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VOORWOORD 
Het voelt wat onwennig om zonder beperkingen het carnavalsseizoen op te gaan starten.  
 
Ondanks dat we onlangs de 1000e dag van COVID in Nederland hebben mogen meemaken, hebben  
wij met alle lockdowns en beperkingen zeker niet stilgezeten. Afgelopen oktober hebben we het nieuwe  
seizoen al mogen aftrappen met een fantastische feestavond om ons 44 jarige jubileum te vieren. 
 
Ook het Jeugdtonpraten was een daverend succes met nieuwe talenten in zowel “De ton” alsmede de 
sketchgroepjes. 
 
We hebben na het verlies van Ton Stappers ook een nieuwe hoffotograaf mogen aantrekken. Hij zal zich 
verderop in deze Kneuterkrant voorstellen. Met de nieuwe tekenaar hebben jullie al kennis kunnen maken 
en wat heeft hij er een mooie nieuwe  Kneuterkrant van gemaakt, dat er nog veel mogen volgen! 
 
Na 34 jaar steken we de Boerenbruiloft in een nieuw jasje, meer info volgt. 
Wie dit jaar ons Boerenbruidspaar zullen zijn was al lang geen geheim meer. Dat is ook weer eens wat  
anders. Eén voordeel; aan de voorbereidingstijd zal het niet liggen. 
 
Ook de prinsengroep is alweer geloot en met prinses Fenna d’n Urste, adjudant Dion, nar Benthe en  
raadsleden Naomi, Guus, Loek en Mats moet dat helemaal goed gaan komen. Leuk te vermelden is dat 
Maartje voor het 11e jaar als begeleider bij de prinsengroep aanwezig is, een mooie mijlpaal.  
 
Ook de Dansmariekes zijn weer van de partij en wie weet hebben we er dit jaar zelfs 22(!). Super! 
 
Wat hebben we er zin in, we gaan het gewoon doen, eindelijk kan het weer echt. 
 

Ik hou d’r ôk van. 
 
De Kneuters. 
Bert, Annemiek, Frans, Maarten, Ed, Marion, Ronnie, Koen & Alice 
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FF VOORSTELLEN 
De Nieuwe Tekenaar 
 

Hoi, laat ik mijzelf voorstellen, ik ben Peter van de Wiel,  
de nieuwe tekenaar voor de Kneuterkrant.  
De vijfde tekenaar voor de Cromvoirtse carnavalskrant.  
 
Ik ben een tekenaar in hart en nieren en heb al heel wat jaren 
op mijn kerfstok staan. Als kleine jongen zat ik al met een  
schetsboek op schoot tekenfilms na te tekenen. Zo heb ik  
jaren voor het ochtend programma van 3fm dagelijkse  
cartoons gemaakt. Voor Rob Stenders, Giel Beelen en de 
Vara! heb ik zo dus menig cartoon getekend. Maar ook voor 
vele andere heb ik mogen tekenen wat ik altijd met plezier heb  
gedaan en nu nog steeds doe.  
 

Je kunt mijn werk vinden als je op het internet zoekt naar 
“peterscartoons” zowel als op facebook en instagram.  
 

Vriendelijke groet, 
jullie tekenaar  ☺Peter van de Wiel 
peterscartoons@gmail.com 

En de Nieuwe Fotograaf 
 
Hoi, ik ben Cees Ringelberg en kom bij jullie fotograferen met 
Carnaval in Kneutergat. Het Tonpraoten, Jeugdtonpraoten,  
Boerenbruiloft en natuurlijk d’n Optocht. 
Ik ben ook Hoffotograaf van Dommelbaorzedurp sinds 2019 en 
dat doe ik met heel veel plezier. 
 
Ik fotografeer al van jongs af aan en ben een ervaren amateur  
fotograaf. Het fotograferen is mijn passie en alles wat voor de 
lens komt, fotografeer ik. Ik heb niet echt een specialiteit maar 
mensen en evenementen vind ik het leukst om te doen. 
Ik hoop dat ik weer mooie foto’s mag en kan maken in  
Kneutergat. 
 
Met Carnavaleske groet, 
Hoffotograaf van Dommelbaorzedurp en een beetje van  
Kneutergat. 
 
Cees Ringelberg 
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NIEUWE INWONERS 

DONATEURS 

Al een aantal jaren nodigen wij de nieuwe inwoners van 
Kneutergat uit om een gratis Kneutergatse vlag op te 
komen halen. Wij zijn dan beschikbaar om alle vragen 
te beantwoorden over Carnaval. 
 
Mocht je  zo’n mooie Kneutervlag willen:  
Deze kan alleen op zondag 12 februari opgehaald 
worden tussen 15.00 uur en 17.00 uur bij:  
De Oude Herberg. 
 

De Kneuters 

Donateurs bedankt! 
 
Natuurlijk hebben de Kneuters financiële middelen nodig om alle festiviteiten in Kneutergat te kunnen  
organiseren. Dit wordt gefinancierd door een deel subsidie, inkomsten uit de verkoop van  
tonpraatkaartjes en onder andere loten. Maar het grootste deel komt van jullie, onze donateurs.  
 
Dank jullie wel hiervoor!  
 
Donateurs worden elk jaar in januari bedankt voor de bijdrage van het voorgaande jaar met een  
vermelding in de Kneuterkrant en een exclusieve Kneuterpin. In de Kneuterkrant krijgt elke donateur een 
even grote vermelding ongeacht het gedoneerde bedrag.  
Ook voor iedereen een getekende vermelding en geen commerciële advertenties. 
Als we op bezoek komen om te bedanken, vragen we natuurlijk altijd of we weer op een bijdrage kunnen 
rekenen voor het komende jaar! 
 
Mocht je nog geen donateur zijn maar wel interesse hierin hebben, laat het ons dan weten.  
Trek een Kneuter aan zijn/haar jasje of stuur ons een mailtje, kneuters@gmail.com 
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MOOI KNEUTERGAT 
Gevel-raam-versierwedstrijd 
 

Naast vergaderen en carnaval vieren houden de Kneuters ook heel erg van versieren. Meerdere keren 
per jaar staan aan de randen van ons dorp de klompen weer in de steigers met aankondigingen van het 
Jeugdtonpraten, Tonpraten, optocht enzovoorts. Maar wat te denken van de versieringen op het oude 
gemeentehuis, de residentie van de Jeugdprinses maar bovenal al die blauw-groene-vlaggenlijnen 
door de Lambertus- , Loverense- en Deutersestraat. Dáár word je toch extra vrolijk van! Sinds jaar en 
dag dagen wij alle Kneutergatters uit om ook eens flink uit te pakken met het versieren van het dorp, 
de wijken en je eigen huis. Ook dit jaar zijn er weer hele mooie prijzen te winnen.  
Een vakkundige jury zal tijdens de carnaval door het dorp trekken om alle gevel- en raamversieringen 
te beoordelen. 
 
De grote prijsuitreiking geschiedt voorafgaand aan de prijsuitreiking van De Grote Kneutergatse  
Optocht op carnavalsmaandag vanaf 17:00 uur in De Oude Herberg, er zijn hele mooie prijzen te  
winnen voor de gekste, origineelste of allermooiste versieringen. Net als alle andere jaren is het ook dit 
jaar niet nodig om op te geven, onze jury ontdekt uw gevel vanzelf.  
 
