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Corona-editie
Why not?

Dit jaar gooien we het over een andere boeg.
Geen dikke carnavalskrant in full glossy maar wel
een leuk alternatief. Gewoon omdat het kan en
er genoeg leuks te vertellen is. Het mag dan wel
geen carnaval worden als andere jaren,
we gaan er toch het beste van maken!
Hoe gaat u dit jaar carnaval vieren? Gooit u het ook
over een andere boeg? Met z’n allen optocht kijken,
naar de kroeg, op de eier, dat zal niet gaan maar met
een positieve benadering kan er nog van alles. Laat
u inspireren en doe iets leuks, in het klein wellicht
maar zeker niet minder belangrijk
Wij zijn benieuwd hoe u Carnaval 2021 vorm geeft.
Laat het ons weten. Dit kan een ludieke foto zijn, een
online polonaise, verzin het maar. Stuur een foto en
berichtje naar redactie@snevelbokkenland.nl. De
inzendingen zullen we verzamelen, posten op social
media en een jury van ex-prinsen zal er een top 3 uit
bepalen.
Minipolonaise Prinses Heidi

Woordje van de voorzitter
Beste Snevelbokken, Snevelgeiten en
Zandkruiers, Wat ﬁjn dat u deze krant
voor u hebt. Zoals zoveel in deze tijd is
de krant anders dan anders, maar wij
zijn niet minder trots op het resultaat.
En op de inhoud natuurlijk, want zoals
u van ons gewend bent, hebben we niet
stilgezeten. En zijn we ook niet van plan
dat te gaan doen!

Ook dit jaar staat Prinses Heidi I met haar
persoonlijk adjudant Mariëlle klaar om toch
ook dit jaar weer een spetterende carnaval
te beleven. Een unicum natuurlijk, want nog
nooit eerder hadden we twee jaar achter
elkaar dezelfde prinses en hetzelfde geldt
voor de adjudant. In de beginjaren van onze
stichting hebben we wel drie jaar dezelfde
prins gehad: Teun I. Maar dat een prinses
twee jaar regeert, is nieuw. En terecht
dat dit koppel nog even aanblijft als onze
hoogheden. Want zij waren nog niet klaar
met hun carnavalsjaar, toen Corona alles op
zunne kop zette. En dames geloof mij maar,
HadeeL is nog lang niet klaar met jullie!

kan vinden, of als je weer opnieuw te maken
krijgt met aangescherpte maatregelen.
Waar we aanvankelijk nog dachten dat er
met aangepaste veiligheidsmaatregelen
toch veel mogelijk moest zijn, bleek al snel
dat dat niet zo was. Gezondheid staat voor
iedereen voorop. Inmiddels weten we wat
het kan betekenen als mensen de grenzen
opzoeken.
Gelukkig is het gelukt een volledig Corona-proof programma samen te stellen.
U leest daar alles over in deze krant, maar
zorg ook dat u onze Facebook- en Instagrampagina goed in te gaten houdt, hierop
zullen we de laatste updates communiceren.

Op zunne kop, het motto voor 2021 wat de
spijker op (zunne) kop slaat. In deze krant
valt te ontdekken welke alternatieven er
bedacht en ontwikkeld zijn om carnaval in
HadeeL levend te houden. Gelukkig zijn dat
er veel, want zoals het motto al zegt: als het
niet normaal kan, dan maar Op zunne Kop!
Bij dezen wil ik mijn dank en trots uitspreken
naar alle commissies en commissieleden
die niet bij de pakken neer zijn gaan zitten
en toch mooie en nieuwe initiatieven
neergezet hebben. Want het is soms wel
erg lastig om enthousiast te blijven, als je
niet zeker weet of jouw idee wel doorgang

Geniet van het lezen van deze krant, van
de carnaval Op zunne Kop en van onze
hoogheden. ‘...Zij en wij “springe ook dit jaar
in het diepe en laote oe nie verzuipe!”
Alaaf!
Marianne van Berloo
Voorzitter Stichting Carnaval HDL

DE CARNAVALSKRANT HDL IS GEMAAKT IN OPDRACHT VAN STICHTING CARNAVAL HEESWIJK, DINTHER EN LOOSBROEK
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Beste Snevelbokken, Snevelgeiten en Zandkruiers.
Er is mij gevraagd om een stukje te
schrijven in deze alternatieve
Carnavalskrant. Normaal een nawoord,
maar ik plak er nog een jaar achteraan als
Prinses Heidi d’n Urste.
Ik wil wat hoogtepunten van mijn
carnavalsjaar tot nu toe met jullie delen.

