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2017
“In Geure En Kleure”
Veraoltje over de Geure en Kleure van Wjeeldrecht.
Meese, as jullie dees leeze, dan is ’t al wir 2017. ’N Jaor das 
toch zo vurbaaj eej.

We zen weer al n jaer vurbaaj oos jubieleejumjaor, oos 55 
jaorig bestaon. Dees 56e  jaor gaon we op zoek naor Geure en 
Kleure, want das oos motto van ’t jaor.
Dus pak gullie kleurkes maar uit d’n doos, wa blommekes, wa 
vaarf en maok dur n kleurig gejeel van. Geurkes kunde er zelf 
wel baaj verzinne.
Oos Woogeraaije gaot n bietje van kleur veraanderen. Da gaot 
’n bietje op Nuuw Jork lijke. Amaal woogbouw komt dur.  Wel 
meej kleurkes aon, da dan wir wel. Das dan wel volges oos 
motto. En tussen dieje woogbouw blijve dan wok amaol geur-
kes beter ange. Uitlaotgasse, wa zweet van de meese, lekker 
fris amaol. De gemjeente denkt netuurlijk omda wij Woogeraaje 
genoemd worre, er ook maar woogbouw mot zijn.

Enne dur komt wok nog ‘n wieleropleijing, meej de bedoeling da 
we nog mjeer kaampioenen gaon opkweeke, zoda de Burgemj-
eester en eventueel ’n Wetouwer nog mjeer blomme kunnen 
gaon uitdjeele. De blommewinkels reize dan as paddestoele uit 
de grond.

Dan emme we ok nog diskussies over dieje wildtunnel. Komt dur nu wel of gin wild dur? Tis wel zo as de 
daor over dieje bult wa wild rijd, kunde ’n endje vliege. Bij de laanding komt dur vanzelf ’n geurke vrij.
Witte, ik gao nou al mun achtste jaor in en elke jaor kan ik toch wel wa vertellen over ’t reile en zeile van 
oonze gemjeentebestuurders. We emme dan toch wel ok n jeel levendig en kleurrijk bestuur aon die gaste. 
Maor van ’t jaor gaon we dur wir ’n jeel  schwoon fjeest  van maoke. Ik denk dat iederjeen wel iets kan ver-
zinne op oos motto en das natuurlijk: IN GEURE EN KLEURE!
Oos insienje is ok jeel kleurrijk. Ik zal effkes uitlegge wa da insienje uitbeeld.  Het insienje stelt ’n emmer 
vur, ’n geele emmer. Op dieje emmer is ’n gezicht afgebeeld en boven in die emmer groeie dur blommekes 
in de Braobaantse kleurkes. ’t Is ’n jeel kleurig insienje, echt iets waor de vrolijk van word. De Ceedee is als 
vanouds wir jeel vrolijk en kleurig, echt iets om van te geniete as de in d’n auto zit of thuis op de baank. 
Oonze jeugdclub is ok nog steeds in staand. Twei nuuwe Prinseskes en ’n nuuwe Jeugdnar, genaomd Nina,  
die gaot ’t ok wir jeel goed doen. Ok de wa ouwere Snoeken worre wir uitgebreid. Max komt uit de jeugd 
over en Jolanda van Oevelen, eej….moeder van allebaaj ons Narre, is oos ok komme verstaarke.  En nog ’n 
vrouweluk lid erbaaj, jawel, Nathalie Verboven, komt de boerinnekes vergezelle. Op dees manier emme we 
alle geure en kleure in oonze Stichting zitte.

O ja…wat ik wel wul vermelde, is da Dorpsplatform Woogeraaje oons gesponsord et meej ’n nuuw Narre-
pak, waorvan de stof wir gesponsord word dur Noel Timmmermans. En onze Jeugd Grwootste Boer krijgt 
ok ’n nuuw pakske en ok daor is het Deej Peej Woogeraaie financjeel veraantwoordeluk vur.  Trouwes we 
emme nog veul mjeer sponsoore, kek mar in de inleej van de Cee Dee en in oos Wjeelnuuws. En breng ok 
meej de Carnaval ’n bezoek aan al oonze gezellige kefees, want ok dankzij zullie, kunne we steeds ’n mooie 
Carnaval wegzette.
Genoeg gemauwd nou! Meese amaol ’n jele leutige Carnaval toegeweenst en natuurluk ope wij gullie amaol 
te zien meej de Carnaval. 
    Agge Mar Leut et!
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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.

Gezien ’t feit dat jullie al heel ingespannen  de voorpagina hebben gelezen, doordat dit zo veel mogelijk in dialect is geschreven door de 
Prins, want zo hoort het ook, zal ik jullie matsen en zo veel mogelijk ABN in dit stukje voor laten komen.

We gaan inmiddels ons 56e jaar in als Stichting en hebben een mooi jubileum achter de rug. Helaas ontbrak de kers op de taart, de op-
tocht. Geveld door het noodweer werd de optocht tot twee keer toe afgelast. De wet van Murphy, liet zich hier gelden.

Ons motto voor 2017 is In Geure en Kleure. Mooi  motto waarbij hele leuke dingen kunnen worden bedacht.  Bruikbaar voor iedereen dus. 
Vaak wordt er gevraagd aan de mensen van onze Stichting, wat wij nu eigenlijk allemaal doen, of wij alleen actief zijn met de Carnaval of 
meer. Dat kan ik nu in Geure en Kleure wel vertellen, maar dan is gelijk heel de pagina vol. Laat ik het zo zeggen; tegenwoordig ben je, 
vooral als bestuurslid, heel het jaar door, bezig met Carnaval. Voor degenen die willen weten wat we dan zoal doen, wil ik dit gerust eens 
uitleggen. 

Over Geure en Kleure gesproken: Ik heb vernomen dat onze Prins van plan is om een boekje uit  te brengen, om al zijn belevenissen , in 
zijn loopbaan als Prins, de revue te laten passeren. Daarover horen of zien jullie vast nog wel meer. Ik vermoed zo, dat dit over een paar 
jaar uitgebracht zal worden.  Echt iets voor de liefhebber van de Wjeeldrechtse Carnaval. 

Met trots vermeld ik ook, dat wij als Carnavalsstichting  nog steeds aan het groeien zijn en we weer een aantal nieuwe leden mogen ver-
welkomen. Jolanda en Nina van Oevelen zijn er bijgekomen. Evenals Nathalie Verboven. Weer een nieuw Prinsesje mogen we verwelko-
men en wel Lana Ruiter.

