
Offiesjééle Oitgaove van d’n Raod van Elluf 
van Knusterooierslaand. 
Vierundertigste jaorgang.



2

 



3



      

      
     
      
       


        
      
      

       
       
 

      



        
        
      
       


         










































      

      
     
      
       


        
      
      

       
       
 


      


  
        
      

    

              































     




















4

       Velthoven 

                                                                                                           service   
Verbouw 
       Aanbouw 
              Dakkapellen 
                     Timmerwerk 
                            Energiebesparende maatregelen 
             Ton van Velthoven 
             Buitendijk 109a 
             T  06 41389674 
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Beste Knusterooiers, 
Het is weer bijna zover. Als deze papzak bij u op de mat ligt duurt 
het niet lang meer of u kunt weer gaan genieten van onbezorgd 
carnaval vieren.  
Dat is tenminste de bedoeling van deze dagen en ik hoop dat dat 
ook dit jaar weer voor u gaat lukken. En mocht dat niet zo zijn, dan 
past u daar ongetwijfeld ne mouw aan.  

De sfeer, de gezelligheid…., ik kan nog niet uit ervaring spreken, 
maar mensen die er verstand van hebben, hebben mij verteld dat de 
verbroedering in het dorp fantastisch is.  

Een aantal van u is als vanouds al lange tijd in de weer om alle 
activiteiten te organiseren. De carnavalswagens, de Boerenbruiloft, 
het Snotpinnekesbal, alles staat weer in de steigers en belooft een 
succes te worden. 

Namens het gemeentebestuur, maar ook namens alle feestgangers, bedank ik de vrijwilligers die zich 
wederom zo hebben ingezet. Zonder al hun inspanningen, konden wij nu niet genieten.  
 
Ik wens u allemaal bijzonder fijne dagen toe. 
Laten we vooral veel plezier maken met elkaar, verstandig omgaan met alcohol en ervoor zorgen dat 
carnaval voor alle inwoners een feest is en blijft.

Mevrouw Sjoukje Haasjes 
Burgemeester van Werkendam 

We passen dur ne mouw aan”. 
 
In de maanden voor carnaval steken heel wat mensen in Hank de handen uit de mouw om mee te 
werken aan de carnavalswagens en de kostuums. Er zijn er bij, die allerlei ideeën voor de kleding en 
de wagen zo uit de mouw schudden. Anderen moeten daar wat langer over nadenken onder het 
motto elke dag een draadje is een hemdsmouw in een jaartje.  
 
Het kan wel eens gebeuren dat iemand zich bij een carnavalsclub wil aansluiten, maar dat hij zijn 
clubgenoten maar iets op de mouw speldt. Als dan na verloop van tijd de aap uit de mouw komt en 
deze persoon ze achter de mouw blijkt te hebben is dat natuurlijk minder leuk. 
 
Bij de werkzaamheden kunnen zich wel eens problemen voordoen, maar dan wordt er, het motto van 
dit jaar indachtig,  door de creatieve koppen altijd weer wel een mouw aangepast.  
 
Dit is overigens al een heel oude uitdrukking. Al in de middeleeuwen 
werd deze gebruikt. In die tijd werden jassen en jurken zonder 
mouwen verkocht. De klant kon zelf kiezen welke mouwen hij of zij 
eraan gezet wilde hebben. Een kleermaker of naaister naaide die 
daarna aan de jas vast. Ik weet niet of hier de oorsprong ligt van onze 
bonte kledij met de carnavalsdagen maar het zou zomaar kunnen! 
 
Ik wens alle Knusterooiers onder de bezielende leiding van Prins Bram 
en zijn Raad van Elf fijne dagen toe. Maak veel plezier en zorg dat 
anderen ook veel plezier met jou kunnen hebben. En vergeet niet: 
Drink deze dagen met maten, nooit alleen!! 
 
Alaaf!! 
Pastor Kees Waas
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Buitenkade 1 
4273 GP  HANK 
Mobiel: 06 - 53288242 
Tel.:  0162 – 402923 
Fax.:  0162 – 405964 
E-mail: info@bouwbedrijfvollebregt.nl  

 
Wij realiseren voor u: 

Nieuwbouw – Verbouw - Renovatie 

bv 
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De voorzitter spreekt 
 
Beste Knusterooiers, 

De voorbereiding voor carnaval zat deze keer vol uitdagingen
het oude vertrouwde Uivernest, volop uitdaging dus
het stokje wilden overdragen aan een opvolger. Het is dan altijd weer een uitdaging om 
we waren dan ook opgelucht dat we Barry de Jong 
te nemen, tijden het krakersfestival werd Barry gepresenteerd als prins Bram de eerste. 

Namens het bestuur en de gehele Hankse gemeenschap wil 
mooie jaren waarin hij als eerste echte Hankse prins de scepter zwaaide
Tevens wensen wij Prins Bram heel veel succes 

Het overlijden van Joop Anemaat kwam hard aan binnen de Stichting, Joop was ruim 40 jaar de spil van het 
carnaval in Hank, Joop was erelid van de 
enorm missen.  

De sloop van ’t Uivernest noopte het bestuur
in te vullen. Dankzij de  Phoenix en Cafe Vissershang kunnen wij 
presenteren komend carnaval.  De commissies zijn weer druk in de w
te geven . De commissie Knuste Stars bestaat dit jaar alweer 5 jaar
bestaan een extra tintje krijgen, de gebroeders KO zullen hun opwachtin
commissie Jeugdraad is gedeeltelijk vernieuwd, Diny en Dirk Smits 
van de Pluim, Patricia de Ruiter en Briggite 
veel succes met hun werkzaamheden en bedanken Diny
 
Met prins Bram aan het roer gaan we er met elkaar een fantastisc
ervaring binnen de Stichting opgedaan om deze rol op een juiste wijze 
namens het bestuur de commissies de vele 
mogelijk maken dit feest te organiseren. We hopen jullie 
Knusterooiers een daverend carnaval 2015 toe.

 
 

Allaaf 
Mart Kramer, voorzitter. 

 

er spreekt  . . .  

zat deze keer vol uitdagingen. Opzoek naar een nieuwe prins en de sloop van 
, volop uitdaging dus.  Prins Jurgen had afgelopen carnaval  aangegeven dat hij 

het stokje wilden overdragen aan een opvolger. Het is dan altijd weer een uitdaging om die 
we waren dan ook opgelucht dat we Barry de Jong bereid hebben gevonden deze verantwoordelijk taak op zich 

tijden het krakersfestival werd Barry gepresenteerd als prins Bram de eerste.  

Namens het bestuur en de gehele Hankse gemeenschap wil ik graag Jurgen  Bouwens bedanken voor de 6 
jaren waarin hij als eerste echte Hankse prins de scepter zwaaiden, hij heeft het fantastisch gedaan. 

succes als prins van Knusterooierslaand.  

Het overlijden van Joop Anemaat kwam hard aan binnen de Stichting, Joop was ruim 40 jaar de spil van het 
de Stichting en tevens ambassadeur van de raad van elf. Wij zullen joop 

noopte het bestuur en de commissies de nodige aanpassingen op een creatieve wijze
. Dankzij de  Phoenix en Cafe Vissershang kunnen wij u een gevarieerd en spetterend programma 

De commissies zijn weer druk in de weer om hun activiteiten
. De commissie Knuste Stars bestaat dit jaar alweer 5 jaar, deze activiteit zal in verband met 
een extra tintje krijgen, de gebroeders KO zullen hun opwachting maken tijdens

vernieuwd, Diny en Dirk Smits  en Ester Wintermans namen afscheid, 
r en Briggite van Seters zijn de vervangers, wij wensen de nieuwe commissieleden

met hun werkzaamheden en bedanken Diny, Dirk en Esther voor hun inzet de afgelopen 10 jaar.

Met prins Bram aan het roer gaan we er met elkaar een fantastisch feest van maken,  hij heeft  voldoende 
ervaring binnen de Stichting opgedaan om deze rol op een juiste wijze invulling te geven te 
namens het bestuur de commissies de vele vrijwilligers de horeca de adverteerders en overige sponsors die het 
mogelijk maken dit feest te organiseren. We hopen jullie in groten getale te mogen begroeten en wensen allen 
Knusterooiers een daverend carnaval 2015 toe. 

. Opzoek naar een nieuwe prins en de sloop van 
carnaval  aangegeven dat hij 

 opvolger te vinden. 
bereid hebben gevonden deze verantwoordelijk taak op zich 

bedanken voor de 6 
heeft het fantastisch gedaan. 

Het overlijden van Joop Anemaat kwam hard aan binnen de Stichting, Joop was ruim 40 jaar de spil van het 
Stichting en tevens ambassadeur van de raad van elf. Wij zullen joop 

de nodige aanpassingen op een creatieve wijze 
u een gevarieerd en spetterend programma 

eer om hun activiteiten een juiste invulling 
in verband met het 5 jarig 

g maken tijdens Knuste Stars. De 
namen afscheid, Marit 

de nieuwe commissieleden  
voor hun inzet de afgelopen 10 jaar.   

h feest van maken,  hij heeft  voldoende 
te geven.  Graag wil ik 

de horeca de adverteerders en overige sponsors die het 
te mogen begroeten en wensen allen 
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Sjoerd van Ophoven 
Stucadoor 

 
Riethaakstraat 3 
4273 EL HANK 

Telefoon/Fax : (0162) 69 21 09 
Mobiel : 06 – 22 20 21 53 

E-mail: s.van.ophoven@ziggo.nl 

 
 
 
 
 

 

Fa. van der Pluijm de Witt 
Installatietechniek & Oliehandel 

-Olie- gashandel 
-Smeerolie 

 
Erkend  gas-, water, en CV – installateur 
Erkend elektro - installateur.  
Onderhouds- en service installateur 

 
 Peerenboom 28 – 4273 LJ – HANK 

Telefoon 0162 – 402302 b.g.g. 06-24491510 

www.pluijmdewitt.nl 

 

W. Schelle Timmerwerken 
 

Frans Hanegraafstraat 13, 4273 EK Hank 
Tel. : (0162) 40 36 42  -  Mob:  06-54661417 

website: www.wschelletimmerwerken.nl 
 

Voor al uw timmerwerkzaamheden 
 Verbouwingen 

 Renovatie 
 Leveren en plaatsen deuren, ramen en kozijnen 

 Wanden en plafonds 
 Interieurbouw 

 Beveiligen van uw woning , politiekeurmerk 
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In memoriam: Joop Anemaat

Tot groot verdriet hebben we in 2014
Joop was jarenlang actief binnen onze vereniging en een bekend en geliefd boegbeeld van 
onze raad van elf. Joop was samen met zijn vrouw Annie gouden erelid van Stichting 
Carnaval Hank. Samen gingen zij nog iedere carnaval met onze Raad van 11 mee naar de 
activiteiten in ons dorp. 

Terneergeslagen en verdrietig zijn we 
dankbaar zijn we dat Joop zoveel jaren in onze vereniging actief is geweest en dat we samen 
hele mooie, dierbare momenten met hem moch
We wensen Annie veel kracht en sterkte toe

We zullen je ontzettend missen, Joop.

Stichting Carnaval Hank 

     

In memoriam: Joop Anemaat 

in 2014 afscheid moeten nemen van Joop Anemaat.
Joop was jarenlang actief binnen onze vereniging en een bekend en geliefd boegbeeld van 
onze raad van elf. Joop was samen met zijn vrouw Annie gouden erelid van Stichting 
Carnaval Hank. Samen gingen zij nog iedere carnaval met onze Raad van 11 mee naar de 

Terneergeslagen en verdrietig zijn we door dit grote verlies binnen onze club. Maar 
dankbaar zijn we dat Joop zoveel jaren in onze vereniging actief is geweest en dat we samen 
hele mooie, dierbare momenten met hem mochten beleven. 

kracht en sterkte toe. 

We zullen je ontzettend missen, Joop. 

van Joop Anemaat. 
Joop was jarenlang actief binnen onze vereniging en een bekend en geliefd boegbeeld van 
onze raad van elf. Joop was samen met zijn vrouw Annie gouden erelid van Stichting 
Carnaval Hank. Samen gingen zij nog iedere carnaval met onze Raad van 11 mee naar de vele 

. Maar 
dankbaar zijn we dat Joop zoveel jaren in onze vereniging actief is geweest en dat we samen 



 
 
 
 
 

'Persoonlijk Advies, Vakmanschap en Kwaliteit' 
 

gordijnen – vitrages – meubelen 
vloerbedekking – laminaat – zonwering - ….. 

 

Warmondplein 2 - 4273 EC Hank 
T 0162 – 40 23 36 
M 06 - 532 927 18 

www.andreheijmans.nl  -  info@andreheijmans.nl 
 

maandag gesloten 
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• Nagelbeugels bij ingegroeide nagels

• Gelnagels bij schimmelnagels

• Benen harsen

• Voet- en onderbeenmassage

• Nagels lakken

‘t Staatske 16, Hank
Tel.: (0162) 40 27 76

Behandeling op afspraak

Voor een complete verzorging van
“uw” voeten en onder andere:
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We passen dur ne mouw aan 55 + bal 
 

Op zondag 8 februari is het weer zover, bent u rond de 55 jaar of ouder kom dan naar het 55+ BAL! 
 

Voor de iets wat rustiger mensen onder ons, die zeggen “Laat mij maar lekker zitten en genieten “. 
Voor de mensen die ook al is het wat langzaam  eens een rustige polonaise willen wandelen. 

Voor de menen die een dansje willen wagen . 
Voor de mensen die ook eens lekker willen bijpraten onder het genot van een pilsje of  wat fris. 

Voor die mensen , die toch wel ontzettend van gezelligheid houden 
Voor die mensen is daar het 55+ bal voor. 

 
Deze mensen kunnen op zondag 8 februari om 14.00 uur terecht in de Phoenix. De zaal zal open gaan 
om 13.30 uur. Uiteraard geeft het helemaal niet, als je een beetje jonger bent als 55 jaar. wij moesten 
het toch een naam geven en niemand vraagt naar uw geboortebewijs.  
 
Kom eens gezellig kijken , ik weet zeker dat u volgend jaar weer van de partij bent. Er zijn elk jaar weer 
verrassingen op die middag met leuke optredens tot een bezoek van onze nieuwe prins BRAM met zijn 
raad van elf. Tot ziens op die middag en veel plezier. 
 
Op zaterdag 7 februari brengen wij een bezoek aan de Dotter en Aernswaerth om daar deze mensen 
met de nieuwe prins Bram en zijn raad van elf te verrassen. Ook vergeten wij deze dagen onze zieken 
en gehandicapte medemens niet, laat dit even weten bij de commissie vóór 1 februari bij 
 
 Annie Anemaat, zij is te bereiken onder telefoonnummer (0162) – 40 31 73. 
 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door stichting carnaval , Phoenix en de verdere giften die stichting 
carnaval ontvangt . Zoals bijvoorbeeld de donateurs en de adverteerders in de papzak. 

 

Tot slot nog een carnavaleske groet van de commissie 

       

JENNY -  ANNIE-  JOLANDA -  LISANNE -  DINY 
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Bel onze bob dan!
Als BoB  niet meegaat 

e-mail: planning@taxiberm.nl 
internet: www.taxiberm.nl

Gezell ig met z’n al len op stap? 
De luxe en het gemak van veilig 
thu i skomen.

Ook voor:
- zakelijk vervoer
- rolstoelvervoer
- naar/van vliegveld/trein/boot 
- zorgvervoer

 

telefoon 0162 40 24 12

 

LOONBEDRIJF 
  

 LEEMANS B.V. 
 
 Loon- en grondwerk 
 Minikraanverhuur 
 Zand en tuingrond 
 Houtsnipperen 
 
 
 Buitenkade 5 te Hank 
 Telefoon: (0162) 40 23 80 
 Fax: (0162) 40 42 19 
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Kerkstraat 22 te Hank, telefoon : (0162) 40 46 85 
Internet : www.vanoersbakkerij.nl  

E-mailadres : bakkervanoers@hotmail.com 

 

 

Bent u op zoek naar een kapster
met tarieven van een thuiskapster,
maar ’t gemak van een kapsalon?

Kom dan naar :

MOBIKNIP@home 
In  ’t Rietwerf 44 te Hank 

 
Ivon van Genderen 

06 - 28 12 63 84 
 

Eventueel kom ik ook gewoon bij u thuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julianastraat 19 te Hank 
Telefoon : (0162) 40 34 98 
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KINDEROPTOCHT 2015 
zaterdag 14 februari 2015 
 
 
Alle snotpinnekes hebben natuurlijk hun uiterste best gedaan om er zo zot mogelijk 
uit te zien.  
 
 
Startnummer ophalen 
Natuurlijk wil je meelopen met de kinderoptocht zorg dan dat je voor zaterdag 14 
februari om 
9.30 uur je startnummer hebt opgehaald bij Bloemisterij Kimsey, Kerkstraat in Hank. 
 
 
Aanvang 
Kom je melden bij de kindercommissie tussen 13.00 uur en 13.11 uur bij de ingang 
van het oude parkeerterrein van ’t Uivernest (tussen de nieuwbouw en parkeerterrein 
van de kerk). 
Zorg dat je op tijd bent, anders kun je niet meer meelopen. 
 
 
Prijzen : 
Dit jaar hebben we net als vorig jaar prijzen in de verschillende leeftijdscategorieën. 
Categorie 0 t/m 4 jaar, 5 t/m 8 jaar en 9 t/m 13 jaar. 
Dit geldt niet voor de groepjes/duo’s met kinderen.  
 
 
Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking is rond 16:30 uur in de Phoenix. 
 
