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2020
’t Ies nie te fielemme.

Leste Veraoltje van Priens Fon den Jirste.
Nou, ’t ies dan toch aongebrooke, ’t ellufde jaor as Priens Fon den Jirste. Wa ies de tijd aard 
omgegaon! ’t Ies gewoon nie te fielemme.
Mar omda ’t nu m’n leste jaor ies, gao iek vur de nie dialektkenners ’n biet je over in ’t ABN 
meej ier en daor ’n kwienkslag naor ‘t Wjeeldrechts !
Die 11 jaar was een hele mooie tijd, waarin toch wel heel veel is gebeurd. 
We hebben veel gelachen maar ook getreurd. 11 jaren heb ik met veel trots dat prachtige pak 
mogen dragen, voor de kenner 2 pakken. Gemaakt door onze hofcouturière  
Wies van LC designs en zeg nou eerlijk, ’t zijn werkelijk prachtige pakken!
11 jaren lang heb ik  de Wosdrechtse politiek gevolgd, 2 Burgemeesters heb ik 
meegemaakt. Twee geweldige mannen, maar ook 2 hele verschillende mannen. 
Eentje, Marcel was heel lang en een trouble shooter, dat blijkt wel uit zijn tijdelijke aanstel-
lingen allemaal en de andere, Steven, was een stuk korter. Marcel was ook wat serieuzer dan 
Steven.  Wethouders heb ik ook nogal wat versleten. wel is ’t me 
opgevallen da ze steeds jonger worden.
Raadsleden, ach da’s een komen en gaan.
Ik heb vooral Hoogerheide zien veranderen. Viaduct in de Onderstal weg. Randweg erbij, 
een rondweg met uitzicht op de skyline van de BASF. Hele nieuwe 
appartementencomplexen. Hoogbouw, een heel nieuw plein. Kroegen  zien verdwijnen en 
ook wee zien komen.  De Raadhuisstraat 80 keer zien veranderen. Soldaten en 
wielrenners op de rotondes, te veel om op te noemen.
KS de Snoeken bestaan nog steeds en daar ben ik wat trots op. Een Stichting van echte
Wjeeldrechtenaren en dat blijft nog vele jaren zo. 
Wat de toekomst nog gaat brengen, we zullen ’t gaan zien. Zeker is wel dat dit jaar mijn 
laatste jaar als Prins van Wjeeldrecht gaat worden. Natuurlijk  hoop van harte dat er een 
nieuwe Prins of Prinses zich gaat melden. Maar dat moet toch wel lukken lijkt mij. 
Want wie wilt er nou niet dat prachtige pakske aantrekken en dat hoeven echt geen 11 jaren 
te zijn hoor!
Als ik dan terugkijk en ze vragen aan mij, wat was nu het mooiste dat ik in al die jaren heb 
meegemaakt , dan zal ik zeker de ziekenbezoeken zeggen! Als je de mensen toch ’n beetje 
zonneschijn kunt brengen in die donkere wintermaanden dan is dat echt heel  gaaf.
Wat ook heel mooi was, waren die blije kindergezichtjes tijdens de kinderbals en 
schoolbezoeken.
Maar ’t echte hoogtepunt is toch elke jaar wel  d’n  optocht. Al die prachtige creaties die 
de bouwclubs met blote handen hebben gemaakt, da’s echt geweldig en dan ook nog op die 
mooie Prinsenwagen mogen staan. Dat is werkelijk een hele eer!
Heel veel steun heb ik gehad aan Ella, m’n eigen Prinseske.Die samen met mij die 11
jaren heeft beleefd. Ook voor Ella was ’t niet altijd makkelijk en ze heeft zichzelf 
helemaal  aangepast aan haar Prins Fon . Ben haar hiervoor dan ook ontzettend dankbaar.
Iek gao geniete van m’n leste jaor as Priens, nog jinne kjeer die zieke meese ’n art onder de 
riem steeke, nog jinne kjeer geniete van al die lachende kiendergezichtjes, nog jinne kjeer ‘t 
50 plusbal ien mun Priensepak, nog jinne kjeer de Boeremaoltijd as Priens, nog jinne kjeer 
de afsluiting van de Carnaval as Priens en dan is ’t gedaon. 
Wjeeldrechtenaore, ’t waor me ’n jeele grwoote jeer om jullie Priens Carnaval te meuge 
zijn, meej trots em iek da pak gedraoge en iek zal jullie zeker as Priens  gaon misse. 
Bouwclubs en muziekbands, allemaol jeel veul bedaankt wa jullie veur de Carnaval emme 
betjeekent en nog steeds betjeekene. Blef allemaol de Carnaval woog in ‘t vaondel ouwe! 
Carnaval kan nie zonder gullie, mar gullie ok nie zonder Carnaval!
Wjeeldrechtenaore, ’t gaot jullie allemaol goed! Wjeeldrecht da schoone plekse aon 
de Brabantse Wal, jou blef iek altijd trouw!
Priens Fon den Jirste en de leste.
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Snoekennieuws van de Voorzitter

Weer is er een jaar omgevlogen! Wat gaat de tijd toch hard! Weer een jaar dat er heel veel is gebeurd en dat niet alleen bij 
onze Stichting! 
Een jaar met lief, maar ook, helaas met leed en we denken dan terug aan degenen die ons zijn ontvallen.
Een jaar is het geweest van de metamorfose van de Scheldeweg en van slimme verlichting op de fietspaden.
Een jaar van rustig tevreden politiek bij onze gemeentebestuurders.
Een jaar van droogte en weer nattigheid. 
Een jaar van wederom ons prachtige Snoekenbeeld op de verkeerde plaats. 

Wat brengt ons de toekomst:
Een jaar dat we afscheid moeten nemen van Prins Fon.
Een jaar dat we afscheid moeten gaan nemen van de Kerk in ons mooie Woensdrecht.
Een jaar van 33 jarig jubileum B.C. de Kooi, bouwers van de Prinsenwagen.
Een jaar van halvering van de Top 4 en wederopstanding van de Top 4

Dat zijn nog slechts maar 4 dingen die zeker gaan gebeuren in 2020. Wat brengt de toekomst nog meer? 
Laten we vooral hopen dat we een gezond jaar mogen in gaan en het leed meer op de achtergrond gaat acteren.
Over acteren gesproken, ons motto is in 2020: ’t Ies (nie) te fielemme! Ik verwacht in 2020 met de carnaval heel veel 
cineasten en acteurs. Als (nie) tussen die haakjes staat is het juist wel te fielemme! Onze CD heeft wat vertraging opgelopen 
en zal de eerste week nog niet verkocht gaan worden. Maar als hij er eenmaal is, zal dit mooie kleinood te koop komen bij 
Primera Niels van Elzakker. Natuurlijk zal dat mooie nieuwe Insigne wel te koop zijn. Een stukje handwerk van de bovenste 
plank en natuurlijk een collectors item. Het insigne is beeldend voor het einde van het tijdperk van Prins Fon.
Ik hoop dat we snel weer een enthousiaste Wjeeldrechtenaar gaan vinden, die het mooie ambt van Prins of zelfs Prinses wilt 
gaan vervullen. Dat hoeft echt geen 11 jaar te zijn!