In mijn vertrouwde omgeving het zwembad,
in m’n skôn pekske.
Bij de pronkzittingen in Vorstenbosch,
Berghem en Nistelrode konden we vast warm
draaien.

Bij de sleuteloverdracht kreeg ik een
prachtige foto van mijzelf met daarover de
proclamatie, geweldig.
De kinderoptocht en de verlichte optocht
waren kei skôn, maar in Loosbroek erg nat.
De optocht zondag ging helaas niet door. Wat
jammer voor al die mensen die er zo lang
naar toe hebben gewerkt. Maar het alternatief
was een geweldige oplossing.

Het mooiste moment was toch wel al die
verbaasde gezichten na mijn onthulling
tijdens de “Night of The Prince(ss). Wie had
dat gedacht en verwacht.

We hebben geholpen bij het opbouwen van
onze eigen Snevelbokkenstal in de Zaert. Dat
geeft een heel ander gevoel dan dat je op die
avond pas onthuld zou worden.

De dag erna was het diplomazwemmen. Wat
een verrassing voor de kinderen om hun
zwemdiploma te krijgen van Prinses Heidi,
Adjudant Mariëlle en Adjudant Han.

Je voelt je direct betrokken en je merkt wat
voor een leuke hechte groep de stichting is.

De fruitmandjes rondbrengen, wat wordt
dat gewaardeerd. En wat ﬁjn dat we nog bij
Camiel Bissels zijn geweest, zulke dingen
blijven je altijd bij.

De pronkzittingen waren geweldige avonden
met familie, vrienden en bekenden. Het was
Skôn vur mekaare.

De Prinsenreceptie met zoveel familie,
vrienden, bekenden en verenigingen was een
mooie en lange middag.

De Carnavalsmis heeft op mij veel indruk
gemaakt. De laatste keren dat ik in deze
kerk ben geweest, was voor de
afscheidsdienst van ons
pap en de vader van
Mariëlle.

Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen, ik kan
blijven schrijven.

Mooie dienst,
mooi versierd
en mooi
gezongen.

27 februari was de sleutelteruggave, maar
toen kwam daar de Corona. Geen afsluitingsfeest, geen evaluatie, geen samen komen,
helemaal niks.
Wat een raar einde van een paar geweldige
maanden.
Iedereen is bezig om gezond te blijven en
helaas zijn er mensen om ons heen
ontnomen. Positief blijven in deze negatieve
tijd, dat is voor iedereen wel eens lastig.
Carnaval 2021 zal er anders uitzien, maar
we gaan er iets positiefs van te maken.
Ons motto;

“

Wij springe in ’t
diepe, en loate oe
nie verzuipe

“

Daarom voelde dit
nu goed en positief, een andere
sfeer.

Carnaval is niet alleen feesten en drinken,
het is zoveel meer. Het heeft vooral ook een
warme sociale kant.

, klopt nog steeds. Samen komen we er
wel.
Wij bedanken jullie alvast voor deze
geweldige tijd en hopen iedereen snel
weer te zien!

Prinses Heidi en Adjudant Mariëlle.

