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Beste Kneutergatters 
 

Dit is alweer de 43e Kneuterkrant. "Ondanks een eenmalige full-color uitgave is dit geen 

feestelijk nummer en eerlijk gezegd past dat dit jaar ook wel.  

Het is immers geen feest. Waar we in september ons hart al vasthielden: “Het zal toch 

niet” en “Carnaval is nog zo ver weg, dat zal vast wel loslopen” is na meermalig overleg 

en veel vooruitschuiven het eindresultaat -met pijn in het hart- onvermijdelijk. 

De persconferentie van afgelopen 12 januari haalde het laatste beetje perspectief weg; 

 

Geen carnaval in Kneutergat in 2021… TIS NIE ANDERS. 

 

Evenementen, bijeen- en samenkomsten kunnen niet doorgaan. Is er dan helemaal niets 

dit jaar? 

 

Jawel!   Kneutergat is Kneutergat HOE DAN OOK. 

 

Ook deze Carnaval willen we allemaal die blauw-groene vlaggen zien, toch! 

Dus laten we in ieder geval doen waar ons durpke zo sterk in is en dat is verbinden en 

samen er het beste van maken. Voor nu is dat met z’n allen voor een gezellig straatbeeld 

in ons durpke zorgen. 

 

Dus hang samen met ons van 12 tot en met 16 februari aanstaande de Kneutervlaggen 

buiten zodat Kneutergat weer even vrolijk en gezellig blauw-groen kleurt. 

 

We kijken nu alvast vooruit naar wat het feest-der-feesten ons volgend jaar moet gaan 

brengen.  

 

Eén ding staat vast: In 2022 vieren we het 44 jarig bestaan van Kneutergat! 

Bij deze dan meteen een oproep: voor dit 44 jarig bestaan zijn we op zoek naar (oude) 

carnavalsherinneringen, verhalen, anekdotes, foto’s, films enzovoorts.           

Heb je iets voor ons? Laat het ons weten: kneuters@gmail.com / 06-23886542 

 

Tot snel (als het weer mag en kan) ! 

 

En zit je samen met je lief - thuis op de bank- de tijd door te komen, doe dan even je 

best voor het “Kneutertjes Kneuteren” van volgend jaar. Het kan nog net ☺ 

 

Alice - Annemiek - Bert - Frans - Koen - Maarten - Marion - Ronnie 

Voorwoord 

mailto:kneuters@gmail.com
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Beste nieuwe bewoners van Kneutergat, 
 

Al een aantal jaren nodigen wij de nieuwe bewoners van Kneutergat uit om tijdens het 

inschrijven voor de optocht - een week voor Carnaval - kennis te komen maken met de 

Kneuters en een gratis Kneutergatse vlag op te komen halen.                                  

Dit kan dit jaar niet doorgaan. 

 

Om jullie toch in de gelegenheid te stellen om het dorp mee te versieren, willen we jul-

lie graag de vlag alsnog aanbieden. 

 

Stuur een berichtje naar kneuters@gmail.com / 06-23886542 en wij zorgen ervoor dat 

de Kneutervlag bij u thuis in de bus komt. 

 

Mocht u andere vragen hebben over het carnaval in Kneutergat neem dan even een 

kijkje op onze website www.kneuters.nl of stuur een email naar kneuters@gmail.com 
 

De Kneuters 

mailto:kneuters@gmail.com
http://www.kneuters.nl
mailto:kneuters@gmail.com
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Kneutertjes Kneuteren  

Dit jaar zullen er vanwege alle corona-maatregelen 

geen baby’s geKneuterd worden. Erg jammer natuur-

lijk, zeker omdat er nogal wat kleine Kneutertjes ge-

boren zijn het afgelopen jaar. 

 

Maar niet getreurd, volgend jaar zal onze Hoogheid 

de Prins/Prinses van Kneutergat alsnog de kleine 

Kneutertjes Kneuteren, ook die van 2020! 