Heel veel succes ! 
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BEDANKKNEUTER 
 

Goedemiddag Mike van Herwijnen, 
 
Wat een verrassing dat wij jou hier vandaag treffen. Het doet mij, prins Camiel dun Urste en mijn gevolg 
een enorme deugd om jou, Mike, eens in het echt te ontmoeten. 
We kennen natuurlijk allemaal die geweldige getekende Kneuterkrant, die we altijd met plezier  
doorbladeren. Wat moet dat een werk zijn met al die tekeningen en steeds weer anders! 
Ik heb gehoord dat die getekende Kneuterkrant zelfs al een keer uitgeroepen is tot het allerbeste 
blaoike door de krantenwisseltrofee! En dat jij, Mike, daarbij uitgeroepen bent tot de beste tekenaar!  
Die getekende Kneuter zie ik hier in Kneutergat trouwens overal terug en niet alleen in de Kneuterkrant, 
maar ook op de versieringen, in de Kneuterdassen, op de pins, de buttons, en zelfs op kleding! 
Ik heb begrepen dat je nu al 6 jaar de Kneuterkrant getekend hebt, maar nu wil stoppen omdat de  
creativiteit op is. Jammer, maar ik begrijp dat het moeilijk is om steeds weer iets nieuws te bedenken. 
Al jouw tekeningen blijven toch steeds weer terugkomen hier in Kneutergat, ze zijn voor de eeuwigheid! 
Wij en de Kneuters willen je hartelijk bedanken voor al het tekenwerk dat je gedaan hebt voor  
Kneutergat. 
Het is mij daarom een grote eer om jou hiervoor de Bedankkneuter uit te mogen reiken. 
 
Mike, bedankt! 

2022 
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JEUGDPRINSENGROEP 

 
 

Geen feest 
als wij niet zijn geweest. 

Graag stellen wij ons  
aan jullie voor… 

 
Wij houden d’r ôk van! 
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Prinses FENNA 

Adjudant DION Nar BENTHE 

Raadslid GUUS 

Raadslid NAOMI Raadslid MATS 

Raadslid LOEK 
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JEUGDPRINSES FENNA VOS 
Ik ben 10 jaar oud en geboren in Den Bosch.  
Mijn ouders zijn Pim en Marlène. Mijn broertje is 
Mats die in de raad zit maar die mag zichzelf straks 
voorstellen. Mijn vader Pim ken je van de  
Dansmaries en hij was een paar jaar geleden de  
boeren bruidegom. Mij heb je ook al een paar jaar 
met carnaval kunnen zien als Dansmarieke.  
Mijn hobby’s zijn paardrijden en tekenen.  
Ik wil iedereen veel plezier met carnaval wensen.  
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in! 
 

 

ADJUDANT DION BERTRAMS 
Vorig jaar was ik ook al bij de jeugdprinsengroep.  
Dat vond ik zo leuk dat ik dit jaar weer mee wilde 
doen. Mijn ouders zijn Pleun en Linda. Mijn zusje 
Lauren danst mee met de Dansmariekes dus wij zijn 
als familie zeker aanwezig tijdens de carnaval.  
Mijn lievelingskleur in turquoise.  
Dat is de Kneutergat kleuren blauw en groen  
gemengd… Ik wens iedereen een leuke carnaval. 
 
 

 

NAR BENTHE LEYN 
Ik ben 10 jaar oud. Ik ben de kleinste van het stel dit 
jaar, maar heb grootse grappen. Mijn ouders zijn 
Sanne en Hannes die iedereen natuurlijk wel kent. 
Mijn broers Tristan en Kristoff hebben ook in de 
jeugdprinsengroep gezeten. Ik heb altijd bij de  
Dansmariekes gedanst en heb heel mijn leven al 
carnaval gevierd. Ik heb heel veel zin in de optocht 
en hoop jullie daar allemaal ook te zien. 
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RAADSLID GUUS BINNENDIJK 
Ik ben 9 jaar oud. Ik woon samen met mijn ouders 
Jasper en Janneke, mijn zus Roos en onze poezen. 
Mijn hobby’s zijn tekenen, lego bouwen en mijn  
poezen aaien. Verder doe ik ook aan sport. Ik boks 
en ik zit op de scouting. Dit jaar geen ski’s voor ons 
met carnaval, maar gewoon in eigen dorp een feestje 
bouwen. Ik heb er zin in. 

RAADSLID MATS VOS 
Hier ben ik dan…Mijn zus Prinses Fenna had het al 
over mij… Ik ben Mats en het broertje van onze  
prinses. Ik kan dus wel weer opnieuw over mijn  
ouders vertellen, maar dat weten jullie nu al. Ik heb 
meegedaan met sketchgroep de Buddy’s. Verder is 
mijn hobby gamen. Ik vind het confetti gevecht erg 
leuk. Ik hoop dat we met carnaval een hoop plezier 
en veel pret gaan hebben. 

RAADSLID LOEK KEMPS 
Ik ben 11 jaar en zit in groep 8. Jullie zullen mij wel 
herkennen want dit jaar ben ik net als vorig jaar 
raadslid. Mijn ouders zijn Bas en Marieke Kemps en 
mijn zus heet Veerle. Mijn hobby’s zijn Hapkido, 
paardrijden en scouting. Ik vind carnaval super leuk, 
omdat we dan met het hele dorp feestvieren. 

RAADSLID NAOMI SCHOUTEN 
Ik ben 11  jaar oud. Mijn ouders zijn Marco en  
Angelique. Jullie hebben mij al vaker gezien alleen 
dan in een ander pakje namelijk die van  
Dansmarieke. Dit jaar ben ik raadslid. Mijn hobby’s 
zijn dansen, tekenen en basketbal. Iedereen hier in 
Kneutergat wens ik een gezellige carnaval toe. 
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Kneutertjes Kneuteren 
 
Verschillende volkeren en streken hebben  
allemaal verschillende geboorte-rituelen om een  
pasgeborene welkom te heten. In Kneutergat  
hebben we zo ook onze eigen manier en dat doen 
we elk jaar op carnavalszaterdag in The Battle Axe 
tijdens het Kinderbal. Hare Koninklijke Hoogheid de 
Prinses van Kneutergat, Fenna, zal er samen met 
haar gevolg hoogstpersoonlijk voor zorgen dat alle 
baby's geboren na Carnaval 2022 geKneuterd zullen  
worden. Prinses Fenna gaat samen met haar gevolg 
om stipt 15:11 uur de plechtigheid voltooien. Één 
voor één worden de baby's tijdens dit grandioze 
jeugdbal uitgenodigd om op het podium  
welkom geheten te worden in het blauw-groen van 
Kneutergat. Dit geheel in stijl met een carnavals-
shawl, warme muts, paar klompjes én oorkonde!  
 
Dus mama's, papa's, oma's, opa's, tantes, ooms, 
nichtjes, neven en medekneuters  
iedereen is welkom op het Kinderbal!  
We zien jullie graag verschijnen vanaf 14:11 uur bij 
het Kinderbal in The Battle Axe! 

BATTLE AXE MIDDAG 
Confetti-gevecht 
 
Wanneer je op Google zoekt op 
"confettigevecht", zijn de eerste twee resultaten 
(ja ècht waar) direct herkenbaar als  
 

`HOOGTEPUNT CARNAVAL IN BRABANT:  
  CONFETTIGEVECHT IN CROMVOIRT.  

 
Je leest het goed; het confetti-gevecht is één 
van de hoogtepunten van de carnaval in  
Kneutergat en ver daar buiten. Dit blijkt ook  
ieder jaar weer tijdens de evaluaties die wij als 
Kneuters houden met de Prinsengroep na  
afloop van carnaval.  In 2006 is het als een grap 
begonnen in The Battle Axe als afsluiter van het 
Jeugdbal aldaar en is inmiddels niet meer weg 
te denken. Ook dit jaar zorgen de Kneuters weer 
voor meer dan voldoende confetti om het  
gevecht nog grootser te maken dan ooit.  
Zorg dat je erbij bent op zaterdagmiddag  
18 februari 2023. Omstreeks 15:11 uur zal  
Prinses Fenna - aansluitend aan het Kneuteren 
van de Kneuterbaby’s - samen met haar gevolg 
het gevecht openen met waanzinnige  
confettikanonnen! 

