
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

18 Februari 2023 

PROGRAMMABOEKJE CARNAVALSOPTOCHT 



 
 

 “STEUNPILAREN VAN DEN HAAYKAANT” 
  
Voor slechts € 25,00 per jaar wordt u ‘Steunpilaar van 
Den Haaykaant’. 
Als Steunpilaar helpt u de SRK om carnaval zo groots te 
kunnen blijven vieren. 
Draagt u carnaval op Den Haaykaant ook een warm hart 
toe? Schrijf u dan nu in als Steunpilaar! 
Vul onderstaand formulier in en lever dit in bij iemand 
van de SRK of kijk op de website 

https://denhaaykaant.nl/steunpilaren/  
 
Namens de Stichting Raamsdonkse Karnaval, 
Bedankt voor uw steun! 
 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ja, ik word Steunpilaar van Den Haaykaant 
  
 
Naam:   …………………………………………………………………………………………. 
 

Adres:   …………………………………………………………………………………………. 
 

Woonplaats:  .……………………………………………………………………………………….. 
 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………….. 
 

E-mailadres:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

  

https://denhaaykaant.nl/steunpilaren/


Hoofdadverteerder Stichting Raamsdonkse Karnaval 
 

 



 
 

 



01. Muziekvereniging St. Bavo  
Wat is carnaval zonder blaasmuziek? Juist, helemaal niks. Daarom is 
muziekvereniging St. Bavo natuurlijk ook weer van de partij bij de mooie 
carnavalsoptocht op Den Haaykaant, want “Laot ons maor lekker schoive” en dat 

geldt niet alleen voor onze tromboneblazers        

Muziekvereniging St. Bavo wenst iedereen veel kijk- en luisterplezier bij de 
Haaykaantse carnavalsoptocht 2023.  

 
02. C.V. De Ploatjesmaokers (categorie DUO) 
Laot ons maor schoive.  
Wij doen dees jaor vur dun vierde keer mey aan dun Haaykaantse optocht en wij 
schoive steeds met dun samenstelling. Dees jaor zen het vader (Ruud) en zoon 
(Gide) die deelnemen. In 2019 “sloegen ze over” als Bjorn Borg en John McEnroe. 
Nu gaon ze het Haaykaantspubliek vermaoken mey un een verrassend oerhollands 
schoiv spel en antwoord geven op de vraog: .Wie wordt d’n beste schoiver van Den 
Haaykaant! De Plaotjes Maokers motte het nie hebbe van bijzondere in het 
oogspringende bouwactiviteiten, maor van ludieke en creatieve acties.   
 

03. C.V. De Stoeren (categorie JEUGD) 
Wij zijn de kinderen van groep 4 van Basisschool de Hoge Waai en laot ons maar 
schoiven! Al sinds oktober zijn wij druk met het verzinnen van onze wagen, welke 
act, wie wil er van de klas allemaal meelopen. Er werden volop tekeningen en 
schetsen gemaakt, pakken werden gezocht. Het bleek wel dat een echte grote 
wagen bouwen nog iets te veel werk was. Maar kijk onze eerste eigen creatie nu 
eens hier. Geheel naar eigen idee en zelf gebouwd. Wij hopen jullie nog heel veel 
jaren te kunnen verrassen en ooit wel die grote wagen te gaan bouwen. De 

schetsen liggen klaar!      Maar voor dit jaar: Laot ons maor schoiven!  

