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U hebt de 42e editie van de Kneuterkrant in handen, welke weer met veel zorg in  
elkaar gezet en getekend is door onze redactie en tekenaar. Maar natuurlijk ook met 
de nodige hulp van alle Carnavalsclubjes voor hun ingestuurde stukjes. 
 

Op het moment dat we dit voorwoord schrijven zijn we nog aan het nagenieten van 
een onvergetelijke avond Jeugdtonpraten. Nog nooit was het zo druk. Zowel qua  
deelnemers maar ook als publiek. We beginnen uit ons jasje te groeien en dat is  
natuurlijk super-positief. Wat een enorme bak talent hebben we toch in Cromvoirt,  
dat koesteren we en daar zijn we enorm trots op!  
 

Net voor het Jeugdtonpraten hebben we de loting voor de Jeugdprinsengroep op school voltrokken. Bij deze 
willen we onze Jeugdprinsengroep heel veel succes wensen: Prins JJ, Adjudant Maud, Nar Abe en raadsleden 
Daan, Inez, Jade, Louiza, Veerle en Waylin. Dat jullie deze Carnaval 2020 goed en met heel veel plezier  
mogen leiden! 
 

Dit seizoen mogen we ook een nieuwe Kneuter verwelkomen, een nieuwe frisse blik binnen de "familie"; 
Maarten de Rouw. Verderop in deze Kneuterkrant zullen we hem nog voorstellen en we heten hem  
natuurlijk van harte welkom! Ook feestelijk te vermelden, is niet alleen het 11e Carnavalsjubileum van Bert, 
maar ook dat van CV Kort Dur D’n Bocht (‘t Bochie). Proficiat en op naar de volgende 11. 

 

Naast dit mooie nieuws, is er helaas ook minder nieuws; In het voorjaar hebben we definitief afscheid  
moeten nemen van onze mede-Kneuter Joost de Jong. In deze Kneuterkrant kijkt hij via enkele tekeningen 
nog met ons mee. We zullen hem tijdens Carnaval ook nog op subtiele maar blijvende manier vereren.  
Vergeten zullen we hem nooit. 
 

Afgelopen jaar hebben we d’n Opwèrmer in een nieuw jasje gestoken en dat is ons (en zover wij weten jullie 
ook) erg goed bevallen met John West en Henk Dissel. Deze zaterdagavond-voor-Carnaval zal daarom in 
2020 een vervolg krijgen met twee andere top-artiesten, te weten Raymon Hermans en Zanger Kafke! 
 

Wie weet wat Carnaval 2020 in Kneutergat verder allemaal zal brengen? 
Wij zijn er in ieder geval klaar voor! 
 

De Kneuters. 
Alice - Annemiek - Bert - Frans - Koen - Maarten - Marion - Ronnie 

 

Voorwoord 
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In memoriam 
 

Net na het vorige Carnavalsseizoen hebben we afscheid moeten nemen van onze  
mede-Kneuter Joost de Jong. 
  
Eind 2006 is Joost opgenomen in de groep Kneuters om het Carnaval in Cromvoirt 
mee te organiseren. Vanaf het allereerste moment daar hebben we Joost leren 
kennen als een harde werker, een betrouwbare en vaste kracht binnen de  
Kneuters. 
  
Joost was vooral op de achtergrond aan de slag, veel aan het klussen en draaide 
daar zijn hand niet voor om. Was het niet aan een nieuwe prinsenwagen of aan 
decorstukken, dan was het wel aan de andere versieringen en borden in het dorp. 
  
Heel veel op de voorgrond kwam hij niet, dat vond hij 
niet zo nodig, maar als het moest, dan stond hij er. 

Voorop in de optocht als EHBO-er of zoals het de afgelopen jaren verliep,  
mede-organiserend en aansturend in het Jeugdtonpraoten. Daarnaast was hij 
ook nog vele jaren toneelmeester bij het Volwassen Tonpraoten. 
   
Tot het allerlaatste moment is Joost actief betrokken geweest bij de  
Carnaval in Cromvoirt. 
 
Hij was er gewoon altijd. 
Wij zullen hem nooit vergeten. 
 

De Kneuters 
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Even voorstellen… 
 
Met ingang van dit Carnavalsseizoen hebben we er een nieuwe Kneuter bij: Maarten de Rouw, sinds enkele 
jaren woonachtig aan de Deutersestraat samen met zijn vrouw Krista en hun drie kinderen Lars, Marit en 
Sven. 
 
Maarten is niet onbekend met Carnaval. In zijn jeugd is hij twee keer lid van de Jeugdraad en één keer de Nar 
in Terpersdurp (Engelen) geweest. Daarna heeft hij enkele jaren als vrijwilliger bij de Engelenburcht gewerkt 
tijdens de Carnaval. Eerst als glazenhaler en later achter de bar. Van hieruit is hij doorgegroeid en heeft tot 
zijn 17e in de organisatie en begeleiding van het Jeugdcarnaval van Terpersdurp gezeten, om daarna weer 
achter de bar plaats te nemen, met in zijn laatste jaar daar ook nog met Krista achter de bar te staan. 
 
Vanwege zijn studie boven de rivieren kon hij een aantal jaren geen Carnaval meer vieren en is het beperkt 
gebleven tot het jaarlijks aanschouwen van de optocht van Oeteldonk. 
 
Na zijn studie is hij met Krista gaan samenwonen in Vlijmen, maar in plaats van  
deelnemen aan het Knotwilgendamse Carnaval is het gezin altijd gaan skiën, totdat 
afgelopen jaar Lars koste wat kost mee wilde doen met de Jeugdprinsengroep.  
Lars heeft het hierbij ontzettend goed naar zijn zin gehad! 
 
Tijdens de Boerenbruiloft van afgelopen jaar zijn Maarten en Krista zo warm  
ontvangen in ons dorp dat dat de doorslag heeft gegeven om - na lang nadenken  
en een zetje in de rug door Krista - het ja - woord te geven om Kneuter te worden. 
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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 Jeugdtonpraoten, 
Boerenbruiloft, Tonpraoten enzovoorts. Maar wat te denken van de  
versieringen op het oude gemeentehuis, de residentie van de Jeugdprins 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 't Wapen 
van Cromvoirt. 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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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.  
Wij zijn dan beschikbaar om alle vragen te beantwoorden over Carnaval. 
Wij proberen alle nieuwe bewoners persoonlijk uit te nodigen, maar hier kan  
natuurlijk altijd iemand vergeten worden.  
 
Mocht je van mening zijn dat je vergeten bent of heb je gewoon een vraag voor 
de Kneuters over Carnaval, kom dan naar de Kneuter inschrijf-aanschuiftafel op 
zondag 16 februari vanaf 17.00 uur bij ‘t Wapen van Cromvoirt. 
 

De Kneuters 

 

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.  
 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Kneutergat - JJ d’n Urste, zal er samen met 
zijn gevolg hoogstpersoonlijk voor zorgen dat alle baby's geboren na Carnaval 2019  
geKneuterd zullen worden. Prins JJ gaat samen met zijn 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 groen-blauw van 
Kneutergat. Dit geheel in stijl met een carnavalsshawl, 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! 

 

Sleuteldragersborrel 2019 
 

In 2019 bracht prinses Charlotte II, met haar adjudant Milan en nar Mats 
een bezoek aan de Commissaris van de Koning. Samen gingen ze naar de 
Sleuteldragersborrel die jaarlijks in het Provinciehuis gehouden wordt.  
Omringt door wel 100 prinsen met heeeel veeeel veren stonden zij daar als 
allerkleinsten wel hun mannetje. Na het verkrijgen van medailles, pins, en 
buttons mochten ze met de Commissaris op de foto.  
Een leuke avond ……………………... 
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Donateurs bedankt  
 
 

Natuurlijk hebben de Kneuters geld 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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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  
22 februari 2020. Omstreeks 15:11 uur zal Prins JJ- aansluitend aan het  
Kneuteren van de Kneuterbaby’s - samen met zijn gevolg het gevecht openen 
met waanzinnige confettikanonnen! 
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 
 
De jeugd maakt zijn eigen traditie. De jeugd pakt ideeën op en maakt er zijn eigen ding van. Wij zijn blij en 
zeker ook trots dat onze Kneutergatse jeugd zich zo enthousiast toont. De wat jongere kinderen bijvoorbeeld 
bij de Jeugdprinsengroep, Krommert Got Talent of het Jeugdtonpraoten. En de oudere jeugd bij het vormen 
van clubjes, het samen bouwen aan een wagen of het meedoen als sketch of bijvoorbeeld dansgroep bij het 
volwassen tonpraoten. Ongetwijfeld vergeten we er hier een paar en dan hebben we het nog niet eens  
gehad over onze Kneutergatse Dansmariekes. 
 