‘Ook al is er nauwelijks
carnaval, wij gaan door!’
In 2020 stonden Mario en Christa voor de
carnavaleske elfde keer met hun oliebollenkraam op Plein 1969 tijdens carnaval.
Ook dit jaar, al zal carnaval niet gevierd
worden zoals normaal.
“Wij gaan door!”
Is een oliebol een carnavalssnack?
“Jazeker!”, aldus Mario en Christa Bok.
“Vroeger waren er met carnaval al oliebollen
in Den Bosch tijdens carnaval”, zegt Mario,
die samen met Christa sinds 1994 een
oliebollenkraam heeft. Zo’n twintig jaar
geleden verkochten Mario en Christa voor
de eerste keer oliebollen tijdens carnaval in
Heeswijk-Dinther, destijds bij d’n Tol. “Dat
was niks!”, zegt Christa, terwijl ze lachend
een wegwerpgebaar maakt.
Maar een oliebollenkraam, die mag toch
niet ontbreken met carnaval en daarom
probeerden Mario en Christa het in 2010
opnieuw, deze keer op Plein 1969 midden in
het dorp. “Met de jeugdoptocht krijgen alle
deelnemers van ons een oliebol. De prins
en de adjudant delen ze uit”, vertelt Christa,
die geniet van de reuring op het plein en
de slappe klets bij de oliebollenkraam.
Anekdotes. “Genoeg, maar schrijf dat maar
niet op!”
Tekst: Matthijs van Lierop

Woordzoeker

Dat de oliebollenkraam zich verweefde in
het vrolijke carnavalsgebeuren kwam tot
uiting met de ‘Snevelbokkendonut’ en de
‘Kreugedonut’. Dat zijn donuts in een blauwgele en paars-groene kleur.”
Dit jaar is carnaval door corona maar
somber, maar Mario en Christa proberen
van carnaval het beste te maken. “Carnaval
wordt misschien maar nauwelijks gevierd,
maar wij gaan door!” En dat niet alleen
tijdens carnaval.
De oliebollenkraam van Mario en Christa
staat de hele carnavalsvakantie van vrijdag
12 februari tot en met zondag 21 februari op
Plein 1969.
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Optocht
Alle snevelbokken en -geiten nog aan toe!
Wat ging het tekeer op carnavalszondag. Het
weer was om te janken. Maar dat hebben
we in Snevelbokkenland niet hoeven doen.
Die wagens en kostuums hebben ze toch
niet allemaal voor niks gemaakt, dachten
we vorig jaar in Snevelbokkenland. Daarom
startte op carnavalszondag weliswaar geen
optocht in de straten van Heeswijk-Dinther
maar wel één in de inmiddels gesloopte
manegehal van Stal Dice aan de Lariestraat.
Zowat alle loopgroepen gaven gehoor aan
het alternatief van de Snevelbokken en
Zandkruiers. Want de hele grote wagens
waren in verband met de storm niet allemaal
in de gelegenheid om naar stal Dice van de
familie Dobbelsteen aan de Lariestraat te
komen. Daar konden deelnemers aan de
optocht hun pracht en praal opstellen en
tonen aan het publiek en de jury. Zo was er
toch nog een alternatief in ons mooie dorpje
Heeswijk-Dinther, en is al die maanden werk
voor alle deelnemers niet voor niks geweest.
Na een belletje in de ochtend van de
bouwers van Jong en Oud te Samen “dat
de optocht misschien niet door kon gaan en
of ze misschien binnen iets konden doen”,
vertelt eigenaar Mari Dobbelsteen van Stal
Dice. ,,Natuurlijk gaat de optocht door, heb
ik toen gezegd. Die gaat áltijd door, daar
zorgen we wel voor.” En zogezegd stroomde
het publiek toe om vanaf een uur of 1 in