De politie heeft het maar druk met al de apen die de bananen willen stelen. Als dat 
maar goed gaat. Hopelijk gaan er geen bananen verloren tijdens de optocht en kan 
de politie ze allemaal veilig aan het einde van de optocht brengen.  
Veul Leut en Kaik plezier! 3x alaaf  
Wout, Sjoerd, Milo, Timo ,Anouk, Guus, Noor, Blythe, Kees, Joene, Sam, Luuk, Liv, 
Stef, Morris en Siebe  
 

 

  



 

 
  



04. C.V. De RAUWDAUWERS (Categorie WAGENS B) 
CV de Rauwdauwers neemt u dit jaar mee naar de Biesbosch. Beter gezegd: 
CV de Rauwdauwers brengt een stukje Biesbosch naar Den Haaykaant! Hun 
fluisterboot “Den Onverstaanbare” vaart vandaag door straoten en stegten 
in plaats van door sloten en kreken. Kapitein Hofkens Bouw is aan het 
roer de juiste man op de juiste plaats, de eendjes wijzen hem de weg. 
Het gezelschap wat vandaag een gezellig dagje mag beleven, is in meerdere 
opzichten bijzonder. Een warm woord van welkom voor Seniorenvereniging 
“Wè zeetie?! Ja zeetie!”, een seniorenvereniging voor doven en 
slechthorenden. De gids van vandaag Gerrit de Beuver lult hun 
desalniettemin de oren van de kop al gaat het vandaag in plaats van 
bevers, bunzings en buizerds over buitenwippers, padspauwers, 
lantaarnpaalklevers en straatsteenknuffelaars. 
 

05. C.V. De Durdraojers (Categorie WAGENS A) 
“Verse aambeien!”, “1 + 1 duurder!”, “Wilt u er een big 
shopper bij?” Dankzij C.V. De Durdraojers is dit jaar de markt ook op 
Zaterdag in d’n Haaykant. Naast de kramen met brood en groente zullen 
ook de kramen met lederwaren aanwezig zijn. De marktkramen hebben voor 
ieder wat wils, voor zowel de koopjesjagers als voor de rijkelui. Kom 
gezellig luisteren naar de orgel en houdt vooral niet de hand op de 
knip. “Kom dat zien, kom dat zien!” 
 

06. C.V. De Bende van Ellende (categorie GROEPEN) 
De Bende van Ellende schoift dur tegenaon oep de curlingbaan!  
De Haaykaantse Bende van Ellende laat zich dit jaar alweer voor de 7e keer zien in 
Den Haaykaantse optocht. Het is nog steeds een clubke van moeders, vriendinnen 
en kinderen die al jaren thuis zijn in het Haaykaantse carnaval. De meeste kinderen 
zijn inmiddels aangesloten bij een eigen clubke of geven een andere invulling aan 
de optocht. Toch hebben we dit jaar ook weer een fantastische creatie bedacht voor 
de mooiste optocht van de regio!  
Dit jaar gaan jullie ons zien als curlingstrijders met gezellige pakskes, een heuse 
curlingbaan en bijzondere accessoires. Wij hebben er weer ontiegelijk veel zin in en 
zijn blij na 2 jaar afwezigheid hier weer te mogen deelnemen. Wij wensen jullie 
onwijs veul kijkplezier bij de mooiste en leutigste optocht van de wijde regio!  
ALAAF CV De Bende van Ellende  

 

 



 
  



07. De Gierige Tatta’s (categorie DUO) 
Hoi, wij zijn de gierige Tatta’s. 
Met ons thema, het geld moet rollen als het kan mijne kant op. 
We bestaan pas sinds vrijdag 13 januari van dit jaar, uit een spontaan idee om hier 
mee te doen. We gaan ons thema uitbeelden 
groetje de Tatta’s 
 

08. C.V. Witte Gij ’Ut (Categorie WAGENS B) 
CV Witte Gij'Ut gaat met zijn 21 leden terug in de tijd. Ze zijn dit jaar aanbeland in 
het wilde westen, dit is natuurlijk niet zonder reden. Ze willen met al hun verdiende 
geld een leuk feest in de saloon gaan geven. "Laot ons maor deur ut wilde weste 
schoive. Dan gaon wai strak in onze saloen fuifen."  
 