 
Inleveren startnummer 
Na de prijsuitreiking lever je je nummer in bij de kindercommissie, je ontvangt dan 
een leuke herinnering en een traktatie. Zonder nummer en aanmelding kunnen we je 
helaas 
geen leuke herinnering en/of traktatie meegeven.  
 
 
Lopen jullie allemaal mee dan word de optocht nog langer dan vorig jaar. 
 
 
Kindercommissie 
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Optocht 2015 
 
Beste Knusterooiers en Knusterinnen
 
Ook dit jaar is in schuren, bergingen,
garages  en zolders gewerkt om de optocht 
weer tot een waar spektakel te maken. 
Dit door te zagen, knippen, snijden,
lassen, plakken en verven om hun creaties uit 
te beelden. Ook moest er hier links en rechts 
un mouw aan gepast worden. 
 
Maar als je dit leest en ook nog zin krijgt om 
mee te doen pas je er nog un mouw aan en 
ga je nog een inschrijfformulier halen. 
 
Ga snel aan de slag en doe gewoon 
 
 
INSCHRIJVEN   
Inschrijfformulier zijn af te halen bij BLOEMBINDERIJ KIMSEY Kerkstraat 14b. 
Dit kan tot 5 februari, 18.00 uur. 
Kinderen kunnen dit tot zaterdagmorgen 14 februari 1
   

 
 
 
 
PROGRAMMA  
12.00 uur opstellen deelnemers optocht
13.11 uur overhandiging sleutel aan
 prins en jeugdprins 
13.30 uur vertrek optocht 

e Knusterooiers en Knusterinnen 

bergingen, kamers, 
en zolders gewerkt om de optocht 

weer tot een waar spektakel te maken.  
snijden, naaien, 

plakken en verven om hun creaties uit 
ier links en rechts 

Maar als je dit leest en ook nog zin krijgt om 
n mouw aan en 

inschrijfformulier halen.  

slag en doe gewoon gezellig mee en verfraai de Hankse carnavals

Inschrijfformulier zijn af te halen bij BLOEMBINDERIJ KIMSEY Kerkstraat 14b.  
Dit kan tot 5 februari, 18.00 uur.  
Kinderen kunnen dit tot zaterdagmorgen 14 februari 10.00 uur.  

 
 
 
ROUTE  
Start - Kerkstraat - Julianastraat 
Korenstraat - Mariapolder - Kerkstraat 
Beatrixstraat - Kurenpolderweg 
Wiel - Riethaakstraat - St. 
Elisabethstraat - Kerkstraat 
 
 
 
 
 

opstellen deelnemers optocht 
overhandiging sleutel aan 

Hankse carnavalsoptocht.  

 

Julianastraat - 
Kerkstraat - 

Kurenpolderweg - Rooie 

Kerkstraat - Einde. 
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Elles 4 kids  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kerkstraat 1 te Hank   -   (0162) 854 555  

 Uw adres voor een (Carnavals)menu 
of gewoon een heerlijk frietje 

 
 (H)eerlijk is ook te vinden op facebook 

 

06‐53707721  /  06‐51281296 
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Motto 2016 
 
Dit jaar wordt op dinsdag 17 februari het motto voor Carnaval 2016 bekend gemaakt. 
Dit zal alweer het 42e motto worden sinds het seizoen 1973/1974. 
Het motto van destijds was “De brug is geslagen voor ieders behagen”. 
 
Voordat u na gaat denken over het nieuwe motto voor het seizoen 2015/2016, 
hebben wij voor u nog eens de motto’s van de afgelopen 13 jaren op een rijtje gezet. 
 
2002/2003 Laot oos mar schuive 
2003/2004 We zijn dun draod kwijt 
2004/2005 Ut mot nie gekker worrè 
2005/2006 We laote ut breed hange 
2006/2007 We gaon achter de vurste aon 
2007/2008 Ut ent is zoek 
2008/2009 We zijn dur uitgerôkt 
2009/2010 Mee ôôs kandu alle kaante ôp 
2010/2011 Ast erop lekt, ist ok goed 
2011/2012 Ge kan tur niej omhennu 
2012/2013 Ut Hankt in de lucht 
2013/2014 We stéke du koppu bij mekaar 
2014/2015 We passen dur ne mouw aan  
2015/2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (bekendmaking dinsdag 17 februari, stuur in vóór 14 februari 2014) 
 
 

 

Het motto voor 2016 moet worden:____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Lever deze bon vóór 14 februari 2015 in bij Toine Meijers,  
Hoefken 12 - 4273 XN  HANK – E-mail: toine@knusterooiers.nl

Naam:_____________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________ 

Woonplaats:________________________________________________ 

Tel.:________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________ 



Voor meer informatie zie de website : www.dephoenix-hank.nl 
 
 
    

 
 

 
 
 

 

CAFE – ZALEN - BEUGELBAAN 

DE PHOENIX 
Kerkstraat 4 – 4273 CB HANK 
0162 – 40 24 93 
info@dephoenix-hank.nl 
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Carnavalsconcert in de Phoenix
Beste Knusterooiers, 
 
Het is ons een groot genoegen om dit jaor op zondag 
carnavalsconcert in de Phoenix te verzorgen.
van dit unieke carnavalsconcert! 
 
Muziekvereniging Sint Caecilia probeert op deze manier een steentje bij te dragen aan het in stand houden van 
een stukje echte Hankse cultuur. Sint Caecilia is 
het carnaval in het Knutsrooierslaand en wij zijn er trots op dat we dit jaor de ruimte krijgen om een 
carnavalsconcert te verzorgen.    
Maandenlang repeteert het orkest onder leiding van haar
spetterend concert met muziek en zang te verzorgen.
 
De laatste jaren heeft de muziekvereniging er voor gekozen om bij concerten steeds meer op zoek te gaon 
naar muziek die leeft bij de Hankse bevolking. Dit heef
en luisteren.  
Een advies aan de carnavalsvierders in oos Knusterooierslaand, gao lekker carnaval vieren bij Be Ready en aon 
de haove, mar zorg da ge ’s avonds weer fris en fruitig van de partij kan zi
om dit feestje te missen. 
 
Aon het repetoire zal et niet liggen, d’r is veur iedereen wel wa bij, zo spelen we van Griekenland naar 
Oostenrijk en zullen we ons eigen Brabant niet vergeten.
 
Het wordt een carnavalsfeest met een oktoberfeestsausje. We gaon er een leuk feestje van maoken, an oos zal 
ut nie ligge….Tot de zondag meej de karnaval in de Phoernix, vanaf 20.
  

Carnavalsconcert in de Phoenix 

Het is ons een groot genoegen om dit jaor op zondag 15 februari vanaf 20.00 uur meej de carnaval een 
carnavalsconcert in de Phoenix te verzorgen. Het zou dan ook leuk zijn dat jullie allemaal komen genieten

Muziekvereniging Sint Caecilia probeert op deze manier een steentje bij te dragen aan het in stand houden van 
Sint Caecilia is de laatste jaren steeds actiever om een bijdrage te leveren aan 

het carnaval in het Knutsrooierslaand en wij zijn er trots op dat we dit jaor de ruimte krijgen om een 

Maandenlang repeteert het orkest onder leiding van haar dirigent Waldo van Wijk om zondagavond een 
spetterend concert met muziek en zang te verzorgen. 

De laatste jaren heeft de muziekvereniging er voor gekozen om bij concerten steeds meer op zoek te gaon 
naar muziek die leeft bij de Hankse bevolking. Dit heeft er toe geleid dat er steeds meer mensen komen kijken 

Een advies aan de carnavalsvierders in oos Knusterooierslaand, gao lekker carnaval vieren bij Be Ready en aon 
de haove, mar zorg da ge ’s avonds weer fris en fruitig van de partij kan zijn in de Phoenix. Het zou zonde zijn 

Aon het repetoire zal et niet liggen, d’r is veur iedereen wel wa bij, zo spelen we van Griekenland naar 
Oostenrijk en zullen we ons eigen Brabant niet vergeten. 

met een oktoberfeestsausje. We gaon er een leuk feestje van maoken, an oos zal 
ut nie ligge….Tot de zondag meej de karnaval in de Phoernix, vanaf 20.00 uur kan het dak eraf.

meej de carnaval een 
Het zou dan ook leuk zijn dat jullie allemaal komen genieten 

Muziekvereniging Sint Caecilia probeert op deze manier een steentje bij te dragen aan het in stand houden van 
de laatste jaren steeds actiever om een bijdrage te leveren aan 

het carnaval in het Knutsrooierslaand en wij zijn er trots op dat we dit jaor de ruimte krijgen om een 

dirigent Waldo van Wijk om zondagavond een 

De laatste jaren heeft de muziekvereniging er voor gekozen om bij concerten steeds meer op zoek te gaon 
t er toe geleid dat er steeds meer mensen komen kijken 

Een advies aan de carnavalsvierders in oos Knusterooierslaand, gao lekker carnaval vieren bij Be Ready en aon 
jn in de Phoenix. Het zou zonde zijn 

Aon het repetoire zal et niet liggen, d’r is veur iedereen wel wa bij, zo spelen we van Griekenland naar 

met een oktoberfeestsausje. We gaon er een leuk feestje van maoken, an oos zal 
uur kan het dak eraf. 
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Bestuur 

van links naar rechts
 
BESTUUR: 
Martin Kramer (voorzitter) 
 
Fred de Wit (penningmeester
 
Toine Meijers (secretaris) 
 
Frits Kivits 
 
Kees van Schijndel 
 

 
 

Carnavalskalender
Dit jaar is het Carnaval van 1

De komende 4 jaren is het Carnaval op de volgende data:

 Carnaval 2016 
 Carnaval 2017  
 Carnaval 2018  
 Carnaval 2019 

Bestuur 2014/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van links naar rechts: Kees, Frits, Martin, Toine en Fred 

 18 jaar in de raad, 
24e jaar bij de stichting

(penningmeester 20 jaar in de raad, 
30e jaar bij de stichting

 14 jaar in de raad, 
16e jaar bij de stichting
20e jaar in de raad,
20e jaar bij de stichting
5e jaar in de raad, 
5e jaar bij de stichting

Carnavalskalender
Dit jaar is het Carnaval van 14 februari t/m 17 februari 

jaren is het Carnaval op de volgende data:
 

6 februari t/m 9 februari
25 februari t/m 28 februari
 10 februari t/m 13 februari

2 maart t/m 5 maart

 
jaar bij de stichting 

jaar in de raad,  
jaar bij de stichting 

 
jaar bij de stichting 
jaar in de raad, 
jaar bij de stichting 

 
jaar bij de stichting 

17 februari 2015. 
jaren is het Carnaval op de volgende data: 

6 februari t/m 9 februari 
t/m 28 februari 

10 februari t/m 13 februari 
2 maart t/m 5 maart 
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Dienstjaren leden 
 

Bram d’n Erste 
(Barry de Jong) 
Frits Kivits (Adjudant) 
André de Kwant 
John de Oude 
Bas van Velthoven 
Peter Klüte 
Jan van Wijngaarden 
Kees van Schijndel 
Peter van der Pluijm 
Huib Kuijpers 
Niels Dijkstra 
Robert van Schijndel 
Jeroen van den Bosch 
Luciën van Velthoven (erelid stichting)
Jurgen Bouwens (minister van geruchtmakende zaken
 
 
 
 

Boven van links naar rechts: John de Oude,Jan van Wijngaarden, Andre de Kwant, Prins Bram d’n Erste, Robert van 
Schijndel, Peter Klüte, Kees van Schijndel en minister Jurgen

Onder van links naar rechts: Huib Kuijpers, Niels Dijkstra, Luciën van Velthoven, Peter van der Pluijm, Bas van 
Velthoven, Adjudant Frits Kivits en Jeroen van den Bosch.

Dienstjaren leden Raad van Elf 2014/201

9e jaar in de raad en
15e jaar bij de stichting
20e jaar 
16e jaar 
14e jaar 
12e jaar 
1 e jaar 

7e jaar 
5e jaar 
4e jaar 
3e jaar 
3e jaar 
2e jaar 
2e jaar 

n van Velthoven (erelid stichting) 39e jaar 
Bouwens (minister van geruchtmakende zaken       6e jaar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John de Oude,Jan van Wijngaarden, Andre de Kwant, Prins Bram d’n Erste, Robert van 
Schijndel, Peter Klüte, Kees van Schijndel en minister Jurgen Bouwens. 

Huib Kuijpers, Niels Dijkstra, Luciën van Velthoven, Peter van der Pluijm, Bas van 
Velthoven, Adjudant Frits Kivits en Jeroen van den Bosch. 

/2015 

jaar in de raad en 
jaar bij de stichting 

 
 
 
 

 
 

John de Oude,Jan van Wijngaarden, Andre de Kwant, Prins Bram d’n Erste, Robert van 
 

Huib Kuijpers, Niels Dijkstra, Luciën van Velthoven, Peter van der Pluijm, Bas van 
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  RESTAURATIE, SCHADEHERSTEL EN SPUITWERK VAN ALLE MERKEN 
  IN- EN VERKOOP KLASSIEKE AUTOMOBIELEN, SPORTSCARS EN EXECUTIVES 
 

 Snijderstraat 4   Tel.: 0183-404075  
 4255 HS Nieuwendijk   Fax.: 0183-511355  
 info@collectorcarshank.nl   Mob.: 06-53550103  

  www.collectorcarshank.nl 
 
 
 
 
 

 
 

SPAR DE RUYTER 
Van der Dussenlaan 2 te Dussen, telefoon (0416) 39 40 00 

 
Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag : 08.00 t/m 20.00 uur 
Zaterdag :                       08.00 t/m 18.00 uur 

www.spar.nl  -  sparderuyter@despar.info 

 

 

 
 
 
 

 

Kwaliteit haal je er zo uit 

Uw ambachtelijke bakker 
VAN DEN OUDENRIJN 

Dussen Tel. 0416-391308 

A. v.d. Stelt
Groenten en
Fruitspecialist

Rijksweg 118/B - 4255 GN Nieuwendijk
Tel.: 0183-403540

Rijksweg 116/s  
4255GN Nieuwendijk 
tel. 0183 - 402784

Rijksweg 116/J - 4255 GN Nieuwendijk
Tel.: 0183-409880

Rijksweg 118 d | 4255 GN Nieuwendijk 
Tel.: 0183-401412



23

HOE GAAT HET MET . . . . .
  
. . . ik kan wel stellen dat het erg goed met me 
gaat. Ik had nooit van mezelf verwacht dat ik Hank 
zou gaan verlaten. Maar het pad der liefde had 
andere plannen met mij en ik woon zo'n
drie jaar in het Zuid-Hollandse Schiedam. Het is 
een leuk stadje met een mooie historie, waar ik 
het na een periode van aanpassen en wennen aan 
de mentaliteit erg goed naar mijn zin heb 
gekregen. Sinds twee jaar hebben we een huis 
tegen het centrum van de stad. Vanu
kijk ik uit over een singel en aan de overkant staan 
vijf molens. Op driehonderd meter lopen zit een 
metro station en zes haltes verder zit ik hartje centrum Rotterdam In onze directe omgeving zitten 
meerdere theaters, bioscopen, winkels, caf
restaurantjes in alle soorten en vanuit vele landen. De kilo's vlogen eraan maar, die moeten er nu 
weer af. Over zeven maanden ga ik opnieuw in het huwelijksbootje en moet ik er weer strak in het 
pak bij staan. 
 
Op 19 dec 2013 heb ik Helga in Willemstad ten huwelijk gevraagd, op die dag in 2008 hebben wij 
elkaar daar voor het eerst ontmoet. Helga heeft twee kinderen en met de drie kinderen van mij erbij 
is het een hele club maar, wel een heel gezellig c
vinden en zijn ze erg aan elkaar gewaagd.
010 en 020 maar ook wel kakkerlakken en neuzen genoemd. De hekel die men hier heeft aan 020 voel 
ik helemaal niet aan en snap er dan ook totaal niets van. Het zal wel lijken op de situatie tussen Hank 
en Dussen van vroeger maar, ook die heb ik nooit zo goed begrepen. 
die manier redelijk buiten schot blijven.
 
Wij komen elk jaar carnaval vieren in 
social-media kan ik aardig op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in H
nog steeds geknipt door Kapper Corné
moeder, zus en vrienden hoor ik regelmatig het nodige 
drinken bij moeder met mijn broer en zus, is voor
dun dieen van dun dieen van dun dieen gaat. Blijkbaar ga ik automatisch over in het dialect van ons 
dorpje, als ik er ben of iemand ervandaan aan de telefoon heb. 
werelden zou ik wel een mooie sauwel kunnen schrijven. Iets wat bij mij nog ste
eens aan mee te gaan doen. Ideeën en typetjes zijn er genoeg. Brabant van Guus Meeuwis gaat in de 
auto automatisch harder. Voor mijn gevoel ben ik Brabander en zal ik dat al
Hankenaar zijn zit in mijn bloed en dat 
 
Alaaf  
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PETER VERKOOIJEN
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Jeugdraad 
Ook dit jaar gaan we met de jeugdraad er een 
mooie carnaval van maken.  
Met o.a. een bezoek aan Knustestars op 1 februari.  
Op vrijdag 13 februari gaan we naar de scholen in Hank.  
Op zaterdag 14 februari zien jullie ons op onze vernieuwde carnavalswagen.  
Op zondag 15 februari zijn wij te vinden bij de kindercarnaval in de Phoenix.  
En op dinsdag 17 februari wordt ook de jeugdraad ontmanteld in de Phoenix.  
 
Daarom Jeugd van Hank maak je klaar voor de jeugdraad van 2015….. 
 

