het voortbestaan van de diverse Carnavalsstichtingen, bijna gegarandeerd kunnen worden. 
De mensen die de diverse Carnavalsstichtingen leiden, doen allemaal hun uiterste best om de hoofden boven water te houden. Gelukkig 
zet de trend zich in, dat steeds meer jongeren hier ook een stukje tijdsbesteding aan spenderen in plaats van hun tijd alleen maar te vullen 
aan het gamen en mediagebeuren.
Te vaak wordt er nog naar het verleden gekeken, toen mensen Carnaval zagen als een soort van een zuipfestijn, alwaar Bacchus de heer-
ser was. 
Echter tegenwoordig wordt meer en meer de culturele en sociale zijde van het Carnaval gebeuren belicht. Natuurlijk is Carnaval nog 
steeds een feest, waarbij mensen in deze dagen de zorgen en spanningen van zich af kunnen werpen en zo hoort het ook. Maar bovenal 
vergeten we vaak dat ook onze zieke of oudere medemens een stukje plezier wilt hebben. Vaak zijn deze mensen aan huis gebonden en 
juist dan is het verlangen naar dat stukje zonneschijn oftewel plezier zeer groot. Veel Carnavalsverenigingen en Stichtingen brengen het 
plezier dan naar deze mensen toe, in de vorm van een fruitmand, maar vooral bezoek. Vaak vergeten we hoe eenzaamheid een mens kan 
isoleren en als Carnaval dan een beetje bijdraagt aan het uit het isolement halen van de mensen, is dat toch een doel, dat je mede wilt 
bereiken.
Carnaval is vooral een feest van verbroedering en elkaar opbeuren. Iedereen heeft recht op plezier, maar wel op de juiste wijze. Neem nu 
de prachtige optochten, die alle mensen gratis kunnen aanschouwen, dit kost geen geld, ja wel voor de bouwers en niet zo een beetje ook. 
Vaak wordt gezegd, ik ga geen Carnaval vieren, ik kan mijn geld wel beter besteden. Echter, kijken naar een optocht, waarbij diverse cultu-
rele hoogstandjes worden uitgewerkt, waarbij daar wel degelijk over nagedacht is door de bouwers, kost geen geld voor de toeschouwer. 
Men is namelijk niet verplicht om een cafébezoek te doen.  Echter ook in de diverse horecagelegenheden, ook hier in Wjeeldrecht, wordt 
Carnaval een warm hart toegedragen en zonder deze horeca zou de Carnaval zelfs wel eens niet kunnen bestaan.  Plezier staat ook bij de 
uitbaters bovenaan en ze doen ook alle moeite om mensen dit plezier te geven. 
Een horecabezoek hoeft ook niet lang te duren, maar ervaar de warmte die het feest Carnaval uitstraal.
Ook Carnavalsstichting de Snoeken doet hier al 55 jaar aan mee en ieder jaar weer met veel plezier.  
Dus lieve mensen, beleef Carnaval zoals Carnaval bedoeld is. Maak plezier met elkaar, vergeet de zorgen, even uit de waan van de dag. 
Kortom ontzorg uzelf  en ga Carnaval vieren!

O ja, nog even dit! Ons motto wa d’n sjoow geeft veel mogelijkheden tot het meedoen met de optocht. Schrijf je daar eens voor in, ervaar 
hoe de deelnemers van zo’n optocht dit ondergaan. 
Vergeet niet ons jubileumfestijn en vooral Sjoow op 15 Januari 2016 in het MFC ’t Kloosterhof.

Voorzitter Fon van Zunderd

Beste Snoeke en Snoekinne, Snoekskes en Snoekinnekes,
Jao, tis al wir zo weijd. Ut grwoote fjeest gao wir beginne. 
Dur is weer schwoon motto verzonne,. Da slaot jillemaol op oos jubilejum 5x11.
We ope da gullie wir schwoone creasies maokt zoda tur un geweldige sjoow op straot komt.
De Snoekeboere zen al druk aon ut oefene vur dun Sjoow.
Wok in de bouwpeleizen zen al un jil jaor druk bezig meej bouwe, ze gaon de sjoow stele.
We emme dees jaor van wa leeje van dun Jeugd afscheid motte neme, mar gelukkig waore dur opvolgers.
Dur is un nuuwe Jeugd Garde, un nuuwe Jeugd Grwootste Boer, un nuuwe Jeugd Nar en wok 2 nuuwe Prinseskes.
Ge mot maor eens komme kijke op de diverse Kinderbals, dan zulle ze dur eige eens sjoowe.
Allemaol veul sukses en toi toi toi. 
Wok dees jaor zen dur meer jubileums van diverse verenigingen, motte maor jins in oos agenda kijke.
Alvast van mijne kaant gefelisiteerd . Maokt tur un sjoow van.
Ik oop gullie allemaol te zien meej karnaval.
Meej karnavalsgroete,
Grwootse Boer Theodoor.
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Cleiren Prins(61t/m71)  
C v Giels (nar)  
P Backx  
J v Dijk  
J de Vos  
J Mangelaars  
A Borremans  
M de Vos  
J Heling  
P Kostermans  
G Lambrechts  
L Lijmbach  
A Jansen  
A Beening  
A Plompen  
L Schuurbiers  
J Baartmans  
M Luyks 
P Mangelaars 
J van Elzakker  
M Verbaarendse  
A Forman prins (81) 
R Toussaint  
M van de Poel  
A Tieman  
W Schrauwen 
F van Gastel
H Cortie
J Nelen
G Backx
J Dingemans  

C Stok  
J Daalmans 
P Soffers  
J Soffers  
A Schuurbiers  
J van Ginneke  
J Mangelaars  
H Soffers  
W de Bruijn (garde)  
G van Oevelen  
P Weijts 
L Wils (grootste boer) 
G v/d Eerden(ofsjeffeur)  
J Heijnen 
H Holtzer 
L van As  
J van As  
A Willemse (secretaris) 
J Soffers 
A v Tilburg(nar,garde,prins)  
J Keeris (SOF)  
J v/d Broek (grootste boer)  
F Hoeks (grootste boer)
W Gillesen (boerenploeg)  
J van Loon (secretaris) 
A Groffen  
H J Machielsen (b ploeg)
R Stok (nar, Gr Boer)  
J Bennaars(pen. meester)  
W Brooymans (SOF) 

J Melis (prins,voorzitter)  
H Mangelaars (sec,voorzt.)  
F Hoendervangers (nar)  
R Swagemakers(garde,sec)  
A den Besten (penn)  
C Koolen (componist)  
A Oerlemans (trekker opt)  
J Ooninckx (tekstschr.) 
W Oerlemans(trekker opt)  
L Soffers (SOF)  
H Vermeer (SOF)  
C v/d Weegen (mallen) 
J v/d Velden(boerenpl)  
J Pijnen (boerenpl)  
G Jaspers (garde)  
A van Zweden (naaister) 
A de Keijzer (SOF)  
H Klitsie (burgermeester)  
W Beekhuijzen(weth)  
G de Caluwe(voorzitter)
P Musters (leve de leut)  
F Wouts (de kooi)
V Huijgens (Kooi Bokken.)  
R.Aarden  
F Schuurbiers (bokken.)  
J van Gaans(grootste boer) 
J Faasen  
F Snoeijers  
J Kil (pennigmeester)  
C Dingemans (garde)

E v Tilburg(nar,offsje,boer)  
B de Nijs (sponser)  
W Steentjes (studio) 
V. Huijgens (prins) 
A. Somers
S van Opdorp
H. Verheezen (nar)
P. Overbeeke
A.Oerlemans
R. Pijnen
L. Verheezen
R v/d Bergh
Marcel Fränzel
F. Buijs
T. Verboven
L. Pijnen ( Papegaai )
A.Verresen ( Papegaai )
J.kuijs (Rainbow )
D.Akkermans
P.Huijgens
P.Schuurbiers
B.Van Pul
J.Cleeren
D.Voesenek
Arjan Wouts
Andrew Wouts
R Prop
W. Cleiren
R. Simons

ERE SNOEKEN

De Boerenploeg 
Corné Dingemans                             Rinus Pijnen
Hans Verheezen              Sebastian Schauenburg
Johan Cleeren                            Wendy Driessens
Leo Verheezen                                      Karin Elen
Marco Borremans
Peter Huijgens
Ralph van den Bergh
Remy van Zunderd

De Top 4
Prins :   Fon Van Zunderd
Grootste boer : Theo Verboven
Nar :  Pepijn Jansen
Garde :   Bob Van Pul
Hofdames: Dewi Verheezen
  Michelle puts

Wjeelnuuws 2016
De Jeugdleden

Carlo van Pul
Djeno Verheezen
Fleur Hopmans
Martijn Dingemans
Max Borremans
Mirthe Kuijlen
Robin Lonis
Jamai Pals
Renske van Tilburg

Vrienden van 
de snoeken

Adri Van Pul
Anton van der wijst
Dré Akkermans
Rien Stok
Vic Huijgens

Inwoners van Wjeeldrecht,
Wat een mooi jaar. Het is van het jaar groot feest, de stichting bestaat 55 jaar. En dat vieren we op 15 januari in `T Kloosterhof.
De eerste bals hebben we al weer achter de rug en nog veel in het verschiet.
Dit jaar ook weer vele jubilea van verenigingen en afscheid nemen van Hoogwaardigheidsbekleders. Teveel om op te noemen.
Voor dit jaar hebben we een motto verzonnen wat toch wel op ons jubileum slaat, WA D`N SJOOW .
Wij weten zeker dat jullie daar mooi creaties mee kunnen maken. 
Graag zouden wij dan ook deze terug zien in de grote optocht.
We hebben ook weer een mooie cd uitgebracht met daarop weer mooie creaties van de bands.
De bouwers zijn in ieder enthousiast en het worden weer schitterende bouwwerken om te zien.
Graag wil ook de nieuwe jeugd verwelkomen en als jullie willen weten wie dat zijn kom dan ons maar eens opzoeken.
Onze agenda staat weer bomvol activiteiten, die kun je verderop in de Wjeelnuuws terug vinden.
Hopelijk tot ziens en geniet weer van dit fantastisch feest.