 

Dus mama's, papa's, oma's, opa's, tantes, ooms, 

nichtjes, neven en medeKneuters nog even geduld. 

 

Volgend jaar zijn jullie allen van harte welkom op het 

Kinderbal! Dan gaan we er een geweldig groot feest 

van maken. 

 

Want......jong geleerd is oud gedaan! 
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kleurplaat 
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bedankkneuter

Meneer Romijn 

Maartje & Berrie 

Van den Brink 

Mike Koudijs 

Transfertec BV 
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Geachte Mevrouw van den Heuvel, Beste Rieky, 

 

Wat een verrassing dat wij hier vandaag zijn en fijn dat wij u vandaag mogen bezoeken  

en u even tijd heeft vrij kunnen maken voor ons. 

 

Het doet mij, prins JJ dun Urste en mijn gevolg dan ook een enorme deugd om u  

vandaag met een bezoek te vereren. 

Nou denkt u misschien; waar heb ik dit bezoek aan te danken?  

Nou, dat zal ik u eens even vertellen. 

 

U bent geen onbekende in het Kneutergatse carnaval, heel lang geleden heeft u mede het 

kindercarnaval in The Battle Axe georganiseerd met Stichting Jeugdbelangen, waar ook uw 

man Leo deel van uitmaakte. En zie; de kindermiddag staat nog steeds als een huis! 

Eén van de activiteiten tijdens het kindercarnaval is het Kneuteren van de Kneuterbaby’s. 

Op een gegeven moment leek het de Kneuters wel leuk om de Kneuterbaby’s van wat meer 

kleur te voorzien, ze vroegen u of u er iets van kon breien.  

En dat kunt u! 

 

Al vele jaren maakt u voor de kneuterbaby’s dasjes en mutsjes.  

Hierdoor hebben alle nieuwe Kneutergatste baby’s ieder jaar meteen de Kneuterkleuren 

aan. Tevens heeft u er voor gezorgd dat wij als Jeugdprinsengroep geen koude oren  

hebben door de mutsen die u ook voor ons heeft gemaakt. 

 

Daar zijn wij, de Kneuters en heel Kneutergat natuurlijk heel erg blij mee. 

 

Het is mij een grote eer om de Bedankkneuter te mogen uitreiken aan u. 

Wij en de rest van Kneutergat hopen nog heel veel jaren van uw diensten  

gebruik te mogen maken. 

 

Rieky, bedankt ! 

bedankkneuter 
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TOEN wAS CARNAVAL NOG HEEL GEWOON

JEUGDTONPRAOTEN TONPRAOTEN 

ONTHULLING KNEUTER 

OPWÈRMER

CONFETTIGEVECHT 

OPTOCHT 

PRIJSUITREIKING 

DORPSONTBIJT 
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2020 

TOEN wAS CARNAVAL NOG HEEL GEWOON 

INTOCHT MET SCHOOL OPWÈRMER 

SENIORENBAL 

CARNAVALSMIS 

BOERENBRUILOFT 

KROMMERT GOT TALENT BEGRAFENIS KNEUTER 
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Piet & Rina Spierings 

Tropical Discoshow 

Carola & Martin Schapendonk 

Marian vd Velden 

Brandweer Cromvoirt 

Bed & Breakfast Cromvoirtse Hoeve 

 Frans & Ria Zenhorst 

Jan & Toos van Empel 

Piet & Mieke Slegers 

  Van Staal en Glas 

     Hans de Bresser 
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De kneuters bedanken 
Beste Theo 

 

Normaal gesproken zou hier op dit moment een jeugdprinses of -prins gestaan hebben 

met deze woorden. Maar er is nog geen prinses of -prins benoemd en het is de vraag of 

dat ook gaat gebeuren. 