Carnaval blijft zeker nog leven in onze mooie Wjeeldrecht. Een heel verleden hebben we al achter de rug en zeker nog een 
hele toekomst voor ons. Carnaval is het feest van Vrolijkheid, 
Saamhorigheid en Onbezorgdheid. Dit alles doen we samen en brengt iedereen bij elkaar. 

Kijk naar de bouwclubs, met elkaar maken ze weer de meest geweldige creaties die je kunt bedenken! Dat is samenwerken 
in zijn grootste vorm! Deze mensen offeren al hun vrije tijd op, om hun passie uit te kunnen voeren! De beloning voor deze 
harde werkers is het meerijden in de diverse optochten. Beloon ze met een daverend applaus, dit verdienen ze echt!

Vergeet echter ook de dweilbands niet, vele uren van oefenen op hun instrumenten om aan het mooie Carnavalspubliek, 
hun kunnen aan te tonen en vooral te laten horen.

Als voorzitter van KS de Snoeken ben ik er trots op, om aan dit geweldige feest, een bijdrage, met de mensen van Stichting 
KS de Snoeken, te kunnen leveren.  

Voorzitter Fon van Zunderd

HET ADRES VOOR: 
biljarten 
darten 

verenigingen 
feestavonden 

vergaderingen en evenementen 
koffietafels 

en natuurlijk spelen wij op al uw 
wensen in! 

Cafe `t pleintje  
Hoogerheide 

Ralph van den bergh 

Ouwe Raedthuysplein22 
4631VX Hoogerheide 
06-52127827 
 

kom gezellig bij ons langs op het plein want met carnaval is het een groot festijn 
Maandag na de optocht v.a. 15:00 live muziek  
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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
M. Sebrechts
M. Wouts vd Venne

ERE SNOEKEN

De Boerenploeg 
Corné Dingemans
Hans Verheezen
Peter Huijgens
Rinus Pijnen
Wendy Driessens  
Jamai Pals
Karin Elen                        
Marco Borremans 
Johan van Oevelen

De Top 4
Prins :   Fon Van Zunderd
Grootste boer : Theo Verboven
Garde :  Dewi Verheezen
Nar :  Martijn Dingemans
  
 
Hofdame: Nina van Oevelen

Wjeelnuuws 2020
De Jeugdleden
Doran Pals
Kaylee Akkerman
Lana Ruiter
Sem Borremans
Lindsey Revet

Jeugdcoordinator: 
Karin Elen

Vrienden en 
ondersteunende leden

Adri Van Pul
Anton van der wijst
Dré Akkermans
Rien Stok
Vic Huijgens
Ralph van den Bergh
Remy van Zundert
Sebastian Schauenburg

Beste Snoeke en Snoekinne, Snoekskes en Snoekinnekes,

`T is al wir 2020 en we zen druk meej alle vurbereidinge vur d`n karnaval. Tis net unne spannende fielem.
Dees jaor is wel un biezonder jaor waant Priens Fon dun Jirste gao tur meej stoppe nao elluf jaor. Das wel jammer wur.  Ik gao tum wel 
misse.  En ik zen al net zo nuuwsgierig als gullie naor de nuuwe, wie o wie gao ut worre. Wie wit loptie stiekem meej meej oos.
Elaas emme wok leeje aongegeve da ze dur meej stoppe, dus zouwe graag wa leeje durbij wulle emme. Dus agge nouw denkt dieje Boere-
ploeg ken wel wa versterking gebruike,  dan motte moar jins informere bij oos. We kunne wel wa ullep gebruike.
Natuurlek kunde wok jins komme kijke op d`n Remise naor al die schwoone kreasies die gebouwd worre in bouwpeleizen.
Ut worre wir schitterende wagens die op de weg komme. Ge kun ze van te veure al aonschouwe tijdens de open dag 
of tijdens ut waogentjes kijke. En natuurlek tijdens de grwoote optocht op karnavalsmaondag.
Oos motto vur dees jaor ies: `T Ies (Nie) Te Fieleme.
We emme al wa mooije ideekes geoord wa ge kunt toepasse.
We zen dur allemaol benuuwd naor.
Opeluk zien wij mekaore op jin of taander bal, op straot, un kefee, dun intocht, dun optocht en gao zo mar weijer. 
We kunne mekaore dan begroete. 
Oewe linkerdumke aon oew neus.
Veul leut dees daoge.

Meej unne karnavalsgroet,      Grwootste Boer Theodoor.
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Beste Snoeken en Snoekinnen, WJEELDRECHT 2020

“ ’T IES NIE TE FIELEMME ” is dit jaar het motto in Wjeeldrecht. Wordt hiermee al gezinspeeld op het naderende afscheid van Prins Fon 1e 
Prins Fon 1e viert dit jaar zijn 11 jarig jubileum en heeft aangekondigd dat het zijn laatste jaar is als Prins. 
De afgelopen 11 jaar heeft Prins Fon 1e de functie van Prins Carnaval van Wjeeldrecht met veel elan gekweten. 
Ik heb Prins Fon persoonlijk leren kennen als een gedreven, gezellig, sociaal en sponstaan persoon die weet wat van een 
Prins Carnaval verwacht mag worden. 
Vanaf deze plaats feliciteer ik Prins Fon 1e namens het voltallige gemeentebestuur van harte met zijn jubileum en ik 
hoop dat hij betrokken blijft bij de Karnavalsstichting. 
Ik ben ervan overtuigd dat het jubileumjaar van Prins Fon 1e op grootse wijze zal worden gevierd en dat de Prins een 
mooi afscheid krijgt. Hij heeft dit meer dan dik verdiend. 
Ik wens de Snoeken heel veel succes met het zoeken van een goede opvolger.

Niet alleen Prins Fon 1e  maar zeker ook heel zijn gevolg staan borg voor een professionele organisatie en geven op een 
unieke manier invulling aan het carnaval in Wjeeldrecht. 
Hier wordt op een heel eigen wijze en op een gezellige manier het carnaval gevierd. Jong of oud doet mee aan dit gezellige volksfeest. 
Karnavalsstichting De Snoeken heeft ook dit jaar weer een mooi programma in elkaar gezet. Daar mogen ze in Wjeeldrecht trots op zijn.

Beste Snoeken en Snoekinnen,  ik wens jullie allemaal een hele leutige carnaval 2020. Ik heb er in elk geval veel zin in en hoop jullie tijdens de 
carnavalsdagen te ontmoeten. Maak samen heel veel plezier!

Steven Adriaansen
burgemeester

St. Lucasplein 10
4631 LH Hoogerheide

Tel. 0164 - 61 27 93

Hairstyling
Ludwig

Raadhuisstraat 132
 0164 - 66 08 22

Meer dan lasersnijden...