Met carnavaleske groet,
Dun Sik.

Prijsvraag 2016
voor de prijsvraag verwijzen we U naar onze website 

www.ksdesnoeken.nl
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Verhuur van professioneel 

licht- geluid 

Skylight drive-in shows 

Ook verkoop en installatie

06-53859053 (Giel Verbeek)

55 jarig jubileum Karnavalsstichting de Snoeken Wjeeldrecht
Allereerst wil ik het bestuur en de leden van de stichting van harte feliciteren met de bijzondere mijlpaal van 5 x 11. 
De mensen van het eerste uur die destijds tot de oprichting van de stichting hebben besloten verdienen 
alle hulde. Zij hadden toen al de overtuiging dat carnaval in Wjeeldrecht een groot volksfeest moet zijn voor 
iedereen. Zij hadden toen reeds visie. De praktijk – nu 5 x 11 jaar later – heeft dit uitgewezen. 
De impact van Karnavalsstichting de Snoeken  in Wjeeldrecht is groot en carnaval is een bijzondere en 
unieke aangelegenheid. De stichting organiseert al 55 jaar het grootste feest der feesten in Wjeeldrecht. Het 
carnaval neemt in de samenleving van Wjeeldrecht dan ook een belangrijke plaats in. Zowel voor jong als 
oud. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat na deze 55 jaar, de geschiedenis voor deze vereniging zeer zeker 
verder zal gaan. Het carnaval in Wjeeldrecht is ‘een grote Sjoow’. Ik maak er geen geheim van dat ik daar 
zeer trots op ben.
Bij de viering van de elfde van de elfde werd het motto : “Wa d’n sjoow” bekend gemaakt. Dat het in Wjeeldrecht bij 
de viering van het 55 jarig jubileum weer één grote sjoow wordt tijdens de carnaval ben ik vast van overtuigd. Het jubileum 
programma staat bol van activiteiten, met de optocht op maandag als hoogtepunt. Prins Fon d’n 1e, Nar Pepino, Grote boer 
Theodoor, Garde Lwooike d’n derde en de raad van Elluf zijn er helemaal klaar voor.
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend maar dat is het natuurlijk niet. Daarom ook van de zijde van het gemeentebestuur een 
woord van dank aan alle ‘mensen achter de schermen’ die er ook dit jaar weer een fantastisch volksfeest van zullen maken.
Net als vorig jaar ben ik zeker van plan om een stukje van het Wjeeldrechts carnavalsfeest mee te maken. Ik kijk er naar uit!  
Dat het een super gezellig feest mag worden, waardoor we weer de nodige energie voor het komende jaar krijgen. Ik hoop 
velen van u te ontmoeten en 
ik wens alle Snoeken en Snoekinnen, jong en oud heel veel plezier toe tijdens het jubileum carnavalsfeest in Wjeeldrecht
Steven Adriaansen,
burgemeester

Mun Leste Plesie Praatje
Wa dun sjoow Jaren heb ik gehad samen met 
jullie.9 geweldige mooie jaren , met een lach en 
traan. met maar liefst 8 man heb ik in die 9 jaar 
de top 4 gevormd. Vroeg op pad om fruitmanden 
rond te brengen,scholen bezoeken langs diverse 
bejaardenhuizen,toneelstukjes op voeren adverten-
ties op halen , en ga zo maar door. Dr is een tijd van 
komen en gaan en mijn tijd van gaan is gekomen 
om de sabel door te geven aan de volgende 
generatie. Van heel dichtbij heb ik meegemaakt wat 
het is om ieder jaar weer tot een succes te komen 
van het bedenken van de motto’s tot het eind van de 
afsluiting. Het  waren ups en downs met  vele mooie 
en minder mooie herinneringen. Maar ik ga nog 1 
x een Sjoow weg geven nog 1 x  jullie Garde looik3 
zijn. Samen gaan we er nog iets moois van maken 
want het is een groot feest . Graag wil ik iedereen 
bedanken de gemeente de horeca de bouwclubs de 
bandjes maar vooral mijn eigen 
gezin , zonder hun steun had ik het niet kunnen doen 
dikke x en knuffel .

Tot gauw groetjes

St. Lucasplein 10
4631 LH Hoogerheide

Tel. 0164 - 61 27 93

Hairstyling
Ludwig



Met medewerking van:
Ut Nuk Me Niks , Ier Eddut , 

Snoekenvrouwen
De Geitenbreiers , De Zuidwestband

Weelzangers , Snoekencombo + Snoekenkoor

Karnavalsstichting “De Snoeken”
Dankt alle sponsors  en deelnemers

van de 24e CD

- Glazenwasserij
- Gevelreiniging
- Graffiti verwijderen
- Schoonmaak
- Vloeren onderhoud
- Industriereiniging
- Specialistische reiniging
- Verkoop materialen
- Facilitaire dienstverlening

Bezoekadres: Middenweg 15
4641 ST   Hoogerheide 

Tel: 0164 - 602939
B.G.G 0622-558367

Fax: 0164-603912
E-Mail:benvanhoof@planet.nl

www.benvanhoof.nl

De Kapper aan huis is
HAIR HOME SERVICE

DIANA

Tel: 06-51533384

Voor Uw complete haarverzorging

Ontwerp cd hoes : Roy Prop
Melodie : Anne Cornelissen

Tekst : Frans Hoendervangers
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Primera Niels Van Elzakker
Hof Van Holland 2  Hoogerheide

TEL:0164- 66 00 28

Somers-Hendrikx, Drankengroothandel
Raadhuisstraat 21 Hoogerheide

TEL: 0164-61 24 91

Schoenherstelbedrijf Leo Verheezen
Raadhuisstraat 1 Hoogerheide

TEL: 0164-61 55 69

Restaurant Grill, Boove en Beneeje
Raadhuisstraat 139 Hoogerheide

TEL:0164-61 25 20

Slagerij Verhaert-Soffers
Raadhuisstraat  136 Hoogerheide

TEL: 0164-61 24 31

MFC Kloosterhof
Huijbergseweg 3B Hoogerheide

TEL: 0164-61 23 58

Café -Zaal Non Plus Ultra
Grindweg 2  Woensdrecht

TEL: 0164-61 21 65

Transportbedrijf   Fa. Oerlemans & Zn
Doelstraat 4  Hoogerheide

TEL: 0164-61 26 37

‘T Klavertje eetcafé
Raadhuisstraat 2 Hoogerheide

TEL:0164- 785664

Café-zaal  – De Arend
Raadhuisstraat 42 Hoogerheide

TEL: 0164-850737

Kombicare
Kinderdagopvang

Raadhuisstraat 17
4631 NA Hoogerheide

T 0164 - 620 175
06 - 2354 68 67

info@kombinocare.nl
www.kombinocare.nl

Aanmelden kan via info@kombinocare.nl

Nieuwsgierig?

Kom gezellig langs!

Veelzijdig kinderdagverblijf.
Voor reguliere- &

verpleegkundige zorg

Café zaal Boulevard
Raadhuisstraat 119 Hoogerheide

0164-61 23 72

Café De Herberg
Raadhuisstraat 44 Hoogerheide

0164-75 21 50

Pallet bedrijf van de Pol b.v.
Dorpsstraat 94-96 Woensdrecht

TEL: 0164-61 33 55

Inkoop en verkoop alle merken

Nieuwe en gebruikte auto’s

Schadeherstel

Uitlezen storingsgeheugen

Ruit vervanging 

Aircoservice

Gratis leenfiets

Leenauto ter beschikking

Sleepdiensten

Aanhangerverhuur

Schades taxeren

Repareren van schades

Banden verkoop/wisselen/opslag

Wasstraat  & was boxen

Buitendreef 8  |  4631 SV Hoogerheide, info@autobedrijf-sanders.nl  |  www.autobedrijf-sanders.nl
T. 0164 - 614 690  |  Frans.  06 -22 74 74 25  |  Martin.  06 - 54 75 66 21

KOOP JE AUTO BIJ DE MAN DIE HEM MAKEN KAN

SERVICE & ONDERHOUD

K.S.
DE SNOEKEN

Refrein
55 jaor Wjeeldrechts carnaval,
Twor un sjoow veur oos allemaol
Edde gij oew boeltje wer bij mekaor?
Kunde over straot as ieder jaor
Duimke omwoog twor jel speciaol
Grote mode sjoow, meej veul kabaol
Want de carnaval in Wjeel-de-recht,
Das pas echt, 
Echt te gek,
Komt da zien Snoekeshow hier int echt

Couplet 1
Oos meziek die maokt jel veul geluid
Is een sjoowband van veul plezier
Gao maor meej, lwoop maor achterop
Speul maor showbink da meude hier
Tejaotersjoow krijde zo kadow
En wa wilde nog meer
Sjowbisnis hier in oos Wjeel-de-recht
Een spektaokel-show meej veul sier

Couplet 2
En prins Fon gaot alwer jaore meej
Meej Pepino aon zunne zij
Dun grwootsten boer en onze garde Looi
Polonaise in een grwote rij
Zo gaon we al jaore deur
De sjoow die must wer go on
Tis een lotje uit den loterij
Sjoowbiskwis hier gaot zij aon zij

Soffitta Beautysalon
Valkestraat 4 Hoogerheide

TEL: 0164-61 62 01

Aannemersbedrijf Theo Kuijlen 
VOF

Dorpsstraat 91 Woensdrecht
TEL:0164- 61 20 80

Le Soleil
Huijbergsweg 19  Hoogerheide

TEL:0164- 612421
Witgoedwinkel Zuidwesthoek 

Raadhuisstraat 100a Hoogerheide
TEL: 06-54640343 / 06-15278244
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De melkboer van deur tot deur is

Melk en zuivelhandel
Dorpsstraat 105
4634 TP Woensdrecht
adgroffen@hetnet.nl 
Tel: 0164 - 612335
       06-12179644

AD GROFFEN

Raadhuisstraat 37 
4631 NB Hoogerheide 

tel. 0164-620260 

Openingstijden: 
Dinsdag 

Woensdag 
Donderdag 

8.30 tot 18.00 

Vrijdag 

8.30 tot 19.30 

Zaterdag 

7.30 tot 15.30 

BIER  WIJN
GEDISTILLEERD  

RAADHUISSTRAAT 21, 4631 NA HOOGERHEIDE  0164 612913   
WWW.SCHAAPSKOOIGESCHENKEN.NL    FACEBOOK/SCHAAPSKOOIDRANKGESCHENKEN 

 Slijterij ! 
Slijterij !  