In 2009 hebben Ramona en Heidi het initiatief opgepakt om een Dansgarde te beginnen. Zelf hebben zij ook 
lang bij een dansgarde gezeten en hebben dit altijd met heel veel plezier en enthousiasme gedaan. En juist 
dat wilden ze ermee gaan bereiken in Kneutergat: een gezellige groep meiden tussen de 5 en 12 jaar die één 
keer per week samen oefent om een mooie dans in elkaar te zetten die ze dan bij verschillende activiteiten 
van onze jeugdprins(es) kunnen laten zien. 
In 2012 hebben Ine van Rooij en Patricia Verhoeven het stokje overgenomen van Ramona en Heidi.  
De "Dansgarde" werd: "Dansmariekes Kneutergat".  
 
In 2019 stonden de meiden voor de 11e keer tijdens carnaval op het podium, voor ons reden om ze nog eens 
extra in het zonnetje te zetten, een foto daarvan zie je hieronder. 
 
Supertrots zijn we en we hopen nog vele jaren te mogen genieten van hun vrolijke dans! 
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Breek de tent maar af. 
 
Eén van de vele tradities die het Kneutergatse Carnaval rijk is, is Breek De Tent Maar Af. 
Al vele jaren wordt de playbackshow - inmiddels Krommert Got Talent - afgesloten met dit evenement, dat 
precies is wat het zegt: In de week voor carnaval versiert kastelein Theo Boeve zijn grote feestzaal met lange 
lijnen vol slingers, al jaren op dezelfde wijze gedrapeerd aan dikke staalkabels. Tijdens carnaval laten alle  
carnavalsvierders deze slingers zorgvuldig hangen, wetende dat aan het einde van carnaval alles er door de 
kleinste jeugd van afgetrokken mag worden. Na de finale van Krommert Got Talent op Carnavalsdinsdag  
begraven we omstreeks 18:00-18:30 eerst de Kneuter. Hiermee komt op traditionele wijze een einde aan 
carnaval, een traantje zal gelaten worden bij deze “begrafenis”. Maar voor velen komt dan pas het tweede 
hoogtepunt van Carnaval. Het eerste hoogtepunt voor velen is het confetti-gevecht op Carnavalszaterdag in 
dorpshuis The Battle Axe (zie verderop in deze krant). 
 

Aldus een getuige: 
In de week voor Carnaval fietste ik van school naar huis, de deur bij het Wapen stond open en nieuwsgierig 
als ik ben keek ik even naar binnen. Ik zag een meneer lange lijnen met slingers ophangen en het waren er 
ontzettend veel. Waarom was die meneer dat eigenlijk aan het doen? Toen dacht ik ineens terug aan vorig 
jaar. Het was zo ontzettend leuk dat we aan het einde van Carnaval alle slingers mochten lostrekken, ik weet 
het nog goed, diezelfde meneer stond op het podium en hij bleef maar praten en praten. Ik zat al bij papa op 
de schouders te wachten en het duurde heel lang totdat die meneer een liedje vroeg aan de DJ. Breek de 
tent maar af, heel het dak er af! Elke slinger hebben mijn vrienden en ik er afgehaald en daarna zijn we nog 
druk aan spelen geweest met de slingers, hele hopen bouwen en er in springen, heel leuk! 
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Jeugdtonpraoten 

De Dansmariekes 

Jeugdprinsengroep 

Renée 

De Mini’s 

Brent  Stijn 



 

11 

Steffi - Emma 

High Five 

De Smikkelbeertjes 

De Muppets 

Marieke - Tess 

Tèske ut Bouwmèske 

2019 



 

12 

Tonpraoten 2019 

Rob Un Bietje van Alles Knackarschbrüder 

Bart de vakantieman  

Bart is invalide Gewoon Tinus 

Saar de  
KLM-open regelaar  

Du Bois & vd. Bosch Crew van Saar 
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Kneuterlied 
 

Ons dorp van groen en blauw 
 

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 het Wapen 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!  
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Jeugdprinsengroep 

 

Naam:       JJ van Turnhout 

Leeftijd:       11 jaar  

Geboorteplaats:      Leiderdorp 

Mijn ouders zijn:      Jim en Hester 

Broers/zusjes:      In de maak 

Ik ben dit jaar met Carnaval de…..   Prins 

Favoriete kleur:      Rood 

Leukste Carnavalslied:     Links, rechts 

Mijn sport of hobby is:     Drummen, voetballen en Krav Maga 

Wat ik het leukst vind met Carnaval:  Confettigevecht 

Wat ik alle Kneuters en Kneuterinnen wens is: Een fijne Carnaval 

 Dit ben ik ... 

GROEPSFOTO 
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Naam:        Abe Bol 

Leeftijd:       9 jaar  

Geboorteplaats:      Gorinchem 

Mijn ouders zijn:      Jan en Bertine 

Broers/zusjes:      Geert 

Ik ben dit jaar met Carnaval de…..   Nar 

Favoriete kleur:      Turquoise 

Leukste Carnavalslied:     Links, rechts 

Mijn sport of hobby is:     Wielrennen 

Wat ik het leukst vind met Carnaval:  Feesten 

Wat ik alle Kneuters en Kneuterinnen wens is: Heel veel plezier 

 Dit ben ik ... 

 

Naam:        Maud Bergman 

Leeftijd:       10 jaar  

Geboorteplaats:      Den Bosch 

Mijn ouders zijn:      Brenda en Arno 

Broers/zusjes:      Mirthe 

Ik ben dit jaar met Carnaval de…..   Adjudant 

Favoriete kleur:      Blauw 

Leukste Carnavalslied:     Springen nondeju 

Mijn sport of hobby is:     Hockey 

Wat ik het leukst vind met Carnaval:  Carbid schieten 

Wat ik alle Kneuters en Kneuterinnen wens is: Een hele fijne Carnaval 

 Dit ben ik ... 
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Naam:        Waylin van Laarhoven 

Leeftijd:       10 jaar  

Geboorteplaats:      Den Bosch 

Mijn ouders zijn:      Winston en Wendy 

Broers/zusjes:      Jaimz 

Ik ben dit jaar met Carnaval de…..   Raadslid 

Favoriete kleur:      Groen/blauw 

Leukste Carnavalslied:     Alles is goed 

Mijn sport of hobby is:     Boksen en zwemmen 

Wat ik het leukst vind met Carnaval:  Optocht 

Wat ik alle Kneuters en Kneuterinnen wens is: Een fijne Carnaval 

 Dit ben ik ... 

 

Naam:        Louiza Hendriks 

Leeftijd:       9 jaar  

Geboorteplaats:      Groningen 

Mijn ouders zijn:      Sandra Hendriks 

Broers/zusjes:      t 

Ik ben dit jaar met Carnaval …..   Raadslid 

Favoriete kleur:      Mintgroen 

Leukste Carnavalslied:     Links, rechts 

Mijn sport of hobby is:     Zit niet op sport maar wil op hockey 

Wat ik het leukst vind met Carnaval:  Confetti 

Wat ik alle Kneuters en Kneuterinnen wens is: Een leuke Carnaval 

 Dit ben ik ... 

 

Naam:        Veerle Kemps 

Leeftijd:       11 jaar  

Geboorteplaats:      Cromvoirt 

Mijn ouders zijn:      Bas en Marieke 

Broers/zusjes:      Loek 

Ik ben dit jaar met Carnaval…..   Raadslid 

Favoriete kleur:      Blauw 

Leukste Carnavalslied:     Van links naar rechts, Snollebollekes 

Mijn sport of hobby is:     Paardrijden en hockey 

Wat ik het leukst vind met Carnaval:  Breek de tent maar af 

Wat ik alle Kneuters en Kneuterinnen wens is: Heel veel plezier en een hele fijne Carnaval 

 Dit ben ik ... 
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Naam:        Inez 

Leeftijd:       11 jaar  

Geboorteplaats:      Helvoirt 

Mijn ouders zijn:      Jan en Edith 

Broers/zusjes:      Chiel 

Ik ben dit jaar met Carnaval …..   Raadslid 

Favoriete kleur:      Rood 

Leukste Carnavalslied:     Snollebollekes, Atje voor de sfeer 

Mijn sport of hobby is:     Breakdance en hockey 

Wat ik het leukst vind met Carnaval:  Alles 

Wat ik alle Kneuters en Kneuterinnen wens is: Volgend jaar mij als adjudant 

 Dit ben ik ... 

