
CARNAVALISTEN MET
EEN HART VOOR

COLLIN

Niet alleen feesten maar ook
ons hart laten spreken

SNOLLEBOLLEKES

Het fenomeen nu in het 
carnavalkrantje van 2022!

Toch een feestje?

EINDELIJK HET
RECEPT VAN DE

VISSOEP

We laten het geheim los in
dit carnavalkrantje
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Toch een
feestje?
Beste carnavalisten,

Rare tijden, het is heel veel gezegd het 

afgelopen jaar. Geen evenementen, geen 

bals, geen stoet, carnaval zien we weer 

aan onze neus voorbij gaan.

We moeten ons vasthouden aan het beetje 

dat we wel hebben, de cafés die af en toe 

eens een carnavalnummer durven draaien, 

de karrebouwers die toch bleven doordoen 

tegen alle voorspellingen in en de 

gesprekken met vrienden over 

carnavalervaringen van vorige jaren.

Ook bij het Hof Der Prinsen heeft corona 

flink wat schade toegebracht. Geen 

kapittel, geen kindercarnaval, verkiezing 

Jeugdprins en Prinses ondanks alle 

voorbereidingen.

Maar er is licht aan het eind van de 

tunnel. we mogen al meer dan vorig jaar. 

we hebben in oktober met de “apres 

skifuif” en het evenement “ieder wat wils” 

van Thierry Desmit in samenwerking met 

de heistse cafés toch al een klein 

proevertje gekregen van hoe we er 

tegenaan zullen gaan als alles weer open 

mag.

"We krijgen dit jaar opnieuw een

Prinses" - Prins Gevi



Laat ons alles
geel & groen 
kleuren

Dit jaar gaan we echter carnaval niet helemaal aan 

onze neus laten voorbij gaan. We hebben in ons 

krantje dan ook een soort alternatief programma 

opgemaakt. Daarover verder in dit krantje meer.

EINDELIJK kunnen we kandidaat Mirjam tot prinses 

kronen. Dat heeft ze toch wel dubbel en dik 

verdiend. Geen tegenkandidaat maar toch overal 

aanwezig en altijd goedgezind. en met haar filmpjes 

op facebook kon ze ons toch iedere keer een 

moraalboost geven.

Jammer genoeg geen stoet voor haar, maar prins 

of prinses ben je niet voor 3 dagen maar voor een 

heel jaar. Dus nog tijd genoeg om zich volledig te 

geven. 

Hierbij zou ik toch ook even de Carnavalisten 

willen aanspreken om eind deze maand en de 

eerste week van maart 2022 alsnog de straten 

van onze gemeente groen en geel te laten 

kleuren. Niet alleen als steun en medeleven te 

betuigen aan alle karrebouwers, cafébazen, 

organisatoren van evenementen, en de 

duizenden carnavalisten die ieder jaar weer 

zonder klagen of zagen er alles voor doen om 

van carnaval een feest te maken tot wat het 

vroeger was en volgend jaar weer zal zijn.

Aan elk van jullie bedankt en hopelijk kunnen we 

in 2023 weer met een serieuze knal het carnaval 

in heist terug vieren zoals anders.

Hierbij sluit ik af met een drievoudig ALAAF ALAAF ALAAF

Prins Gevi, voorzitter van Het Hof Der Prinsen

Vissersmis 2014

Stoet 2006 Klakkerbier 2019



Volgens de rechter
moest ik je wormpjes
behandelen met het

corona vacine



Zie je gie ni bang voe de corona da?

Benink zen ier allenemo stella!



ONS            VOOR
COLLIN
OMDAT CARNAVAL MEER IS
DAN FEESTEN ALLEEN

Collin is een jongeman van 2,5. Hij werd
totaal onverwacht geboren aan 32 weken.
Met een gewicht van 1,985 kg. Aan deze
vroeggeboorte heeft hij hersenschade
(cerebrale parese) over gehouden. Bij Collin
uit zich dit vooral in een fysieke beperking.
Hij kan niet stappen, kruipen of zelfstandig
zitten. Hiervoor heeft hij een rolstoel met op
maat gemaakt zitje. Door intensieve
therapie (4x kinesitherapie, 4x ergotherapie
en 3x logopedie per week) heeft hij al veel
bijgeleerd. Hij kan rollen en sluipen (op zijn
armen). Momenteel zijn we heel hard aan
het oefenen op communicatie. 
Hiervoor heeft de mama ook een cursus
smog gevolgd om Collin nog beter te
ondersteunen. Robin kon al smog. Kort
samengevat functioneert Collin momenteel
motorisch op een leeftijd van een baby +/- 6
maanden. Mentaal is hij goed mee met zijn
leeftijd. En vertoont hij alle peuter/kleuter
kuren zoals een 'normaal' kind. Om hem
mentaal de beste kansen te geven willen wij
graag HBOT therapie opstarten. 