Verkleedwedstrijd 
 
Tijdens de kindermiddag in The Battle Axe zal 
een vakkundige jury (de Prinsengroep) de  
mooiste verklede kinderen per leeftijdscategorie 
beoordelen. De kinderen met de leukste  
carnavalsoutfits ontvangen een onderscheiding 
van Prinses Fenna. Zorg dat je op tijd bij The 
Battle Axe bent. De jury loopt rond vanaf 14.11 
uur. 
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JEUGDTONPRAOTEN 
2022 
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De Buddies Lara 

Roos Guus 

High Five Brent 

De Muppets Presentator JJ 
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RAZENDE REPORTER 
Traditie getrouw trappen de Kneuters het carnavalsjaar of met het Jeugdtonpraoten. Ook dit jaar waren de 
talenten van Cromvoirt er in overvloed. Kon je er helaas niet bij zijn, geen paniek ik ben hier om jullie toch 
een korte impressie te geven van deze geweldige avond.  
 

De avond werd geopend met de onthulling van de nieuwe prinsengroep. Dit jaar zwaait prinses Fenna met 
haar scepter over Kneutergat. Naast haar staat adjudant Dion en nar Benthe, in de raad zitten Loek,  
Naomi, Guus en Mats. Als het aan deze prinsengroep ligt word het een geweldig carnavalsjaar en dat  
geloven we natuurlijk meteen. 
 

Om meteen met talent te beginnen werden we getrakteerd op een dans van onze eigen Dansmariekes.  
Hoe jong deze meiden ook zijn, voor het podium zijn ze niet bang. Ze hebben de sterren van ‘het podium’ 
gedanst. 
 

Het tonpraoten kon nu echt beginnen en de avond begon dan ook met een groep die al heel wat jaren op 
het podium staan. Ik heb het dan natuurlijk over de Muppets. Tristan, Mats, Charlotte, Pleun, Lars en  
Milan, vonden wel dat het eens tijd werd om aan de wereld te laten zien hoeveel talent er in Cromvoirt 
woont. Dit deden ze met de talenten show “Krommert got talent” en talent hebben ze, want dit jaar  
hebben ze hun sketch geschreven zonder de hulp van alle ouders.  
 

Nog een Crommerts talent is Brent. Een super moppentapper die natuurlijk al vroeg is begonnen in de 
ton. Hij schudt de ene mop na de andere uit zijn mouw. Dit jaar was het tijd om echt in de ton te gaan 
staan en je kon meteen zien dat hij op zijn plek stond.  
 

Het was daarna tijd om een duik  in het diepe te nemen. Dit deden we samen met High Five. Preston,  
Kristoff, Olivier, Abe en Loek trakteerden ons op een prachtig synchroon zwemstuk. 
Gelukkig bleef de zaal wel droog, na ja droog ik heb wel wat tranen gezien van het lachen. 
 

Ook is er dit jaar genoeg nieuw talent te zien. Één van deze talenten was Roos. Deze jonge meid heeft niet 
alleen talent in koorddansen maar ook om een hele zaal aan het lachen te krijgen. Ze hield de spanning er 
goed in. Met een grote ontknoping had ze de hele zaal aan het lachen gekregen.  
En een mooie bijkomstigheid was ook nog dat de was meteen gedroogd was. 
 

Nog een nieuw talent dit jaar was Guus. Na zijn eerdere optreden met de Jeugdprinsengroep was het nu 
tijd om zelf de ton in te klimmen. Guus vertelde ons hoe het gaat op een oefenavond bij onze brandweer. 
Ook al denkt iedereen dat ze hard aan het trainen zijn, ze trainen vooral hun lachspieren.  
 

De volgende sketchgroep is dit jaar iets groter geworden waar ze eerst met zijn tweeën op het podium 
stonden, zijn ze nu zo beroemd geworden dat dat niet meer gaat. Benthe en Fenna konden alleen de zaal 
betreden met hun beveiligers Mats en Jop. Ook al hadden ze de zaal goed gecontroleerd ze waren het  
podium vergeten en daar stond dan ook de slechterik Loek. Gelukkig eindigde alles wel goed. 
 

Lara mocht deze avond afsluiten als Roos de Ruiter. Waar ze vorig jaar nog tussen de bloemen stond te 
stralen deed ze dit nu tussen het hooi. Deze echte Brabantse meid nam ons mee met haar tochtje te 
paard door het dorp.   

 

Dit jaar werd de hele avond natuurlijk ook weer aan elkaar gepraat door presentator JJ, wat boffen we toch 
met zo veel jong talent in ons dorp. Als dit het begin van het carnaval seizoen is dan weet ik zeker dat het 
een top carnaval word dit jaar.  
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OPWÈRMER 
Voor de 3e keer alweer. Na artiesten als John West, Henk Dissel, Raymond Hermans en Kafke is het dit 
jaar aan Zanger Danilo, DJ Louis Laporte en de PartyfrieX om onze Opwèrmer een echte opwarmer voor het 
carnavalsfeest te maken. 
 
Uit de biografie van onze artiesten: 
 

Zanger Danilo 
Zeg je feest, Brabantste gezelligheid, bier en un delleke op z'n tijd, dan zeg je Danilo! Deze artiest weet als 
geen ander hoe je sfeer brengt met zijn uitgebreide repertoire aan feestnummers. Met zijn nieuwste single, 
'Het Kantinelied', kunnen nergens de voeten meer stil blijven staan! Hét zangkanon uit Haaren belooft  
D’n Opwèrmer naar standje 'Feest' in slechts enkele minuten te brengen.  
 

Louis Laporte 
Ooit begon het ‘gewoon’ als DJ Maarten. Maarten van Bokhoven is waarschijnlijk één van Nederlands 
meest geboekte DJ’s. En dit is niet voor niks. Als 15-jarige startte hij zijn carrière (toen nog hobby) op  
bruiloften en bedrijfsfeesten. Meer dan 2500 boekingen later heeft DJ Maarten een zeer indrukwekkend 
scala aan uiteenlopende evenementen op zijn naam staan! Hiermee is hij specialist op het gebied van elk 
soort privé feest en corporate event. Zijn enthousiaste houding achter de draaitafels en opzwepende 
draaistijl kenmerkt een feest met DJ Maarten. Maar misschien nog veel belangrijker: inspelen op publiek 
als geen ander! 
 

PartyfrieX 
Tom Wilborts & Bart Coppens vormen sinds 2013 feestduo PartyfrieX. De uit Budel afkomstige Bart is 
sinds jaren een bekende verschijning in de plaatselijke carnavalswereld. Café eigenaar Tom pakt achter 
zijn bar regelmatig de microfoon. Op deze plaats komen ze op het idee om samen een carnavalsnummer 
uit te brengen. Hun debuutsingle Allemaal Voor Jou was direct een knaller en sindsdien zetten ze vele  
café's en feesttenten volledig op zijn kop. Voor hun single `Ik Moet Zuipen` zijn ze een samenwerking  
aangegaan met Schorre Chef. De plaat breekt alle records en met `Maximaal` gaan ze over hun grenzen 
heen. 
 