 

Naam:        Jade van der Linden 

Leeftijd:       11 jaar  

Geboorteplaats:      Den Bosch 

Mijn ouders zijn:      Antoine en Monique 

Broers/zusjes:      Storm 

Ik ben dit jaar met Carnaval de…..   Raadslid 

Favoriete kleur:      Paars 

Leukste Carnavalslied:     Links naar rechts 

Mijn sport of hobby is:     Jeugdbrandweer 

Wat ik het leukst vind met Carnaval:  Allemaal bij elkaar 

Wat ik alle Kneuters en Kneuterinnen wens is: Een leuke Carnaval 

 

Naam:        Daan de Lange 

Leeftijd:       10 jaar  

Geboorteplaats:      Cromvoirt 

Mijn ouders zijn:      Pepijn en Brenda 

Broers/zusjes:      Stijn 

Ik ben dit jaar met Carnaval…..   Raadslid 

Favoriete kleur:      Geel 

Leukste Carnavalslied:     Links, rechts en het dondert en het bliksemt 

Mijn sport of hobby is:     Drummen 

Wat ik het leukst vind met carnaval:  Alles 

Wat ik alle Kneuters en Kneuterinnen wens is: Een leuke Carnaval 

 Dit ben ik ... 

 Dit ben ik ... 
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BedankKneuter 
Geachte leden en ex-leden van Brandweer Cromvoirt, 
 
Wat een verrassing dat wij hier vandaag zijn en fijn dat jullie vandaag even tijd hebben vrij kunnen maken. 
Het doet mij, prinses Charlotte II en mijn gevolg dan ook en enorme deugd om jullie vandaag met een bezoek 
te vereren. Al vele jaren zijn jullie beschikbaar om tijdens de Grote Kneutergatse Optocht het verkeer om te 
leiden om zo de veiligheid rondom de optocht te regelen. Door het wegvallen van de ambulance rijden jullie 
ook nog eens met een extra wagen achter de optocht aan. Daar zijn wij, de Kneuters en heel Kneutergat  
natuurlijk heel erg blij mee. 
 
Dat is nog niet alles wat de Brandweer voor Kneutergat doet, enkelen van jullie zijn ook ieder jaar aanwezig 
om de stoet bij het ophalen van de bruid voorafgaand aan de Boerenbruiloft te begeleiden. Er is mij verder 
ter ore gekomen dat de Kneuters ieder jaar weer op de deskundigheid van onder andere Wim van Pinxteren 
mogen rekenen om het calamiteitenplan weer vorm te geven, waarin deze mooie brandweer-kazerne als  
basis gebruikt mag worden. 
 
Het is mij een grote eer om voor de eerste keer de Bedankkneuter te mogen uitreiken aan een groep  
personen. Wij en de rest van Kneutergat hopen nog heel veel jaren van jullie diensten gebruik te mogen  
maken. 
 

Brandweer Cromvoirt, bedankt!  
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‘ Opwermer 
Met rasse schreden nadert de Carnaval en inmiddels begint bij menigeen het Carnavalshart al heel veel  
harder te kloppen. Zo ook bij ons! Carnaval 2020 zal net als vorig jaar opgewarmd worden met spetterende 
optredens. Dit jaar staan in 't Wapen van Cromvoirt, op zaterdag 15 februari, Raymon Hermans en Zanger 
Kafke op het podium, omlijst door Tropical Discoshow. 
 

Uit de biografie van Raymon: 
Met de tracks M’N FAVORIET en HYPNOSE scoort RAYMON HERMANS in 2016 twee hit-singles in het land 
waarmee een doorbraak een feit is. Zijn pakkende tracks met stevige en dansbare beats worden dan ook 
door heel Nederland gedraaid door vele DJ’s en leverden in korte tijd miljoenen streams op. 
 

De daaropvolgende singles worden stuk voor stuk succesverhalen. Zo scoren FENOMEEN, NU OF NOOIT EN 
AL LAAT in de hitlijsten. Van kroeg tot festival, van feesttent tot voetbalkantine, zijn singles worden bij iedere 
show volop meegezongen! 
 

En Zanger Kafke: 
Wat als een mooie café grap begon van een aantal vrienden loopt in een paar maanden tijd volledig uit de 
hand. Zijn eerste single "ONZE DAG" is een regelrechte hit. Ondanks de in de eerste maanden niet altijd even 
zuivere zang blijkt ‘Kafke’ een ras echte entertainer. Binnen een half jaar zijn, zijn nummers al meer dan 
500.000 keer gestreamed, is een radio debuut live bij 3FM een feit en gaat het Zuiden elk weekend los op de 
dansbare Nederlandstalige hitjes van Zanger Kafke! 
 

Op dit moment scoort hij via onder andere Youtube met hits als KERSTMIS TOT CARNAVAL en SPRINGEN. 
 

Dat belooft weer een waanzinnige avond te worden ! 
Meer info en kaartverkoop: www.kneuters.nl 
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Klein, klein Kneutertje 
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Wie is welke Kneuter? 
 

Stuur je oplossing naar  
 

kneuters@gmail.com  
 

En wie weet,  
win je een leuke prijs.  

Onder alle goede  
oplossingen wordt één  
prijswinnaar gekozen.  

 
Over de uitslag kan niet  
worden gediscussieerd!  
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Van onze razende reporter, 
 

Om meteen maar met de deur in huis te vallen. Als je niet kon komen naar het jeugdtonpraoten dan heb je 
echt wat gemist. Wat hebben wij toch een talenten met humor in het dorp. Het was echt een avond van 
groot en klein. Met 2 tonpraoters, een kleine moppertapper, 2 duo’s en 4 groepen was het een druk bezette 
avond. 

 

Stijn de Lange was de presentator van de avond en had het genoegen alles aan elkaar te praten.  
Het geweldige applaus wat hij op het einde kreeg was dan ook echt terecht. De dansmariekes hadden de eer 
om de avond te beginnen. Na weken repeteren kon ook hun seizoen weer beginnen. Iedereen in de zaal 
klapte netjes mee en ik zag zelfs een paar jaloerse gezichten van papa’s die dit ook heel graag zouden willen 
doen maar nooit zo goed zullen zijn. Als de dansmariekes hun plekjes in de zaal hebben gevonden en kunnen  
genieten van hun wel verdiende snoepzak is het de beurt aan de prinsengroep. Achter een grote vlag van  
Kneutergat staan ze gespannen te wachten en dan 1.. 2… 3.. het doek valt. Daar staan ze dan prins JJ,  
adjudant Maud, nar Abe en de raadsleden Veerle, Inez, Jade, Daan en Waylin. Louisa hoort ook bij de raad 
maar die kon helaas vanavond er niet bij zijn. Als het voorstelrondje is geweest kan het tonpraoten echt  
beginnen. Dit jaar zijn er al meer kinderen die mee doen dan vorig jaar en kun je zien dat carnaval leeft in 
Cromvoirt. Er waren veel kinderen die voor het eerst op het podium staan maar ook een aantal die wij al veel 
vaker hebben gezien. 
 

Tessa van Eekeren en Renée Spierings stonden alleen in de ton. Tessa vertelde als Tèske het Bouwmèske 
over alle bouwwerkzaamheden die wij in Cromvoirt kunnen verwachten. Als we Tèske moeten geloven,  
verandert Cromvoirt begin 2020 tot begin maart in een bouwput. Dat kan nog wel wat uitlopen door alle luie 
bouwvakkers die ze in dienst heeft. Ondanks dit lastige bericht was het een top act met heerlijke herkenbare 
grappen. 
Renée Spierings stond in de ton als onze eigen dorpskapper Juul. Zoals de meeste kappers kletste ze goed 
door en lag de zaal vaak in een deuk door de herkenbare roddels die zij ons vertelde. 
 

De jongste solo artiest was onze moppertapper Brent Westgeest. Met zijn 5 jaar heeft hij een topprestatie 
neergezet. De mensen in de zaal moesten zo hard lachen om de moppen die hij vertelde dat Brent soms zelfs 
moeite had om de volgende mop te vertellen. Ik hoop dat we nog vaak van deze kleine man zullen horen. 
 