de middag lekker droog rond de overdekte
rijbak naar alle creaties van de deelnemers
te komen kijken. En dat gaf een heel gezellig
sfeertje. ,,In de optocht loop je normaal
aan iedereen voorbij, maar nu heb je tijd
om met iedereen te praten”, zegt Carmen
van den Boom, die met haar loopgroep ‘dik’
meedeed.
Uiteindelijk moest er zelf één kar buiten
blijven staan. Die van de jongens van CV
Goed vur Mekoar uitHeeswijk-Dinther en
Loosbroek. Dit vanwege de drukte met
auto’s, ﬁetsen, en toeschouwers die allemaal
naar de alternatieve optocht waren gekomen.
De tieners lieten goed van zich horen voor
de ingang van de manege, maar binnen
in het zand met de zware wagen was ook
geen optie geweest. En het moest binnen in
verband met de paarden ook allemaal wat
zachter aan met de muziek. Wat de jongens
netjes deden.
Er leek een rampscenario plaats te gaan
vinden op carnavalszondag vanwege
het barre weer. Maar zoals al eerder
gebleken kun je met de samenwerking van
verschillende partijen die een warm hart
hebben voor het carnaval en met uitstek
de optocht iets heel moois alternatiefs
neerzetten. En als dat in 2020 kan kan dat in
2021 ook.
Groeten Commissie Optocht

Stichting HDL

Stichting Carnaval HDL: Ben van Asperen, Wouter van Overbeek, Guido van Menzel, Emiel van Menzel, Rob Kuijpers, Dirk Dekkers, Paul Kuipers,
Mark Verstegen, Nicol van Zutphen, Ton Verstegen, Theo van de Broek, Marielle van Lankveld , Marianne van Berloo, Heidi Juijn, Hans van Hemmen,
Han Minnaar, Alex Hanegraaf, Marc van Vught, Pascal van Hal, Patrick van de Wit, Marcel van Kaathoven, Sanne van Overbeek, Joost van Daal,
Rob van Lieshout
Stichting Jeugdcarnaval 2020: Ferre de Reuver, Saar van Doorn, Merel Dekker, Nina van Berkel, Janne v.d. Veerdonk, Ties van Doorn, Quinten van Zutphen,
Jorik Willems, Sam van Kessel, Jasmijn van Kessel, Maike v.d. Boom, Sjef van Zutphen, Lynn Reuvers, Elize Hexspoor, Casper Konings, Sjef van Asseldonk,
Sven van Doorn, Keith van Daal
Dansmariekes groen: Annika Ruijs, Neel v.d. Doelen, Ize van Erp, Izzy Dekkers, Mila Minnaar, Lynn van Kessel, Bibi van Zoggel, Fleur v.d. Pol, Lotte v.d.
Wijst, Floor van Helvoort, Dana Konings, Demi Verstegen.
Dansmariekes rood: Karlijn Dekker, Noor van Menzel, Fleur Dijkhoff, Yrsa v.d. Pol, Eef van Asseldonk, Karlijn v.d. Hurk, Lena v.d. Boom, Renske Peters, Steffi
van Kessel, Maud Verstegen
Mascottes: Toes Dobbelsteen, Mik Dobbelsteen

Jeugdoptocht 2020
Gelukkig was er voor 22 februari beter
weer voorspeld als de dag erop. En konden
zoals gewoonlijk op zaterdag met carnaval
in Heeswijk-Dinther de snevelbokjes,
-geitjes en -lammetjes van start voor de
carnavalsjeugdoptocht van 2020. Dit onder
een vrolijke deun van De Kornuiten die de
jeugdoptocht van start bliezen.
Talloze leuke, grappige, kleurrijke,
opgedofte maar vooral vrolijke, kleine
carnavalsvierders begonnen hun tocht door
de straten van het dorp. Maar niet zonder
eerst een lekkere oliebol van gebakskraam
Bok te mogen ontvangen van niemand
minder dan Prinses Heidi d’n Urste en haar
Adjudanten Mariëlle en Han. Man, man,
wat is dat smullen zo’n lekkere oliebol als
je al een tijdje in de kou klaar staat voor de
optocht.
Vanaf het lein 1969 via de
Jonkerspeelmanstraat, Graaf Wernerstraat,