Wattweg 4
4631 SM, Hoogerheide
+31(0)164-611936
Laser@tummers.nl
www.plaatwerk.nl

‘T ies nie te fielemme

Dees jaor stao ik vur d’n jirste kjeer in ‘t gardepak en das nie te fielemme! Ik gao d’r vur zurrege da d’n carnaval dees jaor wir in goeie baone 
wor geleid, löstere zulle ze, de snoeken! En gullie ok natuurlek! De ambetâânte mêêse motte natuurlek uitkèèke da ze gin bekjeuring krèège.
Grwòòtste boer Theodoor ed mijn nie uitgekozen, dus zitten we mar meej mekaore opgeschjèèpt. Das ok al nie te fieleme! We motte ut dr mar 
meej doen. 
Prins Fon ies gelukkig wel gèèf genoeg om te fielemme. Die is dees jaor vur d’n 11e kjèèr priens, waddun prestaosie! Ik zen dan ok faarm fjêêr 
da ik neffe um mag staon met zunne leste jaor. 

Ik gao d’r een stikgeave vastenavend,
ohnee karneval, meej gullie van maoke!

Liefs,
Garde Looike dun 5e 



Met medewerking van:
Ut Nuk Me Niks , Volle Bak, 

Snoekencombo + Snoekenzangers

Karnavalsstichting “De Snoeken”Dankt alle sponsors
en deelnemers van de 28e CD

De Kapper aan huis is
HAIR HOME SERVICE

DIANA

Tel: 06-51533384

Voor Uw complete haarverzorging

Ontwerp cd hoes : Hans Verheezen
Melodie : Anne Cornelissen

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

TEL:0164- 855776

Somers-Hendrikx, Drankengroothandel
Raadhuisstraat 21 Hoogerheide

TEL: 0164-612491

Café ’t Pleintje
Ouwe Raedthuysplein 22 Hoogerheide

Tel: 06-52127827

Restaurant Grill, Boove en Beneeje
Raadhuisstraat 139 Hoogerheide

TEL:0164-612520

MFC Kloosterhof
Huijbergseweg 3B Hoogerheide

TEL: 0164-652309

Café -Zaal Non Plus Ultra
Grindweg 2  Woensdrecht

TEL: 0164-612165

Transportbedrijf   Fa. Oerlemans & Zn
Doelstraat 4  Hoogerheide

TEL: 0164-612637

‘T Klavertje eetcafé
Raadhuisstraat 2 Hoogerheide

TEL:0164- 785664

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

0164-612372

Grandcafe Eeterij 
Le Soleil

Huijbergsweg 19  Hoogerheide
TEL:0164- 612421Witgoedwinkel Zuidwesthoek 

Raadhuisstraat 100a Hoogerheide
TEL: 0164-748748 / 06-29002338

Restaurant het Raedthuys
Ouwe Raedthuysplein 8 Hoogerheide

Tel: 0164-652060

Refrein:
Jel Wjeeldrecht staot te schittere
Me gaon van ’t jaor jellemaol op sjiek
Iedere snoek die staot te glittere
Ge wit gewoon nie wagge ziet
Al is dun optocht een schwoon plaotje 
Deur ut durpke straks
Tis op mun lijf geschreve
Straks ziede mijn bij omroep max

1e Couplet:
Schwone plaotjes ziede gij in 
Wjeeldrecht
Van ’t Zaandfurt tot de bunt
Lwoopte in de kijker,meej oew kijker meej
Of meej nun grwoote stunt
Zoda alles dan wer op de volle toere draait
Mijne rol gaod eve bove mun pet
Als leutacteur dan dweil ik alle straote deur
Ut is jen grwote pret

Refrein

2e Couplet:
Ut schwoonste kiekske van oos mooie Wj-
eeldrecht
Da d’is toch Prins Fon jin
Ellef jaor laank Gwooide n’ie zun lijntje 
n’uit
En steelde n’ie de sjoow
Nou hangt’ie zun schwoon pakske aon de 
willege
En zegt’ie snoeken vaorwel
In geure en in kleure knwoopte ie ut aon 
mekaor
Rooie lwooper die ligt klaor.

Refrein:

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

Uw adres voor 
reparaties, A.P.K. en

schadeherstel van alle
merken personen en

bedrijfswagens

Slagerij Verhaert-Soffers
Raadhuisstraat  136 Hoogerheide

TEL: 0164-612431
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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 !  

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. 

Beste inwoners van Wjeeldrecht en omgeving,
Er is al weer een jaar voorbij en we zijn druk met de voorbereidingen voor carnaval van 2020.
We hopen dat dit jaar op (film)rolletjes loopt want dat past zo mooi in ons motto:  `T Ies Nie te fielemme.
Het wordt wel een speciaal jaar voor ons want Prins Fon I heeft besloten om te stoppen na deze carnaval, dan heeft hij 11 jaar de carnaval 
aangevoerd. En we gaan hem dan ook erg missen.
Natuurlijk komt er ook weer een nieuwe en wie dat is blijft nog een verassing. Dat horen jullie wel op de 11-11 viering.
Helaas hebben er ook wat leden het afgelopen jaar aangegeven dat ze wilden stoppen, dat vonden wij erg jammer en we willen hun dan ook 
hartelijk bedanken voor alle hulp en tijd die ze voor onze vereniging over hadden.  Nu kunnen wij dus wel wat versterking gebruiken, dus als jullie 
zin daarin hebben laat het maar aan ons weten.
We hebben weer een volle agenda met veel activiteiten, carnaval leeft nog volop in Wjeeldrecht. Daar zijn we best wel 
trots op.
Natuurlijk zijn jullie ook van harte welkom op de open dag of op het wagentjes kijken. 
En vanzelfsprekend op carnavalsmaandag tijdens de optocht.
Graag zien wij jullie tegemoet tijdens het carnavaslfeest.

Speciaal hartelijke dank aan Stichting Openbare Feestelijkheden voor al hun hulp bij de intocht en de organisatie van 
onze mooie optocht.
Iedereen veel succes en veel leut deze dagen.

Met carnavaleske groet,     Dun Sik van de Snoeken.

Snoeke en Snoekinne Snoekskes en Snoekinnekes,
Iek ben dees jaor vur ’t jist nar. Al zèèn iek niej gekooze, oop iek toch da jullie da niej aareg vinne. Iek vin ’t ’n jeele eer om naost priens Fon te 
meuge staon. Vur Fon ies ’t z’n ellefde jaor en da iek dan daor neffe maag staon, da ies un eer. Al ies ’t motto ’niej te fielleme’ oop iek da jullie ’t 
leste jaor van priens Fon goed op fiellem zette. Iek eb m’n naom nog niej verteld, m’n naom ies nar Tino. Iek oop da iek dees jaor veul meej jullie 
kan dweile en osse op de daansvloer en da me d’r un mwooi leste jaor vur priens Fon van kuunne maoke. 