Tes & Marieke stonden samen als toiletjuffrouwen met hun eigen toiletwagen op het podium. Je zou bijna 
denken dat hier alleen maar plas en poep grappen worden gemaakt. Maar niks is minder waar. Ze hadden 
raken grappen en het niveau was ook hier hoog. 
Steffi & Emma waren ons 2e duo en zoals we van hun gewend zijn hadden ze weer een prachtig lied  
gemaakt. Wat is het toch knap om op het podium te staan en iedereen aan het lachen proberen te maken, 
laat staan als je dit ook nog zingend doet.  
 

De mini’s zijn oude bekenden bij het tonpraoten. Al jaren staan deze kids op het podium en elk jaar hebben 
ze weer een geweldige sketch. Dit jaar zijn de pubers een eigen sportschool begonnen. Dit groepje straalt  
zoveel plezier uit op het podium dat het een genot is om naar te kijken. 
Een andere bekende zijn de Muppets. Ook zij zijn ondertussen al een stuk ouder geworden en gaan nu door 
het leven als hangjeugd bij het waterpunt. Ook zij hebben er dit jaar weer een top act van gemaakt.   
Er waren 2 nieuwe groepen, High Five met Olivier, Kristoff, Abe, Preston en Loek, je verwacht het misschien 
niet van deze jongens maar zij hadden speciaal voor ons een dans ingestudeerd. En voor degene die lopen op 
skischoenen al moeilijk vinden, deze toppers dansten er op. Met hun eigen gemixte muziek was dit een super 
eerste keer. Dit had niet beter gekund. 
Ook de smikkelbeertjes deden voor de eerste keer mee aan het tonpraoten. Veerle, Inez en Waylin namen 
ons mee naar onze eigen dorpssupermarkt. Ook deze sketch was geweldig en tilde de hele avond weer een 
niveautje omhoog. 
 

Wat was het weer een super avond. Zo veel talenten in Kneutergat had niemand verwacht. We kunnen met 
zijn alle trots zijn op deze toppers, en ik  hoop nog heel veel jaren van ze te kunnen genieten. 
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"Graag nemen we u mee in één van de mooiste  
Carnavalstradities van Cromvoirt."  

 
 
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 de  
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 zou kunnen zijn 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 zal worden. 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. 
Beiden moeten strikte geheimhouding beloven en na een fotoshoot gaan beiden huiswaarts. 
Tijdens het Nieuwjaarstreffen op de eerste zondag van januari in ‘t Wapen van Cromvoirt zal 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 jonge  
mannen uit het dorp de bruid “vrij gingen maken” voor haar aanstaande echtgenoot. Dit deden ze door een 
oude melkbus te gebruiken, met onderin een gaatje geboord, een blokje carbid met wat water er in om  
vervolgens de melkbus te sluiten. In de melkbus ontwikkelde zich dan gas, en wanneer er dan 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 kwansel genoemd.  
Een andere oude traditie verteld ons dat de kastelein op de vooravond 
van Carnaval zijn “oude” bier aan de aanwezigen schonk / kado deed om 
de Carnaval met vers bier te kunnen vieren. 
 
Op de échte dag van de Boerenbruiloft, op Carnavalszaterdag verblijft de 
bruid in haar ouderlijk huis (of andere zelf gekozen locatie) met haar  
zelfgekozen familie.  
 

Boerenbruiloft 
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De bruidegom verzamelt rond 18:30 bij ‘t Wapen van Cromvoirt om in een traditioneel / zelfgekozen  
vervoersmiddel onder begeleiding van de Cromvoirtse Fanfare zijn bruid op te gaan halen voor de kerk.  
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 kerk wel zouden halen. 
De trouwerij in de kerk - die formeel pas mag uitgevoerd worden als men voor de wet getrouwd is, maar het is 
Carnaval, dus alles is anders - wordt omsierd met muziek van D’n Overschot en zang van Smartlappenkoor  
Onbekrommert. De aanwezige pastor verbindt het aanstaande bruidspaar hier kerkelijk in de onecht. 
Direct na het uitgaan van de kerk vervolgt de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk onder de  
Kneuter. Hij zal hierbij het bruidspaar voor de wet in de onecht verbinden. Na deze plechtigheden is het tijd 
om de receptie te starten in ‘t Wapen van Cromvoirt. 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, mits traditioneel gekleed. 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  
kastelein een zwart-wit-foto van het bruidspaar en daarna volgt een ouderwets gezellig feest! 
 
* in het dorpsblad het Lantaerntje in de uitgave net voor Carnaval staat hiervoor een lotje. 
 
Tijdens Carnaval maar vooral tijdens de boerenbruiloft kunnen kaarten gekocht worden voor het  
Dorpsontbijt. Op de zondagochtend (10:00u) van Carnaval zijn de feestgangers die inmiddels alweer boven Jan 
zijn aanwezig bij dit Dorpsonbijt. 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. 
 
De meegebrachte cadeaus van gisteravond worden na dit Dorpsontbijt 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. 
 
Met het Erfhuis komt na het Losschieten, Kwanselbier, kerk, burgerlijke trouwerij, receptie, feest en  
Dorpsontbijt een einde aan de Boerenbruiloft. 
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Lieve Kneuters en Kneuterinnen 
 
De mooiste tijd van het jaar komt er weer aan. 
Voor veel mensen is dit de december maand. 
Maar niet voor de Kouwe Kaant. 
Voor ons is dit toch echt de maand februari. 
 
Waarin ons durpke weer prachtig groen/blauw kleurt. 
Wanneer iedereen z’n pakske weer fris uit de kast haalt en nog wat groen/blauwe accessoires toevoegt. 
Wanneer onze prins of prinses zijn of haar toespraken oefent. 
Wanneer we, als Kouwe Kaant, onze wederhelften veel moeten missen. 
Wanneer we kijken of er nog voldoende geld op de rekening staat voor een dag of 4. 
Wanneer bij ‘t Wapen het bier weer is bijgevuld. 
Wanneer we onze kuiten hebben gesmeerd. 
Wanneer we voldoende worstenbrood en kroketten hebben ingeslagen. 
Wanneer we ons nieuwe lid hebben ingewerkt.( lees; flink aan de wijn gezet hebben) 
 
Als we dat allemaal voor elkaar hebben, kan het feest beginnen. 
 
We hebben er nu al zin in! 

De Kouwe Kaant 
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Programma 

14.11 uur: 
Kinderbal in The Battle Axe 

 

~~~~~~ 

15.11 uur: 
Kneuteren Kneuterbaby’s in  

The Battle Axe 
verkleedwedstrijd en  

confetti-gevecht 
 

~~~~~~ 

18.30 uur: 
Verzamelen bij  

’t Wapen van Cromvoirt 
voor de Boerenbruiloft 

 

~~~~~~ 

19.30 uur: 
Carnavalsmis  

in de Kerk daarna  
trouwplechtigheid  
onder de Kneuter  

aansluitend receptie  
Boerenbruidspaar in  

’t Wapen van Cromvoirt 

10.00 uur:  
Inhalen Jeugdprins 

JJ d’n Urste en zijn gevolg,  
aansluitend Schoolbal 

 

~~~~~~ 
14.00 uur:  

Seniorenbal in dorpshuis  
The Battle Axe 

 

~~~~~~ 

20.11 uur:  
Onthulling Kneuter,  

aansluitend  
losschieten van de bruid 

 

~~~~~~ 

21.00 uur:  
Kwanselbier  

17.00 uur: 
Kneuter inschrijf-aanschuiftafel 

Inschrijven optocht  
en een hapje eten in  

‘t Wapen van Cromvoirt 
Uitreiking vlaggen aan de  

nieuwe inwoners 

20.30 uur: 
Opwèrmer in  

‘t Wapen van Cromvoirt 

zaterdag 
15 februari  

zondag 
16 februari  

vrijdag 
21 februari  

zaterdag 
22 februari  
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Kneutergat 

17.00 uur: 
Haringhappen in  

’t Wapen van Cromvoirt 

14:00 uur: 
Krommert got talent in  
‘t Wapen van Cromvoirt 

aansluitend 
 

~~~~~~ 
 

Begrafenis Kneuter 
 

~~~~~~  

 
Het befaamde evenement:  

“Breek de tent maar af”                                                                                          
 

13.00 uur: 
Opstellen voor de  

Kneutergatse optocht     
 

~~~~~~ 

11 voor 2: 
Defilé voor het Gemeentehuis 

in Kneutergat  
 

~~~~~~ 

17.00 uur: 
Prijsuitreiking in  

’t Wapen van Cromvoirt 

10.00 uur: 
Dorpsontbijt in ’t Wapen van 

Cromvoirt 
 

 
 