Hierbij brengt hij meerdere malen een
uurtje door in een hyperbare zuurstofkamer.
Dit zorgt ervoor dat de delen in zijn
hersenen die nu niet of slecht doorbloed
zijn, dan een betere of zelfs normale
doorbloeding krijgen. Waardoor hij terug
ruimte creëert in zijn hoofd om bij te leren.
Vooral mentaal en op vlak van spraak zou
hem dit dus goed kunnen helpen. 

hetzij de bekwaamheid van een persoon of een machine
om een specifieke functie uit te voeren, hetzij een
holistische definitie van het menselijk
aanpassingsvermogen om verschillende situaties te
overwinnen. 

Dit leidde tot een onderlinge samenhang van menselijke
fitheid en aantrekkelijkheid die wereldwijd industrieën
creëerde voor fitness en fitnessapparatuur. Met betrekking
tot een specifieke functie wordt fitheid toegeschreven aan
personen die aanzienlijke aerobische of anaerobische
bekwaamheid bezitten, bijvoorbeeld kracht of
uithoudingsvermogen. Een holistische definitie van fitheid
wordt beschreven door Greg Glassman in het tijdschrift
Crossfit als verhoogde werkcapaciteit binnen langere tijden
en modale domeinen. 

Het beheersen van verschillende onderdelen van fitheid
omvat kracht, uithoudingsvermogen,
inspanningsvermogen, snelheid, evenwicht en coördinatie
en de mogelijkheid om de hoeveelheid werk tijdens een
bepaalde tijdsperiode te verbeteren.



COLLIN: HET
ZONNETJE IN

HUIS

Toen Heidi op 28 Juni 2019
werd opgebeld met de
boodschap dat Collin in Pelt
geboren was. Te vroeg, maar
zeer welkom.
Niemand kon vermoeden
dat deze blijde gebeurtenis
een zeer grote impact zou
hebben in het leven van vele
mensen. In de eerste plaats ,
het leven van de ouders,
grootouders en alle
familieleden. 

Vanaf de eerste levensuren
zou blijken dat Collin zeer
veel zou nodig hebben.
De couveuse zou zijn eerste
thuis worden.
Na een verblijf in het
ziekenhuis in Pelt mocht
Collin overgebracht worden
naar de neonatale in het
ziekenhuis van Brasschaat. 
De verhuis gebeurde met de
ziekenwagen, waarin de
couveuse stond. Het was dus
een hele onderneming om
Collin ter plaatste te
brengen. 

Nu zijn wij halfweg
December 2021. Collin is
twee en een half jaar oud.
Een flinke jongen. Maar de
vroeggeboorte heeft zijn
sporen nagelaten. Vele
onderzoeken, testen enz.
Artsen, verpleegkundigen
en medisch personeel
hebben het beste van
zichzelf gegeven om Collin
een confortabel leven te
geven. 

Hij gaat naar de
kinderopvang, waar hij
zich verder ontwikkeld
onder het toezicht van
bekwaam en zeer
toegewijd personeel. Hier
kan hij zich uitleven.
Regelmatig komt Collin
met vakantie naar Heist.
Naar zijn oma Heidi, meter
Hannne en ooms Thys en
Cor. 

Ook hier is hij het zonnetje
in huis. 
Wandelen, vanuit zijn
speciale rolstoel genietend
van de goede zeelucht. 

Hem zo te zien maakt ons intens
gelukkig.

Dank aan iedereen die steunt via
een hart voor Collin.

Tekst geschreven overgrootvader
Oswald Lecluyse

BE29 0837 8969 2864

Steun de aktie

Een           voor Collin





DRUKKERIJ - PRINT & KOPIE
PAPIERWAREN

 
 

KURSAALSTRAAT 41/43 - 8301 KNOKKE-HEIST
T 050 51 20 94 - INFO@EDDY-DRUK.BE

WWW.EDDY-DRUK.BE maandag en dinsdag gesloten



HET ONTSTAAN VAN CARNAVAL, 
HOF DER PRINSEN EN DE HEISTSE 
ROOSJES
door Francoise De Vreeze 
Foto's Sincfala en andere

Carnaval 1973
Desutter, Manu | De Corte, Robert | De 

Grauwe, Karel | Mattelaer, Eugène | 
Vandecasteele, Betty | Dogimont, Leon

Neem mee een 
kijkje in de 

geschiedenis van 
ons cultureel 
erfgoed van

Knokke-Heist
Zoals jullie allemaal weten, of niet (en dan 
lees je dit artikel) is carnaval ontstaan in 
Heist tussen de vissers! Tijdens de 40-
dagen durende periode van vasten mocht 
je geen vlees eten en net voor vasten 
legden vissers en reders voorwaarden vast 
op café. Dat werd uitbundig gevierd met 
goed gevulde pinten en grote praat of was 
het omgekeerd?

In 1928 speelden de Plakkers (stukadoors 
uit de bouw) en de Vissers hun eerste 
gemaskerde voetbalmatch. Daaruit is de 
Zeemeermin ontstaan die vooral aanhang 
vond bij de vissers en de Strandleeuwen die 
bestonden uit vele plakkers. Het 
Zeemeerminnebal werd gelanceerd voor 
het eerst in 1929!