 
Commissie Jeugdraad: 
Peter, Pera, Marit, 
Brigitte en Patricia.  
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Al meer dan 16 jaar de bloemist voor al uw 
bloemwerk en woonaccessoires 

 
 

www.marangerie.nl 
 

 
Hetty van Leeuwen 
Dorpsstraat 3B te Dussen 
Telefoon : (0416) 39 22 87 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

LEO KOOPS

Witgoed – Elektrisch – Huishoud Speciaalzaak 

DROGISTERIJ KOOPS 
Dorpstraat 8 
4271 AC  DUSSEN 
Tel.: 0416-391338 

 
 
 
 
 

 

Het adres voor: 
-losse hoezen op maat 
-herstofferen alle meubelen 
-boot, caravan en bankstelkussens 

Altijd een vrijblijvende prijsopgave 
en gratis halen en brengen 

Dorpsstraat 85 
4271 AB  DUSSEN 
Tel. 0416-392186 

www.MeubelstoffeerderijRiaPruissen.nl 

Dorpsstraat 85   4271AB Dussen

www.PruissenDuurzameEnergie.nl

“Energie bewust, thuis besparen” 
Zonnepanelen | Zonneboilers | Led verlichting | Groene energie leverancier           
  

Wilt u vrijblijvend advies, waar voor u winst te behalen valt. 

Neem contact op met:
06-57947863

 
 
 
 
 

E-mail: glasmetinhoud@planet.nl
 
 
 
 
 

 

Roubos Auto’s
De Sluis 1 Tel. 0416 39 29 29
4271 CZ  DUSSEN Fax 0416 39 16 59 
 E-mail info@roubosautos.nl 

www.roubosautos.nl 
GRATIS APK TOT 2015 

(voor voorwaarden: zie website)

 
 
 
 
 

Haal uw fruit rechtstreeks bij de kweker 
Daar heeft u de beste kwaliteit voor de laagste prijs 

VERKOOYEN v.o.f. 

Muilkerk  36b 
Tel. 0416-391170 
4271 BL  Dussen 
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Krakersfestival  2014 
 
Op zaterdag 15 november werd het carnavalsseizoen 2014/2015 als gebruikelijk geopend door het Krakersfestival 
en de installatie van onze nieuwe Prins en Raad.
naar de Phoenix, waar Ton en Gerrie ons op een fantastische wijze ontvangen hebben.
 
In de aanloop naar het festival bleek al snel, dat er dit jaar minder animo was vanuit de groepen om deel te 
nemen. Uiteraard is dit jammer voor het Krakersfestival, voor de deelnemer
wedstrijd is immers beter en spannender als er veel groepen deelnemen.
Daarom doet de commissie een oproep aan alle carnavalsvierders om eens na te denken over deelname. Het is 
een carnavalstraditie die gehandhaafd moet blijv
van alle Knusterooiers. Het zou heel jammer zijn als het Krakersfestival en de Hankse Carnavals cd zou 
verdwijnen. Eenmaal weg is het heel moeilijk om dit weer terug te halen.
 
Maar……………………………………… 
Dankzij de groepen die wel mee deden is het 23
Tijdens de generale repetitie moesten er door sommige deelnemers nog wat schoonheidsfoutjes weggewerkt 
worden, maar op zaterdag klonken alle liedjes als een klok.
Onder het toeziend oog en wijze hoofd van de jury; die dit jaar bestond uit: Henk van Dortmont,  Jan van 
Noorloos, Jurgen Bouwens, Leen Pruissen en Hans de Wit traden de groepen in het strijdperk.
De onderlinge concurrentie is groot, maar de collegialiteit
men elkaar aan en zong mee met de refreinen. Dit kenmerkt de sfeer van het Krakersfestival.
 
De uitslag, die op onnavolgbare wijze en vol spanning geregisseerd werd door de presentator Fred van den Bosch,
zorgde ervoor dat de deelnemers op het puntje van hun kruk zaten en voor de zenuwen nog een slokje bier 
moesten nemen. Wat zaten de deelnemers dicht bij elkaar. Pas in de laatste ronde werd duidelijk wie er dit jaar 
met de eer vandoor ging. 
 
Carnavalsvereniging Niet Gepiest & Toch Nat behaalde de meeste punten en werd ook door de deelnemers als 
winnaar gekozen. “Wij zijn gebouwd vur carnaval!
meezongen kan worden. Maar ook de jonge garde van de Sc
je een week voor het festival je tekst nog af moet maken en moet gaan oefenen en je wordt dan tweede met 3 
punten verschil, dan heb je het goed gedaan.
 
Op zondag 11 januari werd de nieuwe cd gepresenteerd
Weterings aan de haven. Daarna gaat op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari de verkoop van start bij Jumbo Hank.
Al jaren sponsort de fam. Korteland de verkoop van de cd met iets lekkers als bonus bij de a
Carnavals cd. Het is moeilijk in te schatten wat beter verkoopt; de cd of de appelflappen/koeken etc. 
 

De Krakerscommissie 
 
 
 
 
 

Op zaterdag 15 november werd het carnavalsseizoen 2014/2015 als gebruikelijk geopend door het Krakersfestival 
en de installatie van onze nieuwe Prins en Raad. Door de sloop van het vertrouwde Uivernest werd

nix, waar Ton en Gerrie ons op een fantastische wijze ontvangen hebben. 

In de aanloop naar het festival bleek al snel, dat er dit jaar minder animo was vanuit de groepen om deel te 
nemen. Uiteraard is dit jammer voor het Krakersfestival, voor de deelnemers en voor de carnavals cd. Een 
wedstrijd is immers beter en spannender als er veel groepen deelnemen. 
Daarom doet de commissie een oproep aan alle carnavalsvierders om eens na te denken over deelname. Het is 
een carnavalstraditie die gehandhaafd moet blijven; maar dat kan niet zonder de medewerking en enthousiasme 
van alle Knusterooiers. Het zou heel jammer zijn als het Krakersfestival en de Hankse Carnavals cd zou 
verdwijnen. Eenmaal weg is het heel moeilijk om dit weer terug te halen. 

Dankzij de groepen die wel mee deden is het 23ste Krakersfestival toch een succes geworden. 
Tijdens de generale repetitie moesten er door sommige deelnemers nog wat schoonheidsfoutjes weggewerkt 
worden, maar op zaterdag klonken alle liedjes als een klok. 
Onder het toeziend oog en wijze hoofd van de jury; die dit jaar bestond uit: Henk van Dortmont,  Jan van 
Noorloos, Jurgen Bouwens, Leen Pruissen en Hans de Wit traden de groepen in het strijdperk. 
De onderlinge concurrentie is groot, maar de collegialiteit is nog groter. Als een grote vriendenclub moedigde 
men elkaar aan en zong mee met de refreinen. Dit kenmerkt de sfeer van het Krakersfestival. 

De uitslag, die op onnavolgbare wijze en vol spanning geregisseerd werd door de presentator Fred van den Bosch,
zorgde ervoor dat de deelnemers op het puntje van hun kruk zaten en voor de zenuwen nog een slokje bier 
moesten nemen. Wat zaten de deelnemers dicht bij elkaar. Pas in de laatste ronde werd duidelijk wie er dit jaar 

niging Niet Gepiest & Toch Nat behaalde de meeste punten en werd ook door de deelnemers als 
Wij zijn gebouwd vur carnaval!” Een prachtig lied wat het komende carnaval met volle borst 

Maar ook de jonge garde van de Schuimduikers verdiende een eervolle vermelding. Als 
je een week voor het festival je tekst nog af moet maken en moet gaan oefenen en je wordt dan tweede met 3 
punten verschil, dan heb je het goed gedaan. 

de nieuwe cd gepresenteerd tijdens het Knustegala dat gehouden werd 
op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari de verkoop van start bij Jumbo Hank.

Al jaren sponsort de fam. Korteland de verkoop van de cd met iets lekkers als bonus bij de aankoop van de Hankse 
Carnavals cd. Het is moeilijk in te schatten wat beter verkoopt; de cd of de appelflappen/koeken etc. 

Op zaterdag 15 november werd het carnavalsseizoen 2014/2015 als gebruikelijk geopend door het Krakersfestival 
werd er uitgeweken 

In de aanloop naar het festival bleek al snel, dat er dit jaar minder animo was vanuit de groepen om deel te 
s en voor de carnavals cd. Een 

Daarom doet de commissie een oproep aan alle carnavalsvierders om eens na te denken over deelname. Het is 
en; maar dat kan niet zonder de medewerking en enthousiasme 

van alle Knusterooiers. Het zou heel jammer zijn als het Krakersfestival en de Hankse Carnavals cd zou 

Tijdens de generale repetitie moesten er door sommige deelnemers nog wat schoonheidsfoutjes weggewerkt 

Onder het toeziend oog en wijze hoofd van de jury; die dit jaar bestond uit: Henk van Dortmont,  Jan van 
 

Als een grote vriendenclub moedigde 
 

De uitslag, die op onnavolgbare wijze en vol spanning geregisseerd werd door de presentator Fred van den Bosch, 
zorgde ervoor dat de deelnemers op het puntje van hun kruk zaten en voor de zenuwen nog een slokje bier 
moesten nemen. Wat zaten de deelnemers dicht bij elkaar. Pas in de laatste ronde werd duidelijk wie er dit jaar 

niging Niet Gepiest & Toch Nat behaalde de meeste punten en werd ook door de deelnemers als 
Een prachtig lied wat het komende carnaval met volle borst 

huimduikers verdiende een eervolle vermelding. Als 
je een week voor het festival je tekst nog af moet maken en moet gaan oefenen en je wordt dan tweede met 3 

werd bij de fam. 
op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari de verkoop van start bij Jumbo Hank. 

ankoop van de Hankse 
Carnavals cd. Het is moeilijk in te schatten wat beter verkoopt; de cd of de appelflappen/koeken etc.  
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Sauwelen in Knusterooierslaand. 
 

Het carnavalseizoen 2015 begint vroeg. Ook voor de Hankse sauwelaars is de voorbereiding 
op het sauwelgala dus korter dan andere jaren. Toch hebben we weer een imposant 
programma dit seizoen. Met 7 ervaren 
acts in de ton kunnen we ons verheugen 
op twee prachtige avonden. Zoals de 
laatste jaren gebruikelijk, wordt het 
sauwelgala ook nu weer gepresenteerd 
door Paul Snijders. Daarbij is Harry van 
Velthoven, als ondersteunende begeleider 
naar de ton, niet meer weg te denken bij 
het Hankse sauwelen. Carla schelle, die 
achter de schermen verantwoordelijk is 
voor de schmink en de mentale 
begeleiding van de sauwelaars, wordt 
door iedereen zeer gewaardeerd. Met een 
heel team werken we zo aan het slagen 
van de avonden. Natuurlijk zijn de sauwelaars het belangrijkste en verdienen ook de meeste 
aandacht. Door de klasse van de deelnemers hebben we daarover gelukkig nog steeds niet te 
klagen. 
Als eerste brengt topper Alex Wintermans zijn creatie “Jomanda”. Met “de klomp”in de ton 
openen we dit jaar anders dan andere jaren. Meestal komt de winnaar van het voorgaande 
seizoen als laatste op de bühne, maar Alex wilde eens wat anders. 
Het duo Jurgen Bouwens en Ellen Akkermans komen deze keer als “Gerry en Ton van de 
Phoenix” in de ton. Ze zullen natuurlijk met belangstelling worden gevolgd door de 
werkelijke eigenaren van deze horecagelegenheid. 
Lendie Wintermans komt met “Narreske als Sinterklaas”. Lendie heeft, na zijn sterke act van 
vorig seizoen, de smaak te pakken. 
Als hij deze opgaande lijn weet vast 
te houden komt het podium wellicht 
voor hem in zicht. Kan vervolgens 
Tony Damen als “TonVuller”een 
gevolg geven aan zijn succes creatie 
van vorig jaar? Als invaller voor ”de 
Natte” die op het laatste moment 
verstek moest laten gaan, kwam hij 
met een opvallend sterke sauwel in 
de ton. Het publiek waardeerde hem 
daarvoor vorig jaar terecht met de 
publieksprijs. 
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Hans Miesen met zijn creatie “Hans van Turenhout”, brengt een live-radioverslag van de 
voetbalwedstrijd Be Ready – Dussense Boys. Met zijn snelle babbel is hij uitermate geschikt 
voor een spannend verslag van deze unieke derby. 
Na een jaar van afwezigheid komt rassauwelaar Alex Heymans terug in de ton. “De Natte” 
heeft met zijn unieke gevoel voor humor altijd succes. Dit jaar staat hij in de ton als “De 
Natte bij de Hahas”. We zijn benieuwd! 
Als laatste komt Lisanne Verstegen met “Commando Suus”op het podium. Lisanne heeft 
bewezen dat ze het publiek kan bespelen als geen ander. 
Disco “SoHo”en blaaskapel “Asjemenou”zorgen, zoals de laatste jaren gebruikelijk, voor de 
muzikale omlijsting. 
Het 42ste Hankse sauwelgala beloofd dus weer een knaller te worden. Door de ervaring van 
de deelnemers staat de avond weer garant voor plezier in overtreffende trap. 
Knusterooierslaand mag trots zijn op deze sauweltraditie, een traditie die al 42 jaar leeft in 
onze kleine gemeenschap. 
Anders dan andere jaren is de samenstelling van de jury. De voorzitter van de jury was sinds 
mensenheugenis Theo Hanegraaf. Wegens gezondheidsredenen moet Theo helaas dit jaar 
verstek laten gaan. We denken in de persoon van Martin Kramer een goede plaatsvervanger 
te hebben gevonden. Natuurlijk wensen we Theo een voorspoedig herstel en hopen hem 
volgend jaar weer in goede gezondheid in ons midden te hebben. 
Het publiek wordt natuurlijk weergevraagd naar hun mening. Door een stem per bezoeker 
krijgen we per avond inzicht over het algehele oordeel van de zaal. Voor veel sauwelaars is 
deze mening van groot belang, al bepaald de jury uiteindelijk over de supersauwelaar. 
Er is elk jaar een winnaar van de beker, maar uiteindelijk is voor de meeste het meedoen het 
belangrijkste. De echte winnaar is jaarlijks het publiek dat in twee unieke avonden op een 
geweldige mannier wordt vermaakt. 
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uw dierenarts voor goede zorg, service en persoonlijke aandacht.
DIERENKLINIEK
DONGEMOND

DIERENKLINIEK
DONGEMOND

Haven 12   •   4941 DG Raamsdonksveer   •   T 0162 - 515 229     •    www.dierenkliniekdongemond.nl

Handbeschilderde klompen

Kijk ook op onze website:
www.hetkloempke.nl voor meer informatie

 
 
 
 
 

 
 
 
 

STASSAR watch and see 
Hoofdstraat 2–4 te Raamsdonksveer, telefoon (0162) 512 319 

www.johnstassar.nl  -  bril@johnstassar.nl 

 
 
 
 
 
 

Carnaval 2015 
 

Tegen inlevering van deze advertentie 
€ 5,00 directe kassakorting (1 coupon per persoon) 

geldig in februari, maart en april 2015 
 

 

www.juwelierhetanker.nl 
info@juwelierhetanker.nl 
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Steun Stichting Carnaval word lid van 

 

 DE ZOTTE NAR 
 

De zotte nar heeft als doelstelling het bevorderen van het carnavalsgebeuren in 
ons Kunsterooierslaand in de meest uitgebreide zin van het woord. 

Door het steunen van de activiteiten die door onze commissieleden en 
medewerkers van Stichting Carnaval in ons dorp worden georganiseerd.  

Dit zijn onder andere het ziekenbezoek, 55+bal, (kinder)Optocht,  Jeugdraad,  
Kindermiddag, Lampionoptocht en vele andere activiteiten. Al deze activiteiten 
kosten geld, door middel van uw sponsoring kunnen wij dit blijven doen. 
 

Voor slechts 22 euro per jaar bent u lid van de Zotte Nar 

 
Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met het bestuur Stichting 
Carnaval via  stuurnarren@knusterooiers.nl 

 
Namens Stichting Carnaval dank wij u voor uw sponsoring 
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• Elke bedrijfsoverdracht is maatwerk 
• Altijd ervaren adviseurs noodzakelijk 

• Fusiemarkt trekt weer aan 
• Zoek een vertrouwenspersoon 
• Tijdig verkoopklaar maken 

• Door kennis en kunde optimaal resultaat 
• Ratio en emotie van belang 

• Wij regelen graag een vrijblijvend gesprek 
 

www.jmcorporatefinance.nl 

Jan van Wijngaarden
Heusing 12

4817 ZB BREDA
T.: 076 - 8870001
M.: 06 - 53229496
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Gevelreiniging – Gevelimpregnering – Betonreparatie - Vloercoatings 

ALGEMENE SERVICE NEDERLAND 
Buitendijk 9  4273 GB  HANK 
ABN Bank 52.14.14.059 
GiroRek. 99.50.72.450 
Telefoon: 0162-403041 
K.v.K. Waalwijk 24.508 

 
 
 
 
 
 
 
 
 D.M.C. Management 

 William Riel 

 

 Telefoon: 0031 (0) 162 510509 

 GSM: 0031 (0) 6 20598050 

 
     
    Jan van der Pluijm 
    Buitendijk 51 
    0162 – 402312 

 
 
 

Aardappelen – Groenten – Fruit 
Fruitmanden 

 

Ron de Kwant,
Mariapolder 1a, Hank
Tel. 0162-745005
www.dekwant.keurslager.nl

De lekkerste winkel uit de regio!