 
 
 
 
 

11.30 uur: 
Bruiloftgeschenkenveiling 

“erfhuis” 
 

~~~~~~ 

16.00 uur: 
Optocht(en)-nakaart-borrel bij 

‘t Wapen van Cromvoirt 
en vroeg naar bed 

zondag 
23 februari  

maandag 
24 februari  

dinsdag 
25 februari  

woensdag 
26 februari  
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Het hele jaar wordt er al naar uitgekeken: 
 
Dé talentenshow bij uitstek om jouw talent aan heel Kneutergat te laten zien! 
Ben jij de allerbeste zanger, kun je heel erg goed playbacken, ben jij de grootste moppentapper, de meest 
swingende danser of heb jij een talent wat wij nog niet kennen en wat je aan iedereen wilt laten zien? 
Zorg dan dat je er om 14:00 uur bij bent op dinsdag 25 februari 2020 in 't Wapen van Cromvoirt! 
Alles mag en alles kan op het podium, er is eigenlijk maar één regel, dat is dat je optreden niet langer dan  
5 minuten duurt. 
 
Binnenkort ontvangen jullie allemaal nog een persoonlijke uitnodiging. Ga dus maar vast extra oefenen voor 
je allerbeste optreden ooit! 
 
Neem vooral ook je papa, mama, opa's, oma's, tantes, ooms, buren, vriendjes en vriendinnetjes mee om 
naar jou en alle andere talenten te komen kijken. 
We hebben ook aan de allerkleinsten gedacht, want voor hen hebben we een speciale kinderhoek om te 
knutselen en te spelen op een fantastisch springkussen. 
 
Tot dan! 
 
Opgeven kan via krommertgottalent@gmail.com 

Bij het uitbrengen van dit krantje staat de Carnaval weer voor de deur. 
En hebben wij tijdens deze dagen weer een uiterst goed humeur. 

 
Zijn naar aanloop van dit grootse feest, 

alweer bij een aantal leuke opwermers geweest. 
 

Het jeugdtonpraten wat een talent, dat was weer smullen. 
Een avond vol lachen, gieren, brullen! 

 
Het grote tonpraten al zoveel jaren een evenement van zeer hoog niveau. 

Wat een topavond was dat, het was weer een mooie show. 
 

Onze hoogheid met zijn raad en nar stopte iets in uw bus. 
Ja, ja, ze bezorgde u de Kneutergatse Carnavalscatalogus. 

 
En dan krijgen we nog de opwermer, een avond plezier met muziek en lol. 

Dan zit de hut bij Theo gegarandeerd weer vol. 
 

Nadat we bij al deze feestjes zijn geweest. 
Zijn we lekker opgewarmd en wordt het vast een geweldig feest! 

 
Veel plezier met Carnaval!!! 

 

Cv Loat mar Lope 
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Vruuger... 
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Lieve mensen uit Cromvoirt en omstreken, 
 
Hier in het dorp is Carnaval een groot festijn,                                                                                              
waar vele clubjes en mensen gelukkig zijn. 
Dagen feesten, zwaaien en zwieren,                                                                                                                    
Met jong en oud uit ons dorp lekker samen gieren. 
We beginnen op vrijdag met losschieten van de Bruid,                                                                                          
om als eerste te weten wie dat is kost je dat een hele duit. 
Op zaterdag maken de kleinste weer een feestje op het kindercarnaval,                                                                                                                       
wij gaan dan naar Cello, als we muziek maken hebben de mensen daar echt bal. 
Niet te geloven, maar ze genieten van ons en lopen terwijl wij muziek maken in een polonaise stoet,                                                                                                                                                          
dat doet ons als clubje echt goed. 
In de avond het gezellige bruiloftsfeest,                                                                                                                    
het kan niet gebeuren dat D’n Overschot dan niet is geweest. 
We maken dan met liefde en plezier een stukske muziek,                                                                                 
we hopen dat we hiermee vermaken het paar en publiek. 
Op zondagochtend, het ontbijt, een gezellig samen zijn,                                                                                        
die dag doet ieder verder zijn eigen ding dat is ook wel eens fijn. 
Op maandagochtend zijn er al veel vroeg in de weer,                                                                                                              
om een mooie optocht in elkaar te zetten keer op keer. 
Wij staan bij onze Theo voor op de stoep,                                                                                                           
maken met plezier muziek voor ieder voorbijkomende groep. 
Daarna lekker feesten in ’t Wapen,                                                                                                                                         
dat de drankjes maar weer mogen smaken. 
Op dinsdag hebben wij met ons clubje de altijd zo gezellige brunch,                                                                         
voor degene die het niet weten dit zit tussen ontbijt en lunch. 
Daarna gaan we naar Helvoirt, naar het kapellenfestijn,                                                                                            
daar moet je als muziekclubje echt bij zijn. 
Kom Mar Uitblaoze is hoe het heet,                                                                                                                                         
na al die dagen Carnaval zal ik je zeggen dat daar goed wordt gezweet. 
In Crommert is er dan natuurlijk ook weer wat te doen,                                                                                                           
en in de avond niet vergeten te zwaaien naar De Kneuter zodat we het volgend jaar weer over kunnen doen. 
 
Wij wensen iedereen weer een hele fijne Carnaval toe, geniet ervan. 
 

Groetjes van D’n Overschot 

Beste mensen, 
 
Helaas hebben wij het mooie Krommert moeten verlaten en  
wonen wij nu elders. Denken met weemoed aan ons mooie  
dorpke aan de Leye. Voor de dertiende keer doen wij wel weer 
mee met de optocht en brengen wij dit keer geluk. 
Zoals jullie kunnen zien zijn wij nog steeds opzoek naar de echte 

HUFTEL 
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Proclamatie 
Ok naomes ons beij ouwelui 

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

 
Wenneke van d’n Mir & Geraldus d’n schilder 

ût d’n Gement 
 

& 
 

Voske van ‘t ouwe Pumpke, ofwel 
Pimmeke van ‘t huske met d’n bushalte veur d’n deur 

 
Wij gaon dè doen op zaterdag 22 februari 
veur ‘t gemintehuis om ongeveer 20.00 uur 

staonde receptie vanaf 20.30 uur 
in ‘t Wapen van Cromvoirt 

  
Daorna viere wij boerebal tot 

in de laote uurkes 
Wij zun ‘t fijn veinde ès ge ook kwaamt 
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Bruidspaar 
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Beste Kneuters en Kneuterinen. 
 
Dit jaar ging het een beetje anders dan alle andere jaren. Dit jaar hebben 
we onze prinsengroep niet gekozen door stemmen te tellen, maar door 
de naam uit de hoge hoed te trekken. Op deze manier  hebben alle  
kinderen van groep 6, 7 en 8 even veel kans om in de prinsengroep te  
komen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. 
 
Ieder jaar begint het na het promopraatje bij ons al te kriebelen, wie zou 
zich opgeven en zouden we een prins of prinses hebben, zou de nar een 
goede mop weten en zullen ze wel goed luisteren? 
 