Dat belooft wat op zaterdag 11 februari. Daar MOET je bij zijn!                                                                              
Kaarten zijn te koop via www.kneuters.nl en de welbekende voorverkoop momenten en locaties.  
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Ik kom uit Krommert, dat hoor je toch meteen 
m’n durpke zo mooi, is er niet een. 
Jaren heb ik al m’n hart verpand 
aan het Krommertse land. 
Met zand de Leij en bos, wel ver van zee 
daar zit ‘n Kneuter niet-mee. 
 
Geblèr over de Carnaval kunnen ze hier ook goed 
iedereen die weet, hoe je hier, een goed pilske drinken moet. 
Het bruidspaar, snapt al niets meer van, dit geweldig feest 
en zo elk jaar, is er weer, telkens weer, een bruilofts-feest. 
 
De clubkes in den optocht rijden prachtig, 
mee Carnaval mee Carnaval.  
Weken lang zijn zij al aan het sjouwen 
in Kneutergat in Kneutergat. 
 
De wind die waait de vlaggen in de kleuren   
van blauw en groen van blauw en groen. 
En weet je dat de clubkes ook met bouwen 
het heel goed doen vaak kampioen. 
 
Refrein: 
Krommert, Krommert, Krommert hoort bij mij 
Krommert, Krommert, bij jou voel ik me blij. 
Al woon ik hier al woon ik daar ik blijf toch liever dichterbij 
wat er ook gebeuren zal mijn Krommert hoort bij mij. (2 maal) 
 
In de mooie kleine dorpen is nog volop ruimte genoeg 
zeker fietsend door de kernen rijd ik graag van kerk tot kroeg. 
Kom je door de schoonste plekjes in ‘t mooie Krommertse land 
wat ben ik toch reuze blij dat hier het licht nog altijd brandt. 
 
Refrein: 
Het leven is hier fijn, samen met jou te zijn. 
Ons Krommert bovenaan, om nooit meer weg te gaan 
‘t is bij ons altijd gein. 
Hier drinkt men graag wat bier, dat geeft ons veel plezier 
Ons Krommert bovenaan, om nooit meer weg te gaan. 
Altijd vertier! 
 
‘K fiets door polders, over dijken, Distelberg en langs de wiel 
maar ook de bossen en de oevers aan de Leij is wat me beviel. 
Even rusten in De Herberg met een borreltje heel gauw 
wat ben ik toch reuze blij, met m’n dorp van groen en blauw. 
 
Refrein: 
Het leven is hier fijn, samen met jou te zijn. 
Ons Krommert bovenaan, om nooit meer weg te gaan ’t is bij ons altijd gein 
Hier drinkt men graag wat bier, dat geeft ons veel plezier. 
ons Krommert bovenaan, om nooit meer weg te gaan altijd vertier!  

KNEUTERLIED 
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JUBILEUMFEEST 
In navolging van ons 33e jubileumfeest zijn we enige tijd geleden (lees: voor Corona) aan de slag gegaan 
om ons 44e jubileumfeest in gang te zetten. Wat doen we? Weer een uitgebreide receptie met koffie en 
gebak, gevolgd door een feestavond met DJ? Of maken we dit keer een boek met anekdotes, verhalen,  
foto’s en nog veel meer. 
 
Veel tijd en vele interviews – met onder andere oud-Kneuters – later, is het eindresultaat een prachtige  
extra editie van de Kneuterkrant welke inmiddels een “collectors edition” is geworden. 
Heb je er nog geen? Via onze website www.kneuters.nl is een digitaal exemplaar te bemachtigen. 
 
Verder denkend is er natuurlijk een feest nodig – daar hebben we inmiddels allemaal wel zin in. Hoe gaan 
we dit vormgeven? Een korte receptie sowieso; Want hoe je het ook wendt of keert, een moment voor  
felicitaties hoort er gewoon bij. Met de ontvangen kado’s zijn we druk in de weer om de Prinsenwagen te 
renoveren zodat ook deze weer jaren mee kan. Met enorme positieve verbazing en zeer vereerd te zijn is er 
speciaal voor ons een tegel bijgelegd op het Plein van Gein. Nogmaals dank voor alle kado’s! 
 
Maar dan… de avond, laten we het eens helemaal anders doen, kunnen we een avondvullend programma 
bedenken wat helemaal nieuw is en in ons Kneutergat niet eerder (of in ieder geval niet zo vaak) is  
gebeurd. Via via komen we met de band Hard2Get in contact. Bij menig jeugdige inwoner bekend van hun 
deelname aan “The Voice Of Holland”. 
Na het officiële gedeelte komt de band het podium op, het wordt donker in de zaal en dan begint de band 
te spelen. Wat een feest, wat een band. Het was tot in de late uurtjes bijzonder gezellig ! 







 

Kneuterkrant 2023 

PROGRAMMA 

Driedorpenpunt 
De Kruishoeve 

10.33 uur 

D’n Opwèrmer 
De Oude Herberg 

zaal open  
20.00 uur 
Kaarten  

verkrijgbaar via 
www.kneuters.nl 

Inschrijven  
optocht  

Uitreiking vlaggen 
nieuwe inwoners 
De Oude Herberg 

15.00 uur -  
17.00 uur 

Inhalen  
Jeugdprinses  

Fenna d’n Urste 
en haar gevolg 

aansluitend 
schoolbal 
10.00 uur 

Seniorenbal in  
dorpshuis  

The Battle Axe 
14.00 uur 

Onthulling Kneuter 
aansluitend  
losschieten  

van de bruid 
Kwanselbier 
Feestavond  

De Oude Herberg 
vanaf 20.11 uur 

met  
Pap en Pudding 

PROGRAMMA 
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PROGRAMMA 

Kinderbal in 
dorpshuis The 

Battle Axe 
14.11 uur 

Kneuteren  
Kneuterbaby’s 

Dorpshuis  
The Battle Axe 

Verkleedwedstrijd  
en confettigevecht 

15.11 uur 

Boerenbruiloft 
verzamelen bij  

De Oude Herberg 
18.30 uur 

Dorpsontbijt bij 
De Oude Herberg 

aansluitend  
Erfhuis 

vanaf 10.00 uur 
Kaarten  

verkrijgbaar bij  
De Oude Herberg 

Vanaf 17.00 uur 
carnavalsmenu bij 

De Oude Herberg 

Kindermiddag in 
De Oude Herberg 
vanaf 14.00 uur 

aansluitend  
begrafenis 

van de Kneuter 

Opstellen voor de  
Kneutergatse  

optocht 
13.00 uur 

14.11 uur 
Defilé voor het  

gemeentehuis in 
Kneutergat 

Aansluitend feest 
in De Oude Herberg 

met  
verrassingsartiest 

±17.00 uur 
Prijsuitreiking 
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OPTOCHT 
Inschrijving voor de optocht: 
De inschrijving van de optocht geschiedt in De Oude Herberg op zondag 12 februari tussen  
15.00 uur en 17.00 uur.  
 

Extra details over de inschrijving: 
Deelnemers van buiten Kneutergat en Duinkluiversdal zijn van harte welkom om deel te nemen aan de  
carnavalsoptocht in Kneutergat. 
Let op; bij deelname aan de categorie wagens staan wij alleen praalwagens toe. Muziek-, reclame- en  
vrachtwagens worden van deelname uitgesloten. 

ROUTE 

start van Kuijk 
Nieuwkuijkseweg 

ontbinding 
optocht 
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CATEGORIE-INDELING 

Punten: 
• Punten kunnen worden gegeven van 0 t/m 100.       
• In de totaaltelling per beoordelingscriterium wordt het hoogste 

en het laagste punt weggestreept. 
• Bij punt 5 (algemene indruk) geldt de factor 1,5. 
• Bij gelijke eindstand bepaalt het totaal van punt 5 de eindstand. 