Daarentegen moesten we wel afscheid nemen van een paar jeugdleden. Fleur Hopmans, Renske van Tilburg, Djeno Verheezen.  Helaas 
ook van een mooie en lieve Hofdame moeten we afscheid nemen en wel Michelle Puts, die door haar studie dit niet meer kan combineren. 
Echter haalt ze gelukkig nog regelmatig de krantjes als Top Twirlster, zodat we haar niet zo maar zullen vergeten.

Natuurlijk mogen er altijd meer leden bij komen, dus lieve Wjeeldrechtenaren, als jullie eens willen proeven aan het Carnavalsleven in een 
leuke Carnavalsstichting, jullie zijn van harte welkom om eens proef te komen draaien.

Graag zie ik jullie Geurige en Kleurige Wjeeldrechtenaren allemaal met de Carnaval en dat hoeft niet altijd in een café te zijn, al is het 
daar wel lekker warm en gezellig, maar ook op scholen, verenigingen en ga zo maar door. Carnaval is voor ons allen en moeten we in 
leven houden. Dat is toch een stukje cultuur, dat niet zo maar vergeten mag worden. Wij als Stichting werken er hard aan om de toekomst 
hiervan te waarborgen. Gemeente Woensdrecht is niet alleen maar een Wielergemeente, nee…..alle Carnavalsstichtingen in onze mooie 
gemeente, werken keihard, om van de gemeente Woensdrecht een Culturele Carnavalsgemeente te maken en ik hoop dat onze 
gemeentebestuurder dit ook willen zien.
Mensen, uit naam van onze Carnavalsstichting de Snoeken: “Agge mar leut et!

Voorzitter KS de Snoeken,
Fon van Zunderd

Beste Snoeke en Snoekinne, Snoekskes en Snoekinnekes,
Wa dun motto is tur vur dees jaor verzonne. In Geure en Kleure kunne me dur over vertelle.
Ik oop da gullie dur schwoone creasies op kan verzinne. Mar da gao wel lukke denk ik zomar.
In de bouwpeleize zen al wir bijna un eel jaor aon ut bouwe. Ge mot mar jins komme kijke agge wult.
We emme wok wa nuuw leeje en die wul ik verwelkomme van dees kaant en veul leut toe wense.
Wok in de jeugd zen dur nuuwe gezichte, die wul ik wok sukses wense. Kek mar jins of gullie ze herkent.
Laot ze mar jins kleur bekenne, mar zorrug dat ze zich nie groen en geel ergere. 
Ik oop gullie allemaol te begroete op Dun Remise bai ut waogentjes kijke, laot dun bouwers nie un blaowke 
lope.
Vur degene die dees karnaval wa te viere emme, die wul ik alvast arteluk felisiteere. Gao zo dur.
Dun planning motte goe in de gaote ouwe, want dur is dees jaor wir veul te doen op oos schwoon Wjeeld-
recht.
Tot ziens meej karnaval. Veul plezier meej dees daoge.
Meej karnavalsgroet,    Grwootste Boer Theodoor

 

 

 

    
 Verkoop 

 Verhuur 
 Reparatie 

 
Van alle merken  

Tuinmachines, bosbouwmachines 
Land- en tuinbouwmachines 

 
Nieuwe winkel met 85 m² machines en gereedschappen voor 

in en rondom de tuin en bos. 
Ook voor klimgereedschap kunt u bij ons terecht 

 
Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 
Zaterdag van 8.30 tot 15.00 

Zondag gesloten 
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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
F van Zunderd

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 :  Marc van Oevelen
Garde :   Bob Van Pul
Hofdame: Dewi Verheezen

Wjeelnuuws 2017
De Jeugdleden

Martijn Dingemans
Jamai Pals
Robin Lonis
Nina van Oevelen
Lana Ruiter
Kaylee Akkerman
Max Borremans
Roel Nooij
Jeugdcoordinator: 
Karin Elen

Vrienden van 
de snoeken

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

Beste inwoners van Wjeeldrecht,
Alweer een jaar voorbij en het grote feest staat al weer voor de deur.
We hebben als Snoeken een motto gekozen waar iedereen denk ik wel iets mee kan doen.
Er is weer mooi insigne ontworpen en voorzien van vrolijke kleuren.
Ook is er een schitterende cd uitgebracht met kleurrijke klanken.
De bouwers zijn al weer bijna een jaar druk bezig met hun creaties en willen dat graag weer laten zien.
Kom allemaal gerust naar het Wagentjes Kijken op de Remise of naar onze mooie optocht.
Ook is de Boerenploeg van de Snoeken weer wat gegroeid en wil ik de nieuwe leden verwelkomen.
Er zijn ook wat wisselingen geweest bij de Jeugdploeg en ook deze nieuwe Jeugdleden wil ik graag verwelkomen. 
We hebben weer een volle agenda, gelukkig leeft de carnaval nog steeds in ons mooie Wjeeldrecht.
Hopelijk mag ik jullie weer begroeten tijdens aankomende carnaval.

Met carnavaleske groet,
Dun Sik.
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Beste Snoeken, lieve Snoekinnen en Snoekskes,
Nog enkele dagen resten ons en dan staat Hoogerheide en Woensdrecht weer vier dagen bol van carnavalsactiviteiten.  
Prins Fon 1 zal dan weer de scepter zwaaien over zijn “Wjeeldrecht” en dat staat borg voor veel leut. 

In geure en kleure….” is dit jaar het motto in Wjeeldrecht. Prins Fon 1, bijgestaan door Nar Crammerke en 
de raad van Elluf zullen borg staan voor een professionele organisatie en op een unieke manier invulling 
geven aan het carnavalsfeest in Wjeeldrecht. 

Carnavalsstichting De Snoeken  heeft ook dit jaar weer een gezellig carnavalsprogramma in elkaar gezet. 
In deze mooie krant  staat alles  “ ïn geure en kleure” beschreven.

De voorbereidingen van dit mooie volksfeest zijn al even aan de gang. Heel veel vrijwilligers zijn sinds 
maanden druk bezig.  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 in 2017 weer een 
fantastisch carnavalsfeest van zullen maken. Zolang enthousiaste mensen actief blijven in Wjeeldrecht is een  volksfeest 
zoals carnaval gewaarborgd. En daar mogen we best trots op zijn.  