Ridder Robertstraat, Donkeren Dijk,
Julianastraat en Torenstraat trok de
optocht langs talloze toeschouwers uit
Snevelbokkenland die vol enthousiasme de
allerkleinsten in hun pracht en praal voorbij
zagen komen. En natuurlijk laat menig oma,
opa, papa, mama, broer, of zus maar weer
eens blijken supertrots te zijn op hun kleine
snevelbokje of -geitje dat meeloopt.
Al met al een prachtig schouwspel dat
eindigde bij de Snevelbokkenstal (de
Zaert), waar na hevig beraad van de jury
de winnaars bekend werden gemaakt.
De allerbeste drie deelnemers uit de twee
categorieën mochten de dag erop meedoen
aan de grote optocht en dat was toch wel
even een verrassing voor sommigen. Dit
jaar zal dit helaas wat anders zijn. Maar
ondanks dat gaan we knallen met carnaval.
Groet Commissie Optocht.
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Dromen van mogelijkheden
In een jaar waarin we vooral met onmogelijkheden
geconfronteerd worden, zijn we toch gezegend met
dorpsgenoten die in mogelijkheden denken en er zelfs van
dromen! Vorig jaar heeft deze club al fantastisch invulling
gegeven aan de eerste Night of the Prince(ss). Nadat dit jaar
wat meer duidelijkheid ontstond over de (on)mogelijkheden,
ontstond het idee voor SnevelbokkenFM!

Wat is SnevelbokkenFM?
Op zondag 14 februari 2021 is vanaf 11.11 uur een livestream
te volgen, deze duurt ongeveer tot 17.11 uur. De echte
lekkerbek heeft dan ook al een ontbijtpakket aangeschaft
om daar tijdens de uitzending van te genieten. Tijdens de
livestream komen de verschillende carnavalsonderdelen
voorbij, een feestmarathon van goeie carnavalsmuziek, lokale
initiatieven, inzegening, hossen voor de kids, Prinses Heidi
d’n Urste, wie wordt het boerenbruidspaar, prijsuitreiking
van de Tuin op Zunne Kop, dansmariekes en nog veel meer.
Carnavalsliefhebbers kunnen hun favoriete carnavalsplaat
aanvragen of een berichtje versturen. Kortom Carnaval in HDL!

Voor en door HDL
Heb je een bijdrage voor de uitzending, of wil je meer weten?
Houd dan Facebook @Snevelbokken HDL, Instagram Stichting
Carnaval HDL en/of de website www.snevelbokkenland.nl in
de gaten voor het laatste nieuws. Heb je een bijdrage voor de
uitzending, mail dat dan voor 5 februari 2021 naar onthulling@
snevelbokkenland.nl.
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Alternatief voor carnavalsoptocht:
De Tuin op zunnè Kop
Beste Snevelbokken-, snevelgeiten en zandkruiers. Dit jaar gaat
even alles anders dan dat we gewend zijn. Helaas kan daardoor de
carnavalsoptocht zoals gebruikelijk niet doorgaan.
Daarom hebben wij als HDL een alternatief bedacht. DE TUIN OP
ZUNNÈ KOP. Maar wat houdt dit nou precies in? Nou hier komt
ie. Als alternatief zouden we graag zien dat er zoveel mogelijk
snevelbokken, geiten en zandkruiers hun tuin op zunne kop zetten.
Dit mag van ons met alle bedenkbare middelen die voor handen zijn.
Denk aan een de volgende zaken:
-

Een grote pop of snevelbok in de tuin bouwen met een clubje.
Of het thema van je wagen/loopgroep uitbeelden in de tuin.
Een uitbeelding van een verhaal of een bepaalde voorstelling.
Een versierde voortuin in de kleuren van HDL of de Kreuge.
(versierpakketten zijn verkrijgbaar bij van Lieshout dier en Tuin)
Verlichting in carnavalskleuren in de tuin en rondom huis.
Alles toegestaan wat ons betreft zolang dit binnen de
wetgeving van de gemeente valt.
Je tuin mag ook een balkon of inrit of eventueel het grasveld
van de wijk zijn.