09. C.V. de Daltons (Categorie WAGENS A) 
“Schoive doen wai sowieso, deze keer méj De Muppetshow”.  
Als CV De Daltons een carnavalswagen gaat bouwen dan ondergaat de doorgaans 
strak gelakte bedrijfshal van loonbedrijf John van Strien een regelrechte 
metamorfose. In no time ligt deze tempel der techniek bezaaid met allerhande 
rotzooi, waardoor het lijkt alsof er zojuist een handjevol bommen is ontploft.  
De frikandellen drijven in hun eigen vet de roldeur uit, de lege kratten reiken tot ver 
boven de kachelpijp en op de vaste kots-locaties ontstaat er spontaan een 
weelderige champignonkwekerij.   
Daarnaast hangt er een lucht alsof er her en der zo’n stuk of 30 mummies begraven 
liggen, maar zelfs dat zal de geboorte van een kleurrijk nieuw wereldwonder niet in 
de weg staan. Want te midden van deze beroerd georganiseerde chaos, ontstaat er 
ook dit keer weer een bouwwerk waar je U tegen zegt.  
Wie herinnert zich niet de wagens van Wijn-Keizer Bachus, De Bokkenrijders, Het 
Circus Tony Ammelnetnie en Het Land Van Knoord om er maar eens een paar te 
noemen? Stuk voor stuk juweeltjes die in één oogopslag rechtvaardigen wat er in de 
bouwhal is aangeklooid vanaf het eerste stukje betonijzer tot en met de laatste 
penseelstreek.  
Één grote poppenkast is het dus al jaren wel bij De Daltons maar dan deze keer nog 
bijzonderderderder dan alle voorgaande jaren.  
Alle poppen van 2023 zijn immers allemaal Muppets uit de inmiddels 46 jaar 
lopende televisietraditie van de Muppetshow.  
Karakters als Miss Piggy, Gonzo, Kermit de kikker, Scooter, Crazy Harry, Statler & 
Waldorf, Fozzie Bear en natuurlijk ook De Zweedse Kok zullen de straten van Den 
Haaykaant kleur geven en er mede voor zorgen dat er ook vanavond na de optocht 
nog heel wat na te praten valt. Kijk en geniet zoals wij dat in de voorgaande 
maanden ook al mochten doen.  
This Is The Muppet-Show !!!  
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10. C.V. De Duvelkus  (categorie GROEPEN) 
Laot de joeng mar foive, dan kenne de ouwelui mooi schoive. 
Na in 2020 als paradijsvogels samen met de kids weer mee te hebben gedaan met 
de optocht op Den Haaykaant, hebben wij de smaak weer te pakken. En wat is er 
fijner na twee Corona jaren van weinig contact weer met elkaar in verbinding te 
komen en lekker samen te foiven! 

 
10a. Blaaskapel De Zwervers 
Blaaskapel De Zwervers uit Raamsdonksveer (opgericht in 1985) treedt al jaren op 
bij tal van evenementen in de gemeente  (en ook daarbuiten).  
Met name in de aanloop naar en tijdens carnaval treden we vaak op bij alle leuke 
activiteiten, die dan georganiseerd worden in uiteraard het Faantelaand, maar ook in 
Potteschijtersland en op den Haaykaant  
Dit jaar doen we voor het eerste als Zwervers mee aan de mooiste optocht in onze 
gemeente, namelijk die van Den Haaykaant. In het verleden hebben we wel eens 
als gelegenheidsorkest samen met andere muzikanten deelgenomen, maar nu als 
De Zwervers. Ook hebben we jaren met veel plezier eerste de optocht gekeken om 
daarna op te treden bij diverse horeca gelegenheden oep Den Haaykaant.  
Iedereen veel plezier tijdens carnaval en tijdens de optocht. Je zult ons vast nog wel 
ergens anders tegen kunnen komen tijdens carnaval ergens in onze gemeente   
 

11. Jeugdraad  
Sinds een lange tijd hebben wij dit jaar weer een jeugdprins die regeert over Den 
Haaykaant, namelijk prins Teun. Samen met adjudant Mats en de gehele jeugdraad 
zijn ze te bewonderen op deze wagen. En niet zomaar een wagen, de jeugdraad 
rijdt dit jaar voor het eerst mee met hun nieuwe wagen.  
Laot ons als jeugdraad maor schoive dit jaar, want wij maken er een onvergetelijke 
carnaval van met elkaar! Natuurlijk wensen wij jullie ook een fijne carnaval toe en 
veel succes voor alle deelnemers van de optocht. Tot slot willen wij familie van 
Amelsvoort bedanken voor de hulp, die wij hebben gekregen en de ruimte die wij 
mochten gebruiken.  