Hallo carnavalsvierders van ons mooie Wjeeldrecht!
’t is weer alweer bijna zover, carnaval 2016! Als we de oliebollen nog maar net achter de kiezen heb-
ben en onze handen nog naar t kruit stinken begint voor ons (of is al lang begonnen eigenlijk) de 
carnavalsperiode weer. Vol met bals, bezoeken en andere leutige dingen.
Dit jaar is voor ons als stichting een wel heel bijzonder jaar. Wij bestaan namelijk alweer 55 jaar en 
dat betekend een groots jubileumjaar. Wij hebben natuurlijk niet voor niets on s motto ‘Wa d’un 
Sjoow” uitgekozen. Dit kon iedereen natuurlijk al zien aan ons grandioze top-4 optreden tijdens de 11-
11 viering in het Klavertje waar we de disco, al zeg ik het zelf, opnieuw uitgevonden hebben met onze 
binnenkomst. De 15e gaan wij dit jubileum vieren met de bevriende stichtingen en verenigingen. Als 
we dan de volgende dag hopelijk een beetje zijn bijgekomen van ons eigenste feestje hoeven we ge-
lukkig niet ver te zijn de 16e, want het Prinsenbal is dit jaar in ons eigen Wjeeldrecht! Niemand hoeft 
dus ver te zijn en bij de Arend is het altijd gezellig toch? allemaal komen dus! Dit jaar vieren we het 
Prinsenbal met onze vrienden uit Sanegat en Put en Butsland dus dat wordt volle bak sfeer natuurlijk 
dat kan niet anders met zoveel leutig volk. De weekenden daarna is er nog volop te doen zoals bijvoorbeeld het Wjeeldrechts 
Dikteej wat ook altijd hartstikke leutig is. Zelf heb ik vorig jaar ook mee gedaan en ik waar die eens laatste! Dus als ik mee 
kan doen kunde jullie da zeker! Altijd stikgezellin. En als dan eenmaal de carnaval zelf begint zal het pas echt genieten wor-
den, want wat hebben we dit jaar weer een mooie wagen om op te mogen staan prins Fon  d’n eerste en ik. Hopelijk houdt 
Hans de Waal zich een beetje in met zn fratsen, want om nou weer een nat pak over te houden aan zo een ritje tsjaa… Hoe 
dan ook kom allemaal lekker carnaval vieren in oe eigen dorp dan is het altijd gezellig! 
Agge mar leut et en we zien elkaar tijdens de carnaval natuurlijk!

Groetjes, Nar Pepino

Wa D’n sjoow wa d’n sjoow is ut ier.
Ja ja mensen zo weit zen we al. 55 jaor Ks de Snoeken, opgericht dur un aontal middestanders 
uit de gemeente Woensdrecht. Ver vur de herindelingen. Goei werk hebben die manne vericht 
toen. Zo zie ons clubke dur hellemaaol nie meer uit, wel geteld zit er nog jinne middestaon-
der in. En wel dun schoenmaoker, de rest is er mej gestopt of is er helaos nie mér. Gelukkig 
hebben we wel een aontal vrouwen in oos stichting zitten. Volgens du Brabaonse Carnavals 
Federatie zen we in oos mooie durpke toch wel vrij uniek. Oos lede aontal bleft de jaore dan 
ook wel wa stabiel maor ut blef aanpoten vur diegene die ut allemaol motte organiseren. Vur 
nuuwe leden zen er dus altijd nog vacatures. Nuuwe leden kunnen zich altijd aonmelden bij mij 
of bij jin van de boeruh van de stchting. 
Gullie ken mij allemaol nog wel van men ouwe functie binnen de stichting maor ik hem nu een andere rol gekregen. Deze is 
ok wa rustiger vur me en dan ist allemaol wa beter vo te houwe vur mijn. Munne vurige rol em ik 11 jaor gedaon en dat was 
die van Nar, de nuuwe is Vice vurzitter van de stichting, onze Prins Fon is natuurlijk vanuit zen functie als prins Vurzitter, 
maor meej de Carnaval is het te druk om de vurzitter taoken ook nog goed te doen. Daorom zen ik diegene die ge daor vur 
aon kunt spreken. Hoe zen ik herkenbaor jao das nie zo moeilijk wur. Ik zien er bijna ut zelfste uit als de andere boeren. Maor 
ik zen de enigste die op lopt meej unne Hogge Oed .. Oftewel unne Woge sije.. Weet uit klinkt sijig maar ik ken ut wok nie 
helupe. Dit jaor gaon we er een speciaoljaor van maoken naor  tuurlijk om dat we 55 jaor bestaan
startende de 15 de meejun jubileum avud en vur de rest een jil fjeest jaor. Natuurlijk gaon we ok bezoek zoals we da vurig 
jaor gedaon emme bij onze vrienden van Ostrecht, wok naor de vrienden van Ujbaruge die wok 55 jaor aon de gang zen. 
Helaos gaon we afscheid nemen van onze makkers uit Put en Buntland die vur de leste kjeer daor ut leut feest gaon organi-
seren. Hopeluk vinden ze nuuwe mense die daor ut stokske over wulle gaon pakke. Hopeluk gaon we da ier nie mee maoke 
da we motte gaon schooie om mensen te enthousiasmeren ut leut fjeest te organiseren. Uk gaon er ie run end aon breijen 
en hoop da niemand zich schroomt om mij aon te spreken als er iet aon du aand is. Ik wen de boeren nuuw lid Kaat, en de 
Jeugd top 4 en speciaol nuuwe jeug grootste boer en nuuwe Garde een leutig fjeest toe. Allemaol onder de leiding van oos 
Boer Kaat natuurlijk .. 
Ik zeg un Braobaanse Houdoe, en un Sjoow vol leutig Fjeest… Agge Mar Leut Et.
Boer (Vice Vurzitter) Rats (Hans Verheezen)

 

 

O.L.Vr. ter Duinenlaan 46, 4641 HG  Ossendrecht
Tel. 0164-61 38 73
Fax 0164-61 44 43
www.glashandel-vanveldhoven.nl
Voor het leveren en plaatsen van glas en kozijnen. 



11 jaor trug
“Al 44 jaor breije we’t aon mekaor”

Transportonderneming
P.Moerbeek
Keesomstraat 6

4631 GZ Hoogerheide
Tel: 0164 - 613594
Fax: 0164 - 616674

Voltweg 5
4631 SR Hoogerheide
Tel: 0164 - 615691
Fax: 0164 - 612545

Uw adres voor in- en 
verkoop van nieuwe en

gebruikte auto’s
reparaties, A.P.K. en

schadeherstel van alle
merken personen en

bedrijfswagens

Ontwerp - aanleg - onderhoud

Voltweg 23 4631 RS Hoogerheide ( 0164 ) 613344

www.proptuinen.nl

“B. De Nijs”

               voor sponsoring van de fruitmanden
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Muziek  R v/d Bergh / J.de Vos 
Tekst: K.S De Snoeken

Snoekencombo met snoekenkoor 2005

Motto’s door de jaren heen
1962 Oos riool
1963 We douwe deur
1964 In’t greel
1965 Gebukt onder ut viaduct 
1966 5 jaor
1967 Zij d’ok in de war
1968 Bak ze bruin
1969 We zette de boel op stelte
1970 Zoas d’ouwe zonge knorre de jonge
1971 Ut zit um in de lucht
1972 We zen dur veur geknipt
1973 We blaoze deur
1974 We duike dur in
1975 Zet um op zun kop
1976 Ga d’ok op de fles
1977 We trappe dur in
1978 Kekt ok is naor oew eige
1979 Schep nog us op
1980 Blaos d’un keerke n’oog van dún tore
1981 Ut zit wir snor
1982 Laot ze bolle
1983 22 X in’t gareel
1984 Ut zal munne zurg zen
1985 Dur zit meziek in wjeeldrecht
1986 In wjeeldrechtse straote, komt de
              Leut uit alle gaote
1987 Ut kriebelt in mun vinne
1988 Wjeeldrecht, wa edde veul gezichte
1989 We zette wjeeldrecht in de blomme
1990 De snoek int grjeel trekt de kar uit
               wjeel
1991 Speul un partijke
1992 Laput um
1993 Laot maor sjouwe
1994 Eddok wa te viere
1995 Op oew eige h’outje
1996 Wa vlieg de tijd
1997 We draoje oos eige toerke
1998 Eddok note op oew zang
1999 Tis bal aon de braobaanse wal
2000 Ut stao wér op poote
2001 We bouwe dur op los
2002 Ken d’oew durpke al
2003 We ebbe dur un neus vur
2004 We speule ope kaort.
2005 Al 44 jaor breije we’t aon mekaor
2006 In Oew Vodde En Baole Kunde 
              De Snoek Gaon Aole
2007 Wjeeldrecht, Dweile meej dun 
               kraon ope
2008       Ut klinkt as un blekke n’emmer
2009 Me Knwoope ut aon mekaore
2010 Leut is top, (z) onder kurk of dop
2011 Gooi d’ok un lijntje uit
2012 Wa d’un Plaotje
2013 Wjeeldrecht in beweging
2014 Bekek ‘t van alle kaante
2015 ‘T is ier Sport en Spel
2016 Wa d’n sjoow

Refr.

In Wjeeldrecht is ut fjeest
zoas ut nog nooit nie is geweest
ge geloof ut of nie
Al 44 jaore, breije wij ut aon mekaor
Haol alles uit du kast
maok nie uit as ut maor past
We neme dur nog jin
Penneke ier, draodje daor
Zo breije wij ut aon mekaor.
 