Beoordelingscriteria: 
1. Originaliteit (idee, thema). 
2. Carnavalistisch (het geheel maakt je vrolijk, presentatie, interactie). 
3. Verwerking van het geheel (afwerking,  kleding, trekkend voertuig, kleur, past het bij elkaar?). 
4. Techniek (technische elementen, draaiende delen, vernuftige creaties). 
5. Algemene indruk (wat is de totale indruk van hetgeen je waarneemt). 

Categorie 1 oranje 
Jeugd individueel 

Jeugd tot en met 16 jaar. 
1 of 2 personen. 

Categorie 2 geel 
Groepen jeugd 

Jeugd tot en met 16 jaar. 
3 of meer  

personen. Tenminste ¾ 
van deze groep  

is jonger dan 16. 

 

Categorie 3 rood 
Volwassenen  
individueel 

Vanaf 16 jaar, 
1 of 2 personen 

Categorie 4 blauw 
Groepen volwassenen 

en kleine wagens 
Vanaf 16 jaar.  

3 of meer personen. 
Wagen(tje)s tot  
max. 2m x 4m 

(br. x l.). 

 

Categorie 5 groen 
Wagens 

Categorie 6 blauw 
Gerard Vorstenbosch 

bokaal 
Publieksprijs/

Carnavalistische prijs  
speciaal  voor de jeugd 

tot 18 jaar. 

Publieksprijs/ 
Carnavalistische 

prijs: 
Prijs voor de beste/

meeste/leukste  
interactie met het pu-

bliek, de cijfers uit  
criteria (2) bepalen de 
winnaar van deze prijs. 
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3 DORPENPUNT 
Met de gemeentelijke herindelingen is op 1 januari 2021 Helvoirt bij Cromvoirt en Vught “gekomen”. 
Een mooi moment om de verbroedering tussen de drie dorpen kracht bij te zetten. 
Menig dorpsbewoner weet overigens ook dat de drie dropen alle drie hun eigen Carnavalsrijk met eigen 
prinsen/prinsessen zijn. Het is dan ook mooi om een gezamenlijke aftrap te doen van het jaarlijkse feest 
der feesten. Carnaval vier je immers samen, ook buiten de eigen dorpsgrenzen. 
 
Het idee ontstaat om hier een officieel moment van te maken, niet toevallig op een (horeca)locatie  waar 
de drie dorpen bij elkaar komen; de Kruishoeve. 
 
Vanwege de welbekende oorzaak kon de allereerste officiële bijeenkomst pas op carnavalszaterdag 2022 
voor de allereerste keer plaatsvinden. 
De prinsengroepen van de drie dorpen waren aanwezig, diverse speeches werden voorgedragen en met 
muziek van verschillende blaaskapellen (de Keikes en de JJ-bende) was het een prachtige onthulling van 
een nieuw monument; Het DrieDorpenPunt. 
Aan deze paal hangen de vlaggen van de drie dorpen gezamenlijk, gebroederlijk langs elkaar. 
 
Dames en heren; Carnaval gaat beginnen ! 
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BOERENBRUILOFT 
Vanaf 1988 wordt jaarlijks met carnaval de Boerenbruiloft als één groot familiefeest gevierd in Kneutergat. 
In veel omliggende plaatsen wordt hiervoor de dinsdagmiddag van carnaval gebruikt. Veelal zie je in die 
plaatsen ook dat men een getrouwd stel kiest. In Kneutergat doen we dat anders, een groot deel van onze 
carnaval hier staat in het teken van deze bruiloft.  
 
Een aantal maanden voor carnaval krijgen alle Kneuters het huiswerk om na te denken over een geschikte 
bruid en bruidegom. Ze hoeven elkaar niet te kennen, ze hoeven niet persé getrouwd te zijn, of zelf  
trouwplannen hebben. Ze worden wel zorgvuldig gekozen waarbij de Kneuters bedenken of ze wel bij  
elkaar passen, maar bovenal of het stel in spé de feestvreugde nog groter kan maken dan het jaar ervoor. 
In de vergadering daarna wordt gekeken welke namen het meest voorkomen en daar gaan we mee aan de 
slag.  
 
De bruid wordt als eerste bezocht met de vraag of zij de bruid zou willen zijn. Zonder kenbaar te maken 
wie de bruidegom is, zal zij ons het ja-woord moeten beloven. Daarna gaan enkele Kneuters naar de  
beoogde bruidegom om ook bij hem het ja-woord op te halen. Ook hier zonder te vertellen wie zijn bruid 
wordt. Na tweemaal “ja” plannen we een ontmoeting waar de bruidegom zijn bruid ten huwelijk vraagt. 
Dat is het eerste moment waarop beiden pas weten met wie ze tijdens carnaval in de onecht verbonden 
zullen worden.  
 
Beide moeten strikte geheimhouding beloven. In de weken erna volgt een fotoshoot.  
Deze shoots zijn soms hilarisch omdat het bruidspaar (al in bruidskleding) niet samen gezien mag worden 
en wegduiken voor bekenden komt nogal eens voor.  
Tijdens het Nieuwjaarstreffen op de eerste zondag na 1 januari zal in de Oude Herberg bij verkoop van de 
allereerste Kneuterkrant pas in het dorp bekend worden wie bruid en gom zijn. Natuurlijk is hier de  
afgelopen maanden al druk over gespeculeerd in het dorpse.  
 
Na bekendmaking kunnen bruid en bruidegom aan de slag om hun “familie” samen te stellen. Zij moeten 
tenminste twee personen als hun getuigen aanwijzen, voor de rest zijn ze geheel vrij om te kiezen wie ze 
als familie vragen. Met ook hier één belangrijk onderdeel: het vergroten van de feestvreugde tijdens de 
Boerenbruiloft.  
 
Met 'het losschieten van de bruid' op vrijdagavond om 20.11 uur wordt het startsein van de bruiloft  
gegeven. De oude traditie vertelt ons dat wanneer een jongen en een meisje gingen trouwen, een groep 
jongemannen uit het dorp de bruid “vrij gingen maken” voor haar aanstaande echtgenoot. Dit deden ze 
door een oude melkbus te gebruiken, met onder in een gaatje geboord, een blokje carbid met wat water 
erin om vervolgens de melkbus te sluiten. In de melkbus ontwikkelde zich dan gas, en wanneer er met een 
vlam langs het gaatje gegaan werd, knalde luid het deksel van de melkbus af. Deze ceremonie ging  
natuurlijk niet zomaar voorbij. Dat moest beloond worden. Als dank voor het mogen feestvieren in het  
dorpscafé werd het losschieten door de kastelein beloond met het zogenaamde schietbier, ook wel  
kwanselbier genoemd.  
Een andere oude traditie vertelt ons dat de kastelein op de vooravond van carnaval zijn “oude” bier aan de 
aanwezigen schonk / cadeau deed om de carnaval met vers bier te kunnen vieren.  
 
Op de échte dag van de Boerenbruiloft, carnavalszaterdag verblijft de bruid in haar ouderlijk huis  
(of andere zelfgekozen locatie) met haar zelfgekozen familie.  
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De bruidegom en zijn familie verzamelen samen met de dorpelingen rond 18.30 uur bij de Oude Herberg 
om in een traditioneel / zelfgekozen vervoersmiddel onder begeleiding van de Cromvoirtse Fanfare zijn 
bruid op te gaan halen.  
De meest originele vervoersmiddelen zijn door de jaren heen aan bod gekomen en het is weleens gebeurd 
dat het maar de vraag was of bruid en bruidegom de bruiloft wel zouden halen.  
 