Carnavalsstichting De Snoeken is er helemaal klaar voor.  En jullie, Snoeken, Snoekinnen en Snoekskes hoop ik ook, zodat 
Wjeeldrecht straks weer mag terugkijken op een prachtig carnavalsfeest.  Ik ben zeker van plan een stuk van het 
Wjeeldrechts carnavalsfeest mee te gaan maken. Ik kijk daar naar uit !

Beste Snoeken, Snoekinnen en Snoekskes, ik wens jullie allen heel veel leut en geniet met volle teugen.

Steven Adriaansen
burgemeester

Weer wa plesie praat
Beste snoekes en snoekinnekes in geure en kleure ut nieuwe motto dit jaar,
Of ook wel, flower power back to the end of the, sixties en early seventies. Waar er toen der tijd veel 
kleur was, en ook zeker geuren. Flowerpower drukte zich ook uit in kleding en haardracht fleurige 
patronen en kleuren, haarbanden, slippers, wijdvallende kleding. Wat we eigenlijk ook nu in de car-
naval terugzien. In geure en kleure een leuk motto waar we weer wat mee kunnen deze carnaval. En 
weer zal ik jullie Garde looik3 zijn. Na een weer, wel over nagedachte beslissing van vorig jaar, toen 
in het café besloten om nog 2 jaar door te gaan, en de 11 jaar vol te maken. Met grote steun van fa-
milie en onze Kleine Garde Robin, die al voor de 2de x in pak staat vol overgaaf zijn rol speelt, Super 
Robin ga zo door. Jammer vindt ik wel dat het er nu troosteloos er uitziet in de raadhuisstraat, weer 
een grote verbouwing waar de herberg heeft gestaan, en tijdens mijn schrijven zo vlak voor de kerst 
waar de uitbater van cafe de arend zijn uiterste best doet om, zijn hoofd boven water te houden. Dus 
laten we met zijn allen de straat weer in volle kleure zetten en geuren , zodat het plezierig wordt om 
erdoor heen te dweilen.
Rest mij nu nog om jullie een te gekke kleurige en geurige carnaval toe te wensen, en we gaan 
elkaar zien, op 1 van de vele bals.

St. Lucasplein 10
4631 LH Hoogerheide

Tel. 0164 - 61 27 93

Hairstyling
Ludwig

De Herberg ‘T Vervolg 

Tijdens en voor de carnaval zijn er de volgende activiteiten 
 

Zondag 5 Februari Kinderbal 
Zaterdag 25 Februari Bokkerijdersbal 

 
Waar : het oude raedthuysplein 14 
            Café De Herberg ‘t Vervolg 
            Telefoon 0164 745079 
 
 



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

Nog eentje dan,
Weelzangers , Snoekencombo + 

Snoekenzangers

Karnavalsstichting “De Snoeken”Dankt alle sponsors
en deelnemers van de 25e CD

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

Woninginrichting Groffen
Dorpsstraat 80 Woensdrecht

TEL: 0164-612378

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, het vervolg
Ouwe Raedthuysplein 14 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

Refrein
Eej kekt is dees jaor emme w’ut vur mekaor 
Meej wa ruuk en un klurke wêêzeluk waor 
Ier in Wjeeldrecht daor ouwe m’ut al jaore vol 
Un poepke laote ruuke, ja zo em’ k de grwootste 
lol 
Oewe blaauwe kiel die aolde uit de kas 
Un geel-groen daske komt zeker dan van pas 
Nun goud-gêêle in oew âând, we maoke n`ut 
bont   
Vertel`k in geure en kleure rond

Couplet 1
Edde al un klurke op oew snuit? 
Dan zèède wel un jêêl kleurrijk figuur 
In geure en in kleure dur tussen’uit 
Un gurke op oew wang da is nie duur 
Vooral gin zörreg voor dun blaauwe brief 
Die zien me strak toch nwôôtnie mjeer 
Kleur bekenne gaot zo agge ziet 
En daorom zienge wij van’t jaor dees lied 

Couplet 2 
Same meej prins Fon dun optocht in 
Meej un pimpelpèèrse lange neus  
Nim d’oew kleurewaoier dan mar meej 
Dan dweile me tot aon de regebôôg 
Alleen mar leut en gezelligheid 
In de geur van ut keffêêj 
Alle klurkes komme nou van pas 
Die zette dees jaor mooi op oewe jas

Aannemersbedrijf Theo Kuijlen 
VOF

Dorpsstraat 91 Woensdrecht
TEL:0164- 61 20 80

Grandcafe Eeterij 
Le Soleil

Huijbergsweg 19  Hoogerheide
TEL:0164- 612421Witgoedwinkel Zuidwesthoek 

Raadhuisstraat 100a Hoogerheide
TEL: 06-54640343 / 06-15278244

Overveld machines
edisonweg 5 Hoogerheide

TEL: 0164-611000

K.S.
DE SNOEKENKS de Snoeken

“In Geuren en Kleuren”
KS de Snoeken
“In Geuren en Kleuren”

Carnaval 2017Carnaval 2017
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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 Allemaal..
Bekende gij ook kleur dees jaor? Jah het Motto van 2017 “ In Geure en Kleure” 
Leutig motto waar je volgens mij veel mee kunt. Ieder jaar wordt het wel moeilijker om op 
carnavals dinsdag tijdens de gesloten  vergadering een nieuw motto te kiezen. 
Daarom roep ik ook iedereen op een motto in leveren mag altijd. 
Dat kan via facebook privé bericht of gewoon via mij (die  boer met zen Hoge Hoed) 

oftewel via onze site info@ksdesnoeken.nl We zitten altijd verlegen om nieuwe 
motto’s.
Dit jaar zal  ook het jaar zijn van duimen, want laten we toch hopen dat onze optocht wel 
door gaat, goh wat was dat zonde zeg dat die  vorig jaar in ons jubileum jaar niet door ging. 
En voor al voor de bouwers was dit heel erg. Zowel het niet kunnen tonen wat er  was ge-
bouwd maar ook financieel is dit een gat wat niet zomaar is opgevuld.