 

    
 

 



 

 



12. C.V. De Speer (Categorie WAGENS A) 

De Piraten van CV de Speer zijn weer in het land, dus hou je bezit goed in de hand. 

Want met 20 van die kleine Speren op jacht, wordt het zeker feest vannacht! 

Na jaren zwerven tussen Potteschijter en Faantelaand zijn we eindelijk 

hier aanbeland. Hier in de Haaykant leggen wij met ons schip aan, om nooit meer 

weg te gaon! 

13. C.V.C. (Categorie INDIVIDUEEL) 

Ik doei veur de twidde keer meer op Den Haaykaant. Eerst bai de Leo's en nou gaoi 

ik ur alleejn tegenaon. Ik heb un klererek, meej te kleine kleerkus bai me, 

En de leus is; IK KAN UT NIEMEEJR AON, deh is un woordspeuling, deh is main 

act, allemaol succes in dun opstoet en tot ziens. 

14. C.V. Hats en Flats (categorie DUO) 
Laot ons mar schoive tussen kunst en kitsch – “een ode aon de Haaykaanterkes”  
Op de rotonde verschijnt over een aantal weken ons carnavalsmonument, het 
Haaykaanterke. Het monument staat synoniem voor de verbondenheid, de inzet en 
de creativiteit van vele Raamsdonkers tijdens Carnaval. Laat je vandaag door ons 
vereeuwigen als un echt Haaykaanterke in ons schilderij “een ode aon de 
Haaykaanterkes”.    

 

  



 
 
  



15. C.V. De Leo’s (Categorie WAGENS A) 
HalléééLOEIjaaaaadiejééééé  
Dieje corona hield oons een paor jaor in mineur…as ge nie oeppaste dan raokte ge 
baina in nun sleur.  
Mar wai gingen nie bai de hooibaole neer zitte en schove lekker deur.  
Bietje lasse, plèkke, verve, maauwe, nog meer maauwe, soms leek ut oep die loi 
daor oit Dun Haog.  
Die blaive ok mar maauwe over oitstoot co2, wai kraige ut ervan aon oonze 
maoge(n).  
Wai houwe wel van een lekker hopke koeijevlaai, biologisch oit de waai.  
Flink wè beeste en feeste, niks is oons te mal, bai oons Murie en oonze Piet is ut 
altaid bal.  
Karnaval oep D’n Haaykaant of stikstofbal, laot oons mar schoive in de koeijestal!!  
 

16. C.V. Krekwakwou (Categorie WAGENS A) 
Meej onze duiker schoive wai, Cv Krekwakwou, deur Den Haaykaant.  
In d’n zee vinden wai allerlai troep, die wai menge in onze plastic soep.  
Welkom in onze Ristorante di Plastica! 
 
 

 
  



 



 
17. C.V. Op Zenne Aopekop (Categorie WAGENS B) 
C.V. Op Zenne Kaant en C.V. de Aopekoppen.  
2 voormalige rivalen die dit jaar besloten hebben om de krachten te bundelen.   
C.V. op Zenne Aopekop neemt oe dit jaor meej naar het mooie Fraankrijk. Het land 
van wijn stokbrood en veulste veul toeristen. Kèkt oe ooge oit als ons mooi stukse 
fraanse cultuur aon oe vurbai komt.  
 