 

Het is een bijzonder jaar geweest, waarin we op dit moment met weemoed terugkijken 

op carnaval. Vanwege het coronavirus weten we al dat we komend jaar niet “ons” carna-

val kunnen vieren. 

 

Ons bezoek was wellicht verwacht, maar we zijn hier omwille van nog een reden. Na 18 

jaar is een noodgedwongen afscheid aanstaande en daar balen wij enorm van. 

Al vele jaren sta je voor de Kneuters klaar met raad en daad. Gekscherend word je ook 

wel de reserve- of externe Kneuter genoemd. 

 

In de afgelopen jaren hebben we veel lief en soms ook wat leed mogen delen hier in het 

Wapen van Cromvoirt.  

 

Het waren 18 onvergetelijke jaren en daarom willen wij hierbij onze dank uitspreken met 

een speciale onderscheiding. 

 

Wij reiken hierbij de BedankKneuter uit als teken van waardering voor jarenlange inzet 

voor de Kneuters en de carnavalsvierders van Kneutergat. 

 

Dank je wel ! 
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Volgend jaar Gaan we weer 
Knallen met z’n allen 

De Nokkers 
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  Laspunt Brabant 

Manege ‘t Heike 

Villa Lambertus 

B&B ‘Onder ons Riet’ 

    Victor & Josien 

   Slijterij Mitra 

Gemeente Vught 

Bart Roelofs 

Mia Simons 
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Donateurs  
 

 

Natuurlijk hebben de Kneuters 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.  

 

Draagt u ons ook een warm hart toe? 

 

Donateurs worden elk jaar bedankt voor de bijdrage van het voorgaande jaar met een ver-

melding in de Kneuterkrant en een exclusieve Kneuterpin. In de Kneuterkrant krijgt elke do-

nateur een even grote vermelding ongeacht het gedoneerde bedrag.  

 

Mocht je nog geen donateur zijn maar wel interesse hierin hebben, stuur ons een mailtje, 

kneuters@gmail.com 
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Hannes & Sanne Leyn 
Joost van Iersel 

De Rijwielcentrale Helvoirt 
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Uitgever en redactie 

De Kneuters 

 
 

Redactionele medewerkers 

De Kneuters 

 

Tekeningen 

Mike van Herwijnen    

     

Danielle van Herwijnen - van de Wiel  

 

Foto’s 

Ton Stappers 

De Kneuters 

 

Lay-out 

De Kneuters      

    

Drukwerk 

Drukkerij Formaat 

Voor advertenties 

kneuters@gmail.com    

     

Rechten 

De redactie stelt zich niet aansprakelijk 

voor ingezonden stukjes 

 

 

 

 

 

Media 

www.kneuters.nl 

Facebook.com/dekneuters.cromvoirt 

Twitter.com/kneuters en/of @Kneuters 

Instagram: DeKneutersCromvoirt 

colofon 

OPROEP ! 

 

Geen carnaval in 2021? Jazeker wel! Vanuit je eigen huis of tuin versieren we toch een beet-

je carnaval. 

 

Ja, u leest het goed: "versieren", want ondanks dat we niet samen carnaval mogen en kun-

nen vieren, kunnen we nog wel samen versieren. 

De Kneuters dagen u uit om er dit jaar toch het beste van te maken. 

Versier de komende weken jullie ramen, gevel, tuin of huis. Niets is te gek, niets is te groots. 

De bewoner(s) van de huizen met de gekste, origineelste of mooiste versieringen maken 

kans op leuke prijzen. 

Opgeven is ook dit jaar niet nodig. Onze vakkundige jury ontdekt de versiering in het carna-

valsweekend (12-14 februari) vanzelf!  

 

Kneutergat.... hoe dan ook !     

                   

De winnaars zullen op dinsdag 16 februari via onze instagram, facebook 

en website (www.kneuters.nl) bekend gemaakt worden. 

Kneutergat….hoe dan ook ! 

http://www.kneuters.nl/
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