Daarom roep ik ook iedereen op bezoek op 24 Februari dan ook de Kijkavond op de Remise, dit komt allemaal 
ten goede van de bouwclubs,daar gevestigd, dit duwtje in de rug kunnen we zeker gebruiken.
En natuurlijk hebben we op de maandag tijdens de optocht onze schooiwagen nog rond rijden, ook deze bijdrage gaat
geheel richting de bouwclubs, dus kunt u die ene extra euro missen? onze bouwclubs zijn er erg blij mee. 
Nou ik kan niet anders zeggen als een leutige carnaval toegewenst en vooral in Veel Geure en kleure..

(vice) Voorzitter Rats.

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. 

Hoi snoeken en snoekinnen! 

Dit jaar mag ik Prins Fon d'n 1e weer gaan vergezellen tijdens de carnaval in Wjeeldrecht, 
voor de 7e keer alweer! 
Ik heb echt keiveel zin in het prinsenbal op 4 februari en de optocht! Want die gaat dit jaar 
natuurlijk gewoon wel door

Vorig jaar kon die helaas niet doorgaan, maar we hebben wat contact gehad met de weer-
goden en die beloofde ons veel zon, zodat jullie alle wagens in geure en kleure kunnen 
bekijken! 

Ik heb zin in dit nieuwe jaar, bomvol nieuwe ideeën, veel bals en vooral veul plezier en 
leut! 

Hofdame Dewi

http://www.glashandel-vanveldhoven.nl/


11 jaor trug
“In Oew Vodde En Baole Kunde De Snoek Gaon Aole”

Transportonderneming
P.Moerbeek
Keesomstraat 6

4631 GZ Hoogerheide
Tel: 0164 - 613594

E-mail: 
pmoerbeek@planet.nlVoltweg 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

sponsor van de fruitmanden
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Muziek  R v/d Bergh / J.de Vos 
Tekst: F.Hoendervangers / V.Huijgens
Snoekencombo met snoekenkoor 2006

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

Couplet:
Snoekskes en snoekinnekes
Alles aon de zwier
Meej un karreke of un slee
Emme we plezier
Iederjin goed opgelet,
‘t fjeest komt ur wir aon.
Niks meej te maoke
Laot de bus mar gaon
Ik zen in Wjeeldrecht
Meej mun lappe aon.

Refrein:
In oew vodde en baole,
Kunde de snoek gaon aole.
Aol oew spulle van ’t zolder
Ut maok nie uit wa’t is.
Zowa bulle en baole,
Schiet alles is lekker aon.
In de kroege en zaole,
Is ut jin gwroot fjeest,
Gao de meej de snoek aole,
Dan zè dur bij gewist.

Couplet:
Kun de gij un kunstje doen,
Da ziet ur goed uit.
Meej un sok of  bazeloen,
Streepke of ruit.
Van oew kop tot aon oew tjeen,
Kleej d’oew eige aon.
Gao d’as cowboy, zwerver of ba-
naon.
Dweile, hosse, achter dun oogeid 
aon.

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

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!

Beste Snoeke , Snoekkinne, Snoekskes en Snoekkinnekes

Wat gaat het dit jaar toch geweldig worden. Ik mag voor de 
tweede keer naast Prins Fon dun 1e  lopen. 
En daar ben ik als Nar Crammeke trots op. 
Ik zal hem niet teleur stellen en vooral niet met het motto in 
Geure en Kleure.
Ik zal hem eens wat groen en geel laten zien dit jaar en de 
geure laat ik dit jaar aan iemand anders over, want daar ben 
ik niet zo best mee. 

In het complete nieuwe pak met wat fellere kleuren komt het 
helemaal goed en daarvoor wil ik Wies Cleiren en Noël Tim-
mermans wel bedanken want zonder hun had er geen nieuw 
pak gekomen natuurlijk. 

Nu alleen nog de 11 jaar volmaken maar dat is denk geen 
probleem, althans als de Prins mij kiest dan, dat is niet onbe-
langrijk! 

Ik hoop jullie allemaal te zien langs de kant van de weg als 
de optocht langs zal gaan trekken, want het wordt dit jaar wel 
een mooie kleur-
rijke en geurrijke 
optocht

Tot carnaval 
Snoeken , Snoek-
kinne, Snoekskes 
en Snoekkinne-
kes!
Nar Crammeke

http://


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 gewoon voor een lekker pilsje en een praatje 

Hoogerheide, 4631 GC 

  0164 - 612 421/  
06-23456789  

Wallebal 2017
Geachte Snoeke en Snoekinne,
Ik hoop dagge er dees jaor un goeie neus vur et en dagge niet kleureblind zijt’. 
Want het motto is ‘in geure en kleure’.  Zo ok bij ons op ut Wallebal. Daor kun du 
in geure en kleure alles uit de doeke doen, want ge hoef gin verstand van zaken 
hebbe om  te weten waor ge over loopt te slap ouwhoere.  Gezelligheid is troef en 
dat da werkt, da blek wel want we bestaon al heel wa jaor.  En ut belooft ok dees 
jaor da wir te worre. Hierbij zijde allemaol uitgenodigd op zaterdag 18 februari bij 
Café Non Plus Ultra, aanvang 21.00 uur. De toegang is gratis. 
En muziek is gewaarborgd want de bands dragen het Wallebal un warm hart toe 
en geve un mooie kleur aon de avond. Kom allemaol want dan ga de alles in geure 
en kleure aonschouwe. 
Doe allemaol un kleurig carnavalspakske aon en veul 
plezier zulle wij zo zegge!

De 47 elfjes

Nieuwe Boerin Jojo

Ik wil me eventjes voorstellen: Boerin Jojo is de naam!
Als moeder van Nar Crammerke ben ik bij de Boerenploeg gekomen en vervolgens is ook mijn dochter Jeugdnar geworden bij KS de Snoeken.
Natuurlijk kan je dan niet achterblijven en heb ik de Boerenkiel aangetrokken. 
Je zult mij vast en zeker wel een keertje tegenkomen! Is het niet bij de Jeugdar Nina, dan wel bij Nar Crammerke.
Verder wens ik jullie allemaal een hele goede Carnaval!