Nu we weten wie onze prinsengroep is voor dit jaar zijn we heel blij.  
We hebben een geweldige prins, een super coole adjudant en een  
geweldige grappige nar. De raadsleden hebben allemaal hun eigen unieke  
talent die de prins en wij goed kunnen gebruiken. Wat een mooi groepje is het toch. 
Of ze goed kunnen luisteren zijn we nog niet helemaal achter maar dat zal na 5 dagen feesten  
vast geen probleem meer zijn. 
 
Wij hebben zin in weer een geweldige carnaval met alle drukte die er bij hoort.  
Voor degene die het nog niet weten wij zijn: Alice, Ramona en Maartje. 
Wij zijn te herkennen aan de roedel kinderen achter ons aan  
Hopelijk tot Carnaval. 
 

Alice, Ramona en Maartje. 
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Beste Kneuters en Kneuterinnen, 
 

De afgelopen drie joar hebben wij erg genoten van onze wagen, 
dit joar hebben wij besloten om een nieuwe weg in te slaan mee 
een gloednieuwe wagen!  
Hieraan moet nog heul veul gebeuren dus wij zijn al weer hard  
bezig mee  d´n veurbereidingen veur d´n optocht.  
Dees joar vliegen wij tijdens d´n optocht dur Kneutergat.  
Wij kunnen nu al niet meer wachten totdat we weer mogen gaan 
Carnavallen, we hebben der onwijs veul zin in.  
 

Graag zien we jullie allemaal in jullie mooiste pakskes langs  
d´n optocht! 
 

Alaaf! Cv Kort dur d´n Bocht  

Lieve Kneuters en Kneuterinnen!! 
 
Wat hebben we weer een prachtige en leuke danstijd achter de rug! Carnaval 2019  
was weer, zoals ieder jaar, een groot feest waar de meiden hebben mogen stralen bij  
ieder optreden. 
Iedere keer zetten ze hun beste (dans)beentje voor en hebben enorm hun best gedaan 
maar vooral; genoten! Dat konden we aan heel hun uitstraling en enthousiasme zien. 
 
Ine en Patricia zijn ontzettend trotse juffen die volop genieten van de enthousiaste meisjes en van hun  
optredens.  
We stellen de Dansmariekes van 2020 graag aan jullie voor: Robynn van Wezel, Megan van Wezel, Kiki de 
Lange, Mirthe Bergman, Naomi Schouten, Fenna Vos, Noor Wielens, Odke Suren, Tes Brekelmans en  
Lotte Brekelmans.  
 
Ook dit jaar zijn we weer begonnen met een nieuw dansje 
op een nieuw liedje. Alle meiden hebben er weer enorm 
veel zin in en staan te popelen om te dansen! We zien jullie 
allemaal met Carnaval 2020!!! 
 

Liefs, 
De Dansmariekes 
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Kneuters en Kneuterinnen, 
 
Daar zijn we weer, de Dansmaries!! 
We hebben een tijdje terug is met z’n alle rond de tafel gezeten bij Theo in ’t Wapen en met een biertje in 
ons hand al onze ideeën m.b.t. een nieuw liedje op tafel gegooid. 
Er kwam van alles voorbij, van Carnaval tot hardcore, en uiteindelijk is daar weer een fantastische mix uit  
gekomen! 
Rick heeft weer z’n best gedaan om bepaalde muziekstijlen bij elkaar te voegen en het is Patricia weer gelukt 
om hier een dans op te verzinnen, nu is het aan de mannen om deze dans onder de knie te krijgen en weer 
te kunnen schitteren tijdens Carnaval. 
De muziek is anders dan jullie van ons gewend zijn maar zal zeker in de smaak vallen, én bij nieuwe muziek 
hoort natuurlijk ook nieuwe pakjes…. Waar zullen ze deze keer het podium mee op komen??? 
Jullie zien dit allemaal met Carnaval 2020! 
 

Groeten, 
De Dansmaries! 
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Lieve Kneuters en Kneuterinnekes, 
 
Met d’n Lamme Bertus alweer vóór ‘t vierde jaar, 
zijn wij voor Krommertse Carnaval helemaal klaar! 
 

Zelfs zonder de familie Leyn,  
zorgen we dit jaar weer voor een hoop (on)gein.  
 

In Kneutergat hebben we gelukkig geleuter zat, 
… dus met genoeg inspiratie gaan wij weer op pad.  
 

Hoe da we da gaan doen, nog geen idee.  
Maar het belangrijkste is: we doen weer gezellig mee! 
 

Met jong en oud gespuis en veel geruis, 
lopen wij ook dit jaar weer van kruis tot kruis. 
 

Waarschijnlijk winnen we de eerste prijs niet, 
Maar dat geeft ons geen biet. 
 

Nog een paar weken dan proosten we op Carnaval... 
drinken we een wijntje of biertje en eten we een nasibal! 

 
Groetjes Lamme Bertus 
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Beste Kneuters!  
 
Kindcentrum de Leydraad viert als het even kan graag een feestje!  
Groot of klein dat maakt niet uit. Het grote hoogtepunt van het jaar is toch altijd Carnaval.  
 
Carnaval 2020 gaan wij goed beginnen met de Carnavalsviering op school. Samen met de Kneuters maken wij 
er graag een onvergetelijke dag van voor alle kinderen uit Cromvoirt.  
 
De prins/prinses wordt thuis opgehaald door alle juffen en de meester en natuurlijk alle leerlingen van de 
Leydraad. Op de Carnavalswagen wordt de prins/prinses door het dorp gereden. Mensen thuis.. wanneer je 
deze vrijdag uit je stoel trilt dan springen wij ‘VAN LINKS, NAAR RECHTS’ door het dorp.  
 
Op school geven wij een warm welkom aan de prinsengroep, de dansmariekes en de Kneuters. Carnaval is 
voor ons ook een moment van ‘’jezelf laten zien’’. Leerlingen krijgen de kans om zich in te schrijven voor het 
open podium. Alle ouders, buren en opa’s en oma’s zijn dan ook van harte welkom op de laatste vrijdag voor 
de Carnavalsvakantie.  
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Beste Kneuters en Kneuterinnen, 
 

Samen met de Kneuters organiseren wij op vrijdag en zaterdag de Carnaval in  
Dorpshuis The Battle Axe. Ik zie je nu denken ook de vrijdag…… 

Ja dat klopt, op vrijdag nemen de oudste dorpsgenoten de The Battle Axe over om daar hun eigen  
Seniorenbal te vieren, en nee dit is geen stoffige boel ook hier doen ze gewoon nog de polonaise.  

Natuurlijk komen hier ook de dansmariekes hun dansje laten zien en speecht  onze prinsengroep wat af.  
Een groot feest en ieder jaar zien wij weer heel goed waar wij dat Carnaval vieren toch van hebben geleerd.  

Maar ook bij het Seniorenbal is er tijd voor verjonging, en wel in de vorm van de DJ. Jaren heeft Hannes  
ervoor gezorgd dat er weer een paard in de gang stond, maar hij vond dat de gemiddelde leeftijd wel een 

tikje omlaag mocht en heeft het stokje doorgegeven aan DJ Geert Bol. Wij als Battle Axe zijn heel blij dat het 
Seniorenbal ieder jaar zo’n mooi feest is, en weten dat dit jaar geen uitzondering zal zijn.  

 
 

     Op zaterdag is het Kindercarnaval aan de beurt, de rollators in de gang zijn vervangen voor  kinderwagens. 
De muziek is een beetje meer van nu en de dansvloer is druk bezet door vrolijk verklede kinderen en ouders. 
De ouders van Kneutergat zijn druk bezig geweest de afgelopen jaren, dat kunnen wij heel goed merken in 
de drukte op zaterdag. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de kleine zaal ook open te zetten, zodat de 

kleine kneuters alle ruimte hebben om van links naar rechts te gaan. Ook dit jaar verwelkomen we alle  
baby’s die na Carnaval 2019 zijn geboren, en zal de prins hen kneuteren. Voor de kinderen die het mooiste 

verkleed komen, hebben de Kneuters ook nog een mooie medaille. 
 

Dan volgt het hoogte punt van vele, “het confettigevecht “. 
 

Even voor iedereen die hier nog nooit is geweest een kleine uitleg; 
1.Alle ouders leggen hun hand op hun drankje. 

2.Of gaan op zoek naar een veilig plek (ook al is die er echt niet) 
3.De kinderen krijgen allemaal een zakje met confetti 

4.De prinsengroep geeft het startsein met een knal 
En dan…… gooien maar!!!!!! 

 
Als alle confetti gegooid is, gehamsterd en opnieuw gegooid, is het Kinderbal al weer voorbij, 