1e Couplet
Int Pannenuis,
daor is destijds oos clubke opgericht
Giel was nummer jin
We zen dur veur geknipt da was na 
elluf un gedicht
Kienders op du bjeen
22 jaor, ginge we in’t g’reel
Snoek gao maor zakke
da zonge we aon du Wjeel
 
2e Couplet
Eddok wa te viere,
alwèr elluf jaor terug
O, wa vliegt du tijd
Snoeke kunne dweile want da zit oos 
in ut bloed 
D’as van jongsaf aon
Lekker op straot, ge wit oe da gaot
En doe d’ut nie binne
Doe (g) ut dan mar op du straot.

Refrein: 2 x
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                  * Leveren van materiaal t.b.v. constructie- en onderhoudswerk
                  * Verzorgen van klein constructiewerk

DAALMANS

www.daalmansmechanisatie.nl

                  * Reparatie en onderhoud landbouwwerktuigen
                  * Aanpassen landbouwwerktuigen
                  * Leveren van onderdelen
                  * Assistentie onderhoudswerkzaamheden

MECHANISATIE
&

METAALWERKEN

Hoogerheide
T: 06-48676724

info@daalmansmechanisatie.nl

Feest Café De boulevard 

8 januari papagaaienbal mmv  
DIVERSO drive in show en diverse 

dweilbands 

Raadhuisstraat 119 
Grwoot Wjeeldrecht 

Tel: 0164-612372 
boulevardhoogerheide@gmail.com 

8 februari dun optocht 
9 februari afsluitingsbal 

Alle daoge DJ Arjan 
 
 

Top 40    Jaren 60 t/m 90    Nederlandstalig   Apres Ski  

Nederlandstalig     Apres Ski   Top 40    Jaren 60 t/m 90

Apres Ski    Top 40    Jaren 60 t/m 00     Nederlandstalig

Jaren 60 t/m 90   Nederlandstalig   Top 40    Apres Ski

Top 40    Jaren 60 t/m 90    Duitstalig   Apres Ski    Neder  

Nederlandstalig     Apres Ski   Top 40    Jaren 60 t/m 00

Apres Ski    Top 40    Jaren 60 t/m 00     Nederlandstalig

Jaren 60 t/m 00   Duitstalig   Apres Ski    Top 40   Jaren

Top 40    Jaren 60 t/m 00    Nederlandstalig   Apres Ski  

Nederlandstalig     Apres Ski   Top 40    Jaren 60 t/m 90

Apres Ski    Top 40    Jaren 60 t/m 00     Nederlandstalig

Jaren 60 t/m 90   Duitstalig   Apres Ski    Top 40

Top 40    Jaren 60 t/m 90    Nederlandstalig   Apres Ski  

Nederlandstalig     Apres Ski   Top 40    Jaren 60 t/m 90

Apres Ski    Top 40    Jaren 60 t/m 90     Nederlandstalig

Jaren 60 t/m 90   Nederlandstalig   Apres Ski    Top 40

Top 40    Jaren 60 t/m 90    Nederlandstalig   Apres Ski  

Nederlandstalig     Apres Ski   Top 40    Jaren 60 t/m 90

Apres Ski    Top 40    Jaren 60 t/m 90     Nederlandstalig

Jaren 60 t/m 90   Nederlandstalig   Apres Ski    Top 40

Gegarandeerd Succes!

DIVERSO
Drive-In Show

DJ Arjan
Tel: +31 (0)6 22 94 80 26

E-mail: dj.arjan@gmail.com

Voor al uw feesten en partijen!



Al 70 jaar zorgen wij voor 
zekerheid

 
Wij regelen verzekeringen, 

hypotheken en Þnancieel totaal 
overzicht voor particulieren en 

ondernemers

Maak kennis met ons op 
www.goossens.org 
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Grand Café eeterij  Le Soleil 
Huijbergseweg 19 

Voor al uw feesten en partijen, diners en catering 
Ook tijdens de Carnaval geopend voor de lekkere 

trek of gewoon voor een pilsje 

Hoogerheide, 4631 GC 

  0164 - 612 421/  
06-23456789  

Als moeder van prinsesje Fleur en de toenmalige grwootste boer Wouter , loop ik al enkele jaartjes mee met de carnaval.
Bij de jeugd van KS de Snoeken zijn er enkelen nieuwe leden  en wil me daarom bezig houden met de begeleiding van de 
jeugd.
Zodat zij er ook een leutige en gezellige carnaval van zullen gaan maken en zeker met het 55 jarig jubileum!!!!!
Dus kom zeker allemaal naar de kinderbals zodat we er met zun allen een echte sjoow van kunnen gaan maken.
Bij deze wens ik ieder een leutige carnaval en we komen elkaar vast wel ergens tegen!!! 
Leutige groetjes,
Karin Elen

Wa nuuws van Boer Johan!
Goeiedag amaol. Ik zen Boer Johan. Bietje ’n regelboer, om ’t zo mar te zegge! Ik zen degene die alteej ’n paor cente probeer 
te verdiene vur oonze Stichting. I em wel ffkes uit ’n dalleke motte klimme, mar das gelukt mee jun lange ladder. 
Meej de Carnaval zal ik toch wir grootendeels present zijn.
Intusse em ik de Ceedees en de nuuwe insienjes amaol uitgezet en die zen wir te kwoop baaj Primera en Leo Verheezen, 
oonze schoenherstelboer.
We komme er natuurlijk ok nog meej langs de deure en we verwachte natuurlijk, van gullie, echte Wjeeldrechtnèère, da gullie 
die schwoone dingeskes ok gaon kwoope. 
We emme oons 55 jaorigew bestaon en da beloofd ’n grwoot fjest te worre. Ik oop da ik gullie dan ok mag begroete op jeen 
van die leuke bals of op oons jubileumfjeest op 15 januaori 2016.
 
Amaol nog de groete van Regelboer Johan.

Hallo snoeken en snoekinnen!
Ik mag dit jaar alweer voor de zesde 
keer naast onze Prins Fon 1 staan, 
beter bekend als Prins Kus.
Dit jaar is een wel heel bijzonder jaar, 
namelijk het 55-jarige jubileum! 
Wa d’un sjoow! Ik heb er superveel 
zin in om samen met hofdame 
Michelle, Prins Fon, Nar Pepino, Garde 
Looike, Grwootste Boer Theodoor en 
z’n snor een keigaaf feestje van te 
maken! 

Ik hoop jullie allemaal te zien dit jaar 
hier in het mooie Wjeeldrecht.
Veul Leut!
Groetjes, Hofdame Dewi.

 



Verhuur van springkussens en 
evenementen luchtkussens.

www.springplezier-tijo.nl
tel: 06-40753645 of 

06-41308636
Mark en Anoesjka

 Sebrechts
Pr.Bernhardstraat 27

 Hoogerheide
t/m April 10% korting op 
ballonnen decoratie...
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TRANSPORTBEDRIJF 

Fa. OERLEMANS & Zn. 
Doelstraat 2-4 

4631 RH Hoogerheide 
Tel.: +31(0)164-612637 
Fax: +31 (0)164-615919 

E-mail: info@oerlemans-transport.nl 
www.oerlemans-transport.nl 

 
 
 

M. Bogers 
Minigraafverhuur & Grondverzet  

Molenakkers 12 
4634 VE Woensdrecht 

Tel. 06 13 35 64 80 
I: www.mbogers.nl 
E: info@mbogers.nl  

Voor onder andere: 
-Grondverzet;
- Leveren van compost,straatzand en afvoeren van               
  zwarte grond;
- Verhuur van containers voor o.a. puin- en sloop- 
   afval; en
- Bestratingswerkzaamheden

   Stichting Openbare Feestelijkheden
Wa d’n Sjoow

Gelukkig hoeven we dit jaar niet zo lang te wachten op Caranaval, als de oliebollen op zijn en het vuurwerk net heeft geklonken,
is het al weer de beurt aan een gezellige en leuke carnaval 2016. 
In ons mooie Wjeeldrecht organiseren wij op maandag 8 februari al weer de jaarlijkse optocht. Zet de Datum alvast in u agenda of in u 
telefoon.
Zoals jullie weten hebben we in onze gemeente nog vele actieve en goede bouwclubs, met veel active bouwers wordt daar bijna het 
hele jaar hard gewerkt om de mooiste wagens te bouwen.
Juist met de koude dagen wordt er hard gewerkt, om voor ons, de carnavalsvierders, weer te zorgen voor een onvergetelijke optocht. 
Wij als S.O.F hebben dan ook een enorme veel waardering voor al onze bouwers. Vele van deze bouwclubs rijden al vele jaren mee in 
onze geweldige optocht.
Tijdens onze optocht is er een gezonde competitie onderling om er met de eerste prijs vandoor te gaan.
We hebben naast onze lokale bouwers ook een aantal bouwclubs van buiten de gemeente, te samen zorgen zij voor een mooie en 
lange stoet,  die gezellig is en veel publiek trekt.
Ook wil ik nog een oproep doen aan alle jeugd, als je en leuk idee hebt op het motto van dit jaar “Wa d’n sjoow”, bouw dan een leuk 
wagentje, of trek leuke kleding aan en schrijf je in, natuurlijk kun je ook hier leuke prijzen winnen. 
Ook willen we graag een feestje bouwen na de optocht in het MFC de kloosterhof, na de optocht spelen daar nog dweilbandjes uit ons 
dorp. Na dat de jury de uitslag heeft uitgewerkt, vind de prijsuitreiking plaats die we samen doen met Onze Prins Fon en zijn gevolg , 
dat is zeker de moeite om even te komen kijken,om er zeker van te dat jouw favoriet heeft gewonnen.  
Inschrijven kan via onze website http://www.sofnieuws.nl  Daar kun je inschrijven voor alle categorieen.
Op de website staat ook ons reglement vermeld, met de categorie indelingen. Ook sponsoren kunnen via onze website inschrijven voor 
de Reclame optocht of als Sponsor van de optocht.
Op onze website zullen alle Sponsoren worden venoemd met een banner, ook zal een wagen voor op meerijden met de logo’s en na-
men van al onze sponsoren. Bijvoorbaat willen we hen bedanken, want helaas is het niet mogelijk een mooie optocht te laten rijden                                                                         
        zonder de hulp van deze Sponsoren.