Groetjes,
Boerin Jojo



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

 
KvH juni 2009 – Voorstel wijziging procedure huuropzegging  0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DUURZAAM 
KLANTGERICHT 
ONDERNEMEND 

Ontwikkelingen 2017: 
 
Sloop en start nieuwbouw  
14 woningen 
Molenstraat/Jef Adriaansenstraat  
Hoogerheide 
 
Oplevering 3 appartementen 
’t Blickvelt Woensdrecht 
 
Oplevering 25 appartementen  
Tervoplein Putte 
 
 

Meer informatie?  
www.wswoensdrecht.nl,  
bel 0164-613313 of kom langs 
 



 

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
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L.C DESIGN
Kledingreparaties en vermaak

L.A Cleiren
Coupeuse

0164-616549
geopend maan-dins-vrijdag

10.00 tot 17.00

B
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Darten 
Biljarten 
Feesten & Partijen 
(120 zitplaatsen) 
 
 
 
 
 
CAFÉ BOULEVARD 
Raadhuistraat 119 
4631 ND Hoogerheide 
Tel: 0164-612372 
 

CAFÉ BOULEVARD 

 

Darten 
Biljarten 
Feesten & Partijen 

Email: boulevardhoogerheide@gmail.com 

Schade  
gereden?
Bel Autoschade 
Fred van den Bergh!

) 0164 67 43 75

www.autoschadevandenbergh.nl

autoschade 
van den Bergh

Autoschade  
Fred van den Bergh
Putsmolentje 11
4641 SK  Ossendrecht
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䠀攀琀  匀瀀攀欀琀愀欀攀氀戀愀 氀
眀漀爀搀琀  洀攀搀攀
洀漀最攀氀 椀 樀欀  最攀洀愀愀欀琀
搀漀漀爀㨀

䐀椀琀 樀愀愀爀 椀猀 栀攀琀 匀瀀攀欀琀愀欀攀氀戀愀氀 攀攀渀 最爀漀漀琀

䜀䔀䴀䄀匀䬀䔀刀䐀 䬀䤀一䐀䔀刀䈀䄀䰀℀℀
圀攀 最愀愀渀 猀愀洀攀渀 稀椀渀最攀渀Ⰰ 搀愀渀猀攀渀Ⰰ

洀愀猀欀攀爀猀 洀愀欀攀渀Ⰰ 攀渀 渀漀最 瘀攀攀氀 洀攀攀爀℀ 
䔀渀 愀氀猀 愀昀猀氀甀椀琀攀爀 琀爀愀欀琀攀攀爀琀 搀攀 䠀攀爀戀攀爀最 愀氀氀攀

欀椀渀搀攀爀攀渀 漀瀀 攀攀渀 氀攀欀欀攀爀 昀爀椀攀琀樀攀℀℀

㐀⸀　　甀 ⼀ 㤀⸀　　甀
䌀愀昀 搀攀 䠀攀爀戀攀爀最
栀攀琀 瘀攀爀瘀漀氀最
伀甀眀攀 刀愀攀搀琀栀甀礀猀瀀氀攀椀渀 㐀
䜀刀䄀吀䤀匀 䔀一吀刀䔀䔀

㔀 昀攀戀爀甀愀爀椀 ㈀　㜀

“ In geure en kleure kunde 
bij ons komme keure “



Foute Mega	  Party	  
• Q	  Music	  Foute Party
• Jettie Pallettie
• Dikdakkers
• De	  Sjonnies

Hollandse Avond
• John	  Paul	  Chacon
• Jeffrey	  Heesen
• Tamara	  Tol
• John	  West
• Lange	  Frans
• Dennie Christian
• Helemaal Hollands
• Frans Bauer
• DJ	  Dave

Pop-‐ &	  Rockavond
• Blender
• Nytrox
• Mooi Wark

www.BWF17.nl

Maak	  gebruik	  van	  de	  combikaarten!!!

Op	  Koningsdag	  vanaf	  
11:00	  uur	  Zeskamp
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Programma 2017

Vrijdag 03 februari
Bezoek aan jubileumfeest 22 jaar Stichting Wjeeldrecht 
bij café de boulevard

Zaterdag 04 februari
Prinsenbal. 
De Prinsen en hun gevolg uit Sanegat, Put en Buntland 
en Wjeeldrecht willen u graag ontvangen.
Dit zal plaats vinden in de Biezen in Putte. 
Aanvang 20:00 uur

Zondag 05 februari
`s Middags Kinderbal  in café de Herberg Het Vervolg. 
Georganiseerd door Nuk Me Niks, Ier Eddut, 
de Bokkerijders en K.S. de Snoeken.

Zaterdag 11 februari
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 een gratis kop koffie met een broodje 
geserveerd door het Kloosterhof.

`s Avonds wordt er door Die Edelweiss buben  
de Tonpraotavond georganiseerd in de zaal van 
Grandcafe Eeterij Le Soleil.   

Zondag 12 februari 
Organiseren (bij voldoende deelname) de 4 carnavals-
verenigingen van onze kernen het Gehandicaptenbal in 
het Kloosterhof. 

Zaterdag 18 februari
`s Middags : Het Grwoot Wjeeldrecht Dikteej in 
Café `T Klavertje
Deelname is gratis en voor alle leeftijden. Aanvang 
14.00 uur.

‘savonds Bezoek aan het Wallebal van straatvereniging 
de Straat in café Non Plus Ultra in Woensdrecht.

Dinsdag 21 februari
Prins Fon I en gevolg brengt een bezoek aan de 
Boerenbroodmaaltijd van  Verzorgingshuis Heideduin  
voor een gezellig samenzijn en een loterijtje en samen 
dweilen op de vloer.

Vrijdag 24 Februari
Bezoekt Prins Fon 1 en gevolg basisscholen voor hun 
carnavalsoptocht 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 25 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 Gemeenteraad .
Hierna zal de officiële sleuteloverdracht aan 
Prins Fon I plaatsvinden. 

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 2017.

’s Avonds om 19:00 uur in de kerk van Hoogerhei-
de waar een carnavalsdienst
 is georganiseerd door K.S. de Snoeken  i.s.m. het 
kerkbestuur
Ook zal die avond de prijs voor de mooiste horeca-
versiering worden uitgereikt .
Daarna zal Prins Fon 1 aan diverse horeca 
gelegenheden een bezoek brengen.
Waaronder ook het bekende Bokkerijdersbal. 

Zondag 26 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 poffertjesbal van de Scheldezo-
nen in het M.F.C. Kloosterhof.

‘s Avonds is er dan weer als vanouds het gezellige 
Wjeelbal van dweilband Ier Eddut.