11 jaor trug
“We Knwoope ut aon mekaor”

Transportonderneming
P.Moerbeek
Keesomstraat 6

4631 GZ Hoogerheide
Tel: 0164 - 613594

E-mail: 
pmoerbeek@planet.nl

sponsor van de fruitmanden
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Muziek  R v/d Bergh 
Tekst:  M.Verheezen/V  Huijgens

Snoekencombo met snoekenkoor 
2009

   
   
   
  
  
  
  
  
  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   
   
            
            
            
            
          

 

Refr:
oos vic vur ‘t leste jaor,
oe a d’ij da doet,da was toch jil stik goed.
ok d’n ofkapel die et un fjeest,
die gaon ok al 11 jaor mee.
We knope ut aan makaor,
ok al val ta soms nie mee.
lot de moed nie zakke,val t’r wa te 
plakke,knoop ut nou mar aon mekaor!

Couplet:
Ja ut is prins Vic zunne leste,
Mar aan alles komt een eind.
Ratske zegt bedankt,Looike blaast z’n 
toet,grwootste boer die vin ’t mar niks
Alles in de kleuren geel groen
Mee z’n alle motte we ut mar doen
Nie van slag te rake,snoek,
Een nieuwe prins,daar motte we naar op 
zoek

Refr.
He snoeke en snoekinne,
Eddut al gehoord,oos vic schee t’r mee uit
Op zoek naar een nieuwe prins
Hofkapel blaost 11 jaar mee
Die doen nie onder vur de rest
Knoop het nou eens aan mekaar
Lekker ff knope,veul zulde nie 
zwete,knoop ut nouw mar aan mekaor

Couplet:
kek oos clubke nou ‘s ier staon zo.
we zen nog lang nie uitgefjeest.
Leure mee ceedees,en wa dal nie meer.
We gaon gewoon langs elke deur.
Mense denke soms”wa dun zeur”
Mar we gaon toch mar gewoon
We late ons nie ut veld uit slaon,
Ut gao toch om ons verdere bestaon!

 
 

’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 

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
2017 In geure en kleure
2018 ’T is belle geblaoze
2019 We gaon in ‘t net

Ontwerp - aanleg - onderhoud

Voltweg 23 4631 RS Hoogerheide ( 0164 ) 613344

www.proptuinen.nl
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                   Staalconstructies
                 Trappen en bordessen
                Las- en reparatiewerk
              Montage
            Stalen ramen en deuren
          Plaatwerk
        Draai en freeswerk
  
       Postweg 8
     4631 RZ Hoogerheide
   Tel. 0164 - 610107
  E-mail: info@hvbconstructie.nl
 internet : www.hvbconstructie.nl    

T’is toch nie te fielemme,
Jao het motto zeg ut al, ik oi ut nie vurwacht Fon 11 Jaor prins van Wjeeldrecht. Das toch nie te fielemme das guwoon iets om enorm trots op 
te zen. Zelf em ik 2 jaor dun eer g’ad om neffe um te meuge staon. Daorom ist ut motto wok zo toepasseluk enorm goed gekozen as ge ut mijn 
vraogt. Fon vanf deze zijde kan nie anders zeggu oop dagge un jill schwoon jaor maj gaot maoken.We kijken er allamaol enorm naor uit maor we 
weten bijna zeker daggut allemaol goed gaot komen. Mooi dagge in die 11 jaore jill wjeeldrecht in oewe hart et kunnen sluiten. Zelf heb ik wok 
maj meuge maoke oe da Fon meey onze minder bedeelde zieken en bejaorde omgaot Fon weet heel vlug de gevoeluge snaor te raoken. Wok ut 
regelen rond du fruitmanden is wok behoorluk ut de koker van ons zeer gewaordeerde prins. Aonemersbedrijf De Nijs-Soffers wille we dan wok 
wer enorm bedanken hier veur.

Huishouwelijke mededeling: Jao wok deze mot er helaos in, aongezien we best wel wa nuuwe aonwinst emme binne de stichting jonge aonwas. 
Is het nog steeds er enorm aon trekken. Wok hebben we een aontal leden die al ruim 20 jaor mee draoien, en jao wok ikke raok dan un bietje vast 
geroest. We zitte eigenlijk best te springe om nuuwe ideejkes. Maor wok nuuwe inzichte. Dus zijde Man of Vrouw maok allemaal nie uit blef nie 
aon de kant staon maor kom oos versterken. We kunnen jullie ullup goed gebruiken. Mag toch nie zo zen dat de carnaval in
wjeeldrecht zou vurdwijnen om dat we in leden aantal ut nie mer vurmakaore kunnen krijge? Mocht interesse emme sprek eens van ons leeje aon. 
Of stuur un mailtje naor oos secretaoris. secretaris@ksdesnoeken.nl
We kijku enorm uit naor oewe komst.
Vanaf hier gaon ik nou sluiten en wens iedereen un geweldige carnaval toe. Zeker in dees feestjaor mede allemaol wok mogeluk gamaokt dur de 
cafés hier op Wjeeldrecht. 

Boer (Rats)

Reserveer deze datum in uw agenda!
Lichtstoet 2020 op 25 April 2020, te Hoogerheide.



verzekeringen
pensioenen
hypotheken
financiële planning
risicomanagement (mkb)

Antwerpsestraatweg 78, Hoogerheide  |  0164 612 494  
info@goossens.org  |  www.goossens.org
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Grand Café eeterij  Le Soleil 
Huijbergseweg 19 

Hoogerheide, 4631 GC 
Voor al uw feesten en partijen, 

diners en catering 
Ook gewoon voor een lekker pilsje 

 en een praatje 

  0164 - 612 421  

Gehele carnaval geopend 
WOENSDAG HARINGHAPPEN       
iedereen is van harte welkom 

Reserveer deze datum in uw agenda!
Lichtstoet 2019 op 13 April 2019, te PUTTE.

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

WSWOENSDRECHT VASTGOED B.V.

Daar kun je op bouwen!

Woningstichting Woensdrecht
Jan van der Heijdenstraat 14
Postbus 54, 4630 AB Hoogerheide
Website www.wswoensdrecht.nl
E-mail info@wswoensdrecht.nl
Telefoon 0164 - 613313  
Fax 0164 - 612116

Woningstichting Woensdrecht

Ruimte voor DWD
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De Jeugdhoek

Hallo mijn naam is Lindsey. 
Dit word mijn 2e jaar bij de snoeken. 
Verleden jaar ben ik begonnen als jeugd boer en dat 
was heel leuk. 
En dit jaar mag ik meedoen als jeugd garde en ik 
hoop dat het weer een leuk jaar word. 

Snoekskes en snoekinekkes
Mijn naam is kaylee,
Julie kennen mij al een paar jaar als prinses. Dit heb met heel veel 
plezier gedaan. Maar de jurkjes werden te klein.
Dus als er nog meisjes zijn die prinses willen worden bij de snoeken, 
meld je dan snel aan. Maar dit jaar mag ik als grootste boerin kaylee 
bij de jeugd top 4 komen opdagen. Het lijkt mij ontzettend leuk om met 
grootste boer theodoor dit jaar weer een grandioos karnaval te vieren. 
Groetjes grootste boerin kaylee.