18. C.V. Dè Heurt Zo (Categorie WAGENS A) 
We ist toch lang geleej da d’n optocht is dur gegaon, en wai hebbe da verschrikkelijk 
gemist. Wai stonden wir meej veul gelal in d’n hal dees jaor, en wai laote da gèère 
aan gullie zien. ’t Is namelijk ieder keer wir un kai groot fiske langs d’n route. En des 
ok waarom wai es CV oit Maoneblusserslaand al sinds oons onstaon meej veul 
plezier meej lopen in d’n opstoet van d’n Haaykaant. En dees jaor schoive wai dan 
ok meej ons sahara zaant dur d’n haaykaant. ’t Is dees jaor oons 5de waoge, en 
tevens ok oons grootste waoge tot nou toe. Dus wai zen d’r wir heul erg trots op, en 
wai hoope da gullie oons egyptisch woage net zo mooi vind as wai.  
Vur nu unne kai gezellig carnaval gewenst, en gullie zie oons vanzelf tijdens d’n 
opstoet. 3X ALAAF CV Dè Heurt Zo!  
 
 

 
 
 

  



 
 

 



19.Jozef de Bont (Categorie INDIVIDUEEL) 
Een tipje van de sluier… 
Mijn creatie is een verzameling van op 1 volgende cijfers in 1 zin verwerkt. 
Op plaats 1: wij 2 en hullie 3,4en met 5en,6 dagen,7 keer tot 8 of 9 uur carnaval. 
 Anders omschreven/vertaling..........op plaats 1:wij twee en hullie drie, vieren met 
vijven, zes dagen, zeven keer  tot acht of negen uur carnaval. 
...............hoe krijg je het verzonnen 
 

20. D’n Dieje van D’n Dieje (categorie DUO) 
As oew haor mar goed zit. 
Kende dè… dè oew haor nie goed zit? 
Jááá??? 
Nou… wai nie!! 
 

 
 

 

     



 
 

  



21. C.V. De Démelaers (Categorie WAGENS B)  

De Démelaerkes hadden er zin in hoor! Na 2 jaar aanmodderen vanwege Corona, 
konden we eindelijk weer aan de gang. De plannen waren groots, en de goesting 
niet minder groot. Vol goede moed trokken we naar het terrein van Koopmans om 
de kar op te gaan halen en deze naar Peter en Martijn Verschuren te brengen.  
  
We raakten licht van slag toen we op het terrein op zoek gingen naar onze kar. We 
vroegen het nog na in de groep: “hier stond ‘ie toch”. Iedereen wist het zeker.  
DAT was zijn plekje. Daar hadden we hem onder zijn zeiltje gestopt en een plekje 
gegeven. En toen werden we toch een beetje zenuwachtig? Waar is ‘ie dan?  
  
We zochten, op het terrein, in de bouwhallen, maar vonden niks. En we gingen op 
onderzoek uit. En we vroegen het na. Bij Arian, bij Sjaak, Bij Tim, bij Rien. En we 
schakelden andere verenigingen in. En we vroegen het via Facebook. We werden 
zelfs benaderd door de krant. Het leverde niks op.   
  
Ons karretje is verdwenen, onvindbaar, kwijt, gejat, geleend, verplaatst, er is oud 
ijzer van gemaakt. Of wat dan ook. We zijn hem kwijt! Waar hij is?   
  

Het is voor ons 1 groot vraagteken!  
  
Den Haaykaant zou den Haaykaant niet zijn, als er geen hulp kwam. Vanuit diverse 
hoeken kregen we een aanbod om een andere kar te lenen. Van den Haaykaant tot 
aan het Potteschijterslaand kwam hulp. En alleen om die reden kunnen we nu 
meedoen, dankzij een geleende kar van C.V. Op Zenne Kaant. Onze dank naar 
deze groep is enorm groot!  
  
Maar toch zit het ons niet lekker. We balen. We hebben geen rust zolang we onze 
kar niet terug hebben. En daarom wagen we in deze optocht nog één finale poging. 
Nog 1 zoektocht naar onze kar! We zetten alles op alles om de kar terug te vinden. 
We hebben zelfs speciale hulp ingeschakeld van een gerenommeerde 
rechercheur.   
  