De beste 10 tuinen ontvangen een alternatief prijzen pakket vanuit
stichting HDL.
Zondag 14 februari (de dag waarop normaal gesproken de optocht
plaats zou vinden) komen wij als stichting jureren bij de tuinen die
zich hebben opgegeven voor deze “alternatieve” optocht. De jurering
zal zich richten op de volgende zaken.
-

Originaliteit
Thema
Kleuren
Gezelligheid
Alle tuinen vallen onder dezelfde categorie! Wij maken geen
onderscheid.

Aanmelden voor “alternatieve” optocht:
Aanmelden kan men via het onderstaand mail adres doen.
optocht@snevelbokkenland.nl
Graag de volgende zaken aangeven:
Uiterlijke inschrijfdatum 06-02-2021!!!
-

Betreft het een tuin/balkon/inrit of anders..
Aantal personen die mee helpen
Adres waar we kunnen komen jureren.
Contactgegevens, telefoon/emailadres
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Hallo aan alle Snevelbokjes
geitjes en lammetjes.
Zoals met wel meer dingen gooit ook Corona roet in het eten voor de jeugdoptocht
met carnaval. Vandaar dat Stichting Carnaval voor dit jaar heeft moeten besluiten om
de jeugdoptocht helaas niet door te laten
gaan.
Dit tot grote spijt van ons maar misschien
nog wel meer van die van jullie. Aangezien
we toch elk jaar weer van mooie creaties
van jullie snevelbokjes en geitjes mogen
genieten.

Maar we hebben wel aan de kleinste
snevelbokken en geiten gedacht. En hebben we voor in 2021 iets alternatiefs bedacht. Zo hebben we voor alle snevelbokjes
en geitjes die zichzelf vervelen de dagen
met de carnaval een snevelbokken en
-geiten jacht opgesteld (zelfde principe
als de berenjacht in het begin van de corona-periode). In het dorp zullen op verschillende plekken een snevelbok of geit achter
het raam verstopt zijn. Maar niet alleen daar
kun je ze vinden. Ze zijn overal te vinden.
Deze kunnen dan opgespeurd worden door
wie allemaal wil. Dit moet dan natuurlijk wel
in carnavals kleren! Dus ga jij kijken wie de
meeste kan vinden?
Wij zouden zeggen veel speurplezier en
trek je beste pakje aan.
Groeten Commissie Optocht

Sudoku

SNEVELBOKKENKRANT

Jeugdcarnaval
Carnaval 2021 had in onze
Snevelbokkenstal weer net zo’n
groot feest moeten worden als de
afgelopen jaren. Helaas is dit jaar alles
anders. Daarom een terugblik om het
carnavalsgevoel in Snevelbokkenland
toch een beetje warm te houden, zodat we
weer vol verlangen kunnen uitkijken naar
carnaval 2022. Hopende dat dan alles
weer kan en mag.
Op vrijdagavond trappen we altijd af met
D’n Dolle Vrijdag met als hoogtepunt de
onthulling van onze jeugdraad. Dit jaar
was de planning om de onthulling van
onze jeugdraad en het jeugdprinsenpaar te
vervroegen net als de Stichting. In hetzelfde
weekend een nieuwe prins/es van HDL en
een nieuwe jeugdraad dat zou toch mooi
zijn. Helaas moeten we dat nog een jaartje
opschuiven. Afgelopen jaar hebben we wel
al genoten van al het jonge talent dat heeft
opgetreden tijdens D’n Dolle Vrijdag. Dat
zien we volgend jaar graag weer terug.
Tijdens alle kindermiddagen is er
volop vertier voor de kleinsten van
Snevelbokkenland. Ballonnenclown Pinkie
zorgt er al diverse jaren voor dat alle

kinderen met een mooie ballonnencreatie
naar huis gaan. En de draaimolen blijft
een leuke belevenis voor de kinderen.
De Kidz-DJ daagde de kinderen uit met
verschillende wedstrijdjes en goochelaar
Dries liet je verbazen met een magische
goocheltruc. Ook de volwassenen worden
bij ons niet vergeten. Zij kunnen ‘s middags
genieten van een lekker koud glaasje bier,
glaasje wijn of fris. Op zondagmiddag heeft
de “trainband” voor een leuke en gezellige
muzikale omlijsting gezorgd.
De bovenbouwgroepen 5,6,7 en 8 hebben
op maandag- en dinsdagavond altijd
een privé-feestje zonder ouders. Lekker
hossen, feesten, en de polonaise op hun
favoriete muziek. Helemaal uit je dak gaan
met je vrienden dat is toch het ultieme
carnavalsfeestje! En op het buitenterrein
kun je ook nog een lekker frietje of frikandel
scoren. Dat is toch te gek!