     Rest mij iedereen een stik leutige Carnaval toe te wensen.
     En wij als S.O.F zien je graag bij de optocht van Wjeeldrecht op 8 Februari 2016.
     Stichting Openbare Feestelijkheden

veur ut regelement van dun optocht verwijze wij U naor de website 
WWW.SOFNIEUWS.NL



 

Matthijs drop- en suikerwerken
Voltweg 14   0164-612510
4631 SR  0164-612511
Hoogerheide      www.matthijsshop.nl 

Showroomverkoop:  
woensdag van 14:00 – 17:00 uur 
vrijdag van 9.30 – 11:30 uur

11Wjeelnuuws 2016

L.C DESIGN
Kledingreparaties en vermaak

L.A Cleiren
Coupeuse

0164-616549
geopend maan-dins-vrijdag

10.00 tot 17.00B
ur
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Café ‘ DE AREND ‘  

Jacco en Wendy Leijten 
Ralph van den Bergh  
Raadhuisstraat 42 

4631 NG Hoogerheide 
0164-850737 of 06-30416577  

www.facebook.com/cafedearend 

7 dagen per week open!! 
 

Zondag met de carnaval hier het Wjeelbal van Ier Eddut 
Maandag groots springkussen achter in de zaal en live muziek (dj)  

 

HET ADRES VOOR: 
biljarten 

steel en elektronisch darten 
verenigingen 

feestavonden/bruiloften 
vergaderingen en evenementen 

koffietafels 
en natuurlijk spelen wij op al uw wensen in! 

Haar & Nagel Studio 
New Images 

Nieuweweg 9A 
4631 TC Hoogerheide 
0164-615946 

www.newimages-hoogerheide.nl 
salon.new.images@gmail.com 

Openingstijden: 
Maandag: Gesloten 
Dinsdag: 9u - 17u30 
Woensdag: 9u - 12u 
Donderdag: 9u - 17u30 
Vrijdag: 9u - 17u30 
Zaterdag: 8u - 13u 
Zondag: Gesloten 
 
Van maart t/m september zijn wij op 
donderdag 2x/maand open tot 20u! 
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Programma 2016

Vervolg zie blz 14

Vrijdag 08 Januari
Bezoek Papagaaienbal in Café de Boulevard. 

Zaterdag 09 januari
Bezoek jubileum 44 jaar Bokkerijders

Vrijdag 15 januari
Jubileum 55 jaor K.S. de Snoeken in M.F.C. 
Kloosterhof

Zaterdag 16 januari
`s Middags : ‘t Grwoot Wjeeldrecht Dikteej in 
Café de Boulevard
Deelname is gratis en voor alle leeftijden. Aanvang 14.00 uur.

`s Avonds : Prinsenbal. 
De Prinsen en hun gevolg uit Sanegat, Put en Buntland en 
natuurlijk Wjeeldrecht willen u graag ontvangen.
Dit zal plaats vinden in Café de Arend. Aanvang 20:00 uur

Zondag 17 januari
`s Middags  ut Grwoot Spektakelbal  in café de Herberg. 
Vur de Kinderen groot en klein.
Georganiseerd door Nuk Me Niks, Ier Eddut, de Bokkerijders 
en K.S. de Snoeken.

Zaterdag 23 januari
Ouderenmiddag in M.F.C. Kloosterhof
Alle 50 Plussers worden uitgenodigd om ook dit jaar weer
genieten van bingo, loterij enz..
Gratis entree en bingo en loterij .
En rond half 5 zal er een gratis kop koffie met een broodje 
geserveerd worden door het MFC Kloosterhof.

`s Avonds wordt er door Die Edelweissbuben  de Tonpraot-
avond georganiseerd in café de Arend.     

Dinsdag 27 januari
Sleuteldragers bijeenkomst  Provinciehuis Den Bosch, hier zal 
een afvaardiging van Wjeeldrecht naar afreizen. Om op 
audiëntie te gaan bij de commissaris van de Koning.
 
Zaterdag 30 januari
`s Middag zal Prins Fon I met gevolg een bezoek brengen aan 
het kinderbal Wallebal in Café Non Plus Ultra.

In de vroege avond zullen de Prins en zijn gevolg en bezoek 
brengen aan de collega’s in het Sanegat 
Alwaar een receptie wordt gehouden i.v.m met 55 jarig bestaan 
stichting de Sannegeit.

`s Avonds : Bezoek aan het Wallebal van straatvereniging de 
Straat in café Non Plus Ultra in Woensdrecht.

Maandag 01 februari
Prins Fon 1 en aantal mensen van zijn hofhouding zullen dan 
les gaan geven op een aantal basisscholen in gemeente 
Woensdrecht .

Dinsdag 02 februari
Prins Fon I en gevolg brengt een bezoek aan de Boerenbrood-
maaltijd van  Verzorgingshuis Heideduin  voor een gezellig 
samenzijn en een loterijtje en samen dweilen op de vloer.

Vrijdag 05 Februari
Bezoekt Prins Fon 1 en gevolg basisscholen voor hun carnavals-
optocht en viering en zal de prijzen uitreiken aan de winnaars.

Op deze avond nemen Prins en gevolg en genodigden deel aan 
een gezellige Boerenmaaltijd.

’s Avonds is er van 19:00 uur tot 01:00 uur  weer het traditionele 
WAGENTJES KIJKEN 
bij de bouwpaleizen op de Remise aan de Trambaan 58.

Zaterdag 06 Februari
Om 13:00 uur verzamelen Prins Fon I en gevolg alsmede alle 
aan de intocht
meewerkende deelnemers zich in Café Zaal Non Plus Ultra te 
Woensdrecht.
De Snoeken danken het S.O.F. voor hun hulp tijdens de intocht.

Om circa 14:00 uur vertrekt de stoet voor de Intocht van Prins 
Fon I naar het gemeentehuis. Om 15:00 uur zal het gezelschap 
arriveren aan het Gemeentehuis alwaar Prins Fon I met gevolg 
zal worden ontvangen door vertegenwoordigers van de Ge-
meenteraad .
Hierna zal de officiële sleuteloverdracht aan Prins Fon I plaats-
vinden. 

Na het welkomstwoord van de Prins zal de Grwootste Boer 
overgaan tot het uitspreken van de 
ELLUF GEBOOIJE voor de komende carnaval en zal het 
carnavalssymbool van Wjeeldrecht 
De Snoek aan het Gemeentehuis opgehesen worden, vanwaar 
hij vier dagen lang toezicht houdt op de carnaval van 2016.
Uiteraard is er ook aan de kinderen gedacht en zal er op een 
ludieke wijze iets worden opgevoerd. Geen van de kinderen zal 
dan ook met lege handen naar huis gaan. 

’s Avonds om 19:00 uur in de kerk van Hoogerheide waar een 
carnavalsdienst is georganiseerd door K.S. de Snoeken  i.s.m. 
het kerkbestuur. 
Hierbij zijn natuurlijk ook kinderen van harte welkom. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugde.

Ook zal die avond de prijs voor de mooiste horecaversiering 
worden uitgereikt .
Daarna zal Prins Fon 1 aan diverse horeca gelegenheden een 
bezoek brengen.
Waaronder ook het bekende Bokkerijdersbal.

Zondag 07 Februari
’s Morgens zal Prins Fon 1 met de Nar, Grwootste boer en de 
Garde een bezoek brengen aan 
Ziekenhuis Lievensberg en Residentie Moermont om onze 
verpleging behoevende inwoners van 
Wjeeldrecht een fruitmand te overhandigen.

’s Middags zal Prins Fon I met gevolg een bezoek brengen aan 
het inmiddels wel bekende  poffertjesbal van de Scheldezonen in 
het M.F.C. Kloosterhof.

‘s Avonds is er dan weer als vanouds het gezellige Wjeelbal van 
dweilband Ier Eddut 
dat gehouden wordt op een nieuwe locatie namelijk bij  
Cafe de Arend.



Gemaokte schoenen die
lekker aon ouw voetjes
zitten, zijn gemaokte
schoenen van
Leo Verheezen

Schoenhersteller
en

Sleutel-Service

Raadhuisstraat 1
Hoogerheide

Tel: 0164 - 615569
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Maandag 08 Februari
’s Morgens zal Prins Fon 1 en de Nar, grootste Boer en de Garde een 
bezoek brengen aan Mariahove in Ossendrecht, om onze verpleging 
behoevende inwoners van Wjeeldrecht een fruitmand te 
overhandigen. 

’s Middags optocht.
13:30 uur Opstellen reclame- en optochtdeelnemers op en rond het 
Dorpsplein in Woensdrecht 
volgens verkregen schema indeling van Stichting Openbare 
Feestelijkheden. 
De Snoeken danken hierbij het S.O.F voor de organisatie van de 
gehele optocht.
13:30 uur vertrek reclame optocht
13:45 uur vertrek van de grote optocht van Wjeeldrecht

Net als vorig jaar zal ook de schooiwagen weer meerijden in de 
optocht
Alvast hartstikke bedankt voor jullie bijdrage !!

Direct aansluitend aan de optocht is het groot Bal in ’t MFC 
Kloosterhof  waar de prijsuitreiking van de optocht zal
plaatsvinden.
`s Avonds gaat Prins Fon I met gevolg  naar diverse horecagelegen-
heden in Wjeeldrecht alwaar er gedweild kan worden onder 
begeleiding van een stukje Wjeeldrechtse muziek.

Dinsdag 09 Februari
s`Avonds algehele sluiting Carnaval 2016. 
Eerst verzamelen van de kinderen om 18.00 uur bij Café de Arend , 
waarna via diverse café`s en activiteiten aankomen bij het 
Gemeentehuis voor de Kindersluiting alwaar het Kleine Snoekske 
door de Jeugd Top 4 en Prinsesjes terug naar de Wjeel wordt 
gebracht.