Wai zuuke naor ooze kar langs alle deuren, daorom schoive wai Inspector 
Demelaer naor veuren!  
  
Zuuktegulliemeej?  

 

    



 

  



22. C.V. De Vijfkus (categorie DUO) 
Wij “ver”schoive ons in d’n tijd!! 
Wij komen vanuit een zeer lange tijd geleden, en willen graag in de 20e eeuw 
stappen. Vandaar dat wij de tijd her en der hebben vergaard.  
Van klein tot groot.Van mooi tot lelijk.Van kapot tot heel. 
Wij zouden ons graag “ver”schoive met al onze klokskes. Kun jij ons daarbij helpen? 

 
23. C.V. De Party Boys (Categorie WAGENS A) 
Met onze prins carnaval vaan het afval laand verschuiven wij ons 
carnaval van de vuilnis belt naar Den Haaykaant. 
Voor ons is afval schuiven een lust, Haaykaanters gooi al die handjes 
in de lucht! En feest mee met onze raad van afval dit jaar mee carnaval. 
Alle klikos aan straat! 

 
24. C.V. Poar Neem’n (Categorie WAGENS A) 

CV Poar Neem’n gaat deze carnaval terug naar 
hun kindertijd. Ze Neem’n het ervan in de mooiste speeltuin van Den 
Haaykaant. Een Poar keer van de glijbaan en lekker ravotten in de 
zandbak! Laot ons maor schoive wanneer wai in den speultoin zijn, 
schommelen en wippen vinden wai zo fijn! 
 
 

 
 





25. C.V. Huub van Beers (categorie DUO) 
Laat ons maar schoive  
Dit geld ook voor CV Huub van Beers    
Want na 3 jaar geen optocht op Den Haaykaant door slecht weer en corona 
epidemie is het vandaag gelukkig weer een carnaval, zoals we het horen te vieren, 
met de optocht op zaterdagmiddag. Dit jaar is CV Huub van Beers voor de 4de keer 
aanwezig in de optocht en ben blij u weer te ontmoeten.  
Zoals u zult zien, hebben ook wij letterlijk en figuurlijk 3 jaar in de put gezeten maar 
nu maggi dus schoive moar! Iedereen veel plezier toegewenst! 
Alaaf CV Huub van Beers  
 

26. C.V. Ginnekaans  (categorie GROEPEN) 
We hebben even geduld moeten hebben, maar eindelijk mogen we weer een 
optocht lopen. Nadat we bij de vorige optocht bijna uit onze jas waaide, heeft 
vriendje corona ons een hele tijd in bedwang gehouden.  
Maar eindelijk zijn we verlost van zijn greep en mogen we weer ouderwets los. Wij 
Ginnekaans, hebben in die tijd niet stil gezeten/gelegen en zijn we inmiddels flink in 
aantallen toegenomen. De toekomst van Ginnekaans is voor de komende 20 jaar 
weer veilig gesteld en daarom gaan wij het aan onze kroost even goed voordoen.  
Met ons prachtig karretje, die wij zoals vanouds bij Pullens in elkaar hebben 
geflanst, gaan wij de straten van Den Haaykaant weer onveilig maken. Wij hopen 
natuurlijk dat wij onze naam geen eer aan gaan doen en alle prijzen gaan binnen 
harken. Ons rest dan ook niks meer dan om iedereen een succesvolle optocht en 
een prachtig carnaval toe te wensen!  
 