Ron de Kwant,
Mariapolder 1a, Hank
Tel. 0162-745005
www.dekwant.keurslager.nl

De lekkerste winkel uit de regio!
Ook voor KOud 
& WarM buffet

Kijk op www.dekwant.keurslager.nl

Ron de Kwant,
Mariapolder 1a, Hank
Tel. 0162-745005
www.dekwant.keurslager.nl

De lekkerste winkel uit de regio!

(vanaf E 10,90 per persoon)

Mag het ietsje … beter zijn?
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Snotpinnekesbal 2015 - programma 

 

 
Zaterdag 14 Februari 2015 
Alle snotpinnekes hebben natuurlijk hun uiterste 
best gedaan om er zo zot mogelijk uit te zien. Ook 
dit jaar worden er weer prijsjes uitgereikt in 
verschillende leeftijden (0 t/m 4 jaar, 5 t/m 8 jaar 
en 9 t/m 13 jaar). Dit geld niet voor de 
groepjes/duo’s met kinderen. De aanvang van de 
optocht is voor de snotpinnekes om 13:00. Jullie 
moeten jullie uiterlijk voor 13:11 melden bij de 
kindercommissie die staat bij de oude ingang van 
het parkeerterrein van ’t Uivernest (tussen de 
nieuwbouw en parkeerterrein van de kerk). 
 
De prijsuitreiking is rond 16:30 in de Phoenix. Daar 
lever je na de prijsuitreiking, bij de 
kindercommissie, je nummer in en ontvang je een 
leuke herinnering en een traktatie. Zonder 
nummer en aanmeldding kunnen we je helaas 
geen leuke herinnering en/of traktatie meegeven.  
 
Nummer voor de kinderoptocht zijn af te halen bij 
bloembinderij Kimsey. Dit kan je doen tot uiterlijk 
zaterdag 14 Februari 9:30. 
 
Lopen jullie allemaal mee dan wordt de optocht 
nog langer als vorig jaar.  
 
 

Zondag 15 Februari 2015 
Vandaag is iedereen welkom op het 
snotpinnekesbal dat begint om 14.00 uur in de 
Phoenix. Jullie kunnen tot 15:30 bij de ingang een 
stempelkaart halen. Dit jaar zijn er geen spelletje 
maar wel leuk entertainment. De gezellige middag 
wordt geopende door Bram d’n erste en natuurlijk 
door de jeugd prins en prinses. Daarna barst het 
carnavalsfeest los, en kunnen jullie op de foto. 
Deze foto’s kunnen jullie na afloop op de site 
terug vinden. Om 16:30 kun je je stempelkaart 
inwisselen voor een lekkere traktatie. Om 17:30 
uur sluiten we met zijn allen af zodat we dinsdag 
weer verder kunnen knallen.  

 

Dinsdag 17 Februari 2015 
Vanmiddag staat om 14 uur alles klaar voor een 
leuke middag in de Phoenix tot 15:30 uur. Let op 
dit jaar is er schminken, nagelslakken en tattoos 
zetten dus geen playbackshow.  
Als afsluiting is er ’s avonds een lampionnen-
optocht. Deze begint om 19:00 uur. Vanaf 18:45 
kun je bij de Phoenix een lampion ophalen. De 
lampionnen moeten weer worden ingeleverd. Na 
het inleveren mogen alle kinderen die hebben 
mee gelopen nog grabbelen in de grabbeltonnen 
in de zaal van de Phoenix. Na afloop vindt de 
ontmanteling van de jeugdraad plaats. Rond 20:30 
uur wordt door onze prins Bram d’n Erste het 
snotpinnekesbal afgesloten.  
 

Route lampionnenoptocht. 
Opstellen op het parkeerterrein van de Phoenix-
schuin de weg oversteken langs oude ’t Uivernest-
rechtdoor- park van de Dotter – Kloosterpad – 
Julianastaat – Korenstraat – Mariapolder – 
Kerkstraat - ingang Phoenix.   
 
Kom met z’n allen naar ons carnavalsfeest en 
breng je vriendjes, je vriendinnetjes en verdere 
familie mee! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kindercommissie wenst iedereen een cool en 
leutig carnaval toe.    
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Toelichting programma

10:30 Bezoek Scholen Bezoek aan de basisscholen De Bolder en Wilgenhoek door de jeugdraad
en prins Bram d'n Erste en zijn gevolg.

21:00 Aftrap Carnaval Start van de carnaval met diverse optredens
Café Vissershang met Prins Bram d’n Erste en zijn gevolg.

13:11 Optocht Na de laatste voorbereidingen en het opstellen van alle deelnemers volgt
Kerkstraat de sleuteloverdracht door burgemeester Breuer aan Prins Bram d’n Erste.

16:30 Prijsuitreiking Prijsuitreiking van de kinderoptocht.
Café de Phoenix De kleinste winnaars mogen hun prijzen in ontvangst nemen.

19:00 Carnavalsmis Gebedsdienst in de Hankse Kerk voor het carnaval.
R.K. Kerk Hank Je mag er verkleed naar binnen dus ben erbij!

21:00 Prijsuitreiking Prijsuitreiking van de grote optocht met aansluitend een optreden.
Café Vissershang

24:00 Hankse Horeca De eerste dag zit er bijna op voor Prins Bram d’n Erste en zijn gevolg.
Café de Phoenix We gaan nog even sfeer proeven in de Phoenix

12:00 Be-Ready Al jaren wordt het Zottenfestival gehouden. Allerlei ludieke optredens 
Kantine Be-Ready van mensen van de voetbalvereniging.

14:30 Kindermiddag Voor alle kinderen wordt er een leuke middag georganiseerd!
Café de Phoenix

16:00 Carnavalsmiddag Volle bak ambiance met diverse optredens en DJ Ad den Haan
Café Vissershang

21:00 Hankse Horeca Fanfare St. Cecilia zal deze avond samen met de Raad van Elf de
Café de Phoenix tweede carnavalsdag afsluiten.

13:00 Boerenbruiloft Onder toeziend oog van Prins Bram d'n Erste en zijn gevolg en onder
Café de Phoenix muzikale begeleiding wordt het boerenbruidspaar opgehaald

21:30 Hankse Horeca After party na sluiting Boerenbruiloft met diverse verrassingen
Café de Phoenix

14:00 Snotpinnekesbal Een verpletterende middag, iedereen mag playbacken en/of karaoke
Café de Phoenix De laatste middag waarin de jongste carnavallers hun talent laten zien

14:00 Spelenmiddag Pannenkoekenhappen en Tafelvoetbal 4 tegen 4 onder het toeziend oog
Café de Phoenix van Prins Bram d'n Erste en zijn gevolg

17:00 Carnavalsmiddag Met z'n allen buiten een frisse neus halen en een hapje eten.
Café de Phoenix  Er wordt een klein rondje gelopen waarna het avondprogramma begint.

19:00 Lampionnenoptocht Vanaf 18.45 met z'n allen buiten een frisse neus halen. Er wordt een
Café de Phoenix klein rondje gelopen waarna het avondprogramma zal beginnen.

20:00 Sluitingsceremonie Bekendmaking van het motto 2016 en diverse optredens
Café de Phoenix Ontmanteling van de Raad van Elf en Prins Bram door de burgemeester

18:30 Askruske Aswoensdag, de eerste dag van de vasten, tekent de pastor tijdens de 
R.K. Kerk Hank boeteviering het voorhoofd met een kruisje van gewijde as.

Woensdag 18 februari 2015

Tijd en Locatie

Vrijdag 13 februari 2015

PROGRAMMA RAAD VAN ELF 2015

Zaterdag 14 februari 2015

Zondag 15 februari 2015

Maandag 16 februari 2015

Dinsdag 17 februari 2015



36

De Ruiter
Schilderwerken

Hank

Karekietplantsoen 28
4273 CN Hank
T : 0162-403992
M : 06-23980543

Voor al uw 
Schilderwerk-
zaamheden

Onderhoud
Restauratie
Renovatie
Nieuwbouw

www.deruiterschilderwerken.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

WWW.PLUIJMFOTOGRAFIE.NL

MOREPRO
GRAFISCHE OPLOSSINGEN

WWW.MOREPRO.NL

Tel. 0162 404362 

E-mail: Info@morepro.nl

 

 

 
 
 
 
 Viveen Handel, Verhuur en  

Dienstverlening 
Korte Dijk 22 
4273 GJ Hank 

Telefoon: 06-27075829 
E-mail: Viveen.hvd@ziggo.nl

    Inzetbaar als machinist, lasser, 
voor montage werkzaamheden, enz. 
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Boerenbruidspaar 2015 
 
 

Hij is hendig meej un microfoon en zijj kan ut makkeluk zonder… 
 

Zomaar één van de hints die het nieuwe boerenbruidspaar 2015 heeft opgegeven. 
De zoektocht verliep zoals altijd niet vlekkeloos, toch heeft de commissie onder leiding van 

Arno Ribbers & Ad de Oude samen met onze kroegbaas Ton & Gerrie v.d. Pluijm weer 
2 mensen gevonden die het aandurven om het jawoord te geven op de carnavalsmaandag 

16 februari van het jaar 2015 vanaf 14.00 in de Phoenix. 
 
 
 

Frederique du Rue Rouge 
& 

Elizabeth Au-Dessus Du Fossé 
 
 
 

Waar een schoolliefde wel niet toe kan leiden want deze 2  hebben elkaar voor het 
eerst ontmoet op de HAVO in Raamsdonksveer in 1977. 

De bruid vraagt zich nu nog steeds af :”Waarom had ik jouw daar in het oog?’’ 
Hier is ze eigenlijk nog steeds niet achter… 

 
Onze eerste carnavalsmomenten beleefden we natuurlijk in Knusterooiersland, 

ook weer een tijd geleden en wel 38 jaar geleden. Samen op pad van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat en we deden mee aan alle activiteiten in de Hang. 

 
De Bruidegom zat bij het bestuur van jeugdsoos Titanic, dus werk zat met 400 jeugdleden op 

die carnavalsavonden.  
 

Carnaval is voor de bruid een feest waar ze al lang van tevoren naar uitkijkt, 
ze kan er geen genoeg van krijgen en bij de bruidegom gaan de lichtjes al 

wat eerder uit… 
 

Ons leukste  carnavalsmoment zijn er zoveel geweest, we vieren samen carnaval en hebben 
geen jaar overgeslagen ook al zijn we 9 jaar van de Hang geweest. 

 
Maar mooie momenten hadden we met de groep van Titanic, met onze familie,  de buren en 

nu met vrienden van fanfare St. Caecilia. 
 

Het is te hopen dat de bruid zich realiseerd dat ze ondanks de moeilijke 
periode’s toch in ondertrouw kunnen gaan en het jawoord kunnen geven 
ten overstaande van onze ambtenaar van de sturgelijke band, de heer 

 

Pollanus van Epscheute 
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We presenteren dan ook vol trots de Grootste Knuste 2015
 



 
 
























































de Grootste Knuste 2015:  Koos de Wit
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De Velgen en Banden 
Specialist 

 
De goedkoopste banden 

 
De beste Service 

 
Geen afspraak nodig 

 
 

AP Banden Service - Antoine Siemons 
Ottergeerde 32 te Raamsdonksveer 

Telefoon : (0162) 580 780 
www.apbanden.nl  -  info@apbanden.nl 

 

 

 

 

 

 

Julianalaan 39 
 4941 JB Raamsdonksveer  

 T (0162) 514161 
 E info@elonsa.nl 
 W www.elonsa.nl  

 

BORDUREN IS NIET DUUR, MAAR DUURZAAM 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Wisent

Frezen - Snijden - Ontwikkeling

telefoon 0162-570103
email : info@wisent.nl

Kijk voor meer info op: wisent.nl
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KNUSTE STARS 
NO. 34661  1E JAARGANG     HOOFDREDACTIE: commissie Knuste Stars  16-01-2015 

Sponsoren van deze middag: Buitenhof tuinmeubelen, Rabobank, 
Aannemersbedrijf P. de Visser Werkendam b.v, Recreatiepark de Kurenpolder, 
Noordzij Tandprothetiek B.v, Café de Phoenix, Keurslagerij Ron de Kwant, 
Tuinaanleg-onderhoud Corné Staal, W. Schelle Timmerwerken, Sportcentrum 
Hank, Gert Verduijn Bouwen met passie, Wesley Scheeren stukadoorsbedrijf, 
Bloemenatelier De Vlinder & Installatiebedrijf Fred Leenhouts 

 
 Knuste Stars ieder jaar een 

gezellige, drukke middag is met 
geweldige optredens van vele 
kinderen.  

 Wij een Facebookpagina 
hebben: 
www.facebook.com/KnusteStars  

 De hoofdprijs dit jaar fantastisch 
is! De winnaar mag met 
vrienden of vriendinnen gaan 
eten en zwemmen bij de 
kurenpolder.  

 Alle kinderen, ook als je niet 
mee doet, friet en chips krijgen. 

 We dit jaar kaartverkoop aan de 
deur houden: 
Kinderen t/m 16 jaar: gratis. 
Vanaf 17 jaar € 2,50 p/p. 

Al 5 jaar een groot succes! 

Bekijk het filmpje van Knuste Stars 
2014!  

 Ga naar www.knusterooiers.nl  
 Druk in de rechter kolom op 

‘Knuste Stars’ 
 Scroll naar beneden. 
 Bekijk: ‘Video Knuste Stars 

2014’  
 

Wist je dat.. 

Knuste Stars leeft in 
Hank en daar zijn wij 
dankbaar voor. Ieder 
jaar is het weer een 
groot feest met allerlei 
optredens waar 
iedereen nog weken 
over praat. Het maakt 
niet uit wat je doet; 
zingen, dansen, 
goochelen, 
aanmoedigen… als je er 
maar bij bent geweest. 
Knuste Stars mag je niet 
missen! 
 Op zondag 6 februari 2011 zijn we begonnen, toen was de eerste editie van Knuste 

Stars. Het was meteen een groot succes met wel 15 optredens. De winnaar van de 
eerste editie was Amber Staal met het liedje: ‘Ik ga buiten spelen’ Daarna heeft Merel 
gewonnen met het liedje: ‘Ik neem je mee’. In 2013 mochten de winnaars, ‘de 
Dolfijntjes’ hun zelf geschreven nummer opnemen in de studio en afgelopen jaar heeft 
Joas zo goed voor ons gegoocheld dat hij de 1e plek heeft bemachtigd. 
Omdat  we 5 jaar bestaan en wij vinden 
dat het een extra groot en spetterend 
feest moet worden hebben we dit jaar 
het thema GLITTER EN SCHITTER. Jullie 
mogen daar je outfit op afstemmen.  
Om het feest helemaal compleet te 
maken staan de Gebroeders Ko op het 
programma. We gaan knallen dit jaar!!! 
 

We bedanken iedereen, die samen met ons, al 5 jaar lang, Knuste Stars mogelijk maakt! 
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Kamersteeg 5 te Hank, telefoon : (0162) 40 24 88 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICE VAN BRAGT 
 

Het adres voor: 
 

• Prima klei-aardappelen 
• Groente en fruit 
• Scharreleieren 

 
 

JACHTLAAN 46 te HANK 
 

OP DINSDAG DE GEHELE DAG GESLOTEN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rietwerfplansoen 14 
4273 CH Hank 

www.sportcentrum-hank.nl
Tel: 0162-403303

Hele dagen open 
Van 7:00 TOT 22:00

 

  
 LRHH 
 Reparatie en onderhoudsbedrijf 
 
 Bert Littel 
 
 
 St. Elisabethstraat 46 
 4273 EJ HANK 
 06-22798384 
 
 
 bert.littel@hetnet.nl 
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C.V. Ofnie    
  
Vele van jullie knusterooiers en knusterooierinnekes kennen ons,
maar niet iedereen kent waarschijnlijk onze carnavalsvereniging.
Wij zijn C.V. Ofnie, opgericht in 2011 (11 het carnavalsnummer 
bij uitstek!) 
 
Een aantal leden van ons hadden wel is meegedaan aan de 
optocht samen met carnavalsvereniging “de Narren” .
En door Mario de Jongh en Paul Sengers van (c.v. de narren) was 
iedereen enthousiast geraakt, om een eigen carnavalsvereniging 
op te richten. Zo is C.V. Ofnie opgericht en hebb
voor het eerst met de optocht meegelopen!
 
Maar hoe is nu de naam ontstaan? Dat is eigenlijk heel makkelijk 
carnavalsvereniging. En de naam wordt vaak gebruikt door ons met zeskamp, autovoetbal enz
Toen we een naam mochten bedenken was de keus 
 
Op dit moment bestaat onze vereniging uit 13 leden.
 
Met carnaval zie je ons in de optocht, waarin we sinds 2013 in meelopen. We hebben een mooie bouwlocatie 
lekker dicht bij de hankse horeca, namelijk in een schuurtje in de St. Elisabethstraat.
Daarnaast gaan gezellig met zijn allen naar de kroeg om wat te drinken en natuurlijk te feesten.
Door het jaar heen gaan we vaak de rally en drinken we samen een biertje en gaan geregeld stappe
 
Wil je wat meer weten van onze carnavalsvereniging of gewoon toasten op carnaval dan kun je ons vinden in 
de Haven, de Phoenix, in het Uivernest (behalve dit jaar dan) en natuurlijk bij 
 

 

 
 

   

Vele van jullie knusterooiers en knusterooierinnekes kennen ons, 
maar niet iedereen kent waarschijnlijk onze carnavalsvereniging. 
Wij zijn C.V. Ofnie, opgericht in 2011 (11 het carnavalsnummer 

en wel is meegedaan aan de 
“de Narren” .  
van (c.v. de narren) was 

ousiast geraakt, om een eigen carnavalsvereniging 
en hebben we in 2013, 

voor het eerst met de optocht meegelopen!  