Daarna een voortzetting van de avond met een bezoek aan het 
bekende Afsluitingsbal van de Boulevard tot aan de officiële sluiting 
welke om 23:30 uur bij het gemeentehuis zal plaats vinden.
Hierbij wordt de Snoek weer binnengehaald om teruggezet te 
worden in de Wjeel.

Daarbij zal Prins Fon I de sleutel weer teruggeven aan het gemeen-
tebestuur waarna we met z’n allen voor de laatste keer het
carnavalslied van 2016 nog een keer zullen zingen. 
We hopen dat we kunnen terug kijken op een geslaagde carnaval 
waarna we de voorbereidingen kunnen gaan treffen voor 2017. 
 

Woensdag 10 februari
Om nog eens terug te kijken naar een schitterende optocht is er 
weer het welbekende Haringhappen.
Bij Café De Arend 
Onder genot van een drankje en een harinkje of een ander hapje 
naar de film opnamen kijken .
Een gezellig samenzijn voor een ieder die van carnaval houdt .

Vervolg programma 2016

UT IS GIN SPELLEKE,
MAR WEL UN SPORT

 OM BIJ ONS 
BINNE TE GERAOKE !!!”



Raadhuisstraat 84
 Hoogerheide

Tel: 0164 - 612387

Molenstraat  80 Ossendrecht
Tel: 0164 - 672424

Leon Wilbrink

Buitendreef 2/A
4631SV Hoogerheide
0164-612909 www.mlslijpservice.nl
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Antwerpsestraat 20 Putte
Tel: 0164 - 606046

Raadhuisstraat 77                          4631 NC Hoogerheide
Postbus 74                                   4630 AB Hoogerheide

              T 0164-620308                                    F 0164-610306

M info@henris-me.nl W http://www.henris-me.nl   
Wilt u in het vervolg als eerste op de hoogte
zijn van nieuws over Henri’s? Meldt u dan 
aan voor onze nieuwsbrief.

 
 
 

Brabants Walllebal 2016 
 

Beste mensen, 
 

Het motto van dit jaar is ‘Wa d`un sjoow’. 
De carnaval in Wjeedreht bestaat 55 jaar. 

Dus dat is wel een show waard! 
 

Op het Brabants Wallebal zal van 20.00 uur tot 21.00 uur  
een lifeshow weggegeven worden. 

Je moet ècht komen kijken, want het wordt een hele speciale show! 
 

Na de show is er muziek van dweilbands en een DJ.  
Dus voor jong en oud is het showtime. 

Je kunt tijdens de muziek je eigen show weggeven en  
aan de bar kun je een talkshow houden. 

 
Doe je eigen showpak aan en kom op 30 januari naar 

 Non Plus Utra in Woensdrecht, 
aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis. 
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Jeugdboer Maoj

Beste Snoeken en Snoekinnen en Snoekskus 
en Snoekinnekes

Iek zal mun eige efkus vurstelle, iek zen van ’t 
jaor de jeugd grwootste boer. 
Mun naom ies Jamai Pals iek zen `n zeun van 
Martijn Pals en die ies ‘n klein bietje ‘n Durdou-
wer 
en oos moeder ies Sandra Borremaans.
Iek zen twaalf jaor en ziet op ’t Zuid westhoek 
college.Iek zen blij meej oos motoow van dees 
jaor 
en iek zen dan ok van plan om d’r ‘n mooije 
sjoow van te maoke saome meej jullie allemaol
Groetjes Boer Maoj

Hallo meese van Gwroot 
wjeeldrecht 
hier un verhaaltje van 
jeugdgarde Robin
Mun naom is Robin Lonis en ik 
ze 8 jaor jong en zit in groep 5a 
van dun dobbelsteen
Ik won saome meej mun vaoder 
en moeder mar ok meej un hond 
en nun kat in Wjeeldrecht
Mun hobby’s zen voetbal 
waorvan ik keeper zen bij de F3 
van Meto
Ik  dans ik ok graag mar dan 
ginne stijldans mar brakedans 
En nou em ik er weer un nuuwe 
hobby bij en da is de carnaval 
wa tot nou toe goed bevalt 
Ik hoop jullie tegen te komme 
op de kinderbals en meej de 
carnaval zelf  en gaon we er wer 
un gezellig fjeest van maoke

Groetjes
Jeugdgarde Robin

Voor het 4e jaar ga ik 
mijn rol als prinsesje 
weer waarmaken, 
en als ik eenmaal op 
pad ben dan ga ik 
het weer stik leutig 
vinden.
We zullen elkaar vast 
en zeker wel weer 
ergens tegen komen 
deze carnaval en er 
een echte sjoow van 
maken 
Leutige groetjes,
Prinsesje Fleur 

Hallo ammaol! 
Ik zen (jeugd) Boer Max 
en ik zit vur ut 2e jaor baai 
de jeugd boereploeg. Ik 
vin ut jeel leutig dat KS de 
Snoeken 55 jaor bestaat. 
Ik woop da jullie oe eige 

ammaol komme sjoowe meej 
de carnaval van  2016. En ik 
woop dak jullie tege zal kom-
me baai jin van de veule bals 
en baai den optocht. Ik wens 
oonze jeugd top 4, meej een 
nuuwe garde en een nuuwe 
grootste boer, jil veul succes 
en vurral veul leut toe. En vur 
iederjin: Agge mar leut et!!
Gr.  Boer Max 

 Hier ben ik dan
Op de valreep toch nog wat anders, ik gaon toch vur een kjeer menne pa opvolgen. Voorlopig nog mar vur 
jinne kjeer. Achjao als we er dan toch un sjoow van gaon make dan mar gelijk ook. 
Er werd me gevraogt zomaor uit ut niks of ik er vur open zou staon om dan toch alsnog de Rol van Jeugdnar 
zou willen vertolken. Nou jao om nou te zeggen dat ik daor lang ovur naor most gaon denken nunt!!.
Ik oi immers vurig jaor al un kjeer ingevallen.
Kem ut er wel ff meej men pao en mao oveur gehad natuurlijk maor ut waor zo beklonken wur. We gaon er 
echt een Sjoowku van maoke en ik wul daor graog aon maj waruke. Saome meej Martinus die vur de twee 
kjeer prins zal zen, en maj de nuuwe jeugd garde en fonkul nuuw grwootse jeugd boer. 
Ik zelf em al un tijdje maj gedraoid in de jeugd boerenploeg dus ik weet wel un bietje wattur op me af gaot 
komme. En ik em lange tijd les gehad , munne pao is 11 jaor nar gewiest van Wjeeldrecht dus gu kun wel 

zeggen da wij da ier maj dun paplepel ingegoten hebben gekregen. En munne mao ja  die ouw eigeluk van nature wok nie zo van un 
feesje, maor een sjoowke zo nu en dan daor zen we wel vur te porre wur. 
Denk wel dak un bietje zenuwachtig zal zen meej dun in en op tocht wur, normaol reej ik zelf meej dun trekker de Jeugd grwootste 
boer en nou mag ik zelluf op de prinsewaoge das toch wel jil wa anders zal ik denken. Ik gaon er dees jaor in ieder geval wel jil erg 
van genieten denk ik. Want de optochten worden iedur jaor toch steeds mooier eej. En witte nog wa ik mag di jaor saome mee munne 
zus op de prinse waoge leutig eej. Zij is naomeluk de Offdame van dun Oogeid van Wjeeldrecht soame meej Michelle. 
Un bietje een sjoowbinkske zen ik wel wur. Thuis zegge ze wok wellus ge mot nie zoveul naor Ronaldo kijken of speule op du plees-
tation. Ge gaot er oewe eige naor gedraoge. Dan zeg ik nou en kem gewoon graog da munne haore goed zitten. Hé das wer minder 
da kunde wer nie zien dat men sjoowcoupe onder dun kap zit natuurlijk. 
Wel we gaon er een mooi jaor van maoke en wel allemaol zwaaie eej als we jullie zien en tegen komen. We gaon er meej de jeugd in 
iedur geval un leutig Sjoowfull feesje van maoke.
Meej snoekegroetjes  Nar Fratske

Hallo,
Ik ben Renske van Tilburg, ik 
ben 10 jaar en zit in groep 7 
van basisschool 'de Poorte'.
Mijn hobby's zijn turnen en 
acrogym.
Ik ben dit jaar voor het eerst 
prinses en vindt het superleuk 
dat ik dit samen met min beste 
vriendin Fleur mag doen.
Ik wilde al eerder prinses zijn 
en nu ben ik het eindelijk
Ik hoop dat ik samen met 
iedereen heel veel plezier zal 
hebben.
Ik heb er ontzettend veel zin in.
Groetjes Renske  

Hallo Snoekskes en Snoekinnekes
Zoals jullie wel zulle wete bestaot 
de stiechting 5 x 11 jaor. Iek z’n 
dan ok blij da iek dees jaor jeugd-
priens mag zijn. We gaon saome 
meej alle kiendere van Wjeeld-
recht er jen jelle grwoote sjoow 
van maoke, zoda dit ’n onverge-
telijk jaor word. Iek denk dattur 
van ’t jaor jel wa afgesjoowd gao 
worre. Daornaost gaon we er een 
grwoot fjeest van maoke meej veul 
dweile, sprienge en hosse. Ik gaon 
mar is kijke of ik ’n jeel leuk pak-
ske kan vinne om aon te doen. Ik 
hoop da jullie ok in een schwoon 
pakske komme zoda de sjoow nog 
veul groter en mooier word.
Ik gao jullie zien meej de carnaval
Groetjes
Priens Martinus



Fietsplus Tinus van Overveld
Burg. Moorsstraat 35
4631 EC  Hoogerheide

Tel: 0164 - 612606
info@tinusvanoverveld.nl
www.tinusvanoverveld.nl

Openingstijden:
Di / Wo 09.00 - 18.00u
Do / Vr  09.00 - 20.00u

Zat 09.30 - 17.00
Ma - Zo gesloten

tussen 12.00 en 13.00 eten wij

Veur ne goeie gebruikte
n’auto gaode naor:

Antwerpsestraat 90
4631 RB Hoogerheide

Tel: 0164 - 616676

Garage Hoek
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Zorge

Open en toegankelijk. 

