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BURGEMEESTER - PRINS-PRINSES - PROGRAMMA CARNAVAL

“Kleurrijk Koukleumend Carnavallend…”

Laat ik mij eerst even voorstellen. Ik ben Willemijn van Hees
en sinds november de kersverse
burgemeester van Heusden. Terwijl ik dit voorwoord schrijf,
achter mijn nieuwe bureau, denk
ik aan wat er mij allemaal te
wachten staat in Heusden met
carnaval. Als echte Brabantse,
geboren en getogen in de gemeente Zundert, ben ik opgegroeid met carnaval. Vier dagen
lang met familie en vrienden

genieten van dit schitterende
feest gaat mij dan ook prima af!
Koukleunend langs de kant van
de weg sta ik me te verwonderen
van al die prachtige creaties die
tijdens de optocht voorbijrijden
of lopen. Daar zit zoveel liefde,
bloed zweet en tranen in! Daar
neem ik mijn petje voor af. Na
de optocht lekker opwarmen in
het café waar het feestgedruis
losbarst. Heerlijk om samen met
dorpsgenoten carnaval te vieren, een feest dat mensen écht
verbroedert. Deze dagen zijn,
zeker tegenwoordig, hard nodig! Ook in de 11 kernen van
onze gemeente wordt dit door

velen van jongs af aan geleerd.
Op donderdag draag ik dan ook
vol vertrouwen de ‘sleutel’ van
Heusden over aan alle prinsen,
prinsessen, jeugdprinsen en
jeugdprinsessen. Ieder jaar doen
we dat in een andere kern en dit
jaar is Knotwilgendam aan de
beurt. Bij het schrijven van dit
voorwoord weet ik nog niet hoe
het programma voor dit jaar eruit ziet. Wel weet ik zeker dat ik
van de partij ben! Dankzij al die
vrijwilligers en carnavalsverenigingen weet ik nu al dat het een
prachtig feest gaat worden. Ik
wens iedereen alvast heel veel
leut en plezier toe! Houdoe!

As Maoskesdam hebbe we nie alleen di jaor un metamorfose ondergaon qua kleurkus, maor ook d’n
prinsenwaogen is neit. We hebbe d’n schipper van d’n love boot der bij ge haolt om da botje mooi deur
t Maoske te lootse .en mee den grote optocht ook over wal! We gan de komende jaore veul plezier hebben mee di ding!
Onze prins en zun prinses vaoren di jaor wir lekker rond mee 21 matrooskes die veur Maoskesdam un
skon schip hebben gemaokt! Alaaf!

Werkgroep Carnaval –
Oproep Vrijwilligers!
Ook dit jaar hebben we gelukkig
weer twee nieuwe commissieleden mogen verwelkomen binnen onze commissie Stichting
Jeugdcarnaval, Michiel de Jong
en Joep van de Wiel!
Zoals we allemaal weten is het
onmogelijk om al dit moois te
organiseren zonder dorpsgenoten die niet alleen Maoskesdam
een warm hart toedragen, maar
daadwerkelijk ook de mouwen
opstropen en ons helpen bij alle
activiteiten voor de Jeugdraad
en Maoskesdam carnaval.

Om een enthousiaste Maoskesdammer Jeugdraad in stand te
houden voor nu en de komende
jaren zijn we nog altijd op zoek
naar vrijwilligers voor de werkgroep of mensen die tijdens de
carnavals dagen “hand en span
diensten” willen verrichten.
Aanmelden kan via maoskesdam@gmail.com , via www.
herpt.info/vrijwilligers-gezocht
of onze Facebookpagina www.
facebook.com/carnavalmaoskesdam.

Motto 2019
Maoskesdam
bekent kleur

Collecte
Op zaterdag 16 februari zal de
Raad van 11 (=23) bij u langskomen voor de jaarlijkse collecte. Bij deze Herptse Courant
treft u een envelopje aan. Alvast
dank voor uw bijdrage.

FAMILIE EN VRIENDEN - OPTOCHT - COMMISSIE

Onze Prins en zun Adjudant, Prinses
en hur Hofdame bekennen ook kleur
Kek ze er toch is meui bij staon meej zun vierkes bij dur paleiske:
Adrian, Alex, Enya en Merel. Ok dun veurdeur is versierd met de
Mooie Neie Kleurkes in unnu ballonnen krans. Kek ze ies straolen
meej zun vierkes: ze hebben er nu al schik in!!