Maar hoe is nu de naam ontstaan? Dat is eigenlijk heel makkelijk ‘Ofnie’ is het stopwoordje van onze 
En de naam wordt vaak gebruikt door ons met zeskamp, autovoetbal enz

Toen we een naam mochten bedenken was de keus dan ook al snel gemaakt! 

Op dit moment bestaat onze vereniging uit 13 leden. 

Met carnaval zie je ons in de optocht, waarin we sinds 2013 in meelopen. We hebben een mooie bouwlocatie 
e horeca, namelijk in een schuurtje in de St. Elisabethstraat. 

Daarnaast gaan gezellig met zijn allen naar de kroeg om wat te drinken en natuurlijk te feesten.
Door het jaar heen gaan we vaak de rally en drinken we samen een biertje en gaan geregeld stappe

Wil je wat meer weten van onze carnavalsvereniging of gewoon toasten op carnaval dan kun je ons vinden in 
de Haven, de Phoenix, in het Uivernest (behalve dit jaar dan) en natuurlijk bij voetbalverengin

stopwoordje van onze 
En de naam wordt vaak gebruikt door ons met zeskamp, autovoetbal enzovoort. 

Met carnaval zie je ons in de optocht, waarin we sinds 2013 in meelopen. We hebben een mooie bouwlocatie 

Daarnaast gaan gezellig met zijn allen naar de kroeg om wat te drinken en natuurlijk te feesten. 
Door het jaar heen gaan we vaak de rally en drinken we samen een biertje en gaan geregeld stappen. 

Wil je wat meer weten van onze carnavalsvereniging of gewoon toasten op carnaval dan kun je ons vinden in 
ng Be-Ready. 
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Floors 

Groenten 
en fruit 

Iedere 
Donderdagmiddag op 

de markt in Hank 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meer dan dertig jaar ervaring op de markt 

Ruime kennis en verkoop kaas van topkwaliteit. 
 

Elke donderdag middag op de markt in Hank 
 

compleet assortiment Hollandse kaas, kaasspecialiteiten, 
Boerenkaas en Buitenlandse kaas. 

 

uw Kaaskoerier 

 
 
 
 

 
E e n  w e r e l d   v o l   f i e t s p l e z i e r……… 

 
 
                                                                   volgens ons ook op : 

                                                              facebook   
                                                              twitter 

  
 

Kerkstraat 45 te Hank, telefoon : (0162) 40 32 30 
Grote Kerkstraat 44 te Raamsdonksveer, telefoon : (0162) 51 85 31 

www.profilevanoord.nl 

 

 

 

 
10 % korting op het gehele assortiment tegen inlevering van deze bon. 

Aanbiedingen en al geplaatste bestellingen uitgesloten. 
(geldig dinsdag 10 februari t/m zaterdag 14 februari 2015) 

 
Enkel geldig bij Special Friend Dierendingen, Bea van Culenborg.  

Kerkstraat 24 te  Hank achter het huis bereikbaar via zijstraat (Warmondplein) 
 

    Openingstijden 
Maandag : gesloten telefoon: 06-23158100 
Dinsdag t/m Donderdag : 10.00 – 18.00 uur www.dierendingen.info 
Vrijdag : 10.00 – 20.00 uur www.specialfriend.nl 
Zaterdag : 09.00 – 16.00 uur specialfriend.dierendingen@kpnmail.nl 

 

 

Wij wensen u fijne carnavalsdagen met veul leut! 

 
 
 
 
 

   

Gewoon 
lekker 

 
 
 
 
 

 

Nico Houweling 
Elke week op de markt in Hank en Dussen ! 
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De Schuimduikers zijn zo’n jaar of 10 geleden 
opgericht, met een totaal andere groepssamenstelling. 
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, waaronder 
ook jaren waarin de Schuimduikers niet actief zijn 
geweest. In 2013/2014 is er een kleine start gemaakt 
om weer leven te blazen in de Schuimduikers, met een 
deelname aan het krakersfestival & deelname aa
optocht gecombineerd met een andere carnavals 
vereniging. Er zijn nog 4 leden van de ouwe garde 
aanwezig, de rest is aangevuld met nieuw volk. 
Dit nieuwe volk heeft de schouders eronder gezet om 
dit jaar met de carnaval maar weer eens een complete 
vereniging bij elkaar te krijgen en zoals sommigen dit 
al gezien hebben tijdens het krakersfestival, is het 
aardig gelukt.  

 
Onze dagelijkse bezigheden lopen per persoon uiteen, 
het is zelfs zo dat de een begint met werken als de 
ander gaat slapen en andersom. Tijdens een avondje 
stappen zien we elkaar, waar soms de een aan de ene 
kant van de bar zit en de ander, aan de andere kant 
van de bar aan het werk is.  
We gaan graag naar festivals en feestjes zoals ons 
jaarlijkse uitje naar Guus Meeuwis. 
 
Dit jaar hebben we ondanks alle drukke schema’s van 
al onze leden toch deelgenomen aan het 
krakersfestival. Natuurlijk omdat we er plezier in 
hebben, maar ook om de commissie van het 
krakersfestival te steunen.  
 
Tijdens Carnaval zijn we overal te vinden, voorheen kwamen we veel in het Uivernest. We nemen deel aan de 
optocht, het tafelvoetbaltoernooi in de Phoenix en ook 
partij. We maken er overal een feestje van, ook
Raamsdonksveer en Breda.  
 
Alaaf!  
De Schuimduikers  

 De Schuimduikers
De Schuimduikers zijn zo’n jaar of 10 geleden 
opgericht, met een totaal andere groepssamenstelling.  
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, waaronder 
ook jaren waarin de Schuimduikers niet actief zijn 
geweest. In 2013/2014 is er een kleine start gemaakt 
om weer leven te blazen in de Schuimduikers, met een 
deelname aan het krakersfestival & deelname aan de 
optocht gecombineerd met een andere carnavals 
vereniging. Er zijn nog 4 leden van de ouwe garde 
aanwezig, de rest is aangevuld met nieuw volk.  
Dit nieuwe volk heeft de schouders eronder gezet om 
dit jaar met de carnaval maar weer eens een complete 

s sommigen dit 
tijdens het krakersfestival, is het 

 
 
De Schuimduikers hebben op dit moment 15 leden 
waaronder een aantal Hankse maar ook ‘aanhang’ zelfs 
van de verkeerde kant van het water.  
 
In principe hebben we niet echt een bestuur. B
Schuimduikers hebben we een klein groepje met kar 
trekkers die alles in grote lijnen regelen.
 

Onze dagelijkse bezigheden lopen per persoon uiteen, 
nt met werken als de 

Tijdens een avondje 
stappen zien we elkaar, waar soms de een aan de ene 

aan de andere kant 

zoals ons 

Dit jaar hebben we ondanks alle drukke schema’s van 

krakersfestival. Natuurlijk omdat we er plezier in 
hebben, maar ook om de commissie van het 

Carnaval zijn we overal te vinden, voorheen kwamen we veel in het Uivernest. We nemen deel aan de 
optocht, het tafelvoetbaltoernooi in de Phoenix en ook tijdens het zottenfestival bij Be-Ready zijn we van de 
partij. We maken er overal een feestje van, ook buiten Hank, we zijn dan onder andere te vinden in 

De Schuimduikers 

De Schuimduikers hebben op dit moment 15 leden 
ok ‘aanhang’ zelfs 
 

bestuur. Binnen de 
groepje met kar 

grote lijnen regelen. 

Carnaval zijn we overal te vinden, voorheen kwamen we veel in het Uivernest. We nemen deel aan de 
eady zijn we van de 

buiten Hank, we zijn dan onder andere te vinden in 
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‘‘DE KOPPELPAARDEN’’
HOTELRESTAURANT

Oude Kerkstraat 1, 4271 BB Dussen
tel. 0416-391264,  

www.dekoppelpaarden.nl

hotel - restaurant - terras
partijen - catering - vergaderen

&Eten  Drinken
in de Koppelpaarden ...

 
 info@sterkinpartyverhuur.nl 
 Telefoon: 06 - 51 71 43 64 
 Dussen 

 
 

Feestje??  

Wij maken uw feest(je) compleet! 
 

Verhuur van o.a. tenten, tapeiland, bars, taps, (sta)tafels, 
stoelen, verwarming, koeling, verlichting maar ook van: 

 
Sarah/Abraham, jubileum en geboorte artikelen. 

Zoals grote poppen van 3 meter hoog, 
slingers en ballonnen. 

 
Ook hebben we 75 oud Hollandse spelen, 

springkussens, buikschuifbaan en stormbaan. 
 

Tevens ook uw adres voor warm/koud buffet, hapjes, 
barbecue, gebak en drank. 

 
Compleet verzorgd bij u thuis! 

U kunt bij ons alles onder 1 dank onderbrengen!! 
www.sterkinpartyverhuur.nl 

 

UW ADRES VOOR: 

 
Nieuw !!!  HYDRAULIEK SLANGEN-SERVICE (ook op locatie)  Nieuw !!! 
LANDBOUWMACHINES & AANVERWANTE PRODUCTEN & CONTAINERS 
WWW.GEMAKBAK.NL 
 
KEURING EN ONDERHOUD VAN ALLE ARBEIDSMIDDELEN 
WWW.KEURINGENONDERHOUD.NL 
 
SHREDDERS, VERKLEINERS, ZEEFINSTALLATIES & COMPOSTOMZETTERS 
WWW.GROENRECYCLINGMACHINES.NL of  WWW.ALLESZEVEN.NL 
 
DE MOOISTE MASSIEVE – en SMEEDIJZEREN (SIER)HEKWERKEN, POORTEN 
(grote voorraad of maatwerk, ook onderdelen), SERRES & TUINDECORATIES  

WWW.GEENHEKTEGEK.NL 
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C.V. NG & TN 
 
Na zes jaar vonden we het tijd om ôôs eigen maar ‘
oftewel Niet Gepiest en Toch Nat
komt. Maar de Haven heet blijkbaar ook Vissershang (waar komt díe
vandaan...?).  
 
Voordat we NG&TN werden, waren we 
was rijp om er meer van te maken en een wezenlijke bijdrage te leveren 
carnaval. Met veel plezier doen we overal aan mee
 
Misschien dat je onze leden al kent, maar hierbij een
- Christel en Marjolein van kledingcommissie “wij naaien niks”
- Barry de zingende kluskoning 
- Marloes creatief met “Action”
- Garda de knakenbijter 
- Susan niet ontoevallig nicht van 
- Lambert oud voorzitter CV ’t Haasje
- Geke overgewaaid uit Klaaiendam
- Justin de Herman den Blijker van 
- Geert de tekenaar, tekstschrijver en altijd in voor
- Ria onze eigen Leco en Mari in één
- Tim de wagendouwer en ex-kandidaat
- Jenny de door de wol geverfde Duikelaar 

sambaballenvirtuoos 
- En de grootste onbekende: Jo 

– overal voor in – staat alles goed 
oudere – Mater Familias – zonder haar geen carnaval 
Witgelekruisgebouw – Tafelvoetbaltalent 
etcetera 

Dus we zijn van alle markten thuis en 
leden: Dewi, Isa en onze snotpinnekes
 
Voor ons is carnaval van jong tot oud
zijn. 
 
Alaaf! 
 
CV NG&TN 
 
 

Na zes jaar vonden we het tijd om ôôs eigen maar ‘ns voor te stellen. Wij zijn CV NG
en Toch Nat. Wij weten zelf ook niet meer waar de naam vandaan 

en heet blijkbaar ook Vissershang (waar komt díe naam eigenlijk 

TN werden, waren we al jaren (erg) aanwezig in Knusterooiers
s rijp om er meer van te maken en een wezenlijke bijdrage te leveren aan het Hankse 

carnaval. Met veel plezier doen we overal aan mee! 

at je onze leden al kent, maar hierbij een korte introductie: 
en Marjolein van kledingcommissie “wij naaien niks” 

 
creatief met “Action”  

nicht van Michel “doe ‘ns iets” 
’t Haasje 

overgewaaid uit Klaaiendam 
de Herman den Blijker van Hank 

hrijver en altijd in voor ’n biertje of twee…drie…
onze eigen Leco en Mari in één 

kandidaat irritantste Hankenaar  
Jenny de door de wol geverfde Duikelaar – invaller bij Asjemenou en 

Jo van Jan van Diene – als eerste binnen – als lèste naar huis 
es goed – bordeauxrode prinses met blauwe pruik 
zonder haar geen carnaval – Trollenkoning – inwoner 

Tafelvoetbaltalent – ex-kantinejuffrouw – etcetera, etcetera, 

we zijn van alle markten thuis en we denken ook aan de toekomst met onze jongste 
Dewi, Isa en onze snotpinnekes: Luna, Vico en Roos.  

carnaval van jong tot oud en voor groot en klein. Wij hopen er nog jaren bij te 

voor te stellen. Wij zijn CV NG&TN. 
. Wij weten zelf ook niet meer waar de naam vandaan 

naam eigenlijk 

(erg) aanwezig in Knusterooiersland. De tijd 
n het Hankse 

… 

als lèste naar huis 
uwe pruik – eenzame 

inwoner 
etcetera, etcetera, 

onze jongste 

en voor groot en klein. Wij hopen er nog jaren bij te 
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d e r o o y h o v e n i e r s

B i n n e n  2 7 A    4 2 7 1  B V  D u s s e n    T  0 4 1 6  3 9 1 1 3 5   

E  i n f o @ D e r o o y h o V e n i e r s . n l    w  D e r o o y h o V e n i e r s . n l

m o r g e n m o o i w e e r !

www.mijnscheepsnotaris.nl

 
 
 
 
 

 
Nieuwbouw, verbouw en onderhoud  

zoals het vervangen van kozijnen en reparatiewerk 
 

 
 Nieuwe steeg 26 
 4271 BE DUSSEN 
 Tel.: (0416) 39 11 37 
 Fax.: (0416) 39 24 06 
 www.vandongenbouwbedrijf.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vrijheidsplein 6/7 te Dussen, telefoon (0416) 39 11 19 
 

www.eetcafepleintje.nl  -  info@eetcafepleintje.nl 
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Naovenaant 
 
Naovenaant is lang geleden, meer dan 30 jaar terug, 
begonnen als clubje dat samen uitging (m.n. naar de 
Kelder). Op een gegeven moment gingen we samen 
weekendjes weg, gingen we samen op vakantie en besloten 
we om een keertje mee te doen met het Krakersfestival. 
We werden toen 2e met het liedje Kerrekendam.

Omdat we meededen met het Krakersfestival moesten we 
een artiestennaam hebben. Tijdens een brainstormsessie in 
't Uivernest is de naam Naovenaant bedacht. Wie precies 
met die naam is gekomen weten we niet meer, maar de 
namen  van Laurens van der Pluijm en zijn zus Jolanda van 
der Pijl worden in dit verband telkens genoemd. Een van 
die twee is dus waarschijnlijk met die naam gekomen.

Oos clubke bestaat uit een man of 30, inclusief kids, waarv
carnaval vieren. Over het algemeen zijn wij 
beetje lastig. We moeten komend jaar dus kiezen uit de Haven, de Phoenix, Heerlijk, Theke's of Vulcan

Een bestuur hebben niet, en is ook niet nodig, want we stemmen maar over 2 dingen: wie organiseert het 
jaarlijkse Naovenaantweekend en wie schrijft het liedje? 
repertoire, waarvan we de 13 minst beroerd
meegedaan met de optocht, bijna altijd als grote loopgroep. De deelname aan de optocht wordt meestal pas 
de laatste weken voor carnaval beslist. 

Nu jullie weten hoe gezellig wij zijn willen jullie  na
niet want anders wil iedereen lid worden, maar voor Prins Bas den Irste hebben we destijds een uitzondering 
gemaakt, want die hebben we gevraagd, nee gesmeekt om lid te worden. Gelukkig heeft hij 
aandringen in toegestemd. 

 
Wij van Naovenaant wensen jullie allemaal een hele fijne en gezellig carnaval toe!

 
 

 

 

 

lang geleden, meer dan 30 jaar terug, 
begonnen als clubje dat samen uitging (m.n. naar de 
Kelder). Op een gegeven moment gingen we samen 
weekendjes weg, gingen we samen op vakantie en besloten 

het Krakersfestival. 
2e met het liedje Kerrekendam. 

Omdat we meededen met het Krakersfestival moesten we 
een artiestennaam hebben. Tijdens een brainstormsessie in 
't Uivernest is de naam Naovenaant bedacht. Wie precies 

n weten we niet meer, maar de 
van Laurens van der Pluijm en zijn zus Jolanda van 

der Pijl worden in dit verband telkens genoemd. Een van 
die twee is dus waarschijnlijk met die naam gekomen. 

Oos clubke bestaat uit een man of 30, inclusief kids, waarvan er zo’n 20 Naovenaanters meerdere dagen 
zijn wij te vinden in 't Uivernest, maar dat wordt dit jaar met carnaval 

beetje lastig. We moeten komend jaar dus kiezen uit de Haven, de Phoenix, Heerlijk, Theke's of Vulcan

Een bestuur hebben niet, en is ook niet nodig, want we stemmen maar over 2 dingen: wie organiseert het 
jaarlijkse Naovenaantweekend en wie schrijft het liedje? We hebben bij elkaar zo'n kleine 20 nummers op ons 
repertoire, waarvan we de 13 minst beroerde op CD hebben uitgebracht. Verder hebben we regelmatig 
meegedaan met de optocht, bijna altijd als grote loopgroep. De deelname aan de optocht wordt meestal pas 

Nu jullie weten hoe gezellig wij zijn willen jullie  natuurlijk weten hoe je lid kan worden!  Haha, dat zeggen wij 
niet want anders wil iedereen lid worden, maar voor Prins Bas den Irste hebben we destijds een uitzondering 
gemaakt, want die hebben we gevraagd, nee gesmeekt om lid te worden. Gelukkig heeft hij 

Wij van Naovenaant wensen jullie allemaal een hele fijne en gezellig carnaval toe! 

an er zo’n 20 Naovenaanters meerdere dagen 
dit jaar met carnaval een 

beetje lastig. We moeten komend jaar dus kiezen uit de Haven, de Phoenix, Heerlijk, Theke's of Vulcano. 