als gast DJ. Wij zijn er als organisatie trots
op dat er tijdens deze avonden zo’n mooi
feest van gemaakt wordt met deze jeugd.
Zij zorgen voor ongelooﬂijk mooie avonden
waarbij iedereen met elkaar danst, host,
en vooral hard meezingt op alle populaire
nummers. En bij het nummer van de
Snollebollekes echt de hele zaal van links
naar rechts gaat. Dan krijgen wij kippenvel!
Stichting jeugdcarnaval probeert er elk jaar
weer een superfeest van te maken maar
dat kunnen wij niet alleen. Veel bedrijven
mogen wij benaderen om te sponseren
en zonder alle vrijwilligers kan dit feest
niet doorgaan. Daarom namens Stichting
jeugdcarnaval aan ALLE vrijwilligers en
sponsoren DANKJEWEL!!! Wij hopen van
harte dat we jullie volgend jaar allemaal weer
mogen bellen/mailen om weer te komen
helpen tijdens het carnaval. Mocht je bij het
lezen van dit stukje denken; ik wil ook helpen
tijdens carnaval, dan mag je een mail sturen
naar stichtingjeugdcarnavalhdl@gmail.com
Dan maken we er in 2022 weer een skôn
feestje van!

De partynights, dat is toch wel een feestje
apart. Een grote menigte met jeugd van
12 t/m 16 jaar (voortgezet onderwijs) dat
helemaal los gaat op de opzwepende muziek
Stichting jeugdcarnaval.
van diverse DJ’s.
Afgelopen jaar waren DJ KOSI en Miss Faith

er
d
n
a
t
e
n
n
da
r
a
a
m
,
w
o
h
ijs
Ontb

s

14 februari 2021
de dag van de liefde
die begin je met
een fantastisch ontbijt

Verwen jij jezelf of een ander op 14 februari met een heus ontbijtpakket
Geeft je naam en aantal gewenste pakketten door via
ontbijtshow@snevelbokkenland.nl
Kosten voor een pakket, €7,50
Ook voor kinderen is er een pakket, €3,50
Op zaterdag 13 februari is er een bezorg moment,
tijdstip bezorg moment zal volgen

SNEVELBOKKENKRANT
Dansmariekes

Toen de meiden wilden beginnen met
trainen waren de sportzalen dicht en moest
er een andere locatie geregeld worden.
Gelukig konden ze bij een paar meiden
thuis in de tuin trainen. En of dit een leuke
alternatieve locatie was! Gelukkig was het
ook vaak mooi weer waardoor heel de tuin
gebruikt kon worden voor de training. De
trampoline was ineens ook erg makkelijk bij
het trainen.
Aangezien het jaarlijks uitje niet door kon
gaan tussen het carnaval en de start van
de trainingen, hebben de dansmariekes
net voor de zomervakantie nog een leuke
activiteit gehad bij een van de dansmarieks
thuis. De meiden mochten elkaar opmaken,
maar hiervoor moesten ze wel samen in
hetzelfde t-shirt. Degene die opgemaakt
werd voorin en degene die het andere
dansmarieke op ging maken erachter.
Hierdoor konden ze niet zien of ze nu
oogschaduw op de wangen of met goed
geluk op de oogleden aan het smeren
waren. Of was het nu toch lippenstift dat
ze in de handen hadden? Dit gaf natuurlijk
erg grappige reacties en super mooi
opgemaakte gezichten ;).
Het allerleukste wat dit jaar door kon gaan
was toch wel het dansmariekekamp! Het
was even goed kijken wat wel en niet kon,
maar gelukkig was er wel een manier