Maandag 27 Februari
 ’s Morgens zal Prins Fon 1 en de Nar, grootste 
Boer en de Garde een bezoek brengen aan Maria-
hove in Ossendrecht, om onze verpleging behoe-
vende inwoners van Wjeeldrecht een fruitmand te 
overhandigen. 



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

’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 
M.F.C Kloosterhof  waar de prijsuitreiking van de optocht zal 
plaatsvinden.

`s Avonds gaat Prins Fon I met gevolg  naar diverse 
horecagelegenheden in Wjeeldrecht alwaar er gedweild kan 
worden onder begeleiding van een stukje Wjeeldrechtse 
muziek.

Dinsdag 28 Februari
s`Avonds algehele sluiting Carnaval 2017. 
Eerst is het de beurt aan de kinderen 
om vanaf 18.00 uur verzamelen 
Locatie word bekend gemaakt via de media of kijk 
op onze website of op facebook
na nog wat spelletjes en activiteiten gedaan te hebben gaan 
we naar 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 
gemeentebestuur waarna we met z’n allen voor de laatste 
keer het carnavalslied van 2017 nog een keer zullen zingen. 
We hopen dat we kunnen terug kijken op een geslaagde 
carnaval waarna we de voorbereidingen kunnen gaan treffen 
voor 2018. 

Vervolg programma 2017

Raadhuisstraat 77                          4631 NC Hoogerheide
Postbus 74                                   4630 AB Hoogerheide

              T 0164-620308                                    F 0164-610306
M info@henris-me.nl        W http://www.henrisfashion.nl

   
Wilt u in het vervolg als eerste op de hoogte
zijn van nieuws over Henri’s? Meldt u dan 
aan voor onze nieuwsbrief.

PRIJSVRAOG 2017
Welk lid (zijnde geen erelid)van KS de Snoeken is het langst bij de 

Carnavalsstichting?

Antwoord kunt U per mail sturen naar:
info@ksdesnoeken.nl of naar

wjeelnuuws@ksdesnoeken of naar
voorzitter@ksdesnoeken.nl  of naar
 secretaris@ksdesnoeken.nl of naar
penningmeester@ksdesnoeken.nl
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De Jeugdhoek

Hallo allemaal. 
Ik ben Kaylee Akkerman en ik ben 10 
jaar.
Dit is de 2e jaar dat ik prinses mag zijn.
En ik vind dat zo leuk dat ik het nog jaren 
wilt doen!
Helaas ging de in en optocht vorig jaar 
niet zoals het moest door het slechte 
weer.
De intocht werd aangepast zodat we vei-
lig lager kwamen te staan en de optocht 
werd 2 keer afgelast dit vond ik heel erg 
jammer.
Ik hoop dan ook dat we dit jaar het wel 
mogen doen zodat we de volledige car-
navals gevoel mogen hebben.

Groetjes Kaylee Akkerman

Hallo Snoeken, Snoekinne, Snoekskes en Snoekinnekes,
Ik ben Robin lonis en ben voor het tweede jaar jeugdgarde
Vol trots sta en loop ik dit jaar weer naast garde looike
al zag het er vorig jaar anders uit, maar ik ben toch blij dat hij  nog 2 jaar 
doorgaat
Wat ik het leukste vond van vorig jaar was het voor de eerste de intocht te 
lopen naast en op de politie auto

Tot op een van de kinderbals, intocht of optocht

Met garde groet
Jeugdgarde Robin

Hoi Snoeken, Snoekinne, Snoekskes en Snoekinnekes,
Ik zal me effe voorstellen. Ik ben Jeugdnar Nina en ben bijna 13 jaar oud.
Dit jaar mag ik voor het eerst naast Jeugdprins Martinus lopen. 
Zelf wilde ik al bij de jeugdploeg komen van KS de Snoeken. 
Ik zal jullie zeker niet teleurstellen en heb er heel veel zin in en natuurlijk 
hoop ik dat jullie dat ook hebben.

Tot op het eerste Carnavalsbal!
Met Narregroetejes,
Jeugdnar Nina

Beste, Snoekskes en Snoekinnekes 
Hier ben ik weer Prins Martinus d’n jiste. Dit is al weer het derde jaar dat ik 
jullie  jeugdprins mag zijn.
Maar het er is me iets opgevallen en dat is dat de snoek met z’n vinnen in 
het zand staat. Eerst stond hij op een mooi plekje midden in het dorp. Daar 
had hij een mooie grote vijver. Toen moest hij daar weg en werd in een klein 
bakske gezet in een donker hoekske. Hier stond nog wel water in. En nu dit. 
Mijn verzoek is daarom ook aan de burgemeester of de wethouder of ze de 
snoek eindelijk weer in het water willen zetten in plaats van in het zand. Nou 
ik moet weer verder met voorbereidingen te doen voor carnaval. Ik hoop dat 
ik jullie allemaal ga zien bij carnaval zodat we er weer een leuke feest van 
kunnen maken

Groetjes,
Prins Martinus d’n jeerste

Hallo ik ben Roel Nooij ik ben 14 
jaar oud en kom uit Ossendrecht. 
Ik ben net nieuw bij Ks De Snoe-
ken ik ben boer en ik zal het heel 
leuk vinden om heel veel mensen 
te zien die komen kijken in veel 
geuren en kleuren.

Vriendelijke groet Roel

Hallo lieve lezers....ik ben lana ruiter en ben 10 jaar oud.
En ik ben met carnaval prinses van woensdrecht.
 Dus als prinses mag ik naar de school optocht misschien wel in een praal-
wagen.
ik ga verschillende bezoekjes brengen waaronder.Het gehandicapten 
bal,poffertjes bal,kinderbad in de herberg. En nog veel meer...maar mis-
schien zie ik jullie dus wel met de carnaval alaaf....

Gr lana ruiter

Beste snoekskus en snoekinnekes,
Hier ben ik dan weer , voor het tweede 
jaar jeugd grootste boer.
Ik heb er veel zin in om samen met jullie 
er een feest vol geuren en kleuren van te 
maken.
Ik hoop jullie dan ook allemaal tegenko-
men in het altijd gezellige wjeeldrecht!!!
Oudoe 
Boer Moaj



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 

Nuuws van de Boys Zonder Naom.
Om mar metjeen van start te gaon; we doen wir meej veur dun 13e kjeer in 2017!
T’is wel te hoope dat dees jaor d’un optocht gewoon dur gaot in 2017 en dan zonder dieje 
aarde wiend. Ut ies al moejluk genog om alles te bekostige en dan ok nog geld mies lwoope 
van dieje optocht en dan ok d’un Schoojwaoge.
Mar gelukkig emme w wel ’n nette kompensaosie veur d’un optocht gekreege.
Dees jaor emme we ’n waoge jeel veul gerestaurjeerd en djeels gevaarfd.
Daorbaajemme we gejeel zel ’n autoo totaol verbouwt meej ’n klein aopke van mar liefst 6 
meeter woogte en dus vrij groot en jeel mooj om te zien.
Daor et Justin dees jaor zelf de contoere ingespoote en ’t resultaot is leuk.