Een bestuur hebben niet, en is ook niet nodig, want we stemmen maar over 2 dingen: wie organiseert het 
We hebben bij elkaar zo'n kleine 20 nummers op ons 

e op CD hebben uitgebracht. Verder hebben we regelmatig 
meegedaan met de optocht, bijna altijd als grote loopgroep. De deelname aan de optocht wordt meestal pas 

Haha, dat zeggen wij 
niet want anders wil iedereen lid worden, maar voor Prins Bas den Irste hebben we destijds een uitzondering 
gemaakt, want die hebben we gevraagd, nee gesmeekt om lid te worden. Gelukkig heeft hij daar na lang 



 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat uw voeten eens lekker 
verwennen , 

maak een 
afspraak bij de pedicure. 

 
 
 
 
 

Medisch Pedicure 
Corine de Leeuw 

Buitendijk 27 
4273 GC Hank 

06-28494893 

Bolstrastraat 2, 4251 LK Werkendam 
Telefoon : (0183) 504 773 

e-mail: info@keuken-sanitair-biesbos.nl 
www.keuken-sanitair-biesbos.nl 

 

" Een praktisch ontwerp  
voor heerlijke momenten" 
 
Studio Biesbos, daar kunt u nog in alle rust kiezen en  
beslissen in een overzichtelijke en actuele showroom.  
Wij hebben een groot assortiment met talloze 
mogelijkheden voor uw nieuwe keuken of badkamer. 
Door te kiezen voor Studio Biesbos heeft u een 
aanspreekpunt voor al uw werkzaamheden, 
altijd de zekerheid van vakbekwaam 
personeel en uw eigen team van monteurs 

 
 
 
 

  

 
UW ADVERTENTIE OOK IN DE PAPZAK? 

 
STUUR NU EEN E-MAIL MET JE GEGEVENS NAAR 

 

PAPZAK@KNUSTEROOIERS.NL 
 

U ONTVANGT BERICHT VOOR DE VOLGENDE EDITIE 
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YentelSchoonheidssalon 

Manicure

Henri Dunantstraat 2 • 4273 EX Hank • Tel 06 - 30 27 20 11

Wilt u even lekker ontspannen
Kom dan voor een gezichtsbehandeling of voor een lekkere massage naar

Schoonheidssalon Yentel

Gezichtsbehandeling vanaf € 35,-   •   Massage vanaf 15,- 
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Wij zijn gebouwd vur carnaval 
CV Niet gepiest en Toch Nat 
Tekst :  Geert, Geke, Barry 
Muziek :  Swamp Studio 

 

 
Want alles da veraandert . . . om oos henne 
Ne gulden werd nun euro . . . da was wenne 
Ge zult die ouwe dinger . . . nog wel kenne 
Want ’t beste da vergitte nie 
Van da smalle trapke . . . in de kelder 
Unne grote lekstok . . . op de kermis 
En oe irste pilske . . . heerlijk helder 
Maar blijven hangen, nee da doen we nie 
 
Refrein: 
Wij zijn gebouwd vur carnaval 
Majja de zaag de zeker al 
Di prachtig clubke kan ’t aon 
Om van november tot april . . .  volledig los te gaon 
We motte dur ne mouw an passé 
Om uit de uiver te verkasse 
Maar een knust die is nie vur één gat te vangen 
. . . 
De polonaise in de Phoen die wordt al langer 

Vroeger lag de haven . . . aan het sluske 
Nu un endje verder . . . best u stukske 
Hoe wai daor dan komme . . . meej un buske 
En als wij daar dan zijn dan is het feest 
maar de houten keten . . . ok verdwene 
Nu moeten we ne bult op . . . van beneje 
We blijven er toch komme . . . nooit allenig 
Want meej en groep geniet je toch het meest. 
 
Refrein: 
Wij zijn gebouwd vur carnaval 
Majja de zaag de zeker al 
Di prachtig clubke kan ’t aon 
Om van november tot april . . .  volledig los te gaon 
We motte dur ne mouw an passé 
Om uit de uiver te verkasse 
Maar een knust die is nie vur één gat te vangen 
. . . 
De polonaise in de Phoen die wordt al langer 

 
 
 
 
 
 

 
 
En is ’t feest gestrede . . . gaon we ete 
De keuze is hier reuze . . . motte wete 
Kareltje die staat al . . . flink te zwete 
Want wij willen ne grote bak patat 
En dan naar de Vulcano . . . meej zun alle 
Ne swarma meej veel knoflook . . . lekker lalle 
We zijn nog lang nie klaor hor . . . wij gaan knalle 
Ne knust gaat door tot aan het leste vat  
 
Refrein: 
Wij zijn gebouwd vur carnaval 
Majja de zaag de zeker al 
Di prachtig clubke kan ’t aon 
Om van november tot april . . .  volledig los te gaon 
We motte dur ne mouw an passé 
Om uit de uiver te verkasse 
Maar een knust die is nie vur één gat te vangen 
. . . 
De polonaise in de Phoen . . . .  
De polonaise in de Phoen die wordt al langer 
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Het verhaal van Asjemenou
 
Biografie: 
We schrijven het jaar 1940. Nico Staal, beter bekend als “Kootje” de koning van Egypte, zit op een prachtige na 
zomerse dag in zijn achtertuin als er plots wat ongenode gasten binnenvallen. Het verblijf bevalt hun ke
goed want ze blijven enkele jaren bivakkeren op en rond het woonhuis van Kootje. Gedurende de avond hebben 
ze het schijnbaar best gezellig met elkaar want er worden
Duitse Slagers die voorbij komen zodat de middenstanders 
worden betrokken. 
  
Kootje is op dat moment al jaren voorzitter van de Hankse fanfare en weet als geen ander dat het geheel met 
een stukje muzikale begeleiding  nog beter zou k
fanfare werd op dat moment meer het serieuzere werk gespeeld dus dat was geen optie. 
aan koper en dus ook aan instrumenten. Op een dag liep Kootje mede dorpgenoot Piet Verh
smit, tegen het lijf. Nadat Kootje hiervan hersteld was pakten ze samen het idee op om instrumenten van 
granaten te gaan maken. Ze moesten hiervoor wel enkele exemplaren bij het geschut, wat stond opgesteld op 
de Perenboomse dijk, weghalen. Het lukte ze om drie
stevig vast op de pakkedrager van zijn fiets en begon te rijden. 
Kootje: “en als er nou eentje ontploft?”, ach zei Kootje: “dan zeggen we
genomen!”.   
 
Op enig moment vertrokken onze oosterburen weer. Kootje 
blaasinstrumenten te maken en na enkele jaren waren ze al een heel eind gevorderd. 
De watersnoodramp van 1953 maakte echter al snel aan alle illusies een eind. Ook Egypte werd getroffen door 
het natuurgeweld en bijna alle instrumenten
worden beschouwd.  
 
Kootje had met Piet wel een band opgebouwd 
gingen dweilen en in Hank en omstreken werden ze bekend als de eerste dweilband van Zuid Nederland. 
Kootje kreeg tijdens zijn huwelijk twee (muzikale) kinderen
niet loslaten om het levenswerk van hun vader te voltooien. De middelen waren er
wel maar wat ontbrak was de creativiteit om 
nummers te schrijven.  
Op een dag reden Gerry en zijn vriend Gerry 
van Dijk met de brommer naar de lagere 
school  en leerden ze Laurens v.d. Pluijm 
kennen. Laurens was een muzikale 
duizendpoot die al orgel kon spelen voordat 
hij geboren was. De drie besloten samen te 
gaan repeteren en Asjemenou was geboren.
Samen besloten ze om bij de fanfare te gaan 
spelen en vanuit deze vereniging werden wat 
andere muzikanten overgehaald om mee te 
doen. Na wat jaren repeteren was het 
zover……. Asjemenou gaf het eerste 
optreden op 11-11-2007. 

Het verhaal van Asjemenou 

We schrijven het jaar 1940. Nico Staal, beter bekend als “Kootje” de koning van Egypte, zit op een prachtige na 
zomerse dag in zijn achtertuin als er plots wat ongenode gasten binnenvallen. Het verblijf bevalt hun ke
goed want ze blijven enkele jaren bivakkeren op en rond het woonhuis van Kootje. Gedurende de avond hebben 
ze het schijnbaar best gezellig met elkaar want er worden in zijn schuur duitse liederen gezongen. Het zijn vooral 

de middenstanders Kees Pennings en Piet van Amersfoort er niet bij 

Kootje is op dat moment al jaren voorzitter van de Hankse fanfare en weet als geen ander dat het geheel met 
een stukje muzikale begeleiding  nog beter zou kunnen klinken. Heulen met de vijand dat doe je niet en bij de 
fanfare werd op dat moment meer het serieuzere werk gespeeld dus dat was geen optie. Ook was er een gebrek 
aan koper en dus ook aan instrumenten. Op een dag liep Kootje mede dorpgenoot Piet Verhoeven, de Hankse 
smit, tegen het lijf. Nadat Kootje hiervan hersteld was pakten ze samen het idee op om instrumenten van 
granaten te gaan maken. Ze moesten hiervoor wel enkele exemplaren bij het geschut, wat stond opgesteld op 

. Het lukte ze om drie Houwitser granaten te stelen. Kootje bond de exemplaren 
stevig vast op de pakkedrager van zijn fiets en begon te rijden. Piet Verhoeven vroeg op enig moment aan 
Kootje: “en als er nou eentje ontploft?”, ach zei Kootje: “dan zeggen we toch dat we er maar twee mee hebben 

Op enig moment vertrokken onze oosterburen weer. Kootje en Piet gingen druk in de weer om koperen 
blaasinstrumenten te maken en na enkele jaren waren ze al een heel eind gevorderd.  

953 maakte echter al snel aan alle illusies een eind. Ook Egypte werd getroffen door 
het natuurgeweld en bijna alle instrumenten, die bij Kootje op zolder lagen opgeslagen, konden als verloren 

Kootje had met Piet wel een band opgebouwd en samen probeerden ze te redden wat er te redden viel. Ze 
gingen dweilen en in Hank en omstreken werden ze bekend als de eerste dweilband van Zuid Nederland. 
Kootje kreeg tijdens zijn huwelijk twee (muzikale) kinderen nl. Gerry en Toine. Eerstgenoemde k
niet loslaten om het levenswerk van hun vader te voltooien. De middelen waren er en de muzikaliteit was er ook 

om 

Op een dag reden Gerry en zijn vriend Gerry 

duizendpoot die al orgel kon spelen voordat 
hij geboren was. De drie besloten samen te 
gaan repeteren en Asjemenou was geboren. 

re te gaan 
spelen en vanuit deze vereniging werden wat 
andere muzikanten overgehaald om mee te 

 

We schrijven het jaar 1940. Nico Staal, beter bekend als “Kootje” de koning van Egypte, zit op een prachtige na 
zomerse dag in zijn achtertuin als er plots wat ongenode gasten binnenvallen. Het verblijf bevalt hun kennelijk 
goed want ze blijven enkele jaren bivakkeren op en rond het woonhuis van Kootje. Gedurende de avond hebben 

uitse liederen gezongen. Het zijn vooral 
Kees Pennings en Piet van Amersfoort er niet bij 

Kootje is op dat moment al jaren voorzitter van de Hankse fanfare en weet als geen ander dat het geheel met 
eulen met de vijand dat doe je niet en bij de 

Ook was er een gebrek 
oeven, de Hankse 

smit, tegen het lijf. Nadat Kootje hiervan hersteld was pakten ze samen het idee op om instrumenten van 
granaten te gaan maken. Ze moesten hiervoor wel enkele exemplaren bij het geschut, wat stond opgesteld op 

Kootje bond de exemplaren 
Piet Verhoeven vroeg op enig moment aan 

toch dat we er maar twee mee hebben 

en Piet gingen druk in de weer om koperen 

953 maakte echter al snel aan alle illusies een eind. Ook Egypte werd getroffen door 
konden als verloren 

en samen probeerden ze te redden wat er te redden viel. Ze 
gingen dweilen en in Hank en omstreken werden ze bekend als de eerste dweilband van Zuid Nederland.  

nl. Gerry en Toine. Eerstgenoemde kon de gedachte 
de muzikaliteit was er ook 
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In de loop der jaren werden er ook internationale contacten gelegd
werden trompettisten en slagwerkers  aangetrokken uit 
zelfs de fameuze Mexicaanse trompetiste Thari Gonzales 
een gemêleerd gezelschap en staan we er bij elk optreden gekleurd op 
 
Enkele jaren geleden wist onze eigen Sonja “tis altijd lente bij de tandartsassistente”  tandarts Peter Heesen te 
overtuigen om sponsor te worden van de band. Sonja had gezegd “als na 
de kiezen van het publiek nog vast zitten dan weet ik het niet meer”. Peter hapte meteen toe en werd de eerste 
officiële sponsor. Toen Peter enkele jaren later besloot om bruggen te gaan plaatsen kwam Janson Bridging oo
in beeld als sponsor. Dit stevige draagvlak is op dit moment nog steeds de basis waar vanuit Asjemenou zijn 
nummers te gehoor brengt.  
 
Optredens: 
Op nagenoeg alle partijen (behalve vecht-
eigentijds brengen we ons repertoire met als doel een lach op het gezicht en de handen in de lucht
publiek te krijgen. Hiervoor kunnen we kiezen uit ongeveer zestig nummers. Van Jantje Smit naar AC/DC en van 
feestmuziek naar serieus. We hebben zelfs
spelen we deze muziek wat minder). 
 
We zijn dan ook het hele jaar actief en treden op bij de Nijmeegse Vierdaagse, Bloemencorso Zundert, 
jaarmarkten, verpleeghuis Aerenswaert en allerlei 
Onze website www.asjemenouhank.nl staat 
het niet aan uw computer. 
 
Ook dit jaar zijn we weer van de partij met c
prijsuitreiking, bij het zottenfestival van v.v.
 
De zestien leden van Asjemenou wensen iedereen dan ook een leutige 
dan ook te mogen begroeten op een van de bovengenoemde evenementen.
Taaatèèèh (oftwel Alaaf maar dan met een trompet)
 
 

 
Asjemenoot: uit privacy overwegingen zijn de fictieve namen van de hierboven genoemde person
verzonnen.  
 

In de loop der jaren werden er ook internationale contacten gelegd met muzikanten uit het buitenland. Zo 
aangetrokken uit Nieuwendijk, Almkerk en Geertruidenberg 

de fameuze Mexicaanse trompetiste Thari Gonzales uit Zuilichem te strikken. Zo bestaat Asjemenou nu uit 
en staan we er bij elk optreden gekleurd op . 

Sonja “tis altijd lente bij de tandartsassistente”  tandarts Peter Heesen te 
overtuigen om sponsor te worden van de band. Sonja had gezegd “als na een optreden van ons de vullingen in 
de kiezen van het publiek nog vast zitten dan weet ik het niet meer”. Peter hapte meteen toe en werd de eerste 
officiële sponsor. Toen Peter enkele jaren later besloot om bruggen te gaan plaatsen kwam Janson Bridging oo
in beeld als sponsor. Dit stevige draagvlak is op dit moment nog steeds de basis waar vanuit Asjemenou zijn 

- en vrijpartijen) is Asjemenou de muzikale spil.  Eigenzinnig en 
igentijds brengen we ons repertoire met als doel een lach op het gezicht en de handen in de lucht

Hiervoor kunnen we kiezen uit ongeveer zestig nummers. Van Jantje Smit naar AC/DC en van 
We hebben zelfs een kerstrepertoire wat we spelen in december (de rest van het jaar 

We zijn dan ook het hele jaar actief en treden op bij de Nijmeegse Vierdaagse, Bloemencorso Zundert, 
verpleeghuis Aerenswaert en allerlei feestjes en partijen maar vooral net voor en tijdens Carnaval.

staat bol van de informatie dus als u hierop iets geks tegenkomt dan ligt 

met carnaval in Hank en spelen o.a. tijdens de sauwelavonde
.v. Be-Ready, de boerenbruiloft en de sluitingsavond.