Tijdens Carnaval is alles anders. Het bruidspaar wordt dan ook eerst door de pastoor getrouwd en daarna 
buiten onder de Kneuter door de ambtenaar.  
Vanaf 2023 gaat de kerkelijke dienst niet meer in de Kerk plaatsvinden maar in de Oude Herberg.  
Een nieuw concept dus komt allen kijken, we beloven dat het de moeite waard is! 
 
De aanwezige pastoor verbindt het aanstaande bruidspaar in de onecht. Direct hierna vervolgt de  
ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk onder de Kneuter.  
Na deze plechtigheden gaan we met z’n allen weer naar binnen voor de receptie. Het kersverse koppel 
wordt hierbij gefeliciteerd door hun echte familie, vrienden, carnavalsverenigingen en alle andere  
genodigde en ongenodigde gasten. Iedereen is welkom om het huwelijk mee te vieren, het liefst in  
traditionele boerenbruiloftskleding. 
 
Net als bij een echte bruiloft hebben familie en vrienden een leuk stukje ingestudeerd en nemen de  
aanwezigen een cadeau - vaak ludiek - mee naar de receptie. Ter afsluiting van de receptie wordt  
allereerst nog een half varken* verloot, krijgen bruid, bruidegom en de kastelein een zwart-witfoto van het 
bruidspaar en daarna volgt een ouderwets gezellig feest!  
 
De volgende ochtend om 10.00 uur komen we met z’n allen weer samen voor het Dorpsontbijt.  
Ook hier is iedereen welkom. Voor de Oude Herberg is het wenselijk te weten hoeveel ontbijters er  
komen dus voor het Dorpsontbijt kunnen vóór en tijdens carnaval kaartjes gekocht worden. 
Onder het genot van een goedverzorgde maaltijd met brood, gebakken ei, vleeswaren, een kroketje en 
voor wie het wil fruit en yoghurt wordt nog nagenoten van de feestavond van gisteren.  
 
Vervolgens worden de meegebrachte cadeaus van gisteravond geveild.  
Deze cadeaus worden (uitgezonderd van de écht persoonlijke cadeaus voor het bruidspaar) in een aantal 
kopen verdeeld en tijdens het Erfhuis bij opbod verkocht. Met de opbrengst wordt het mede mogelijk  
gemaakt om het carnaval in Kneutergat in leven te houden. 
 
* In het dorpsblad het Lantaerntje in de uitgave net voor carnaval staat hiervoor een bon. 
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B o e r e n b r u i l o f t  
P r o c l a m a t i e  

 
Ok naomes ons beij ouwelui 

noodige wij heel Krommert en 
D’n Disselberrug uit op ons trouwe 

 
Dionneke de klènste van Hannes en Maria 

uit den Hoef in d’n Achterstraot 
 

& 
 

Snelle van Kees dun Asperge van Jan Brand  
uit d’n Achterstraot 

 
Wij gaon dè op zaterdag 18 februari 

bij De Oude Herberg 
 
  

Dan viere wij boerebal tot 
in de laote uurkes 

Wij zun ‘t fijn veinde ès ge ook kwaamt 
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BOERENBRUIDSPAAR 
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Hier een stukje historie van De Nokkers: 
In 1990 is in ’t Centrum (de Herberg) carnavalsclub De Nokkers opgericht. 
Enkele leden speelden  daar een kaartspel wat nokken werd genoemd en 
de naam was een feit. Leden van het eerste uur zijn Bart en Karin, Ad en Anja en Albert. Wim Hamers 
zorgde voor het logo en de start kon gemaakt worden.`De eerste optocht deden we mee met het Hert 
van de Moasstraoters. Dat op miraculeuze wijze op onze wagen terecht was gekomen. Daar hadden we 
de spreuk bij gemaakt: Wat is het Hert voor de aandeelhouder wert???  Na die optocht hadden we de 
smaak te pakken en jaren hebben we mooie wagens gebouwd en altijd een steentje bij gedragen aan de 
Crommertse optocht. 
Door de jaren heen zijn er leden gestopt en er zijn weer nieuwe leden bij gekomen en het huidige aantal 
staat nu op 16 personen. De club staat voor gezelligheid en voornamelijk veel plezier maken met de  
carnaval. Voorheen waren we voor de carnaval al actief met het maken van 
de ideeën en het bouwen van de wagen. We zullen zien of dat dit jaar weer 
gaat gebeuren, al zal dat niet helemaal zeker zijn, maar we zullen zeker  
regelmatig in kneutergat te vinden zijn. 
Mocht je meer willen weten over de Nokkers spreek gewoon een van de  
leden aan bij de Herberg, en vraag ernaar, er zijn genoeg anekdotes die  
verteld kunnen worden en anders weten de Kneuters er ook genoeg.  
Er was jaren een ondeugende strijd tussen de Nokkers en de Kneuters.  
De herinnering  hieraan hangt aan de muur bij de herberg. 
Wij hopen dat het dit jaar allemaal goed zal komen en dan zien we elkaar in 
‘De Herberg” in Kneutergat. 

DE HUFTELS 

DE NOKKERS 

Hallo allemaal, 
 
Afgelopen jaar met carnaval aan de kant in het mooie Kneutergat,  maar één gedachte bleef, “ waarom 
lopen wij niet mee”. Daarom aan het brainstormen en in 2023 zijn de Huftels weer waar we thuishoren.  
In de mooie, grote optocht in het durpke aan de Ley, het KNEUTERGAT !!!! 
 
Houdoe  

DE HEIKNEUTERS 

Beste allemaal, 
 
Allereerst willen we de Kneuters heel hartelijk feliciteren met hun 44-jarig bestaan. Wat een fantastisch 
feest! En we hebben natuurlijk voor het eerst carnaval gevierd bij Rob en Vicky, ouderwets gezellig!  
Dus op naar een bruisend en kleurrijk carnaval. We kijken er naar uit om ons durpke weer blauw-groen 
versierd te zien. Wij zijn erbij! 
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Beste Kneuters en Kneuterinnen, 
 
Vorig jaar hebben jullie ons zien optreden met heel veel enthousiaste en lieve meiden. Deelnemen aan de 
dansmariekes kan vanaf groep 2 tot en met groep 6. Dat betekent helaas ook, dat we ieder jaar afscheid 
moeten nemen van een aantal enthousiaste meiden. Dit jaar hebben we afscheid genomen van Naomi 
Schouten, Benthe Leyn en Fenna Vos. Gelukkig hoeven jullie deze meiden niet te missen, want jullie  
kunnen ze dit jaar alle drie zien bij de Prinsengroep! We zijn nog nooit met zoveel meisjes geweest, dit jaar 
staan we met 20 meisjes op het podium!! We stellen ons graag eventjes voor.  

DE DANSMARIEKES 

Bovenste drie meisjes van links naar rechts: Yfke Lutz, Lauren Bertrams en Isabeau Rip. 
Middelste rij meisjes van links naar rechts: Lotte Croes, Noor Wielens, Lotte Brekelmans,  
Mirthe Bergman, Sara Schuurmans, Roos Binnendijk, Charlie Westgeest, Odko Suren-Od, Sophie Jansen, 
Megan van Wezel en Tess Brekelmans. 
Onderste rij meisjes van links naar rechts: Nola van den Braak, Hanna van Abeelen, Julia Jansen, Naomi 
Keunen, Hannah Brekelmans en Elise Keijsers  
 
Onze juffen Patricia en Ine krijgen gelukkig hulp bij het geven van de danslessen. Sinds vorig jaar worden 
zij ondersteund door twee toppertjes: Kiki de Lange en Robynn van Wezel. Afgelopen jaar hebben we  
allemaal een nieuwe outfit gekregen, is het jullie al opgevallen? Speciaal voor ons zijn er creatieve oma’s 
en mama’s aan de slag geweest die voor een echt Kneutergats rokje hebben gezorgd! Wij zijn er allemaal 
super blij mee! Wil je ons tijdens Carnaval zien dansen? Dat kan! Op vrijdag zijn wij te zien tijdens het 
schoolbal en in de middag treden wij op voor de senioren in de Battle Axe. Op zaterdag geven wij speciaal 
voor het boerenbruidspaar een optreden tijdens de huwelijksviering. Op maandag staan wij te hossen 
met de Prinsengroep op de Prinsenwagen. Helaas is Carnaval dan weer bijna voorbij, ons laatste  
optreden is op dinsdag tijdens Krommert Got Talent in de Oude Herberg. 
Wij hebben er weer onwijs veel zin in!   
 