Hoi allemaal.. 
Ik ben Lana en mag al een aantal jaar de rol vervullen van 1 van de prinsjes... 

Dit jaar mag ik aan jullie vertellen dat er voor het eerst geen jeugdprins zal zijn 
maar voor het eerst ooit gaat deze rol vervult worden door een dame!! Dussss een 
jeugdprinses!! Nu kunnen jullie het misschien al raden.. Maar ik ga vol trots zeggen 
dat ik deze rol ga vervullen.. Ben superblij en ga mijn best doen om dit zo goed 
mogelijk uit te voeren.. 
Tot snel.. Gr Lana

‘t ies (nie ) te fielemme dat  de jeugd top 4 weer  rond is. 
Door wat te schuiven en enige aanpassingen zijn we voor dit jaar weer compleet.

Voor deze top 4 zal het ook het laatste jaar zijn ivm de leeftijd. 

Dus we zijn dringend op zoek naar nieuwe jeugdleden.
 Maar  deze carnaval zullen we jullie vast wel weer tegenkomen 

op een of ander bal zodat we er met zijn allen weer wat moois van 
kunnen maken.

Jeugdcoordinator,
Karin Elen
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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

䌀愀昀 娀愀愀氀 䈀漀甀氀攀瘀愀爀搀
刀愀愀搀栀甀椀猀猀琀爀愀愀琀 㤀

㐀⸀　　甀 ⼀ 㤀⸀　　甀 ⴀ 䜀刀䄀吀䤀匀 䔀一吀刀䔀䔀

匀瀀攀欀琀愀欀攀氀戀愀氀
㈀ 昀攀戀爀甀愀爀椀 ㈀　㈀　

  Ks de Snoeken presenteert in samenwerking met de Heemkundekring, 
werkgroep dialecten: 

‘t Grwoot Wjeeldrechts Dikteej. 

Zondag 09 Februari 2020 
 Deelname Gratis   

Café zaal de Boulevard Raadhuisstraat 119 Hoogerheide 
 

Iedereen kan en mag meedoen met ‘t Wjeeldrechts Dikteej :  
Inschrijving is mogelijk op onderstaande  adres: 

Fon van Zunderd           06-37169254   email: fon302@hotmail.com     
Op de dag zelf zijn er wellicht nog wat plekken beschikbaar. 

Bij inschrijving ontvangt men de regelgeving omtrent ‘t Wjeeldrechts Dikteej. 
Diegenen die niet mee doen aan ’t dikteej zijn uiteraard ook van harte welkom. 
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Dorpsstraat 94-96
4634 TT Woensdrecht
T(0)164 - 61 33 55
F(0)164 - 61 58 88
Einfo@polpallets.nl
www.polpallets.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!
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TRANSPORTBEDRIJF 

Fa. OERLEMANS & Zn. 
HOOGERHEIDE 

 
www.oerlemans-transport.nl 

 
 
 

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

Beste snoeken en snoekinnen,
De mooiste tijd van het jaar is weer aangebroken. De tijd van feest, plezier en bijzondere 
creaties. Wij als B.C. de Ko’Kus zijn nu al 5 jaar onderdeel van dit circus. Het wordt dan ook 
eens tijd om ons zelf aan jullie voor te stellen. 
Wij zijn een kleine bouwclub met zijn oorsprong is Ossendrecht. Daar hebben we al 4 jaar 
achter elkaar een kleine wagen gebouwd. We maken onze onderdelen zo veel mogelijk zelf. 
Het liefst helemaal van papier-maché, lekker ouderwets. Het eerste jaar was nog niet zoveel 
van bijzonders, maar alle begin is moeilijk. Alleen als het dan lukt, dan heb je ook de smaak 
te pakken. Wat volgde zijn een aantal jaren van langzame groei, ieder jaar iets mooier en iets 
groter. Afgelopen jaar was niet het gelukkigste jaar. Pech stapelde zich op en na de carnaval 
overheerste teleurstelling. Dan kun je twee dingen doen: de handdoek werpen of de hand-
schoen oppakken. We hebben voor de laatste optie gegaan. Alleen terugkomen van tegenslag wil je doen door weer een stap te verbeteren. Alleen 
dat ging niet meer in de krappe garage waar we al 4 wagens gebouwd hadden. De ruimte was op, alles stond al vol spullen. Dan kun je niet meer 
bouwen. Dus wat nu?
De lichtjes optocht in Put en Buntland was geweest en het werd tijd om naar 2020 te kijken. Maar wat moesten we doen? Het kot was te klein en de 
ideeën te groot. Om alles eens op een rijtje te zetten besloten we een wandeling te maken, over de mooie Brabantse wal. Na een poosje kwamen we 
aan in het immer gezellige Calfven. Daar in het bos kwamen we een groepje jongeren tegen. Zij noemde zichzelf de boys. Toen we doorvroegen le-
ken ze me wat in de war, want ze hadden geen naam zeiden ze. Deze boys vertelde ons over een mooie plek, diep in de Calfvense bossen waar voor 
ons de oplossing zou liggen.

We gingen op onderzoek uit. Het bleek een soort dierenwinkel te zijn. Er stond namelijk een bord aan de 
straat met de tekst: Een kooi, met papagaai, snoek en bokken. De boys die we tegen waren gekomen bleken 
de dieren verzorgers te zijn. De van het bord bevatte instructies: Er stond dat je aktief moest durdouwen en 
dat je daarna met je duimen omhoog kunt. Alleen de onderste regel van het bord was nog open. Bleek dat we 
dit bord helemaal verkeerd begrepen. Het was een aanwezigheidsbord voor de Remise. Een mooie plaats om 
met gezellige mensen aan een mooie optocht te bouwen.
Na best wel wat gedoe en een lange poos was het 1 oktober eindelijk zover. We kregen de sleutel van ons 
nieuwe kot. Het was voor ons dan wel nieuw, maar we waren niet de eerste gebruikers. Voor we aan de slag 
konden moest er eerst hard gewerkt worden om het aan onze wensen te laten voldoen. Er werd gezaagd, ge-
broken, getimmerd en gebouwd om het kot gebruiksklaar te krijgen. Hier kroop best wel wat tijd in. Daarom 
besloten we de originele plannen voor de wagen een jaar in de koelkast te zetten. In plaats daarvan hebben 
we een verbouw/verhuis thema gekozen dat ons jaar mooi samenvat.
We zijn met open armen ontvangen op de Remise, we voelen ons er als een snoek in het water. Wij zijn 
slechts met zijn tweeën, dat is flink door werken. Onze buren staan voor ons klaar en hebben ons dit jaar echt 
op weg geholpen. Daarom wil ik ook graag even een woord van dank uit laten gaan naar BC de Bokkerijders 
en de Durdouwers voor de geboden hulp. En ook de ontwerper van onze wagen en de gene die ons de kunst 
van het spuiten bij brengt: Huijbergs grootste boer Tom ‘Tokke’ Linders, heel erg bedankt.