De zestien leden van Asjemenou wensen iedereen dan ook een leutige en gezellige carnaval en we hopen jullie 
dan ook te mogen begroeten op een van de bovengenoemde evenementen. 
Taaatèèèh (oftwel Alaaf maar dan met een trompet) 

Asjemenoot: uit privacy overwegingen zijn de fictieve namen van de hierboven genoemde person

met muzikanten uit het buitenland. Zo 
en Geertruidenberg en wisten ze 

Zo bestaat Asjemenou nu uit 

Sonja “tis altijd lente bij de tandartsassistente”  tandarts Peter Heesen te 
een optreden van ons de vullingen in 

de kiezen van het publiek nog vast zitten dan weet ik het niet meer”. Peter hapte meteen toe en werd de eerste 
officiële sponsor. Toen Peter enkele jaren later besloot om bruggen te gaan plaatsen kwam Janson Bridging ook 
in beeld als sponsor. Dit stevige draagvlak is op dit moment nog steeds de basis waar vanuit Asjemenou zijn 

de muzikale spil.  Eigenzinnig en 
igentijds brengen we ons repertoire met als doel een lach op het gezicht en de handen in de lucht van het 

Hiervoor kunnen we kiezen uit ongeveer zestig nummers. Van Jantje Smit naar AC/DC en van 
een kerstrepertoire wat we spelen in december (de rest van het jaar 

We zijn dan ook het hele jaar actief en treden op bij de Nijmeegse Vierdaagse, Bloemencorso Zundert, 
voor en tijdens Carnaval. 

bol van de informatie dus als u hierop iets geks tegenkomt dan ligt 

en spelen o.a. tijdens de sauwelavonden, de 
en de sluitingsavond. 

en gezellige carnaval en we hopen jullie 

 

Asjemenoot: uit privacy overwegingen zijn de fictieve namen van de hierboven genoemde personen niet 
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DE VREUGDEWIPPERS 
 
De Vreugdewippers zijn een aantal vrienden, sommigen zijn al vanaf hun lagere schooltijd bevriend met elkaar, 
variërend in de leeftijd van midden 40 tot ver in de 50. De dames zijn er in de verkeringstijd bijgekomen. In 
1981 pakten een handjevol van deze vrienden het plan op om een carnavalswagen te bouwen. Deze 
Vreugdewippers van het eerste uur waren Jan van Dortmont, John Ribbers, Fred van Ham, Willy Verstegen en 
Annemiek (Verstegen)-van Hezik. 
 
De naam “De Vreugdewippers” was het idee van Willy Verstegen : Vreugdewipper (ander woord voor 
flessenopener) wordt vaak dubbelzinnig opgepakt . 
 
De 1e wagen werd een Kraakpand omdat begin jaren tachtig veel te doen was rondom “kraken”. Na het 
behalen van een, niet verwachtte,  4e plaats hadden we de smaak goed te pakken en werd er in de daarop 
volgende jaren door steeds meer vrienden gebouwd en groeide het ledental gestaag naar 17 personen  in 
1999. 
 
Na 4 jaar van wagens bouwen was de lol er zo’n beetje vanaf en kwamen de activiteiten op een laag pitje te 
staan. Daar kwam nog bij dat er in de daaropvolgende jaren getrouwd werd en er “Vreugdewipperskinderen” 
geboren werden. Wel werd er elk jaar een dagje/avondje-uit geregeld  zoals een bbq-avond en werd er 
gezamenlijk uitgegaan naar diverse activiteiten die in Hank georganiseerd werden. 
 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in 1996 werd besloten dat De Vreugdewippers ook hun 
zangtalent wel eens konden laten horen in Knusterooiersland. Wat niemand ooit had kunnen denken 
gebeurde; met het lied “meej m’n handen omhoog” werd de 1e plaats in de wacht gesleept. Ook mochten zij 
naar het Brabants Knotskrakersfestival in Nieuwkuijk. Helaas lukte het daar niet op de cd te komen. Maar 
hierover werd niet lang getreurd want in 1997 haalde ze het kunstje om te winnen nogmaals uit ditmaal met 
“De zon komt alweer op”. Aangemoedigd door talrijke Hankse supporters lukte het ze nu wel, om als eerste 
Hankse vereniging, tot de beste 11 carnavalsliedjes van Brabant te horen. 
Inmiddels hebben De Vreugdewippers al 19 keer onafgebroken meegedaan aan het Krakersfestival . 
 
De roem van het Krakersfestival smaakte naar meer dus werd in 1999 besloten om weer eens mee te gaan 
doen, als grote loopgroep, in de Carnavalsoptocht. In december van datzelfde jaar hield De Archiefkring Hank 
“open huis” en kon er gestemd worden op de beste Hankse carnavalsplaat van de eeuw. “Meej m’n handen 
omhoog” werd gekozen als carnavalsplaat van de eeuw, een bekroning waar de Wippers erg trots op zijn. 
 
Toch kenden De Vreugdewippers ook een zwaar dieptepunt in hun bestaan, namelijk het totaal onverwachte 
overlijden van Anja van Ham op 8 oktober 2002.  
Dit heeft de saamhorigheid binnen de groep nog groter gemaakt. 
 
 
Na vele jaren als loopgroep meegedaan te hebben, waarmee ook enkele malen de hoogste plek op het podium 
werd behaald, raakte enkele leden in de ban van de wagenbouw. Na lang zoeken naar een goeie bouwlocatie 
hebben zij sinds een drietal jaren een geweldig en gastvrij onderdak gevonden bij Adriaan van Dortmont (naast 
de molen).  
 
Tussendoor werd in 2013 nog het Boerenbruidspaar en de Grootste Knust geleverd maar 
hoogtepunt was verleden carnavalsseizoen waar De Vreugdewippers “de dubbel” pakten in Knusterooiersland 
met het lied “De Papzak” en de wagen “We steke d’n draok ermee”. 
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Na een minder optreden afgelopen jaar tijdens het Krakersfestival zijn zij weer druk doende met de bouw van 
hun wagen voor het komende carnaval. 
 
De Vreugdewippers tellen nu 16 leden
bekostigen. Er is een heus bestuur bestaande uit
en Annemiek Verstegen (secretaris). Verder wordt er gewerkt met commissies t.w. een Feestcommissie, 
Optochtcommissie en een Krakerscommissie.
waarin het gebeurde van het afgelopen jaar de revue passeert en wordt er vooruit gekeken naar wat het 
komende jaar staat te gebeuren. Lid worden van De Vreugdewippers is alleen mogelijk voor de kinderen van 
de leden en een nieuwe partner van een lid
 
Er wordt met regelmaat samen op stap gegaan. Vast item is hun eigen jaarlijkse feest
een actief uitje en de avonden worden bij een van de leden 
Krakersfestival en de Optocht een After-P
zonder de mannen op stap om “vrouwendingen”
 
Zoals de lezer van deze Papzak wel in de gaten heeft zijn De Vreugdewippers een hechte groe
vele jaren lief en leed met elkaar delen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn zij 
verenigingen welke aan de Carnavalsactiviteiten in het Knusterooiersland deelneemt.
uit te maken van het Carnavalsgebeuren in Hank.
 
 

en minder optreden afgelopen jaar tijdens het Krakersfestival zijn zij weer druk doende met de bouw van 

16 leden welke elke maand contributie  betalen om  de activiteiten te 
een heus bestuur bestaande uit Willy Verstegen (voorzitter), Peter de Wit 

Verder wordt er gewerkt met commissies t.w. een Feestcommissie, 
Optochtcommissie en een Krakerscommissie. Elk voorjaar wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden 
waarin het gebeurde van het afgelopen jaar de revue passeert en wordt er vooruit gekeken naar wat het 

Lid worden van De Vreugdewippers is alleen mogelijk voor de kinderen van 
nieuwe partner van een lid. 

Er wordt met regelmaat samen op stap gegaan. Vast item is hun eigen jaarlijkse feest: in de middaguren is er 
een actief uitje en de avonden worden bij een van de leden thuis ingevuld. Tevens wordt er na het

Party gehouden. Inmiddels splitsen de dames zich af en toe af en gaan 
om “vrouwendingen” te doen. 

Zoals de lezer van deze Papzak wel in de gaten heeft zijn De Vreugdewippers een hechte groe
vele jaren lief en leed met elkaar delen. Naar alle waarschijnlijkheid zijn zij de oudste of een van de oudste

aan de Carnavalsactiviteiten in het Knusterooiersland deelneemt. Zij hopen nog jaren deel 
et Carnavalsgebeuren in Hank. 

en minder optreden afgelopen jaar tijdens het Krakersfestival zijn zij weer druk doende met de bouw van 

welke elke maand contributie  betalen om  de activiteiten te 
 (penningmeester) 

Verder wordt er gewerkt met commissies t.w. een Feestcommissie, een 
t een Algemene Leden Vergadering gehouden 

waarin het gebeurde van het afgelopen jaar de revue passeert en wordt er vooruit gekeken naar wat het 
Lid worden van De Vreugdewippers is alleen mogelijk voor de kinderen van 

: in de middaguren is er 
Tevens wordt er na het 

Inmiddels splitsen de dames zich af en toe af en gaan 

Zoals de lezer van deze Papzak wel in de gaten heeft zijn De Vreugdewippers een hechte groep vrienden die al 
de oudste of een van de oudste 

Zij hopen nog jaren deel 
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Wat heeft v.v. Be Ready met carnaval? 
 
 

Wat heeft een voetbal vereniging nu met carnaval? Deze vraag zou je kunnen stellen in 
andere delen van ons land maar zeker niet beneden de rivieren. Het is algemeen bekend dat 
verenigingen belangrijke voedingbodems zijn voor vele activiteiten. In het bijzonder met 
carnaval is dat, in het zuiden van het land, zeker ook zo. Vooral een voetbal vereniging is 
door zijn samenstelling en cultuur juist belangrijk voor het feest van Vastenavond. 
In kleinere gemeenschappen leeft carnaval 
vaak mede dankzij de plaatselijke 
voetbalvereniging. Voetbal is nu eenmaal 
een teamsport met veel jeugdleden en 
jong volwassenen. In de jeugd afdeling van 
een voetbalvereniging worden de teams 
voornamelijk gevormd door 
leeftijdsgenoten, die als het ware samen 
opgroeien. Zo zie je dan dat binnen de 
jeugdteams van de club hechte 
vriendengroepen ontstaan. Door deze 
vriendschap gaan jongeren ook naast het voetbal met elkaar om.  Tijdens het carnaval zie je 

dan die groepen gezamenlijk uitgaan. 
Daardoor worden met regelmaat jonge 
carnavalsverenigingen geboren. 
Ook in knusterooierslaand is dit fenomeen 
heel duidelijk waarneembaar. 
Namen als “De Bierbukskus” “De 
Biereminies” “De Muskebiers”en “De 
Schuimduikers” doen je niet zo snel 
denken aan een sportvereniging. Toch 
vonden deze carnavals verenigingen hun 
oorsprong in een (jeugd)team van Be 

Ready. Naast het vormen van carnavals groepen heeft Be Ready een hele historie in het 
carnavals gebeuren in knusterooierslaand. 
In de optocht werd jarenlang de voetbal 
vereniging vertegenwoordigd met een grote 
praalwagen. In het beginjaren bouwde ze 
onder een overkapping bij de Phoenix. 
Thema’s als “kurenpolder pure kolder” 
sloegen op het uitblijven van het nieuwe 
sportpark. Na de bouw van de grote zaal van 
de Phoenix bouwde het Be Ready 
bouwteam bij de fam. Stevens maar het 
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viaduct vormde dan soms wel een opstakel zoals bij de wagen 
“De Hekseketel”. later bouwde ze bij de Pluma in een grote 
tent aan hun creaties. Maar niet alleen tijdens de optocht 
waren de Be Ready mannen actief. Onder het motto, Be 
Ready is meer dan voetbal alleen, werd en wordt nu nog 
steeds van alles georganiseerd. Zo ook met het feest der 
zotten natuurlijk! 
Reeds in 1971 werd op het veld in het rietwerf met carnaval 

verkleed voetbal gespeeld door verschillende teams van Be 
Ready. In de pas gebouwde houten kantine werd dan na 
afloop de wedstrijd “geanalyseerd”. Na de opwarming in het 
clubhuis storten de “sportievelingen” zich dan in het 
carnavalsgedruis in knusterooierslaand. Na de verhuizing naar 

sportpark “De Schiethoek”werd de traditie voortgezet totdat 27 jaar geleden het fenomeen 
“ Be Ready Zottefestival”het licht zag. Dit jaar wordt het “Be Ready zottefestival” op 

carnavalszondag voor de 28ste maal gehouden en het leeft nog steeds enorm. Op het podium 
in de kantine worden de meest ludieke ideeën en creaties opgevoerd voor een enthousiast 

publiek. Meer dan eens wordt een succesact 
nog eens overgedaan in de plaatselijke horeca 
tijdens bijvoorbeeld de boerenbruiloft of een 
ander themafeest. 
Het voetbal is dan even naar de achtergrond 
verdwenen. De competitie ligt een weekje stil. 
De training wordt voor een keertje 
overgeslagen. De partijvorm maakt plaats voor 
de 

polonaise. Het voetbal tenue wordt verruilt voor 
een meer frivole outfit. We spreken van 
snotpinnekes in plaats van kabouters. Volledige 
meedoen aan het mooiste feest van het jaar is 
voor de “knusterooiers”bij Be Ready, voor heel 
even, belangrijker dan voetbal. De laatste man 
loopt dan voorop in de polonaise. De keeper vangt 
even geen bal en de spits heeft een heel ander 
doel voor ogen. De bekende, alom geprezen clubscheidsrechter is lid van de raad van elf. 
Natuurlijk zouden we zonder de voetbalclub ook gewoon carnaval vieren maar….. 
Hoe je het wendt of keert, en soms ook anders wordt beweerd! 
Be Ready werkt duidelijke als een katalysator bij het carnaval in knusterooierslaand. 

Jo Bouwens 
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IS CARNAVAL 2015 MOGELIJK ZONDER ’T UIVERNEST ? 

Vele discussies hebben plaatsgevonden nadat Carnaval 2014 was afgelopen, sommige  Hankenaren 
waren in paniek, anderen liepen doelloos rond en weer anderen dachten dat het allemaal wel goed 
zal komen. Immers ons dorpshuis ’t Uivernest werd afgebroken zodat hiervan tijdens Carnaval 2015 
geen gebruik meer van kon worden gemaakt; een tempel van de Hankse Carnaval was foetsie. Echter 
dit was nog niet alles; ook onze burgemeester Breuer (erelid van de Stichting Carnaval) en nota bene 
Prins Jurgen d’n Erste kozen ervoor om andere wegen in te slaan.  
 
Diverse ideeën kwamen op tafel; van het bouwen van een eigen carnavalstent tot een fusie met de 
Dussense carnavalsvereniging. Echter toen de rust was weergekeerd en een ieder alles eens rustig op 
een rijtje zette bleek toch het Hankse Carnavalsgevoel te overheersen en werden fusieplannen in de 
ijskast gezet, tentplannen vanwege financiele redenen naar het rijk der fabelen verwezen en was de 
allergrootste vraag; wie wordt nu de nieuwe Hankse Prins? Immers er is geen Carnaval mogelijk 
zonder een “echte” Prins die iedereen voorgaat in de “leut en de gein”.  
 
Ook hierover is veel gepraat, gefilosofeerd, gelachen en gewed, echter het gerucht dat al snel 
rondwaarde was dat er kandidaten waren binnen de Raad van Elf. En ja hoor, na een hele tombola, 
achterkamertjes politiek, afval races, selectiecriteria, mores van de Raad en goed overleg tussen de 
kandidaat Prinsen is onze “Bram d’n Erste (alias Barry De Jong)” unaniem door de Raad gekozen tot 
de nieuwe Prins van de Hang. We hebben dit allemaal kunnen zien tijdens het laatste Krakersfestival 
welke nu werd georganiseerd in de Phoenix.  
En ’t Uivernest dan ? Menigeen dacht terecht; er zijn nog voldoende andere horeca locaties ofwel dat 
komt allemaal best wel goed ! En volgend jaar hebben we weer een nieuw “Uivernest” en dan wordt 
het wellicht alleen maar leuker en gevarieerder toch ?  
 
Ofwel we gaan er weer een leuke Carnaval 2015 van maken en laten we juist de afwezigheid van ’t 
Uivernest dit jaar eens gebruiken om goed na te denken over hoe het nu verder moet met de Hankse 
Carnaval in de toekomst ! Zoals met elke activiteit die wordt geregeld zul je ook betreffende de 
Carnaval regelmatig moeten evalueren welke evenementen en/of activiteiten nog in de 
belangstelling staan van de Hankse bevolking; waar is animo voor en voor welke activiteit komen 
mensen de straat op en hun huis uit ? 
 
En laten we eens een aantal knuppels in het hoenderhok gooien; hoe houden en maken we nog 
meer Hankse jeugd enthousiast om mee te doen met dit feest ? Hoe stimuleren we nog meer 
groepen om mee te doen met de optocht ? En bijvoorbeeld (mijn stokpaardje) hoe kunnen we nu 
met elkaar eens regelen dat er meer bekende artiesten even tijdens de Carnaval hun gezicht laten 
zien in de Hang ? Dit vereist ons inziens nieuwe ideeën en “out of the box” gedachten op welke wijze 
wij in de toekomst dit feest met elkaar willen vieren ! Vandaar ook dat wij alle commissies willen 
uitdagen om per activiteit eens te evalueren of we zo door moeten gaan of dat je een en ander over 
een hele andere boeg moet gooien ?!  
 
Immers verandering van spijs doet eten en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Deze uitspraken 
zijn er niet voor niets en kunnen het Hankse Carnaval laten uitgroeien tot een feest waar nog meer 
Hankenaren vreugde aan zullen beleven. Afijn, de Carnaval 2015 komt er weer aan onder het motto 
“We passen dur ne mouw aan” en dat gaan we zeker doen; immers het feest gaat gewoon door, 
maakt niet uit in welke locatie. Carnaval is bedoeld om mensen te ontmoeten uit jouw dorp, een 
beetje lol met elkaar te maken en eens op andere wijze  en over ander onderwerpen met mensen te 
spreken. Helemaal los gaan zonder anderen lastig te vallen ! En dat alles onder de bezielende leiding 
van Bram d’n Erste en zijn Raad van Elf.  
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Prins Bram heeft al aangekondigd dat de Raad van Elf zich vaker op het podium zal begeven; heb ik 
persoonlijk geen probleem mee want ik sta graag met Niels en Jeroentje 
te zingen en te swingen. Wie doet er eens mee ? 
Hankenaren, jong en oud, om eens 
populaire evenementen op stapel zoals het 
Gala en het Knuste Matinee.  
 