en mag de tent afgebroken worden.  
 

Een hele fijne Carnaval gewenst namens alle vrijwilligers  
en het bestuur van The Battle Axe. 
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Hoi, wij zijn CV Gekkenwerk.  
 
Met 6 man sterk. 5 in Nederland en eentje op de berg. Het moet niet  
gekker worden. Hahaha. Vorig jaar deden Pleun en Jillyan mee als de  
Boerinnekes. Nu Mats, Geert, Charlotte en Tristan erbij zijn gekomen  
heten we voortaan CV Gekkenwerk. Veel plezier met de optocht en wij 
gaan toch echt winnen! 
 

Groetjes van CV Gekkenwerk 

Carnaval 2020 
 

Ut is wir zô wèèd, ut komt er aon 
Ut Crômmers boek dè over de Carnaval gaoi 

En dan wordt er toch verwaagt 
Dètter van de senioren iets in staoi 

 
Dus zèn we wir aon ut denken 

Wè er allemaol gebeuren zal 
Mèr wè wij bedenken 
Dè gebeurt gin van al 

 
We laoten ut vôrt aon aander over 

Hoe ut allemaol verlôpt 
En zèn hillemaol tevrejen 

Hoe ze ut regelen en ut  verkôpt 
 

Ès wij mèr lol hebben op onze eigen middag 
Op Vrèdag beginnen we er aon 

En ès dun optocht dur de straot trekt 
Dan staon we allemôl vuraon 

 
Tussendeur moeten wel wè rusten 

Wu zèn gin twintig mèr, vandaor 
Mèr daorna zèn we wir fit 

Vur al die fisten, dès nie te zwaor 
 

Op dinsdag lôpt ut op un èndje 
We zèn dan vôrt un bieje muug 

En ès de Kneuter wordt begraove 
Ist vur ons nie mèr te vruug 

 

De Senioren 
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Beste Kneutergatters uit Krommert en van d'n Distelberg 
 
Na met de heule CV op weekend te zijn geweest in het altijd zonnige Afferden zijn 
wij helemaal fris en fruitig veur ut skonske fiske van ut jaor.  
Op ‘t plein van Gein hebben onze tegel al opgepoetst en ook hebben we dees jaor 
d'n CV vlaggen goe utgewaassen om fier door ‘t durp te hangen.  
 
Ok dees jaar trekken we d'n SRV weer van stal (zúnne een meej beesten witte nie), 
woar ‘t nodige stieren ken beginnen. 
Na 2 jaar de eer te mogen hebben gehad om urste te worden in d'n grote optocht 
van Krommert rijden wij ok dees jaor weer gwoon meej. Wie weet goan we vur d'n hattrick. 

 
Ook hebbe we wir verrekes zin in d'n opwermer, da was wel zo'n 
skôn fiske. 
 
Unne week later doen we ons kek Carnavals pèkske aon en gaon 
un goei paar pilskes pakken aon d'n bar! 
Miensen!, makt er allemaol een kei gezellig Carnaval van dees jaor 
en wie wit komme we mekaar tege. 

 
Houdoe war, 

CV HEDDE NOG WA 
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Hallo lieve Mede-Kneuters en Kneuterinnen, 
 
R aken jullie ook al in de ban van Carnaval? 
A ankomend jaar halen wij onze Carnavalswagen weer van stal 
K neutergat zit in ons hart en nieren 
K ruipend kunnen we naar huis na al het bieren 
E n we hebben een nieuw lid 
R enée Spierings is er zeker eentje met pit 
S lingers, confetti en een mooi feest, wij zorgen dat wij erbij   
   zijn geweest! 
 
Wij wensen jullie alvast een gezellige Carnaval 2020 toe en  
hopen jullie allemaal tegen te komen in en om “ t Wapen! 
 
Houdoe en alaaf! 

 
De Rakkers 
Emma, Marieke, Renée, Steffi, Tes, Tessa 

Lieve Kneuters, 
 
Met plezier kijken wij uit naar de Carnavalsoptocht in Kneutergat! Al jaren verwelkomen jullie ons met open 
armen en wij komen dan ook graag bij jullie over de vloer. Dit jaren pakken we groots uit, en nemen misschien 
zelfs hoog bezoek mee! 
Vorig jaar hadden we ‘even pauze’ en hebben we het met het bouwen van de wagen rustig aan gedaan, maar 
dit jaar hebben we flink uitgepakt! Er rijden altijd zulke toffe wagens mee in Kneutergat dat we eigenlijk niet 
achter kunnen blijven. Voor jullie hebben we ons dan ook goed uitgesloofd, want niks (oké, weinig) voelt zo 
goed als Kneuterse waardering. 
We zien jullie op Carnavalsmaandag om het dorp eens goed PAARS te verven! 
 

Groetjes, 
Krek Wa Anders 
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Ook dees jaor start Carnaval in Kneutergat meej ’n groots fist, 

Proosten bij d’n opwermer, meej Kafke en Raymon, die hier nog nooit zen gewist! 

 

Zeventien jaor al zen wij meej ons clubke gere in Kneutergat van de partij, 

Ut hele durp is versierd, d’r is unne mooie optocht en iedereen is blij! 

Nou gaon we dees jaor vur iets speciaals; nie lopend of op wiele.. 

Nee  iets waormee ge nie hoeft te staon in de file.. 

En kunt instappen op klompen en Kneutergatse kielen! 

 

Kei gere zien we jullie allen meej Carnaval op straot én in ’t café, 

Aon d’n blok, op d’n dansvloer of alle twee! 

Nou Kneuters en Kneuterinnen, wij gaon meej ’t bouwen beginnen! 

Tot meej d’n opwermer!  

 

Op Zunne Kant 
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Daar zijn we weer! Carnaval is weer in aantocht! 

Eerst weer een avondje bij elkaar gaan zitten, Wat gaan we dit jaar doen? 

 

Na veel bier, wijn, hapjes en klets zijn we er weer uitgekomen. 

Ook dit jaar zullen De Nokkers weer van de partij zijn bij de Kneutergatse Carnaval  

Klaar om in het feestgedruis te storten zijn wij altijd! 

Komen we elkaar niet tegen in Kneutergat, dan zijn we ook in Oeteldonk en de omringende dorpen te vinden. 

Elk jaar maken wij er weer een gezellig feest van! 

Rood en zwart zullen weer veelvuldig in Kneutergat te zien zijn. 

Spannend wat het dit jaar weer gaat worden, we zien jullie in ’t wapen! 

 

De Nokkers 
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Beste Kneuters, 
 
Ut war unne aorige tèt de weke vur Carnaval 2019. 
Vrimde berichte kwaomen ons Kneutergat binne en Kneuters en Kneuterinnen waore 
bezurgt waor dè vrimd nets toch vandaon kwaam. 
 
Ut kwaam ut toen dun optocht in (Hei)Kneutergat begon... 
Trollen en virussen begaven zich under de minse en delden án iedereen ut fakenews ut.  
Ut waor unne skonne tèt vur de Heikneuters; veul vurpret en heul fier op dun urste prijs! 
 
Daor hèn we un skon fisje op gevierd. Dun dinsdag laag  
dun rooie looper naor ut Plein van Gein, daor krege we un  
faketegeltje van eìge deeg... 
Un gewèldig skon moment; dè fakenews han we nie zien  
ankomme! 
 
Beste Kneuters en Kneuterinne, houwt uw ugskes en  
oare goed ope want de Heikneuters beraome wir nej  
planne! Wè zal dun Carnaval 2020 gaon brenge? 
 

Veul groeten,  
de Heikneuters  
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Kneutergatse Optocht  
 
 

Carnaval in Kneutergat kent vele hoogtepunten, de verschillende clubkes schreven hier ook al over in hun  
ingezonden stuk: De Kneutergatse Optocht. 
 
De geschiedenis gaat eigenlijk al verder terug dan dat de Kneuters bestaan.  
Het volgende citaat van onze oud-voorzitter Gerard Vorstenbosch getuigt hiervan: 
 

Eind 50-er jaren is er in Cromvoirt nog geen sprake van openbaar Carnaval. Cromvoirt, ook wel als  
Krommert aangeduid, kent slechts één club: `De Heikneuters`; met een eigen Prins (alias Kees Engel). In 
1965 bouwen studenten van de Hogere Agrarische School in ‘s-Hertogenbosch een Carnavalswagen voor 
de Grote Optocht in Oeteldonk. De Cromvoirtenaren helpen driftig mee en stellen zelfs een tractor ter  
beschikking. Jaren achtereen, steeds voor anderen, is dit vaste prik voor Carnaval. Tot in 1973 een club van 
negen Cromvoirtse manskèls ieder 100 gulden lappen om een eigen wagen te bouwen. Vanaf dat moment 
heeft Cromvoirt een eigen Grote Optocht waarvan een reeks wagens ook in Dommelbaorzedurp meedoen 
om de optocht daar langer te maken. Jan Verhoeven leidt de totstandkoming van Stichting de Kneuters en 