gevonden om toch zo veel mogelijk ervan
door te laten gaan. Zo hebben ze tijdens
het kamp een bonte avond gehouden, met
hoog bezoek, prinses Heidi en adjudant
Marielle kwamen deze avond ook gezellig
langs om een feestje te bouwen. Dit feestje
ging voor de dansmariekes dan ook tot
in de late uurtjes door. De volgende dag
(waarbij de meiden wonderbaarlijk nog
vol energie waren) hebben ze spelletjes
gedaan op Bedaf en hebben ze een meet
and greet gehad met de alpaca’s op de
alpacafarm. De meiden waren na het
weekend bekaf maar wat hebben ze een lol
gehad!
Dit alles was natuurlijk niet mogelijk
geweest zonder de trainsters: Pleun, Karly,
Floor en Ida!! Wat zijn dat een toppers!!
Elke week staan ze weer klaar voor
de dansmariekes om ze de leukste en
nieuwste danspasjes aan te leren. En alsof
ze er nooit genoeg van krijgen zijn ze ook
aanwezig bij elk uitje en het kamp! Tijdens
het kamp hebben ze al leuke nieuwe jasjes
gekregen met een t-shirt met een foto
erop waarop ze nog zelf dansmarieke zijn.
Wat zijn we blij met deze dames!! En bij
dezen willen we ze nogmaals onzettend
bedanken!!!
Mochten jullie deze leuke dansmariekes
ook willen volgen dan kan dat sinds dit
jaar ook via Facebook (Dansmariekes
HDL) en Instragram (dansmariekes_hdl).
Dus vergeet ze niet te volgen! Regelmatig
zullen er leuke foto’s en ﬁlmpjes gepost
worden.

“ 14 Februari

livestream op SnevelbokkenFM

Optreden van de
dansmariekes

voor programma zie facebook

“

Wat een jaar is het geweest... Carnaval
hebben we nog in volle glorie kunnen
vieren, maar al snel daarna was niet veel
meer mogelijk. Gelukkig konden er voor
de dansmariekes nog wel verschillende
dingen georganiseerd worden. En dat
hebben we dan ook zeker gedaan!

SNEVELBOKKENKRANT
Een uitnodiging uit de oude doos als alternatief

Naar rechts
2. overdracht van de macht
4. specifiek drankje uit HD
5. mooiste dans van de dansmariekes
6. ondersteuner van de prins(es)
9. belangrijkste jongen van HDL
12. belangrijkste meisje van HDL
16. regelt achter de schermen carnaval
17. hoofddeksel van de stichting
18. feestelijke route door het dorp
19. hoogste man in rang
21. carnavalsfile
22. durskes die skon dansen
23. vrouw uit HD
Umlig
1. mooiste feest van het jaar
3. mooie versierde wagen
7. maken mooie muziek
8. afdeling loosbroek
10. hoogste vrouw in rang
11. hoofd van de raad van 11
13. man of vrouw uit Loosbroek
14. grapjas
15. kleine bokjes en geitjes in een lange rij
20. man uit HD

De optocht gaat altijd door. Vorig jaar indoor, in 1997 te voet (varkenspest) en dit jaar alles “Op Zunne Kop” en wisselen we wagens in voor
tuinen. De looproute volgt nog ;)

De weg naar carnaval

SNEVELBOKKENKRANT
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foto’s door Alette fotografie

Beste vrienden, houd vol, tot gauw
Namens de Vriendenkring

Dank aan de vrienden

Ziekenbezoek gaat door

Particuliere vrienden steunen carnaval in
HDL dit jaar. Ook de vrijwillige bijdrage van
bedrijfsvrienden maken onder anderen deze
editie van de carnavalskrant mogelijk.

Dit jaar zal de vriendenkring de zieken een
presentje overhandigen. Weet u iemand die
wel een hart onder de riem verdient, laat het
ons weten via info@snevelbokkenland.nl.