Programmaoverzicht
Carnaval 2019

Des’N Schoon Waoge
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Vrienden en familie van Maoskesdam

Van de Burgemeester Willemijn van Hees:

Dit jaar heb ik de eer om voor
de eerste keer het voorwoord te
mogen schrijven voor deze carnavaleske krant.
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Het programma van dit jaar is
weer boordevol en bestaat uit:
de sleuteloverdracht in Knotwilgendam op donderdag 28
februari, het bezoekje aan de
mensen die het verdienen op
carnavalszaterdag 2 maart,
gevolgd door een kindercarnavalsmiddag in de Ploeg met de
fantastische Maoskesdam Got
Talent Show.
Op deze middag zal ook Knoeris onthuld worden en daarmee
formeel de start van jeugd carnaval bekrachtigen.
Nadat op zondagmiddag een
uiterst gezellig kindercarnaval
in café de Ploeg zal plaatsvinden, volgt op maandag voor
velen het hoogtepunt van de
carnaval, namelijk de grootse
Maoskesdammer Optocht.
Tenslotte, na dagen feesten en
plezier hebben, zal op dinsdag
carnaval worden afgesloten
met deelname aan de optocht in
Haorendam en de verbranding
van Knoeris bij het Dorpshuis.
Kortom te veel om op te noemen, en zeker te weten een
programma waar iedereen iets
in kan vinden om het carnavalshart te openen.
Zaterdag 2 maart
in Café de Ploeg:
16:11 Onthulling Knoeris
17:41 Start Kindercarnaval
met Maoskesdam’s Got Talent
Show
19:41 Prijsuitreiking Maoskesdam’s Got Talent Show

Let op: dit jaar zullen we
namens de Organisatie
en Café de Ploeg tijdens
deze kindershow voor
een ieder een lekkere
puntzak friet en ranja
voor de kids aanbieden
om de inwendige mens
hier goed te verwennen
om daarna even door te
pakken:
21:11 Groots Carnavalsfeest
met verpletterende, KLEURRIJKE, verrassingsactie:
“Maoskesdam Bekent Kleur”
Zondag 3 maart
februari in Café de Ploeg:
15:11 Start Kindercarnaval
met ‘n Kleurrijke Balloon
Experience
16:41 Gastoptreden winnaars
Maoskesdam Got Talent Show
Maandag 4 maart
dun Optocht:
14:11 Optocht Maoskesdam
15:41 Carnaval in
Café de Ploeg
21:11 Uitslag Maoskesdammer optocht in Café de Ploeg
Dinsdag 5 maart
14:11 Optocht Haorendam
17:41 Verbranden Knoeris bij
het Dorpshuis en einde Carnaval 2019
Zie ook: www.herpt.info

www.herpt.info

Word vriend of familie van
Maoskesdam en ondersteun
daarmee De carnival voor de
enthousiaste
carnavalsjeugd
en -toekomst van Herpt. Naast
dat je ons als stichting steunt,
ontvang je het nieuwe 2019
embleem, de nieuwe Maoskesdammer vlag met de enige echte
Maoskesdammer kleuren en last
but not least, enkele munten van
Café de Ploeg die je lekker kapot kunt slaan als vrienden onder elkaar in de kroeg,
Let wel: Wij als Stichting en
Jeugdraad Maoskesdam hebben in dit jaar van het Kleur
Bekennen één belangrijk doel,
namelijk om minimaal 50
nieuwe vlaggen in Maoskesdam te zien hangen!!

Maoskerdammer optocht

Doe mee met de optocht in
Maoskesdam!