Wesley et zich beezig geouwe meej alle beweeginge op en onder d’un waoge. Da waore d’ur 
dees jaor extra veul en nog ’n uitdaoging waant we gaon dees jaor ok meej hydroliek waarke 
en da’s gejeel nuuw veur oos.

De waoge zelf pakt ok ’n bietje grwoot uit! Kek mar tijdes de optogte. De waoge wor gedouwe 
in plek van trekke en da’s veur oos ok de jirtste kjeer, wa dan ok wjeer grwooter is geworre.

D’ur zen wir nuuwe leeje baaj d ‘un klub en da zen Martien, Gijs, Leon en Kees. 
Jeugd kan d’ur altijd nog baaj.
De rest van d’un klub zen beezig gewist aon ’t verder opknappe van de waoge.

Ok dees jaor djeele we wir wa snoep uit veur de kleine kijkerkes.
O ja, dees jaor emme we ok wir een loogobörd en jasse meej daorop oos loogo, gesponsoord 
gekreege.

Ok dees jaor emme wij wir veul zin om aon alle optogte meej te doen.

Veul Carnavalesk plezier geweenst van Boys Zonder Naom!!!!
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   Stichting Openbare Feestelijkheden

Beste Snoeken en Snoekinnen, Snoekskes en Snoekinnekes 
Vorig jaar was een jaar met veel pech. Tot twee keer toe moesten we vanwege slecht weer onze geweldige 
optocht afgelasten. En het was nog wel het jubileumjaar van onze Karnavalsstichting De Snoeken. 
De mooie traditie van het bouwen van de mooiste wagens uit de regio moet behouden blijven. We zijn onze 
sponsoren dan ook geweldig dankbaar dat we het sponsorgeld mochten houden en daardoor toch nog een 
bijdrage konden leveren aan de hoge kosten die de bouwclubs hebben om voor onze dorpen een geweldig festijn neer te zet-
ten.
Dit jaar gaan we voor goed weer, en als je een beetje de bouwclubs volgt op Facebook, of naar de open dag bent geweest, 
heb je al kunnen zien dat er weer geweldig hard wordt gewerkt om ook in 2017 te zorgen voor een geweldige optocht. Als de 
bouwers uit onze gemeente en de bouwers uit omliggende gemeentes, die al jaren zorgen voor een geweldige optocht, nu al 
weer zo goed bezig zijn, gaat het helemaal goed komen in 2017. De bouwcultuur in onze gemeente is er één op trots op te zijn, 
en dat moet zo blijven. Zorg dat je erbij bent dit jaar.
We nodigen dan ook iedereen uit om op maandag 27 februari te komen kijken naar het geweldige spektakel  ‘D’n optocht van 
Wjeeldrecht’ met als motto “In geure en kleure”. Naast de geweldige wagens die onze bouwclubs weer met veel noeste arbeid 
voor het publiek hebben gebouwd, willen we vooral ook de jeugd vragen om hun wagentjes die zij voor de optocht van school 
maken, ook in onze optocht te laten zien aan het grote publiek. We gaan er een extra feest van maken, we moeten per slot van 
rekening een jaartje inhalen en het jubileum van K.S. De Snoeken nog even overdoen. Ook wil ik vragen wanneer je aan de 
kant staat te kijken, om onze bouwers te steunen met wat geld voor de schooiwagen. Dit komt 1 op 1 terecht bij de bouwclubs 
die daar weer de kosten van een wagen voor het volgende jaar mee kunnen betalen. Dank namens de bouwclubs voor de gulle 
bijdrage.
Voor het inschrijven van de wagens, muziekgroepen en grote groepen verwijzen we naar onze website www.sofnieuws.nl waar 
een inschrijfformulier te vinden is. Kleine groepen,  paren en enkelingen kunnen via de website inschrijven of op de dag zelf in 
‘t Blickvelt in Woensdrecht bij het Col. Whitakerplein (start optocht) tussen 12.00 en 13.00 uur. 
Zet het in je agenda 27 februari Carnavalsoptocht Wjeeldrecht
Start Col. Whitakerplein 13.30 uur    
Dorpsstraat, Nieuweweg, Raadhuisstraat, Antwerpsestraatweg, Huijbergseweg, MFC.
Prijsuitreiking MFC Kloosterhof na afloop van de optocht met DJ en onze bandjes op het podium in MFC het Kloosterhof tot 
dan. 
Team Stichting Openbare Feestelijkheden 



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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  Het Raedthuys
  eten & drinken

Ouwe Raedthuysplein 8
4631 VX Hoogerheide 
0164 652 060

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

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



Ier eddut Nuuws
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Beste snoeken en snoekinne die wel in Wjeeldrecht blijven tijdens den vasten-
avond!
Tis nie waor eej. Krijg ik regelmatig de micro in mijn polle gedrukt. Nou moet ik wok 
ut stukske vur de krant schrijve. Nog eve dan vragen ze net als in 1984 of ik op 
alle instrumente wil speule. Nou ik steek mar us van wal.
In 2016 hebben wij Wjeeldrecht omgetoverd tot Wjeelkantje. Dit was een groot 
succes. Een geweldige zondagavond waarbij de top 4 zich ontpopte tot een stel 
hooligans.  Onze spreekstalmeester, Ja ikke, stond werkelijk meej de bek vol 
tande en dat gebeurt nie gauw.
Het werkelijke hoogtepunt was onze Jeff die meej zijn brommert het cafe in kwam 
bloazen. Wa ne mafkees!