  



 
 

  



27. C.V. De Taptrappers (Categorie WAGENS A) 
Carnaval of Pride, agge mar oe zelluf zijt! 
 
Carnaval en de Pride zijn twee prachtige evenementen in ons land. Eén 
voornamelijk onder de rivieren en één boven de rivieren. Eigenlijk in de rivieren, in 
de grachten van Amsterdam. Het zijn twee totaal verschillende gebeurtenissen, 
maar tóch zien wij daar een aantal gelijkenissen in. Het is er 1) feest! en 2) ge kan 
lekker oe zelluf zain! En dat is het belangrijkste wat er is. Ingewikkelder hoeven we 
het niet te maken. 
 
En daarom vaart in februari 2023 de Haaykaant Pride door de wateren van ons 
durpke. Laat u meeslepen onder de klanken van YMCA van de Village People.  
De Oude Melkhaven wordt weer open gegooid, 't Singeltje, 't Kanaoltje...  
Schip Ahoy voor de Haaykaant Pride! 

 
28. C.V. De Zuipcikinders (Categorie WAGENS B) 
(One-man dweilband, ondersteund door dweilkapel de ZC-schoivers)  
Na jaren van repeteren is het dit jaar de uitgelezen mogelijkheid voor onze 
dweilkapel om ons naar het publiek van de Haaykaantse optocht te presenteren. 
Want zeg nou zelf, een dweilkapel met alleen schoiftrombones in een optocht met 
als motto “laot ons maar schoive” kan alleen maar een succes worden. Toch?  
  
We hebben naast muziek ook een choreografie en act ingestudeerd om het publiek 
te vermaken. Door de drukte van het bouwen is het oefenen er een beetje bij 
ingeschoten maar dat zal wel goedkomen. Toch?  
En mocht het e.e.a. niet helemaal goed uit de verf komen dan kunnen we altijd 
terugvallen op het vertrouwde recept van een ouderwetse polonaise.  
Alleen is dan de vraag, gaan we dan wel de goede kant op?  
“We schoiven en maoke geluid, maar gaan we nou veur- of achteroit?”  

 

 

 



 

 

  



29. C.V. Oké (Categorie WAGENS A) 

Wij heten u van harte welkom bij de finale van het Haaykaants boksgala 2023!  

Na maanden van voorbereiden en alle knock out fases te hebben overleefd, betreed 
Nico de Natte onder begeleiding van zijn manager en geldschieter Don King dan 
eindelijk de ring. Gaat hij gestrekt door een directe linkse of weet hij 7-voudig 
Haaykaants bokskampioen Henk de Hikker uit te schakelen? 
In dit kolkende sportpaleis gevuld met fans van de Hikker is de keuze al gemaakt, 
maar waar zet jij je geld op in?  
Nico de Natte, ons kampioen, zolang Don King maor schoift meej z'n poen! 
 

30. C.V. De Kloempestoempers  
Als afsluiter van de optocht ziet u hier de Raad van Den Haaykaant: De Raad van 
11-tal. Ze begonnen als prutsers in de wei, maar nadat hun talent zelfs bij een Sjeik 
in het Midden-Oosten opgevallen was, nam hun carrière een serieuze vlucht. Om 
vervolgens weer even snel in een duikvlucht te veranderen nadat deze geldschieter 
met de Midden-Oosterzon weer vertrok. Nu rest deze groep talenten enkel nog een 
verlaten voetbaltribune. Desondanks graag de handen op mekaore vur onze Prins: 
Prins Joris d’n Ongeslepene en zijn Raad van 11-tal! 

 
 

  



Hoofdadverteerder Stichting Raamsdonkse Karnaval 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAOT ONS MAR SCHOIV€  

  

Is den optocht voorbij? Bende al bekomen van alle 
prikkels en indrukken? Zitte er vol van en hedde nog 
een paar centen in de zak? Bedenk dan nog maar 

eens dat alles wat je zojuist gezien hebt zelf 
gefinancierd is door de leden van de CV's! Met 

andere woorden: wilde een vrijblijvende donatie doen 
aan de SRK om onze veelal jeugdige deelnemers 
financieel te steunen: gebruik dan de QR code op 

deze pagina.  
Alvast kaai bedaankt en tot volgend jaor!  

  

 
  

 