U kunt altijd bij ons terecht voor een 

goed georganiseerde uitvaart die past 

bij uw wensen.

Christian Zorge is 24 uur per dag bereikbaar op 0164-616077. 
Ook als u niet bij Monuta of ergens anders verzekerd bent. U kunt ons 
ook op afspraak bezoeken op de Putseweg 147 te Hoogerheide of 
op www.monutazorge.nl.

Tijdens carnaval worstenbrood 3 + 1 gratis 

Raadhuisstraat 62 
4631 NG Hoogerheide 

Telefoon (0164) 612472 

Hirdes 
De Echte Bakker 

ABCtje van ’T Nuk me niks voor de jarige KS de Snoeken
A is voor Agge mar leut et!
B is van Betalen door de snoeken vrouwen voor het inhuren van onze drum-
mer…….
C is van Carnaval in Wjeeldrecht al  55 jaar!
D is voor het Dweilen van het Klavertje tot aon de Franse Zon.
E van Edde gij onze sjoow al gezien?
F van Fjeeste meej ons alle.
G van Greeltje, al een paar jaar in het bezit van ’T Nuk.
H is voor het Hosse jeel de nacht.
I is van Ist alwir un jaor geleeje?…… Was ’T Nuk nou alwir jirst????!!!!
J van Ja tis alwir un joar geleeje…….. Ja ’T Nuk is alwir jirst!!!!
K is van K.S. de Snoeken, onze jubilaris. (Kusse mag)
L is vur ut Lwoope tijdens de optocht.
M is van Muziek maken meej ’T Nuk of meej Ier Eddut.
N is van ’T Nuk nachtbrakers tijdens de carnaval bals.
O is van Op naor de volgende 55 jaor!
P is van Prins kus dun jeerste. Fon van Lon van Keej van Kraontjes (Kusse 
volgen)
Q zo van keleku!!!!
R is van Rippetere in ons eigeste Trefpunt.
S is voor Snoekske, die zun verjaordag viert op ut Spektakelbal (17 januari) 
(Kusse mag)
T is van Top vier, Prins Kus, Nar Pepino, Grwootste Boer Theodore en Garde 
Looike vur de leste keer. (kusje erop?)
U is van U bent van harte uitgenodigd om meej te fjeesten ter ere van ‘t jubi-
leum. Komt alle.
V is voor ’t Viaduct, as voor ’t tunneltje, ’t ouwe Raadhuis en ‘t Trefpunt. Waor?
W is voor Wa dun sjoow in Wjeeldrecht.
Z is van zo heb ik alle 64 appjes goed samengevat? Zoooo klaar meej.
 
Dikke Proficat van oons en kusse in overvloed. 
’T Nuk me niks.
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Uw adres voor
rund en

varkensvlees

Slagerij Verhaert - Soffers
Raadhuisstraat 136
4631 NJ Hoogerheide
Tel: 0164 - 612431

 

PERSONAL BIKES 
 

DORPSSTRAAT 39 

4634 TM WOENSDRECHT 

 

OPENINGSTIJDEN:  

MA-DI-VR: 9U-12U-13U-18U 

WOENSDAG GESLOTEN 

DO: 9U-12U-13U-20U 

ZA: 9U-12U 

0164612307 

                                                   SIROCCO.NL 
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Voor een kopje koffie, een pilsje of een 
potje biljart, bent u bij ons  

aan het juiste adres. 
Tevens voor feesten, (besloten) partijen & 

vergaderingen bent u hartelijk welkom! 
 

 

Stephanie & Mitchel 
www.cafesteffies.nl 
Dorpsstraat 87 | Woensdrecht 
 

  Het Raedthuys
  eten & drinken

Ouwe Raedthuysplein 8
4631 VX Hoogerheide 
0164 652 060

hetraedthuys@outlook.com
www.hetraedthuys-hoogerheide.nl

Snoeke, Snoekinne en snoekskes,
Ier wer een berichje van “sjoowbink” Boer Brul.
Laank emme me der naor toe geleefd, mar eindelijk is ut dan zo 
wijd: Ut jubeljaor is aongebroke!
KS de Snoeke bestaot 55 jaore en da gaon me viere ok. Zoas 
oons motto al doet vurmoede, gaon me
dur jin grwoote Sjoow van maoke!! Da zal vurral te zien zen, oop 
ik, in de kienderopstoet en in de  grwoote opstoet op de mondag 
meej carneval, mar ok van te vurre en tussedur, zal er genogt te 
viere en te sjoowe zen.
Nog bekaant meej de kessebwoom  en de vettige lucht van de 
oliebolle in de kaomer, gaon me al beginne aon de carneval-pe-
riode. Tis ammaol wel jeel vroeg dees jaor, eej. Me valle me van 
t jinne fjeest, meej oonze fjeestneus, in t aandere fjeest. Gewoon 
durgaon  mar. Van Sintereklaos en kessemus via ouw en nuuwd, 
leest de driej koninge zo naor ut zottefjeest. Nao asselewostdag 
ruste me dan maor uit, en ruime me gelijk de kessemuszooi en 
oons dweilpak wer op. 
Mar alle gek-eid op un stokske. De Snoeke gaon wer der best 
doen om er saome meej de bandjes, wer een grwoot fjeest van 
te maoke. We hope netuurlijk dagge ok es komt aonwaaie baai 
jin van de veule activiteite die op pwoote worre gezet in oons 
Wjeeldrecht. Trekt oe zotste sjoowpak aon en kom doe eige laote 
sjoowe op jin van de bals of laangs de kaant meej den opstoet.
Ik wul ok nog efkes van de gelegeneid gebruik maoke om BC de 
Bokkerijders te fielicitere meej zullie jubeleejum van 44 jaor!! En 
avast veul succes in dun opstoet van 
Baarege weense!! Laot die krabbe mar 
es een poepke ruuke!! 
En ok fieliciteer ik oonze collegas van 
t Sanegat meej zullie 55 jaorig jubele-
jum!! Gao zo dur!!
Genogt gemauwd denk ik zo, en ik oop 
jullie dus ammaol en kjeer te zien in 
Wjeeldrecht!!
Oudoe,Boer Brul.

Ier zen ik de snoekskes aon ut sjoowe…

DORPSSTRAAT 39

4634 TM WOENSDRECHT
OPENINGSTIJDEN:

MA-DI-VR: 9U-12U-13U-18U

WOENSDAG GESLOTEN

DO: 9U-12U-13U-20U

ZA: 9U-12U

0164 612307

WWW.SIROCCO.NL
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Hawaii
 
Hoi allemaal. Ook zo›n zin in een zomerse vakantie? 
Nou wij ook! Dat hebben we wel verdient na 44 jaar zwoegen.
 
Op zoek naar de zon, nemen we jullie mee naar Hawaii. 
Komend vanuit de zee, al duikend en zwemmend gaan we langs leutig koraal en vreemde vissen. 
Dan langzaam gaan we richting het strand. Daar komen surfers en andere watersporters je tegemoed.  
De wind in je haar lekker relaxend met de voetjes nog net in het water.
 
Natuurlijk willen we het inheemse, authentieke, nostalgische en misschien ook wel legendarische  
stukje inlands hawaii zien. Hier tonen vuurslingeraars hun kunsten en wordt je verleid door de zwoele  
Hawaiiaanse gitaarmuziek. Kunstige stenen en antieke houten maskers staan hier opgesteld om van te genieten.
 
Daarna lekker de toerist uithangen en samen met de vrouwelijke schonen, lekker luieren.  
Voetjes omhoog, rieten hoedje op en lekker luieren in het zwembad. En af en toe aan een cocktailtje nippen.
 
Vergeet niet aan te sluiten bij de Conga-line! Zeker even meedoen aan de limbo. 
Happy hour: Elk uur gedurende de gehele carnaval.
 
Aloha! B.C. de Bokkerijders

 

B.C. de Bokkerijders

Boys zonder naam
We doen weer mee aan 5 optochten + later nog 1 in België 
We hebben een nieuwe aggregaat wagen gemaakt en die is bijna klaar .
we zijn nu bezig met de tractor kap waar we nog veel dingen aan moeten ver-
anderen ook hebben we dit jaar weer een nieuwe wagen gekocht.
De rommelmarkt dit jaar was een groot succes voor ons van de opbrengst 
die we die dag hebben opgehaald zijn we gezellig een dagje 
naar Bobbejaanland geweest .
We gaan er weer met volle moed tegen aan !  

Beste  Snoeken, Snoekinnen , Snoekskus en Snoekinnenkus Ier wir ff een berichtje vanuit het Kooibos.
Wat un joar wir, Ik zien heel het dorp veranderen.
Ut viaduct gesloopt, wa un SJOOW was da. mar goed ut ziet er allemoal wel mooi uit wur.
Ik zien alleen op tegen de uitbreiding van ut industrie terein de kooi 2
Recht vur mun deur.
Mar ok da zal wel wir goed komme.
Genoeg geouwehoerd over het durp . Ik zen wir eens bij mun bouwclubke op dun koffie gewist.
De mannen en vrouwen van BC de KOOI zen er ok wir un sjoow van aan het maken.
Ze zen al wir goed bezig om un mooi creatie op de weg te zetten.
En zulle  ok  dees joar met de carnaval de sjoow wir stele meej un schoon gerijke voor prins FON 1 en nar PEPINO en ut 55 
jaorig Jubileum  van KS de Snoeken in Wjeeldrecht. Allemoal PROFICIAT
Ik hoop Jullie Allemoal wir tegen te komme rond de carnavals dagen.
Om er nun groote SJOOW van te maken.
IK zou zeggen geef die manne van BC KOOI un APPLAUS meej dun optocht of tijdens de kijkavond op de Remise.
IK zou zeggen heel veul LEUT  en  TOOI, TOOI,TOOI voor die mannen en vrouwen van BC de KOOI

AGGE MAR LEUT ET, HET DRAAKJE VAN DE KOOI
Namens alle leden van BC de Kooi ook een dikke proficiat voor BC de Bokkerijders met hun 44-jarige bestaan. 
En ge zult wel gehoord hebben dat Ier Eddut de Remise verlaten het, heel jammer. Gelukkig is er een nieuwe jeugdbouwclub 
voor terug in de plaats. BC de Amigos. Wij wensen die mannen heel veel succes !!!
Groeten  BC de Kooi 



Ier eddut Nuuws
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Non Plus Ultra Presenteert:
Dit jaar maken we één groot feest in Non Plus Ultra  op één dag want op
 zaterdag 30 Januari is het dubbel feest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vanaf 14.30 tot 18.30 is het een groots ouderwets kinderbal met een echte 
dweilband en Dj –dave is ook in the House

Vele prijzen te winnen zoals de grootste dweil, moederprijs, vaderprijs en een 
top 5 prijzenpot voor de mooist en best verklede snoekskes

DENK AAN HET MOTTO…………………
De prins met z’n gevolg zullen overdag  en zeker ook s ‘avonds  een bezoek 
brengen aan Non Plus Ultra

S avonds vanaf 20.00 uur in samenwerking met BV de straat begint de show in 
Wjeeldrecht pas echt met wat diverse optredens………..