Wij hebben ons kot nu ingericht en kunnen de bloemen buiten gaan zetten. Allemaal ook een fijne carnaval en we zien jullie graag terug langs de 
route van een van de mooie optochten in onze gemeente.
Houdoe en tot volgend jaar,
BC de Ko’Kus.

BC de Ko'kus
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L.C DESIGN
Kledingreparaties en vermaak

L.A Cleiren
Coupeuse

0164-616549

Alleen  op afspraak
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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 

Van Gorsel 
Digital Colour Print

Telefoon: 0164-613609 E-mail: gorseldcp@home.nlBergstraat 34 Calfven

Bedrijfslogo’s op kleding
Bedrukken van T-shirts
Bouwtekeningen
Briefpapier
Clubbladen
Doorschrijfformulieren
Enveloppen
Feestgidsen
Geboortekaartjes
Grootformaat posters 
Jubileumkaarten
Kerkboekjes

Kopiëren
Lamineren
Ontwerpen
Printen
Rouwkaarten
Scannen
Spandoeken
Stempels
Stickers
Trouwkaarten
Vlaggen
Visitekaartjes

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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Programma 2020

Zaterdag 01 Februari
Prinsenbal. 
De Prinsen en hun gevolg uit Sanegat, Put en Buntland 
en Wjeeldrecht willen u graag ontvangen.
Dit zal plaats vinden in De Bieze in Putte.
Aanvang 20:00 uur

Zondag 02 Februari
Kinderspektakelbal in Cafe De Boulevard
Georganiseerd door Nuk Me Niks, Ier Eddut, 
BC de Bokkerijders, BC de Kooi en K.S. de Snoeken.

Vrijdag 07 Februari
Receptie ter gelegenheid van 11 jaar en tevens laatste 
jaar voor Prins Fon I in MFC Kloosterhof

Zaterdag 08 Februari
Ouderenmiddag in M.F.C. Kloosterhof
Alle 50 Plussers worden uitgenodigd om ook dit jaar 
weer genieten van bingo, loterij enz.
Gratis entree, bingo en loterij.  Entertainment wordt 
verzorgd door Ron van Hoof.
En rond half 5 een gratis kop koffie met een broodje 
aangeboden door het Kloosterhof.

Tonpraotavond georganiseerd door 
Die Edelweiss buben in de grote zaal van Le Soleil.     

Zondag 09 Februari
Het Grwoot Wjeeldrecht Dikteej in Café de Boulevard.
Deelname is gratis en voor alle leeftijden. 
Aanvang 14.00 uur.

Zaterdag 15 Februari
Prins Fon I  en gevolg brengen `s morgens een bezoek 
aan de jeugd van Scouting Hoogerheide.

Groot bal voor mensen met een beperking in 
Ossendrecht.
Met veel plezier georganiseerd door de carnavals
organisaties uit Put en Buntland, Sanegat, Ossekoppe 
en Wjeeldrecht.

`s Avonds een bezoek aan het Wallebal van straatver-
eniging de Straat in 
café Non Plus Ultra in Woensdrecht.  Dit belooft weer 
een groot feest te worden. 

Dinsdag 18 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.

Woensdag 19 Februari
Prins Fon I en gevolg brengen een bezoek aan kleine 
snoekskes en snoekinnekes die bij  CombinoCare een 
carnavalsochtend hebben.

Vrijdag 21 Februari
Bezoekt Prins Fon 1 en gevolg basisscholen voor 
hun carnavalsoptocht en/of viering en zal de prij-
zen uitreiken aan de winnaars.

Op deze avond nemen Prins en gevolg en genodig-
den 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 Tram-
baan 58.

Zaterdag 22 Februari
Intocht.
Om 13:00 uur verzamelen Prins Fon I en gevolg 
alsmede alle meewerkende deelnemers zich in 
Café Zaal Non Plus Ultra te Woensdrecht.
De Snoeken danken het S.O.F. voor alle hulp en 
medeorganisatie van 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 wor-
den, vanwaar hij vier dagen lang toezicht houdt op 
de carnaval.

’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
Daarna zal Prins Fon 1 aan diverse horeca 
gelegenheden een bezoek brengen.
Waaronder ook het bekende Bokkerijdersbal in de 
Boulevard. 

Zondag 23 Februari
’s Morgens zal Prins Fon 1 en gevolg een bezoek 
brengen aan  Residentie Moermont om onze  ver-
pleging 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 in de Boulevard.



Raadhuisstraat 84
 Hoogerheide

Tel: 0164 - 612387

Molenstraat  80 Ossendrecht
Tel: 0164 - 672424

Leon Wilbrink

Buitendreef 2/A
4631SV Hoogerheide
0164-612909 www.mlslijpservice.nl

17Wjeelnuuws 2020

Antwerpsestraat 20 Putte
Tel: 0164 - 606046

Vervolg programma 2020

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.

Maandag 24 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 Kloosterhof  waar de prijsuitreiking van de optocht zal 
plaatsvinden.

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

Dinsdag 25 Februari
s`Avonds algehele sluiting Carnaval. 
Eerst is het de beurt aan de kinderen om vanaf 18.00 uur 
te verzamelen in café Het Pleintje alwaar we enkele 
activiteiten organiseren, daarna gaan we naar het Gemeente-
huis voor de Kindersluiting alwaar het Kleine Snoekske door 
de Jeugd Top 4  en de jeugdboer 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 binnenge-
haald om teruggezet te worden in de Wjeel.

Daarbij zal Prins Fon I de sleutel weer teruggeven aan de 
gemeentevertegenwoordiger waarna we met z’n allen voor de 
laatste keer het carnavalslied van 2020 nog een keer zullen 
zingen. 
We hopen dat we kunnen terug kijken op een geslaagde 
carnaval waarna we de voorbereidingen kunnen gaan treffen 
voor 2021. 

 

- Bruidstaarten 
- Verjaardagstaarten 

- Gender reveal taarten 
- Dripcakes 

- Cijfertaarten 
- Naked cakes 

- Cupcakes 
- High Tea’s 

- Sweet table’s 
- Feesten en partijen 

- Webshop 

Ouwe Raedthuysplein 14 

4631 VX Hoogerheide 

06-23006762 

www.highteapiehoogerheide.nl 



Wjeelnuuws 202018
                     B.C De Bokkerijders

Stichting  Wjeeldrecht   •••••                           
       
Kijkavond Remise Ossendrecht
Vrijdag 21 Februari 2020

Ook dit jaar organiseert Stichting Wjeeldrecht weer haar jaarlijkse kijkavond op de Remise en dit jaar met het motto 

‘t Ies nie te fielemme
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 (ter hoogte van d’ouwe leeuw ri. Ostrecht)
  Remise    21.30
  Woensdrecht  21.45 (bushalte bij blickveld)

  Locatie boerenmaaltijd        21.55(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.

 

Amerikaanse sporten
De fans, het gejuich van een menigte, de geur van zweet en tranen.
En dat alles overgoten met een Amerikaans sausje.
De Bokkerijders bevinden zich dit jaar in het circuit van TOPSPORT. Amerikaanse topsport
wel te verstaan!
Dus... DAN GAAN WE JUICHEN!! zoals een voetbal coach ooit zei.