Wij als Raad van Elf zullen weer de nodige kilometers aan polonaises lopen, vele biertjes drinken,  
visjes bakken, liedjes van Andre Hazes
lappen bij onze minister van drankzaken
een leuke Prinses voor de Prins ! Prins Bram d’n 
bestaande uit J, N en J zal tijdens de 
interesse hebben in een mogelijk flexibel Prinses
nog voor de aanstaande Carnaval melden bij ondergetekende on
belangrijker dan uiterlijk”. 
 
Dit zijn dan zo enkele gedachten die opkomen als we aan het komende Carnaval 2015 denken. Wij 
zouden dan ook willen afsluiten met een mooi gedicht van “Anne” welke weer uitstekend  past in 
onze beleving van het Carnavalsfeest;
 

Dansen, zingen, hossen en springen, het Carnaval viert hoogtij.
Gekke kleding, je verstand op nul, zo vliegen die dagen voorbij.

Het gouden vocht vloeit geleidelijk naar binnen, grappen en grollen, maar vooral veel gein.
Met z’n allen even geen zorgen, er lijkt geen ellende, geen oorlog meer te zijn.

Toch kun je genieten van al die mensen, even geen verdriet, even geen pijn.
Geen verschil in arm of rijk, iedereen is nu gelijk.

Aswoensdag een dag van bezinning, hoe zal het hu
Weer wakker worden in het dagelijkse leven, kan iedereen gewoon weer verder gaan ?

Uiteraard is dit laatste een vraagteken voor iedereen persoonlijk. Maar na veel lol en gein gaat een 
ieder, wellicht na een korte vakantie
Carnavalsfeest geleerd ? Wellicht niets, of toch een beetje ......
stand gehouden worden, immers het leven is niet alleen maar werken, lol moet er 
meer mensen er zijn des te meer vreugd !
is een dag niet geleefd. Laat Carnaval daar een mooie uiting van zijn.
 
“Wij zijn blij dat wij Brabanders zijn 
wonen, daar hebben ze geen Carnaval 
Namens de voltallige Raad van Elf 
 
 

 ALAAF ! 
 
 
Jan van Wijngaarden  
Lid Raad van 11 

Prins Bram heeft al aangekondigd dat de Raad van Elf zich vaker op het podium zal begeven; heb ik 
ant ik sta graag met Niels en Jeroentje ( alias Bosje) op het podium 

Wie doet er eens mee ? Bij deze dan ook de uitnodiging aan alle 
eens een keertje te komen meedoen. Er staan een paar grote 

venementen op stapel zoals het Sauwelen en de Knustestars, naast natuurlijk het 55 plus 

Wij als Raad van Elf zullen weer de nodige kilometers aan polonaises lopen, vele biertjes drinken,  
van Andre Hazes zingen, bij Vulcano vergaderingetjes plannen, vele euro’s 

lappen bij onze minister van drankzaken en grappen en grollen uithalen. Wel zoeken we nog steeds 
een leuke Prinses voor de Prins ! Prins Bram d’n Erste weet dit nog niet maar een geheime commissie 
bestaande uit J, N en J zal tijdens de komende carnaval spontaan diverse dames polsen of zij 
interesse hebben in een mogelijk flexibel Prinsessenstatus. Uiteraard kunnen vrijwilligers zich altijd 

aval melden bij ondergetekende onder het motto; “uitstraling is 

Dit zijn dan zo enkele gedachten die opkomen als we aan het komende Carnaval 2015 denken. Wij 
zouden dan ook willen afsluiten met een mooi gedicht van “Anne” welke weer uitstekend  past in 

eleving van het Carnavalsfeest; 

Dansen, zingen, hossen en springen, het Carnaval viert hoogtij. 
Gekke kleding, je verstand op nul, zo vliegen die dagen voorbij. 

Het gouden vocht vloeit geleidelijk naar binnen, grappen en grollen, maar vooral veel gein.
t z’n allen even geen zorgen, er lijkt geen ellende, geen oorlog meer te zijn.

Toch kun je genieten van al die mensen, even geen verdriet, even geen pijn.
Geen verschil in arm of rijk, iedereen is nu gelijk. 

Aswoensdag een dag van bezinning, hoe zal het hun daarna vergaan ?
Weer wakker worden in het dagelijkse leven, kan iedereen gewoon weer verder gaan ?

 
Uiteraard is dit laatste een vraagteken voor iedereen persoonlijk. Maar na veel lol en gein gaat een 
ieder, wellicht na een korte vakantie, weer hard aan het werk. Wat hebben we weer van dit laatste 

feest geleerd ? Wellicht niets, of toch een beetje ......maar zeker; dit feest moet 
stand gehouden worden, immers het leven is niet alleen maar werken, lol moet er ook 

des te meer vreugd ! En zoals Toon Hermans altijd al zei; een dag niet gelachen 
. Laat Carnaval daar een mooie uiting van zijn. 

 (een bekend nummer) !” Immers je zou maar “boven de r
wonen, daar hebben ze geen Carnaval maar ook geen Uivernest. Waar maken we ons nu 

 

      

Prins Bram heeft al aangekondigd dat de Raad van Elf zich vaker op het podium zal begeven; heb ik 
op het podium 

Bij deze dan ook de uitnodiging aan alle 
een keertje te komen meedoen. Er staan een paar grote 

, naast natuurlijk het 55 plus 

Wij als Raad van Elf zullen weer de nodige kilometers aan polonaises lopen, vele biertjes drinken,  
, vele euro’s 

en grappen en grollen uithalen. Wel zoeken we nog steeds 
weet dit nog niet maar een geheime commissie 

carnaval spontaan diverse dames polsen of zij 
status. Uiteraard kunnen vrijwilligers zich altijd 

der het motto; “uitstraling is 

Dit zijn dan zo enkele gedachten die opkomen als we aan het komende Carnaval 2015 denken. Wij 
zouden dan ook willen afsluiten met een mooi gedicht van “Anne” welke weer uitstekend  past in 

 
 

Het gouden vocht vloeit geleidelijk naar binnen, grappen en grollen, maar vooral veel gein. 
t z’n allen even geen zorgen, er lijkt geen ellende, geen oorlog meer te zijn. 

Toch kun je genieten van al die mensen, even geen verdriet, even geen pijn. 

n daarna vergaan ? 
Weer wakker worden in het dagelijkse leven, kan iedereen gewoon weer verder gaan ? 

Uiteraard is dit laatste een vraagteken voor iedereen persoonlijk. Maar na veel lol en gein gaat een 
aan het werk. Wat hebben we weer van dit laatste 

it feest moet gewoon in 
ook zijn en hoe 

een dag niet gelachen 

boven de rivieren” 
nu druk om. 
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CONSTRUCTIE- EN 
LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF    

Lamborghini - Beyne Landbouwspuiten - Schmotzer-Importeur
Rabewerk - RDS computers - Pottinger

Dekker Graszaadoprapers - Tim-Importeur
Aeroquip slangen - koppelingen - VCA-keuringen

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige diensten:

• APK voor auto´s en campers
• Verkoop van banden, balanceren                

en uitlijnen
• Airco service
• Schade afhandeling
• Vervangend vervoer op afspraak 

beschikbaar

Wij zijn ook een Profile Tyre Center!

Leemans Autobedrijf
Baileybrugweg 5
4941 TB Raamsdonksveer
T 0162-570071
F 0162-570076
E raamsdonksveer@profile.nl

www.autobedrijfleemans.nl

www.profiletyrecenter.nl

VERKOOP - ONDERHOUD - REPARATIE VAN ALLE MERKEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert’s Groente & Fruit Speciaalzaak 
Het Anker 18 te Raamsdonksveer 

Telefoon (0162) 522 246 
 

www.roberts-agf.nl 
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 We maken er een sprookje van : 

 

IK neem je mee op reis na een dorp met een heel  eigen gezicht dus 
ook carnaval uitbundig werd gevierd. Heel het dorp leefde na deze 
periode in het jaar toe, dagenlang stond de wereld op zijn kop en 
werd er anders tegen de gewone dingen aangekeken .Heel het dorp 
storten zich dan in het feestgewoel, maar het dorp is nu in slaap 
gevallen en droomt er van , dat hier toch voor iedereen een hemel 
op aarde was met die dagen . Waar iedereen met die dagen half 
dronken door de straten liep, en vrolijk danste en plezier had. En de 
prins met zijn raad van elf  alles aanzag met een glimlach op hun 
gezicht. Het dorp spontaan verkleurde met die dagen , er gebeurde 
altijd wel wat. Het dorp is nu toch weer ontwaakt uit zijn diepe 
slaap , maar het is stil, gruwelijk stil er is geen gejank , geen gegil 
maar de tijd lijkt veranderd. Het leven gaat toch steeds weer op en 
neer , eens schijnt de zon en zullen de vogeltjes weer fluiten en 
komt de tijd van lol en plezier en gaan zij zich weer storten in het 
feestgewoel. Zie je de mensen weer halfdronken door de straten 
lopen met de carnavalsdagen . Want ooit staan zij weer samen, ooit 
staan zij weer hand in hand, ongeacht rang en stand , ooit komen 
de kriebels weer terug  zoals bij hun ouders , ooit gaan de stoelen 
weer aan de kant. OOIT MAAR WANNEER ?? Is dit nu een sprookje 
of is het wat anders ik weet het niet  

  

Er was eens . . . . .  
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Wat is Sauwelen? 
 
 
Sauwelen is een woord dat eigenlijk niet bestaat. In de Dikke van Dalen is het woord 
sauwelen in ieders geval niet terug te vinden. Ook de synoniemen tonpraten of tonpraoten, 
buutreeden of buutereeden staan er niet in. Kletsen staat er wel in en hiervan vinden we in 
het grote woordenboek der Nederlandse taal een uitleg die redelijk van toepassing is. 
Kletsen:  onzinnig praten, bazelen, zwammen, apekool verkopen, in het luchtledige 
praten,uit zijn/haar nek lullen, onzin verkopen.
Toch is sauwelen of tonpraten net even anders. Het 
is een cabaretvorm die vooral wordt beoefend tijdens 
de carnavalsperiode. Vaak letterlijk vanuit een ton
becommentarieert de tonprater in zijn buut 
(voordracht) het dagelijks leven. Vooral 
gebeurtenissen in eigen stad of dorp worden op de 
korrel genomen. Hoogwaardigheidsbekleders en 
plaatselijke bekenden moeten het hierbij vaak 
ontgelden. De sauwelaar “verschuilt”zich achter een
typetje dat hem of haar de nodige bescherming biedt om alles vrijuit te kunnen zeggen, 
zonder aanzien des persoon.

De oorsprong van het tonpraten vinden we in 
Duitsland en dan met name in het Rijnland. De 
naam “buut”zoals we deze op dit moment kennen 
is afkomstig uit die streek waar dit woord in het 
dialect “ton” betekent. Deze traditie is dus, via 
Limburg, naar onze streken overgewaaid. 

In de oude tijden moest er, net zoals nu, 
aan het einde van het jaar een balans of 
jaaroverzicht opgemaakt worden. Belangrijke 
figuren moesten dan eigenlijk voor de door hun 

gemaakte fouten een straf ondergaan. Zelfs de 
koning moest eens, in een extreem geval, boeten 
met zijn leven. Meestal bedachten ze voor zichzelf 
echter een mildere straf. Ze lieten zich door de 
hofnar de waarheid zeggen en zich daarmee 
belachelijk maken. Zo hoopten ze dat de goden 
daarmee genoegen zouden nemen. Er werd aan de 
hofnar ruimte gelaten voor een zeer vrije 
meningsuiting. Sterker nog, dat werd juist van hem 
verwacht. Hij was degene die zonder aanzien van de 
persoon en zonder vrees voor straffen de waarheid 
mocht en moest zeggen tegen de hooggeplaatste in 
de samenleving. 
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In de buut wordt de hofnar opnieuw tot leven geroepen. 
Het is zijn taak om de hoogwaardigheidsbekleders, op 
een lachwekkende manier, te wijzen op hun tekorten en 
nalatigheden. Dit alles moet natuurlijk gebeuren tot 
vermaak van een volle zaal. 
De geschiedenis van de nar als voorloper van de tonprater 
is al zeer oud. De ton als “spreekgestoelte” stamt dus ook 
al uit een ver verleden. 
Er  zijn natuurlijk verschillen tussen de huidige tonprater en 
zijn voorloper de hofnar. Een tonprater is in de eerste 
plaats een volkse vertellen met veel humor. Er wordt van 
hem of haar op de eerste plaats verwacht het publiek te 
vermaken. Toch kan in een “buut”meer worden gezegd,

onder het om van carnaval, dan in de normale 
omstandigheden. Door de humor worden de 
scherpe kanten van kritiek vaak verborgen. 
Sauwelen kent zo een lange geschiedenis en zit 
diep geworteld in onze carnavalscultuur. In 
Knustenrooierslaand wordt dit jaar voor de 42ste

maal officieel het sauwelen georganiseerd maar 
daarvoor werd met carnaval soms een tonprater 
uitgenodigd om de mensen in de kroeg te 
vermaken. 
Op heel veel plaatsen beneden de rivieren wordt 
er gesauweld, al noemen ze het vaak anders. 
Naast sauwelen, tonproaten of buutereeden hoor 
je ook andere varianten. In Tilburg (kruikenstad) 

 
spreken ze van het leuterconcours, 
waar de opperleuter wordt gekozen. In 
Dussen (Klaiendam) hebben ze het 
over kletsmaiersavonden en in Breda 
(Kielegat) verkiezen ze de Grôtste 
Mââuwert. In Someren (land van de 
Keijepaol) noemen ze het Kolderavond 
en in Volkel (Pieperland) zeggen ze 
Skonneproat. In Helmond 
(Keiebijtersstad) heet het 
zwetsavonden en in Nispen 

(Aopelaand) noemen ze het weer ZotteZever. Veel variatie voor dezelfde traditie. Een 
traditie die nog lang niet dood is en, als het aan ons ligt, ook nog lang moet voortduren. 

 

 
Jo Bouwens 
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Financieel advies bij u in de buurt?
 

REGIO ADVIES GROEP DUSSEN 
Wilhelminastraat 27 

4271 AT Dussen 
T 0416- 391132 

E info@postbus24.nl 
 

ASSURANTIEKANTOOR KAASJAGER BV 
Steenweg 37, 4181 AK 

Waardenburg 
Maasdijk 103, 5308 JC Aalst 

T 0418-673287 
info@postbus24.nl 

 
 

KAASJAGER & BOITEN MAKELAARDIJ 
Steenweg 37 

4181 AK Waardenburg 
T 0418- 651166 

thea@postbus24.nl 

Herkent u 1 of meer van deze vragen: 
 

 Betaal ik niet teveel premie voor mijn verzekeringen? 
 Heb ik wel verzekerd wat ik belangrijk vind? 
 Sluit mijn hypotheek nog wel aan op mijn wensen? 
 Kan ik een huis kopen of wat is mijn woning nu waard? 
 Ontvang ik wel genoeg rente over mijn spaargeld? 
 Kunnen mijn kinderen straks gaan studeren? 

 

Thorbeckestraat 1 
5301 NC Zaltbommel 

 
088 520 4000 

info@woonlinie.nl 
www.woonlinie.nl 

geeft mensen de ruimte 
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Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in voor 13 Februari en gooi hem daarna door de brievenbus 
op korenstraat 87. Van alle inzendingen worden er drie kleurplaten beloond met een presentje. 
De winnaars zullen tijdens de prijsuitreiking van de kinderoptocht bekend worden gemaakt. 
 
Naam:                                                                                             leeftijd: 

Adres: 
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Autobedrijf Bakkers
Brasser 5
4273 LP Hank
0162-402324
leon@autobedrijfbakkers.nl

Autobedrijf  Bakkers is een allround 

BOVAG-autobedrijf, dat gevestigd is in Hank pal 

naast de A27. Wij zijn een service georiënteerd 

bedrijf  wat zich door middel van verschillende 

specialisaties en continue aandacht zowel focust 

op de particuliere als de zakelijke automobilist. 

Alles rond uw auto en mobiliteit vindt u bij ons:

U bent bij ons te allen tijde van harte welkom!        
WWW.AUTOBEDRIJFBAKKERS.NL

        NEEM VRIJBLIJVEND 
CONTACT OP

INFO@AUTOBEDRIJFBAKKERS.NL

- Onderhoud van alle merken 

automobielen nieuw en gebruikt

- Verkoop van alle merken 

nieuw en gebruikt

- Onderhoud lease auto’s

- Schadetaxaties en reperaties

- APK-keuringen

CORNÉ STAAL 

VOOR UW TUINAANLEG 

EN ONDERHOUD

Corné Staal Tuinaanleg 

is een all-round 

hoveniersbedrijf uit Hank. 

Een modern bedrijf met 

enthousiaste medewerkers 

gespecialiseerd in 

tuinontwerp, aanleg 

en onderhoud met een 

uitstekende prijs- kwaliteit 

verhouding. Kijk ook eens 

op onze web-site

www.staaltuinaanleg.nl

Brasser 1, 4273 LP Hank,  
Tel. 0162-403862, 

Tuinontwerp

Tuinaanleg
• Renovatie
• Bestrating
• Beplanting
• Houtwerk
• Vijvers

Tuinonderhoud 
• Boomverzorging
• Gazons
• Snoeien
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