Heel veel liefs, 
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KINDCENTRUM DE LEYDRAAD 

De Leydraad en Kneutergat. Dat gaat hand in hand;  
of hand op schouder natuurlijk. Samen een feestje bouwen,  
daar zijn we goed in! Dat begint al vroeg in het schooljaar 
als de Kneuters ons bezoeken en uitleg geven over de  
prinsengroep. Want De Leydraad is uiteraard hofleverancier 
van de Jeugdprinsen en -prinsessen en hun gevolg. Altijd 
weer spannend en altijd weten de kinderen de verkiezing 
heel goed geheim te houden tot de onthulling tijdens het  
Jeugdtonpraten. Ook weer zo’n hoogtepunt trouwens; een 
plek waar veel kinderen al vroeg hun podiumvrees  
overwinnen. Wat te denken van de fantastische groep 
dansmariekes en de vele sketches en buurten. 
 
Ook dit jaar proberen we als school weer samen met  
Eigenwijze mee te lopen met de optocht. Dat is ons vorig 
jaar erg goed bevallen. Eigenlijk proberen we er gewoon 
voor te zorgen dat álle kinderen in de optocht meedoen;  
in de prinsenwagen, met een eigen act of met de school!  
Dan mogen de papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en alle  
andere Kneuters langs de weg naar ons zwaaien. 

OP ZUNNE KANT 

Opwèrmer in d’n Oude Herberg, d’n aanloop naor carnaval, 
Proosten op ons bruidspaor, tijdens ’t losschieten meej ‘n heuse knal! 
 
Zondags samen bouwen, dees jaor met de tweede generatie aan wal,  
Ut is ons goed bevallen, meej ’t kleine grut in d’n optocht en naor ’t bal! 
Nou zen wij dees carnaval de gelukkige club meej d’n bruid in ons midden, 
Nog zeker tot dieje ted moete we ons kerk houwe om samen te gaon bidden! 
En dees jaor doen we al vur ‘t 19de jaor mee, zelfs zonder tegel nog tevree!  
 
Kneutergatters en Kneuterinnen,  
Alvast veul plezier gewenst meej oewe gevel, ‘t bouwen óf van alles verzinnen! 
Natuurlijk zien we oe gere bij d’n opweremer óf laoter bij de kroeg binnen, 
Toi toi van Op Zúnne Kant, die alvast meej ’n slagzin gai beginnen! 
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Beste Kneuters en Kneuterinnen, 
 
Samen met de Kneuters organiseren wij op vrijdag en zaterdag Carnaval in Dorpshuis The Battle Axe.  
Vorig jaar was er het de eerste Carnaval in het verbouwde dorpshuis en wat was het fijn om dit feest weer 
hier samen te vieren! 
 
Dat gaan we dit jaar weer doen! Op vrijdag geven de ‘oudere’ bewoners van Cromvoirt en Den Distelberg 
het startschot voor het Carnaval in het The Battle Axe tijdens het Seniorenbal. Het is een gezellig samen 
zijn onder het genot van een drankje. DJ Geert Bol zorgt voor de muzikale begeleiding en de Dansmariekes 
zullen hun dansje laten zien. 
 
Op zaterdag vieren we het Kinderbal. Wat een feest is dit ieder jaar! Iedereen is welkom. Het is ieder jaar 
een drukke en gezellige middag met vrolijke verkleedde kinderen, ouders, opa’s, oma’s en andere  
carnavalsvierders. Er is een heuse kinderjury die de verkleedde kinderen jureert en voor de mooiste  
verkleedde kinderen is er een prachtige medaille van de Kneuters. Dan is er natuurlijk ook nog het  
Kneuteren van alle kindjes die afgelopen jaar zijn geboren. Dit is inmiddels een oude traditie waarbij de 
ouders het beroemde Kneutercertificaat, dasje, mutsje en de klompjes ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het hoogtepunt van het Kinderbal is het confettigevecht (niet alleen leuk voor de kinderen)!  
Om jullie alvast voor te bereiden op dit fenomeen: 
 
Alle feestvierders leggen hun hand op hun drankje of gaan op zoek naar een veilige plek om ‘buiten schot’ 
te blijven (veel succes met zoeken….) 
De kinderen krijgen allemaal een zakje confetti 
De prinsgroep staat klaar met confetti kanonnen 
AFTELLEN MAAR! 
EN GOOIEN MET DIE CONFETTI 
Daarna nog weken confetti in huis opruimen 
 
We zien jullie allemaal graag in ons mooie Dorpshuis The Battle Axe om weer samen Carnaval te vieren! 
 
Feestelijke groet namens 
alle vrijwilligers en het bestuur  

THE BATTLE AXE 
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HEDDE NOG WA 

Dorpsbewoners,  
Kneuters,  
Clubkes, 
Jeugdprinses en gevolg, 
en ieder ander die gezellig carnaval komt vieren in Kneutergat! 
 

 
 
Het is zover, carnaval weer als vanouds! Na twee jaar zijn we ontwaakt uit onze  slaap  
en kunnen we ons ‘normaal’ gaan voorbereiden op de  
 

  
Vorig jaar ‘giet de carnaval oan’, dat hadden wij niet verwacht maar natuurlijk wel gehoopt! 
Gelukkig was onze SRV nog voorruit te branden waardoor we Kneutergat toch weer een  
beetje konden laten stralen tijdens de optocht. Mooi dat we met de clubkes een optocht 
konden organiseren! 
 

 
Ook was het vorig jaar de eerste carnaval in  
Niet iedereen kan zich waarschijnlijk nog veel herinneren van die carnaval. En nee, dat lag 
niet aan het korte of lange termijn geheugen maar dat had een andere reden. Het was een 
groot gezellig feest! 

 
 
Het 44-jarig bestaan van de Kneuters is gevierd met een knetterend spektakel. Dat voorspelt 
weer een hoop moois voor het aankomende carnavalsseizoen.   
 
 

Ook liggen we op koers met de toekomst en is onze club weer goed vertegenwoordigd bij 
het kneuteren van de kneuter-baby’s. 

En natuurlijk wordt onze club, met dank aan Johan en Inge, wereldwijd vertegenwoordigd,  
Kneutergat is zelfs in Australië bekend. 
 

 
Wat jullie dit jaar van ons gaan zien tijdens carnaval is nog een  
 
 
Eerst maar eens de in gaan plannen! 
 