Deze optocht wordt afzien! trainen trainen en nog eens trainen.
...en dan bedoelen we niet alleen hot-dogs eten en milkshakes drinken.

Op naar het sportveld! We trekken ten strijde tegen de andere teams in de sport Arena.
Het stadion zit vol met supporters en ook pers om de nieuwe records vast te leggen!
Komt dat zien en juich ons aan. Onze cheerleaders gaan jullie voor.

Als voorproefje een topstuk van onze wagen!

Dan rest ons nog Prins Fon te bedanken voor zijn buitengewone inzet de afgelopen 11 jaar.
Bedankt voor alles wat je voor ons en de carnaval in Wjeeldrecht hebt gedaan!
Met name je welgemeende interesse in alles wat er op de Remise plaats vond, zullen we niet zomaar vergeten.

Dan nog voor alles en iedereen die dit leest:
Zin om mee te bouwen? Bel 06-20714811 of mail naar voorzitter@bcdebokkerijders.nl
Op Facebook zijn we ook te vinden met onder andere onze vorderingen in het bouwkot.

Tot ziens tijdens de optocht!
B.C. de Bokkerijders



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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 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 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

Woutsgroen projecten.

• Gras aanleg en gras onderhoud.
• Een voorjaarsbeurt.
• tuinrenovatie
• het  rooien en leeg halen van uw tuin
• Struiken en bomen afvoeren
• Frezen van boomwortels
• snoeien.

Woutsgroenprojecten
Kooiweg 3
Hoogerheide
Tel 0164620094

VEUL LEUT MEE CARNAVAL

Bc de Papagaai
Ook dit jaar is bc de papagaai er weer in geslaagd iets apart op de straten van wjeeldrecht te 
brengen. 
Na het fantastische trollen en kikker thema 4x1 van afgelopen jaar is het ontwerp toch wel iets 
aparts.
Het idee en ontwerp is van Roy Prop. Deze wagen gaat over het ontstaan van de carnaval in het 
mooie Wjeeldrecht. Carnaval is van oorsprong een Italiaans feest vanuit het Latijnse woord 
carnavello. 
Het waaide over van de gemaskerde Venitaanse bals na Spanje en Frankrijk zo verder europa in. 
Zoals de meeste het van ons weten is carnaval een katholiek feest en komt het dan ook vanuit het 
geloof dat we carnaval vieren vooraf aan de vastentijd. Alles vanuit de carnavalsmis komt voor-
bij en we geven u een rijdende kijk over dit gebeuren zodat u ook kunt feesten en ook een goede 
vasten tijd aan kunt gaan. Op de wagen is van alles tezien. Nonnen paters cardinalen altaar en 
ook kapel en orgel mogen niet onbreken. Wij gaan weer volop bouwen zodat er mooie creatie op 
de weg komt.
Je moet er maar gek voor zijn. 
Want Carnaval is ook wel het feest van de zotte genoemd!!
Maar wat denk jij waar is de carnaval ontstaan??
Groetjes bc de Papagaai
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Beste Snoeken, Snoekinnen, Snoekskes en Snoekinnekes van Wjeeldrecht,
In dit jubileum- en afscheidsjaar van onze Prins Fon den eerste gaan we samen weer zorgen voor een
prachtige optocht.
De bouwclubs zijn al maanden bezig om mooie wagens te bouwen en die willen ze graag laten zien op 
carnavalsmaandag 24 februari 2020. 
De bouwcultuur in onze gemeente is uniek en we willen dat zeker in stand houden. Samen met de bouwclubs die onze 
gemeente rijk is, willen we zorgen dat er ook dit jaar een geweldige optocht door Wjeeldrecht trekt. We hebben gelukkig 
in onze dorpskern een rijke traditie van goede en fanatieke eigen bouwclubs, die aangevuld worden met bouwclubs van 
buiten ons dorp.

Schooiwagen
Deze bouwclubs willen we zoveel mogelijk ondersteunen. We vragen u dan ook gul te geven wanneer de schooiwagen 
langs komt. Het opgehaalde geld gaat rechtstreeks naar de bouwclubs en we vinden het belangrijk dat we in onze ge-
meente mooie wagens kunnen blijven bouwen. Uw financiële bijdrage is daarbij hard nodig om dit te kunnen blijven 
bekostigen.

Optocht
De reclameoptocht vertrekt vanaf het Colonel Whitakerplein om 13:30 uur. Aansluitend zal de optocht gaan rijden. De 
route is vervolgens: Dorpsstraat, Nieuweweg, Raadhuisstraat, Putseweg, Huijbergseweg, MFC ‘t Kloosterhof). 
De prijsuitreiking vindt plaats in MFC “t Kloosterhof. Natuurlijk is de boerenploeg daar ook aanwezig en zal aangevoerd 
worden door onze eigen Prins Fon. Dit jaar voor de 11e en laatste keer in zijn prachtige prinsenpak!

Inschrijven:
Als je zelf een wagentje hebt gemaakt of je hebt een leuk idee als enkeling, paar of groep, schrijf je dan in op www.sof-
nieuws.nl. Maak kans op een geldprijs en voor de allerbeste creaties is er ook nog een mooie beker! Met het motto 
“ `T IES NIE TE FIELEMME”, zullen er zeker hele grappige en mooie creaties zijn. 
Inschrijven voor deelname kan via onze site www.sofnieuws.nl, of op 24 februari in ‘t Blickvelt in Woensdrecht tussen 
11:30 uur en 12:30 uur (voor de enkelingen, paren en kleine groepen). 
Grote wagens, muziekgroepen en grote loopgroepen dienen zich vóór 14 februari 2020 via de website in te schrijven. 
Het reglement van de carnavalsoptocht is ook op onze site terug te vinden. 
En: ook al is dit jaar het motto “`T IES NIE TE FIELEMME”, we gaan het gewoon doen met hulp van ZuidWestTV ;) 

Namens het S.O.F. veel leut en tot ziens op maandag 24 februari als deelnemer of toeschouwer!
Rob Michielsen 
Voorzitter Stichting Openbare Feestelijkheden Hoogerheide-Woensdrecht



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

Boys zonder naam
Dit jaar hebben we een wrak van een carnavalswagen gekocht met 
als thema: de wereldkeuken, en we hadden onze handjes er aan vol. 
En toen…. hebben we de wagen gesloopt. Uit elkaar gehaald en op-
nieuw opgebouwd. Zo hebben we bij de constructie alles aangepakt 
en van alles er bij laten lassen door onze lassertje! Dit was wel nodig 
als een pop van 5 bij 3 er achterop plakken wilt.

En tussendoor natuurlijk al druk bezig met poppen maken, restaure-
ren, schilderen en natuurlijk mooi proberen in te spuiten! 