Het omtoveren van Wjeeldrecht naar het Wjeelkantje heeft helaas ook zijn keerzij-
de. Den Herberg werd onbewoonbaar verklaard en moest gesloopt worden. Maar 
ok aan Den Arend was de schaai groter dan gedacht en die gaat de carnaval van 
2017 ok ni mir meemoake. Wa volgt er nog meer. Denk dat we de volgende keer 
maar patent moeten aanvragen op onze ideeën. Want dit loopt aardig uit de klauw.

Daarmee gezegd hebbende weten wij van IER EDDUT nog nie waar dees jaor 
het wjeelbal wordt gegeven. De ideeën bus loopt over. Alle denktanks zijn ingezet. 
Maar we weten ut nog nie. Daarom hou facebook in de gaote Of kom de zondag-
avond gewoon op het geluid en den gezelligheid af. Jen ding sta vast “Wij zijn er”!

Afgelope jaor hebben we afscheid moeten nemen van een GROOT MUSICANT 
John de Vos.
John begon bij IER EDDUT als invalkracht. Dit met volle musical enthousiasme. 
Enige tijd later is John vast bij IER EDDUT gekomen. Regelmatig komme de ouwe 
verhalen boven en John ontbreekt daar zeker niet aan.

Met veel plezier kijken wij terug naar de tijd dat we samen muziek hebben ge-
maakt. John Dankjewel.

Snoeken en snoekinne. De vastenavond in Wjeeldrecht is elk jaar wur stik gezellig.
Wij van IER EDDUT willen de uitdaging aangaan. 
Blijf in Wjeeldrecht 2017 en ge ga gut meej make.
Tot een van dees dage ouwdoe en bedankt eej
Meej de groete van Stifke namens IER EDDUT 2017

En witte dees al;
Da we dees jaor meej de lentefeeste 38 
jaor bestaon
Da RvdB naast een soort stief oma in 
bed ligt
Da ut beter is da Arrie ni mir op de fiets 
stapt
Da Eric wir in boz zit meej dees dage
Da Jeff en Nick bekend zijn van TV
Da micro Fon som nie te verstaan is
Da Fred v B elke dag bloast
Da Rinus airbags spaort mar der nie vur 
uitkomt 
Da John v Z wok wel is onder spanning 
staat
Da Robbert jeste partij gaat speule 
Da Stifke op vraak uit is
Da wij in ut centrum van de oefen lokale 
repetere
Da Herman ut nie erg vind als ut vrouw-
ke wi is op vakanzie gaot 
Da Peter V un dagske ouwer wurd
Da wij Fred van jo van den pegger van 
ko den del erg misse
Da Patrick B mooie natuur fotokes mokt 
Da Sjaak Z wok thuis wel is onder tafel 
slopt 
Da Luc meej die drie dochters wir regel-
matig een nummerke meej blaost 
Da ge op al dees informasie gin rechte 
mag ontleeene
Da ge bedankt zijt da witte 

BC De Papagaai 2017
Wat gaat een jaar vliegensvlug. Het is al zover dat het bijna 
carnaval is.
De bouwers willen na de 2 afgelaste optochten van voirg jaar die 
carnaval vliegensvlug vergeten!

Dit gaf wel aanleiding voor het nieuwe thema: “Vliegensvlug” 
Alles wat in de lucht voorbij komt zie je in de wagen terug; wol-
ken, luchtballon, vliegtuigen, vogels, etc. Dit wordt een zeer 
speciale, aparte verschijning met allerlei effecten van geluid 
en….
Met een nieuwe bouwer die thuis is in de luchtvaart, 
Maurice Kox, gaat het vast goedkomen!

  Komt dit allen zien en horen tijdens     
  de optocht van Wjeeldrecht!!

  Ik ga nu weer vliegensvlug naar het            
  kot om weer te gaan bouwen.

  ** Volg ons op Facebook 
  bcdepapagaai en zie de vorderingen       
  van de wagen **

       Groetjes van de 1e piloot van Wjeedrecht,
BC De Papagaai
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Non Plus Ultra Presenteert:
op 18 februari 2017

S avonds vanaf 21.00 uur in samenwerking met BV de 
straat begint de show in Wjeeldrecht pas echt met wat di-
verse optredens………..

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 18 februari

Meej een Carnavaleske groet vanuit Non Plus Ultra

Bokkerijders zijn op volle toeren!
 
Witte nog van vroeger? Dat geweldige programma met Chiel Montagne? Nou... tis weer helemaal terug van weg geweest.
En in een vorm die nog nooit is gezien!
 
Nederlandse artiesten van toen, maar ook van nu vullen het podium van onze wagen. Ze tonen hun talent aan u en doen 
dat in geuren en kleuren, tijdens de optocht van Wjeeldrecht.
Komt dat zien allemaal en beleef het intenser dan ooit tevoren.
 
Wie kent ze niet? Willempie, Vader Abraham, Herman van Veen, 
Frans Bouwer, Annie de Rooij of Bennie Jolink!
En natuurlijk mag Andre Hazes als prominente gast zeker 
niet ontbreken!
Maar er zijn er nog meer. Herkent u ze allemaal?
Tot ziens in de optocht en met muzikale groet,
B.C. de Bokkerijders
 
P.S.: Wil je ook meebouwen aan- of meelopen met onze wagen, of heb je vragen en/of opmer-
kingen?
Neem dan contact met ons op: secretaris@bcdebokkerijders.nl of 06-20714811
Ook zijn we op Facebook te vinden.
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Ruimte voor DWD

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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Een winkel waar u alles vind voor uw tuin.  Planten, zaden, 
meststoffen, tuingereedschap, werkkleding en -schoenen en 
nog veel meer! Ook voor dierenvoeding voor al uw huisdieren 
en natuurlijk de tuinvogels, niet te vergeten, bent u bij ons 
aan het juiste adres.  

Kooiweg 3 
4631 SZ  Hoogerheide 
0164-620094 
info@ugvwouts.nl 

  

Meer dan lasersnijden...

Wattweg 4
4631 SM, Hoogerheide
+31(0)164-611936
Laser@tummers.nl
www.plaatwerk.nl
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Veur ne keirs in de goeje geur en kleur, 

bende bij oos aon de juiste deur meej 

ooze handgemaokte keirsen………………..                                                                                  

 

 

Maxburgh 5 – 4702 CP Roosendaal -- tel. 0165-795353-- www.candlesbyelisabeth.nl 

 

 

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 Rinni zurge nie alleen vur warmte in Wjeeldrecht !! 

 Voor urgente CV storingen 06-29002338 