 
We zien jullie allemaal weer met carnaval!  
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Kneuters 44 jaor 
 
Er viel unne envalop in de brievenbus 
Ik wier er dan neijsgierig van 
Un utnodiging van de Kneuters die laag er  
Ze geven un fist, est ut effe kan 
 
Het wier werkelik un hil groot fist 
Mèr 44 jaor is ôk nie niks, moet wete 
En gelukkig zen er hil veul gewist 
Dè kunde zommèr nie vergete 
 
De Jeugdprinsen mee gevolg 
En veul boeren bruidspaoren  
De tonpraoters, ôk de jeugd 
Ze gingen nergens op bespaoren 
 
Er waor hil veul blauw en gruun 
Daor han ze ok um gevraoge 
Dè zèn de kleuren van Kneutergat 
En ut is hil mooi um dè te draoge 
 
Dè hebbe we dan vast gehad 
En Carnaval moet nog beginnen 
Mèr zo’n feestje van te veuren 
Hebben we dan alvast binnen. 
 
De Senioren 

LOAT MAR LOPE 

Beste Kneuters en Kneuterinnen. 
Carnaval staat weer op het punt van beginnen. 
 
Wij hebben weer zin om een leuk feestje te bouwen. 
En zijn erbij als het boerenbruidspaar gaat trouwen. 
 
Ook bij den optocht zul je ons zeker spotten. 
Zijn alweer druk in de weer met hout, papier-maché en verfpotten. 
 
Dus laat de Kneuter voor D'n oude Herberg maar ontwaken. 
Dan gaan we er met zijn alle weer een gezellig feest van maken. 
 
Wist je dat: 2023 wordt voor ons een speciaal jaar. 
Dan zijn we met ons clubke 33 jaar bij elkaar. 
 
Veel plezier met carnaval.  
Loat mar Lope 

SENIOREN 
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DE KOUWE KAANT 

Er was voor ons een beetje verwarring laatst.  
Als donderslag bij heldere hemel stond er in de jubileumkrant dat er een nieuwe 
Kneuter was. Onderling vroegen wij ons af hoe dat nou zat..? Dat zouden wij toch moeten weten..?  
Krijgen wij dan ook een nieuwe Kouwe Kaanter erbij..? Want zo gaat dat bij ons... Wanneer er een nieuwe 
Kneuter komt, krijgen wij de aanhang er automatisch bij.  
Maar al gauw bleek dat het om de nieuwe Kneuter als tekening ging en wij voor niks al bijna uit onze panty 
scheurden van verbazing... 
Nu konden we door met onze planning, want dit jaar gaan we er weer vol tegenaan..!! Zonder restricties dit 
keer (behalve een paar voor onze Bart dan) en een vol programma met de Boerenbruiloft en natuurlijk  
d'n Optocht waar we nu meer tijd voor hebben om ons op voor te bereiden dan vorig jaar. 
Het thema hebben we al en blijft zoals altijd groot geheim, maar 1 ding is zeker... wij gaan voor de winst en 
jullie zullen smullen van ons idee..!! 
Ook is het ieder jaar weer een sport om erachter te komen wie het bruidspaar is en dit jaar denken wij dan 
eindelijk een keer te weten wie het zijn...  
En voor de nieuwe mensen in ons mooie Cromvoirt / de Distelberg... Wij zijn de Kouwe Kaant en zouden 
het fantastisch vinden om samen met jullie en alle andere dorpelingen dit mooie feest met alle tradities te 
mogen vieren..!! 
 
Veel liefs van de Kouwe Kaant. 

CV GEKKENWERK 

Beste Kneuter en Kneuterinnen  
 
Veur d’n derde keer op rij doen we weer mee mee d’n 
optocht in Kneutergat. Veurig jaor hebben we een  
nieuwe waogen gekocht en daor hadden we nie zoveul 
tijd veur en hebben ‘m toen alleenig maor wè  
opgeleukt. Dees jaor gaon we himmel los en de waogen 
eens flink verbouwe. We gaon natuurlijk veur d’n urste 
plek! Wij hebben er weer onwijs veul schik an!!  
Op naor een gezellige carnaval! 
 
Hopelijk zien wij oe allemaol bij d’n optocht. 
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LAMME BERTUS 

CV KORT DUR D’N BOCHT 

DE RAKKERS 

Lamme Bertus is een gezellig carnavalsclubke.  
Altijd van de partij. 
Meelopen met de optocht doen we graag. 
Maar ook de andere dagen zie je ons.  
En we helpen het feestje graag op gang.  
 
Blijven graag tot het laatst hangen.  
Een wijntje, biertje of zelfs fris lusten we wel. 
Rare fratsen zul je van ons niet zien. 
Tenzij je goed kijkt. 
Uitermate creatief. 
Samen hebben we veel lol. 

Lieve Kneuters en Kneuterinnen,  
 
We hebben weer heul veul zin om carnaval te gaan 
vieren in ons mooie kneutergat! Dees joar zijn wij 
van plan als loopgroep mee te doen en d’n eerste 
leuke ideeën zijn al geboren. We goan er weer een 
leuk feest van maken mee z’n alle! We hopen jullie 
allemaal weer te zien bij de optocht en in en  
rondom ‘t cafe! 
Veul groetjes en we zien jullie gauw. 
 
Houdoe 

Beste Kneuters en Kneuterinnen, 
 
Dees joar goan wij t ekkes wa anders doen!  
Al veule jaren bereiden wij ons voor op het feest der feesten,  
alleen dees joar kwamen wij der niet uit wat we wilde gaon  
maken. Veur de verandering stoan wij dees jaar ekkes langs de  
zijlijn om alles eens goed in de gate te houde! Zo kunne we  
misschien eens wat inspiratie op doen☺. Geen wagen, maar  
zeker wel de gezelligheid!  
Dus niet getreurd ge bent nog niet van ons af!  
 
We zien iedereen graag in de mooiste pakskes tijdens carnaval!  
Tot dan! 
 
Alaaf! 

Doe mee met dit spel voor en door Dommelbaorzedurpers en Kneutergatters. 
Ben jij diegene die altijd wint met Cluedo? Weet jij aan het begin van een nieuwe aflevering 
van CSI al meteen wie het gedaan heeft? Dan komen wij met een nieuwe uitdaging! Speel 
mee met Ties & Fien App Detective! Het spel zal een moordmysterie zijn waarin een bekend 
carnavalesk personage wordt vermoord en de moordenaar ontmaskerd moet gaan worden. Door het 
scannen van QR codes kunnen aanwijzingen worden verkregen. Verschillende aanwijzingen zullen  
bestaan uit korte filmpjes waarin Bekende Dommelbaorzedurpers (BD-ers) hun opwachting zullen maken. 
Ties & Fien App Detective is een interactief spel voor alle inwoners van Dommelbaorzedurp en Kneutergat 
Doe mee en los het mysterie op! 
               Voor meer info: www.tiesfien.nl 

TIES & FIEN 
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TOT SLOT 
Zo aan het eind van deze wederom prachtige krant pakken we nog even het laatste woord. 
Met veel vreugde maar bovenal heel veel zin gaan we Carnaval 2023 vieren. 
 
Het is vanzelfsprekend een enorme eer om carnaval te mogen organiseren in ons mooie Kneutergat.  
Dit gaat echter niet vanzelf. Vele maanden aan voorbereidingen zitten hier aan vast. Dat kunnen en doen 
we natuurlijk niet alleen. Daarom hier een woord van dank aan alle vrijwilligers die dit met ons mogelijk 
maken. Tevens dank aan alle adverteerders in deze krant. Zonder jullie allemaal kunnen we dit niet  
organiseren. 
 
Wij hopen weer op heel veel blauw en groen. Hang de vlag buiten. Geniet van alles wat carnaval te bieden 
heeft, van school- en seniorenbal tot en met de optocht en van Opwèrmer tot Boerenbruiloft.  
Maak er ook je eigen feestje van.  
 
Tot snel. 
Bedankt ! 
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KLEURPLAAT 
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