vanaf dat moment leeft het Carnaval in Kneutergat een springlevend leven. 

 * Citaat uit het `jubileumboek ’55 jaar Dommelbaorzedurp’ uit 2009. 
 
Terug naar het heden: 
Op Carnavalsmaandag 24 februari, niet geheel toevallig de 55e dag van 2020, zal de Grote Kneutergatse Optocht 
weer door de straten van Kneutergat trekken. 
 
Dit jaar vertrekken we omstreeks 13:00 uur weer vanaf Manage ‘t Heike in de Schepenstraat, vanwaar de route 
via Loverensestraat vervolgens de St. Lambertusstraat in zal gaan. Omstreeks 13:49 uur (11 voor 2) trekken we 
voor de eerste maal voorbij het voormalig gemeentehuis. We slaan rechtsaf: De route vervolgt zich via Kerkweg 
en Deutersestraat, waar we aan de Residentie van de Jeugdprins voorbij gaan om vervolgens weer rechtsaf de  
St. Lambertusstraat in te gaan. Na een tweede maal voorbij het gemeentehuis te gaan - het publiek krijgt zo de 
gelegenheid om de optocht twee keer (en dus extra goed) te aanschouwen - vervolgt de optocht zich de  
St. Lambertusstraat uit richting het Duinkluiversdal om bij het bruggetje over de Zandleij te ontbinden. 
 
Na afloop van de optocht haasten we naar ’t Wapen van Cromvoirt. In een afgeladen zaal zal de prinsengroep  
onder aanvoering van Prins JJ d’n Urste de prijsuitreiking voltrekken. 
 
Wat de optocht bijzonder maakt, is dat deze geen centraal thema kent. De deelnemers, jong en oud zijn geheel 
vrij om hun creatieve brein los te laten gaan op hun act in de optocht. 
 
Inschrijving voor de optocht: 
De inschrijving van de optocht geschiedt in ’t Wapen van Cromvoirt op zondag 16 februari tussen  
17:00 uur en 19:00 uur.  
 
De Kneuters heten u van harte welkom bij deze inschrijving, hierbij ontvangen we in een informele sfeer ook 
nieuwe bewoners van Kneutergat/Cromvoirt.  
Tevens verzorgen de Kneuters i.s.m. Theo Boeve een kop erwtensoep en een worstenbroodje om zo alvast in de 
Carnavalsstemming te komen. 
 
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. 
 



 

47 

Start 

Route  
optocht Kneutergat 
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Categorie 1  Oranje  
Jeugd individueel  
 
Jeugd tot en met 16 jaar. 
1 of 2 personen. 

Categorie 3  Rood  
Volwassenen individueel  
 
Vanaf 16 jaar. 1 of 2 personen. 

Categorie 5  Groen  
Wagens 

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 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 6  
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 publiek, de cijfers uit  
criteria (2) bepalen de winnaar van deze prijs. 

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 indeling  
Carnavalsoptocht Kneutergat 
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Uitslag Optocht 2019 
 
Gevel- en raamversierwedstrijd  
1 Fam de Pinth  
2 Fam van Pinxteren  
3 Fam Cales  
 
Jeugd individueel  
1 Pleun en Jillyan  
 
Volwassenen individueel 
1 Francis van der Linden  
2 De Huftels  
 
Loopgroepen  
1 De Heikneuters  
2 De Kouwe Kaant  
3 Loat mar Lope  
4 Lamme Bertus  
5 Veilig Verkeer Cromvoirt  
 
Wagens Cromvoirt  
1 Hedde Nog Wa  
2 ‘t Ploegske  
3 Op zunne kant  
4 De Rakkers  
5 Vreemd Volk  
6 Kort dur d’n bocht  
7 Krek Wa Anders  
 
Aanmoedigingsprijs 
De Nokkers  
 
Buitendorpse wagens  
1 Het Swagteam  
2 De Gekkies  
3 Doe us gek  
 
Carnavalistische prijs jeugd  
1 Pleun en Jillyan  
 
Carnavalistische prijs volwassenen  
1 Hedde Nog Wa  
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Kleurplaat 
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En tot slot…… . .… 
 

Op naar de Kneutergatse Carnaval!  
We genieten al een paar maanden van het plezier en de samenhorigheid die we zien en zelf ondervinden  
bij de voorbereidingen van alle Clubkes, de Jeugdprinsengroep, de Jeugdtonpraoters en Tonpraoters,  
d’n Opwèrmer, Schoolcarnaval, Seniorencarnaval, Kindercarnaval, het bruidspaar en de Boerenbruiloft,  
de ontmoetingen van de Jeugdprinsengroepen en onszelf, met de organisaties van Keienpellersdurp en  
Dommelbaorzendurp, onze prachtige Optocht en Krommert Got Talent. 
 
Carnaval regelen en vieren doen we met elkaar. Het is een feest voor jong en oud met respect naar elkaar 
waarbij plezier, gezelligheid lol en leut voorop staan. Samen regelen en samen vieren, ons kleine durpke is er 
met alles wat er georganiseerd wordt groots in! We horen dit vaak terug van mensen van buitenaf en daar 
zijn we beretrots op!  
 
Daarbij zijn we uiteraard erg dankbaar en blij met iedereen die een aandeel heeft in activiteiten rondom de 
Kneutergatse Carnaval en het tot stand brengen van onze Kneuterkrant. Zonder al deze betrokkenen,  
verenigingen, enthousiaste hulp, vele vrijwilligers en de steun van de adverteerders kunnen we onmogelijk 
de Carnavalsactiviteiten organiseren. Geweldig voor ons om met jullie allemaal te mogen samenwerken en 
de activiteiten tot stand te brengen! 
 
Daarnaast willen we nog eens aangeven hoe leuk de nieuwe bewoners van het dorp worden verwelkomd en 
opgenomen. We zien dat ook deze nieuwe Kneutergatters enthousiast worden om mee te doen en mee te 
organiseren. 
 
We hopen dat u genoten heeft van alles in deze dikke, volle, vrolijke Kneuterkrant. Wij zijn er trots op dat 
deze elk jaar weer tot stand komt door onder andere de inbreng van mensen uit Kneutergat en niet te  
vergeten de tekenaar Mike en zijn vrouw Danielle. 
 
Dank dus aan Mike en Danielle, alle adverteerders, medewerkers, vrijwilligers, clubkes, muziekskes,  
optochtdeelnemers, boerenbruidspaar en familie, prins JJ en zijn gevolg maar zeker ook alle andere  
Kneutergatters en Carnavalsvierders. 
 
Veel plezier, lol en gezelligheid met Carnaval 2020,  

Groen en Blauw we houden van jou! 
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BATTLE AXE 
BEDANKKNEUTER 
BEGRAFENIS KNEUTER 
BOERENBRUIDSPAAR 
BOERENBRUILOFT 
BREEK DE TENT MAAR AF 
CONFETTIGEVECHT 
DANSMARIEKES 
DANSMARIES 
DN OVERSCHOT 
GEVELVERSIERWEDSTRIJD 
HEDDE NOG WA 
HEIKNEUTERS 
HUFTELS 
JEUGDPRINSENGROEP 
JEUGDTONPRAOTEN 
KNEUTEREN 

KNEUTERINNEN 
KNEUTERKRANT 
KNEUTERONTBIJT 
KNEUTER ONTHULLEN 
KNEUTERS 
KNEUTERSHAWL 
KNEUTERVERSIERDAG 
KNEUTERVLAG 
KORT DUR DN BOCHT 
KOUWE KAANT 
KREK WA ANDERS 
KROMMERT GOT TALENT 
KWANSELBIER 
LAMME BERTUS 
LEYDRAAD 
LOAT MAR LOPE 
NOKKERS 

OPWERMER 
OP ZUNNE KANT 
RAKKERS 
SENIOREN 
TONPRAOTEN 

Woordzoeker 
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Colofon 
 

De Kneuters 
 

 
 

 
De Jeugdprinsengroep        CV Krek Wa Anders 
De Senioren         Jeugdprinsengroepbegeleiding 
De Nokkers          CV Loat Mâr Lope 
De Kouwe Kaant         CV De Heikneuters 
Kindcentrum De Leydraad       CV Op Zunne Kant 
The Battle Axe         De Dansmaries 
De Dansmariekes         CV Hedde Nog Wa 
Lamme Bertus         CV Kort Dur D’n Bocht 
D’n Overschot         CV Gekkenwerk 
De Rakkers          De Huftels 

Krommert Got Talent         De Kneuters 
 

 

         
Mike van Herwijnen        Ton Stappers 
Danielle van de Wiel        De Kneuters 
 

 
 

De Kneuters         Drukkerij Formaat 
 

      
 

kneuters@gmail.com        De redactie stelt zich niet aansprakelijk 
            voor ingezonden stukjes 

 
 

www.kneuters.nl 
Facebook.com/dekneuters.cromvoirt 
Twitter.com/kneuters en/of @Kneuters 
Instagram: DeKneutersCromvoirt 

Teken ingen  

Uitgever en redact ie  

Redact ione le medewerkers  

Lay- out  Drukwerk  

Voor advertent ies  Rechten  

Media  

Foto ’ s  
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‘ We zen d’r 
klaor vur! 