Hoofdprijs is € 200,-!
Op maandag 4 maart 2019 zal
ook dit jaar weer de grandioze,
kleurrijke Maoskesdammer optocht georganiseerd worden
Inschrijving als deelnemer aan
de Maoskesdammer Optocht
kan als individueel dan wel als
groep/vereniging per email bij
maoskesdam@gmail.com of via
https://herpt.info/event/optochtmaoskesdam-2019. Contactpersoon is Laurens Snoeren, tel. nr.
06-10983221
Kosten
Kosten deelname € 10,00. Dit
graag voldoen bij afhalen van
de startnummers op 4 maart bij
de Ploeg vanaf 13:00. De uitslag van de prijsuitreiking vindt
plaats ’s avonds om 21:11 (Categorie A en B) en om 22.11 uur
(Categorie C en D) in Café de
Ploeg.

www.herpt.info

Let op!!: Aanwezigheid bij de
prijsuitreiking is verplicht!
Indien groepen niet aanwezig
zijn bij de uitreiking zullen
deze NIET meedingen naar de
prijzen.
Categorieen
Categorie A: jeugd tot en 12
jaar: wagen, skelter, loopgroep
of individueel. De leeftijd van
de oudste deelnemer van de
groep telt. De leeftijd van de bestuurder van de wagen telt niet
mee.
Categorie B: jeugd 12-16 jaar
wagen, skelter, loopgroep of
individueel. De leeftijd van de
oudste deelnemer van de groep
telt. De leeftijd van de bestuurder van de wagen telt niet mee.
Categorie C: loopgroepen
Categorie D: wagens (wagen
wordt gemotoriseerd voortbewogen)

www.facebook.
com/carnavalmaoskesdam

Om een vriend, familie of volledig dorpsgenoot te worden
en daarmee het Maoskesdam
jaarembleem 2019 samen met
de Maoskesdammer vlag te verkrijgen, ga naar www.herpt.info/
vvm en schrijf uzelf in. Wij zullen ervoor zorgen dat deze historische rekwistieten uw kant op
komen.
Indien het digitaal niet lukt,
neem dan contact met ons op
via maoskesdam@gmail.com en
daarmee zorgen we dat het ook
goed komt.
Zoals ieder jaar krijgt u bij een
Vrienden van Maoskesdam pakket één of meerdere consumptiemunten van café De Ploeg in
Herpt. Deze is in te wisselen tijdens carnaval.

Van de
Commissie:
“Bedankt!!”
Ook dit jaar weer wil de gehele Maoskesdammer Jeugdcarnaval commissie: Judith,
Margo, Berry, Rogier, Michiel, Joep en Laurens iedereen bedanken die Maoskesdam en haar 23-koppige
jeugdraad een warm (carnavals)hart toedraagt.

“Elluf Jaor Bestaon”:
c.v. We Zen Der Wir
Hallo Maoskesdammers!!!
Vur ut elfde jaor proberen wij
nun dikke show neer te zette
mee dun grote optocht van Knotwilgendam, Maoskesdam en
Hoarendam.
Al drie jaor zen wij dun beste in
Maoskesdam! Wij mochten dun
grote wisselbeker ut afgelope
jaor ôk houwe.
Daarom komt er nou van ons unnen nijhun beker.
Maoskesdam bekent kleur dees
jaor (eindelijk) en da inspireerde
ons om un skon spandoekske te
maoken..
Wij wensen de stichting jeugdcarnaval ut allerbeste en veul
succes!

Zeker mee jullie keivette gave
nijen prinsenwaogen! Un feestjhu gôn wij in ieder geval wir
bouwen!
En wij hopen da alle Maoskesdammers en iedereen daor buiten
komt kijken nôr onze prachtige
optocht in ons mooie Maoskesdam!
Vergit ôk nie dun kei guzellige
fistavond smôndags nô dun optocht bij ons Jan en Els in de
Ploeg!
Wij hebben dur wir kei veul zin
in en hopen da iedereen un keigezellige carnaval krijgt!
Alaaf!
c.v. We Zen Der Wir! Maoskesdam
Ut klopt da Maoskesdam kleur
bekent en da fleurt oe op!

Uit de oude doos.....2004!

We willen hierbij ook speciale dank geven aan de vrijwilligers die ons dit jaar met
activiteiten helpen: Marco
Buys, Jurgen Klerx, Sophia
Bakker, Harry Buys, Herald
Banierink, Els Helderman,
mevr. Robbemond, Ron
Hoogma, Margot van der
Staak met haar Optocht jury,
Joachim Nieuwhoff met de
stuurgroep en Maoskesdam
Got Talent jury en natuurlijk
onzer Jan & Els van Café de
Ploeg.
Bij deze aan alle Sponsoren,
Vrijwilligers, Vrienden, een
dikke vette Bella Ciao
e Grazie Mille!