Tot een uur of 21.00 en daarna  word het helemaal een gezellige boel met vele 
dweilbands en een Dj die de avond komt ondersteunen

Vertel het door dan zien we jullie op 
zaterdag 30 januari

Meej een Carnavaleske groet vanuit Non Plus Ultra

Wij van Ier Eddut vinden..
Dat de scheldeweg er mooi bij ligt. Mee pijn in het hart afscheid genomen van 
het viaduct, mar ge mot er wa veur over hebben. Wa wij niet goed vatte is 
waarom de Scheldeweg nie dicht is gebleven tot na de veldrit, da ui toch net zo 
gemakkelijk gewist. Die paar extra auto’s in de raadhuisstraat daar merk je niks 
van en de busdienst maakt dan nog eens een toeristische route deur Wjeeld-
recht. Nou hope we wel da nie heel de brabantse wal volgebouwe wordt, want 
een skaailaain (of hoe schrijfde da) is leuk, mar het zicht vanuit de polder is ok 
veul waard. Straks zit het Snoekske vanuit de Wjeel tegen flatgebouwen en zo 
aan te kijken. 
Wij vinden ok dat er dees jaar weer een hele mooie schaatsbaan stong op het 
raadhuisplein, altij gezellig. Wa ok gezellig was da was de EK-veldrijden in Huij-
bergen, da kunnen ze daar ok heel goed organiseren, mar dat wisten we al van 
de jaarlijkse veldritten. Het is trouwens overal in de gemeente wel gezellig: mee 
de kerstmarkt in Ostrecht en de herdertjestocht en toch zeker de Boeredag in 
Woensdrecht, het buitenconcert van de Volharding en zo maar deur. 
Wa Ok gezellig wordt is het Wjeelbal van Ier Eddut, da wordt dit jaar bij Jacco 
in d’n Arend gehouden. Posters over tijden en motto en zo worden tegen die tijd 
overal opgehange. 
Oow ja, we moete het ok nog over de vluchtelingencrisis hebben, want iedereen 
heb het daarover. Mee de klimaattop in Parijs zeeje ze dat de zeespiegel nog 
wel een end zou stijge, dus we kunnen over een jaar of wa een hoop vluchtelin-
gen uit Zeeland en Zuid-Holland verwachten, veurdeel is wel dat de Boulevard 
dan eindelijk aan het water komt te liggen. Nou is de komst van onze zeeuwse 
Sjaak naar Brabant 99% meegevallen, maar in het verleeje behaalde resulta-
ten… affijn. Sjaak en Anita hemme een nuuw huis gekocht in Tullepetoanen-
durp, heel schoon en ons Stifke is ook aan d’n aandere kant van de wereld gaan 
wonen..oow nee, d’n andere kant van de straat.  Wij zijn trouwens heel blij mee 
Stifke want we meuge bij  zijn repetere..en da’s hard nodig mee al die nuuwe 
nummers. Dan hebbe we nog een mededeling: Ier Eddut heb gin bouwkot meer, 
we zijn er mee gestopt. Agge ons in d’n optocht ziet en denkt wat zitte ze op een 
mooie wage, dan is dat puur toeval, of ge heb een nuuw brilleke nodig.
We willen ok de Snoeken nog hartelijk feliciteren mee hun 55-jarig jubileum, we 
vinden da jullie het lang uithouwe mee ons. We gaan er same weer een mooie 
carnaval van maken.
Groetjes, wij van Ier Eddut
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B.C. de Papagaai bouwt  'Happy Halloween'

B.C. de Papagaai zal ook dit jaar weer meedoen in de Optocht van Wjeeldrecht. 
Ze hebben er dit jaar voor gekozen om eens een ander feest dat steeds meer in opmars komt erbij te nemen. Namelijk het 
Halloween. 
De bouwers van de Papagaai willen het ook dit jaar weer over een andere boeg gooien. Apart thema, andere manier van bou-
wen en vooral ander gebruik van materiaal.
Alles van het Halloween komt voorbij, heksen, pompoenen, vogelverschrikkers, 
magere Hein en ze maken zelfs een uitstap naar het Dia de los Muertos uit Mexico.
Hoe eng het onderwerp ook klinkt, het is voor de Papagaai wel Happy Halloween 
dus ze proberen het zo vrolijk en carnavalesk mogelijk te houden.
Zo hebben ze dit jaar ervoor gekozen om met alternatieve en natuurlijke bouwma-
terialen te gaan werken, het hoofdingrediënt blijft wel Polyester, maar zo maken ze 
dit jaar ook gebruik van echte takken, stoffen, stikkels en zelfs Piepschuim. 
Ook met de muziek wil de Papagaai het dit jaar anders aanpakken, zo gaan ze een 
mix gebruiken van Technische themamuziek en zal ook dweilband Stik Leutig uit 
St. Willebrord acte de presence geven op de wagen, en het Halloween thema nog 
eens aanstippen.
Wilt u dit ware Halloween spektakel meemaken, dan zien wij u heel graag in de 
optocht van Wjeeldrecht.
Tot in de optocht!
B.C. de Papagaai 

Dorpsstraat 94-96
4634 TT Woensdrecht
T(0)164 - 61 33 55
F(0)164 - 61 58 88
Einfo@polpallets.nl
www.polpallets.nl

                   Staalconstructies
                 Trappen en bordessen
                Las- en reparatiewerk
              Montage
            Stalen ramen en deuren
          Plaatwerk
        Draai en freeswerk
  
       Postweg 8
     4631 RZ Hoogerheide
   Tel. 0164 - 610107
  Fax. 0164 - 610466
 E-mail: info@hvbconstructie.nl
internet : www.hvbconstructie.nl    
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Stichting  Wjeeldrecht♦♦♦♦♦
Opgericht: 1-2-1995  K.v.K. nr:S  41 106577

Trambaan 54, 4641 PG Ossendrecht.  bankrek.nr:RABO 12.29.98.316.

Kijkavond Remise Ossendrecht
Vrijdag 5 februari 

Ook dit jaar organiseert Stichting Wjeeldrecht weer haar jaarlijkse kijkavond op de Remise en dit jaar met het motto 
WA D`N SJOOW.

De kijkavond zal dit jaar weer gewoon als vanouds zijn en hier kunt u weer al het moois zien 
wat al die bouwclubs hebben gemaakt voor de optochten.
Hier onder zult u ook het schema voor de borrelbus vinden.
Je kunt al vanaf 19.30 uur terecht met de kinderen om te komen kijken en vanaf 20.30 uur zijn alle anderen welkom. 
Er zal zelfs wederom een busdienst ingezet worden waardoor een ieder, die dat wenst, tegen een kleine vergoeding, 
gehaald en na afloop van de feestavond weer thuis gebracht worden.

De bus kost 3€ voor een enkeltje en een retourtje kost 5€.
Hieronder vindt je het schema van de bus tijden.
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen om de mooie bewegingen te komen bekijken.

Het schema van de busdienst luidt:
Opstapplaats:   Huijbergen   21.15 (kerk)
   Hoogerheide   21.25 (kerk)
   Remise    21.30
   Woensdrecht  21.40 (bushalte bij blickveld)
   Le Soleil, Huijbergseweg 21.50 (hoogerheide)
   (boerenmaaltijd is bij le Soleil)

Vervoer v.a. de Remise huiswaarts geschiedt in 2 ritten. :
(stopplaatsen staan tussen haakjes)

Bus 1 00.30 Hoogerheide (Kerk + Klavertje 4) / Woensdrecht (blickveld)
Bus 2  01.00 Hoogerheide (ter hoogte van D’ouwe Leeuw) +  (eventueel oude bushalte Putseweg) / Huijbergen (kerk)
Er word niet meer gewacht.

Stichting Wjeeldrecht

 

Ruimte voor DWD

Ouwe Raedthuysplein 24 
4631 VX Hoogerheide - Tel: 0164 - 612369

Vissers
Bloemsierkunst

Wouts groenprojecten
Kooiweg 3 4631 SZ

Hoogerheide  0164 620094
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Dierenpension Hoevekestijn

www.hoevekestijn.nl

wij voeren onze dieren

Het ideale 
vakantieadres

voor uw  
hond of kat

Als u zelf geniet van een 
welverdiende vakantie of een dagje 
uit, dan gunt u uw huisdier toch ook 

 goede 
speel- en uitlaat mogelijkheden en 

verwarmde verblijven, zodat uw huis-
dier ook een heerlijke en verzorgde 

vakantie heeft!

 

Mar ze draoge wok de carnaval un waerem hart toe. Daorom draaie ze vanaf 
donderdag vur den vastenavond tot en meej  as-wostag ne  

Zondaagsdienst!! 

Stifke , Markske, Joost en Sharon zurge nie alleen vur warmte in Wjeeldrecht !! 

 Voor urgente CV storingen 06-29002338 
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