Aan de voorkant hebben we zelf wat extra dingetjes gemaakt waar-
onder een pickup ingespoten met glitterlak door ons spuitertje.
We hopen jullie allemaal te zien tijdens optocht in het Wjeeldrecht! 
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33 jaar BC de Kooi

We bouwen dus al heel wat jaartjes een wagen. Dat is huren, verbouwen en volledig zelf bouwen geweest.
Ook qua bouwlocaties hebben we overal gezeten. Peer Wan, bij Piet Luijks in de schuur, in een tent aan de Kooiweg, aan de Nijverheidsstraat 
(in een hoek bij de bokken in de nissenhut, in een schuurtje naast de Leut en uiteindelijk onze eigen loods), op de boerderij van Wouts aan de 
Kooiwagen (onder de windschuur), bij Mondial Milk en nu op de Remise.

Hoe begon het eigenlijk in 1987. Frans en Johan Wouts, 2 broers, zaten bij BC de Bokken-
rijders als ook Vic Huijgens. Ze kregen het idee om een wagen te kopen, want op Hooger-
heide reed maar 1 A-wagen mee BC Leve de Leut en dat was toch wel weinig.
Bij inschrijven in de eerste echte optocht, werd gevraagd om de naam van de club. Frans 
riep direct: “De Kooi”. Dit avontuurtje, waarbij zelf alles in de hand werd gehouden, 
beviel bijzonder goed. Zo goed, dat werd besloten tot het doorgaan met deze club.

Elk jaar werd de wagen groter. In het begin met nog wat hulp, maar na verloop van tijd 
was dat niet meer nodig. Een volwaardige club was ontstaan en Frans was de gekroonde 
voorzitter. Onder zijn leiding werd ook Rien Aarden overgehaald om mee te doen en 
vanaf dat moment was de enige weg nog naar boven. De club bleef groeien. Frans zat aan 
het stuur en daardoor had iedereen het volste vertrouwen. Met een grapje en af en toe een 
vuist op tafel werd de prijzenkast steeds beter gevuld.

Frans begon al zijn uitspraken met “Mannen…” en dan volgde bijvoorbeeld: “De wagen 
is groot genoeg zo! Stoppen maar.” Dat zette alle bouwers natuurlijk aan, om een tandje 
bij te zetten.
Iets wat misschien ook stiekem wel zijn bedoeling was!

Frans was ook altijd bijzonder trots, dat ze met zijn club, als prinsenwagen mochten rij-
den. Iets wat hij verdedigde met hart en ziel, als het ter discussie kwam.

Op de Remise ontdekte Frans nog een bijzonder handige eigenschap. Hij had zich toegelegd op de verkoop van de wagens. Eerst alleen van de 
Kooi, maar al snel van zowat elke club op de Remise.
Hij had een bepaalde flair, die vele clubs wel aan stond. Schrobbelaar drinken was een verplicht nummer en zo wond hij elke koper om zijn 
vinger.

Maar ook daar stopte de passie voor de Kooi, waar hij zo van over liep niet! In de rondjes op het dorp, sprak hij vol overgave over zijn trots en 
zo wist hij de ene na de andere gepensioneerde, naar het kot te lokken en te betrekken in het bouwproces en de Carnaval.
Veel mannen sloten zich maar al te graag aan bij de club en deze bijzondere hobby. Hieruit ontstond de opa brigade. Eerst vooral voor de Kooi, 
maar daarna ook voor heel het Remise terrein.
Dit werd perfect onderhouden en lag er blinkend bij. Eenieder die niet aan de strenge eisen van Frans wilde voldoen, moest het bekopen met een 
pittig gesprek. Maar je dacht wel twee keer na, voordat je dat deed. De clubs liepen dan ook volgzaam in het gelid.

Frans had zijn sporen wel verdiend en toen het moment daar kwam, dat Arjan hem als voorzitter opvolgde, was Frans zo trots als een hond met 7 
staarten. Dat zijn kleinzoon Bart de dagelijkse gang van zaken in het kot op pakte, was als de kers op de taart.

Het 33e jaar is ingegaan… en helaas hebben we afgelopen september afscheid moeten nemen van Frans en dat uitgerekend dit jaar, niet vol trots, 
“machtig mannuh”, de wagen en de prins toegezwaaid kunnen worden vanuit zijn balkon, valt dus zwaar… heel zwaar…
Met de Carnaval heffen we het glas op jou! Dank voor alles.

B.C. de Kooi
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Wat blijft het toch fantastisch om over Wjeeldrecht te vliegen en al dat moois te zien.

Met het Spektakelbal zie ik ook altijd zoveel vrolijke kinderen feesten. Zijn jullie toch allemaal al wel eens op de Remise 
gaan kijken hoe nu zo’n wagen eigenlijk gebouwd word? Jullie 
moeten echt eens bij mijn vrienden van BC de Kooi gaan kijken of bij 
een van de andere clubs daar. Ze organiseren als het goed is in januari 
2021 ook weer een open dag, dan kan je ’s middags eens een kijkje 
nemen tijdens een echt bouwproces. Maar vrijdag 21 februari 2020 
kunnen jullie natuurlijk ook komen kijken dan worden de wagens 
klaar gezet voor de optochten die dagen erna en ’s avonds is er een 
gezellige feestavond.

BC de Kooi bestaat 33 jaar en Prins Fon viert ook zijn 11 jarige jubi-
leum en dat is dus dubbelfeest bij ons op de Prinsenwagen. Feesten 
jullie mee tijdens de optocht? Klappen en zwaaien hoor naar Prins 
Fon. Hij verdiend zeker nu wat extra aandacht en zoals dat heet 
erkenning / waardering. Met ons 22 jarige bestaan hadden we Prins Vic met zijn 11 jarige bestaan. Wij vinden het dus een 
enorme eer dat we dit ook nu met Fon weer mogen meemaken.

We hebben best weer een flinke ploeg met jeugdige bouwers en dat 
is erg gezellig. Ook onze mini jeugd bereid zich al voor om weer 
met de wagen mee te mogen. Die lopen al vol trots te vertellen over 
de wagen. Iets met ridders en draken dat vind bijna elk kind ook wel 
geweldig ook natuurlijk. Zelfs die grote kienders hoor. We vonden 
het voor ons jubileum wel leuk om deze wagen terug te halen. Al-
leen het halen ervan in Belgisch Limburg was eal een spektakel en er 
lagen ook in Zeeland nog onderdelen die uiteraard gehaald moesten 
worden. We hebben deze in 2002-2003 volledig zelf gebouwd en er 
is bijna niets aan veranderd door de jaren heen. We zijn hem aan het 
opknappen aan het pimpen etc want het is echt niet dat je dan geen 
werk meer hebt hoor. Oh oh je moet ze af en toe eens horen zuchten.

Geniet van de carnaval en alles erom heen.
Groetjes het Kooi Draakske
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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!! 

Markske, Danny, Joost en Pim zurge nie alleen vur warmte in Wjeeldrecht !! 

 Voor urgente CV storingen 06-29002338 

Nie te fielemme zo mooi zen ooze keirse 

 

 

Plesmanlaan 7 4631 JJ Hoogerheide 