Maoskesdam’s Got Talent Show:
Op zaterdag 2 maart vindt natuurlijk ook weer de “THE
MAOSKESDAM’S GOT TALENT SHOW” plaats voor de
jeugd. Deze talentenjacht wordt
gehouden in Café de Ploeg (aanvang 17.41u). Dus kinderen uit
Maoskesdam en omgeving, jullie hebben nog even de tijd om
een act te bedenken. Alles mag:

cabaret, goochelen, een rap,
playbacken, dansen!
Aanmelden kan via www.herpt.
info en maoskesdam@gmail.
com . Let op: als je muziek nodig hebt voor je act graag je eigen muziek meenemen. De winnaars krijgen een gastoptreden
op zondag 3 maart tijdens het
kindercarnaval in café De Ploeg!

Rectificatie bericht
De Jeugdraad 2018
In de publicatie van Herptse
Courant 1 stond de verkeerde
koptekst bij de jeugdraad foto.
Dit is natuurlijk niet de raad
van 2018, maar de 23-kopppige
Jeugdraad 2019

Prins Bas en Prinses Eline met hun gevolg!
Onderste rij vlnr: Simone Buijs, Fieke Bakker, Michiel Buijs, Jasper Snoeren, Patrick Buijs, Charissa Fitters, Kristel van Helvert,
Anouk van Amelsvoort.
Middelste rij vlnr: Mathijs Verhoeven, Ilse van Helvert, Bas Bakker (prins), Manouk de Wilt (nar) Monica Buijs (nar) Romy van Zon
(nar), Eline van Bladel (prinses), Carlijn Hurkmans.
Bovenste rij vlnr: Sophia Bakker, Herald Banierink Martien van
Helvert, Leon Buijs, Melissa Fitters (nar), Harrie Buijs, Wilma van
Haren en Bert Fitters

Carnaval Maoskesdam bedankt de volgende sponsoren:

Café De Ploeg
Carnaval Maoskesdam 2019

We gaan er een feest van maken!!
Maoskesdam bekent kleur

Carnaval Maoskesdam bedankt de volgende sponsoren:

Iedereen veul leut meej carnaval!

Thomas Buijs
Aannemerij | Cultuurtechniek
Plein 5a, 5251 AS Vlijmen 073 - 888 99 00
www.verkeersschool-bakker.nl

Voor al uw premiums, relatiegeschenken
en promotioneel textiel
info@wotpromotions.nl / www.wotpromotions.nl / +31(0)416 671777

Paardrijlessen voor beginners of gevorderden
jong en oud, individueel of in een groep.

Informeer bij Lenn Couwenberg tel: 06-41423313
www.derijdenderuiter.nl (ook webshop)

Carnaval Maoskesdam bedankt de volgende sponsoren:
Trappenmakerij
A.Loeve b.v.
Voor nieuw en verbouw
Industrieweg 7F,5158 NJ Heesbeen
Tel:0416-661446, Fax:0416-664025
internet: www.loeve-trappenmakerij.nl
Email: aloeve@xs4all.nl

Carnaval Maoskesdam bedankt de volgende sponsoren:
Scents & Dreams

Berg & Braam

‘t Heusdens IJshuys

Smits Schoenen

Feel Styling Hair & More

VMG Versteeg Metaal Groep

Che Bello woonwinkel

‘t Wapen van Heusden

De Bazeroen Mannenmode

Coop Oudheusden

Bakkertje Deeg

Mennen Mode Heusden

Zin in Boeken

Voldaan Factoring B.V.

De Verwennerij

Van Bladel B.V.

Kapsalon Lara

Couwenberg Zonwering

Sterrie Lou

Buijs Boomkwekerij

La Verte accessoires

ROETS

Belle & Beau

Muskens Palingkwekerij

Van Mil Schilderwerken

Loodgietersbedrijf De Leeuw

Friet & Zo

Stalhouderij Buysenhof

Ne9en

Karpetten van Kaatz

De Pannekoekenbakker

de Snorhaar Dierenboetiek

Restaurant Ons Gheluk

Braveau Bar & Kitchen

Restaurant en Kookstudio VaNDijk

De Vitaminehof

Hotel-Restaurant
“In den Verdwaalde Koogel”

Kaarsenmakerij
in D’n Kaarsenstal

Parfumerie
In Geuren en Kleuren

Dierenkliniek
Heusden & Altena