De carnavalstoet vond zijn oorsprong in 
1951 op een dinsdagavond. Een fanfare 
met in hun kielzog de nieuw 
afgestudeerde vissers met hun 
mentoren. Muzikanten kregen eet- en 
drankbonnen, vissers en hun vrouwen 
deelden gratis tong uit. Je kan je wel 
inbeelden dat ze van heinde en ver 
kwamen om mee te vieren met dit groot 
feest. 

"Wat was het ook 
al weer dat ik hier 
kwam doen? Als 
carnavalist ben ik 
hier om voluit te 
leven."



Kursaalstraat 21
Knokke-Heist - 050 51 10 97

 
Flowers & Coffee



Tienduizenden toeschouwers kwamen kijken 
naar de carnavalsstoet die bestonden uit een 
zestigtal wagens en gemaskerde groepen. 
Het ziet er natuurlijk heel anders uit dan 
meer dan 50 jaar geleden maar 1 ding is nog 
altijd gebleven. De prins(es) of keizer rijdt op 
kop in een bierpot of een boot 
tegenwoordig. Keizer wordt je als je drie 
opeenvolgende jaren na elkaar gewonnen 
hebt. Geen gemakkelijke klus, ik kan ervan 
mee spreken! Maar de vriendschap, de 
nieuwe mensen die je leert kennen, de 
verbondenheid, warmte, … blijven 
levenslang mee gaan. Op 11/11 om 11u11 
start carnaval waar nieuwe kandidaten 
voorgesteld worden, waar ook de nieuwe 
jaarlijkse pin wordt voorgesteld. Deze wordt 
dan getoond in alle cafés. 

HET ONTSTAAN VAN CARNAVAL, HOF DER PRINSEN EN DE HEISTSE ROOSJES
DEEL 2

"Van notaris, 
dokter tot 
metaalbewerker 
en vissers. 
Carnaval vier we 
samen"

Schepen Robert De Corte organiseerde ism 
de gemeente de eerste kinderstoet op 
zondagnamiddag in 1959. Kinderen deden 
mee aan tekenwedstrijden om zo leuke 
prijzen in de wacht te slepen. Nu ik eraan 
denk, won mijn broer, den Alex, Balou, ook 
eens de derde prijs! De carnavalstoet werd 
steeds groter en groter elk jaar want het 
gemeentebestuur liet ook andere wagens 
toe met andere thema's en ook de 
volwassenen mochten deelnemen. 

De link met de visserij is nooit weg geweest 
want op zondagmorgen wordt er ook nog 
altijd een vissersmis gehouden ter 
nagedachtenis van de verdronken vissers. 
Elk jaar vindt er ook een bloemenhulde 
plaats op het Vissershuldeplein, waar sinds 
1964 het Vissersmonument staat. 

DE KEIZER STAAT 
ER NIET TUSSEN

DIE STELLEN WE 
NOOIT AF!
Als je prins(es) wil worden, moet je 
je inschrijven bij het 
gemeentebestuur voor 31/12. 
Meestal starten de campagnes 
tussen juni en oktober, dat hangt 
van jezelf af. Twee weken voor 
carnaval is er een prinsenbal waar 
de verkiezingen plaats vinden en 
waar de karren hun volgnummer 
voor de stoet trekken. De zaterdag 
voor carnaval worden de regerende 
prins(es) en hun roosje/jonker 
afgesteld en de nieuwe aangesteld. 
Waarom staat de keizer er niet 
tussen? 

Die wordt nooit afgesteld! En je 
krijgt de sleutel van je gemeente uit 
handen van de burgemeester, want 
dan regeer je gedurende de 
carnavaldagen. Je moet er ook voor 
zorgen dat alles ordentelijk 
verloopt, bij geschillen of ruzies, 
tolereren de mensen dat de 
regerende prins(es)/keizer orde op 
zaken zet. Er wordt ook verwacht 
dat je langs gaat bij de scholen en 
de rusthuizen. Zware taak soms, hé 
keizer Bieze 1, heeft hele middag 
met Georgette gedanst! Ik denk dat 
ze goed geslapen heeft en vooral 
gedroomd.  

Carnaval Heist Febr. 1982.
 Foto : Wijlen Juul De Vocht

door Francoise De Vreeze 
Foto's Sincfala en andere



www.judoclubheist.be

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.judoclubheist.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR2QqmZDGdy3TtgX5ieXgasb-Xh30U-LCDjmmk2Mn1CXXq-yUkzIGXt_6qc&h=AT1IgmQVXdbYwSBf3rRWuKM0mZ-U-ru9kfb-rLZ44Lb8-6sLtTeaUw0ZRczxu1qKSou_cLG_pfq5Ytg_vyf91cDgr-qnCf2lNJMlgUJAHEoUD4W2BbGEIKldkZhgEcDUJD922g1v6QhSftEG00Q


In het jaar 2005 is het Hof der Prinsen 
(HDP) geboren op initiatief van Geert ‘Prins 
Geert’ Deman en uit het feit dat men alle 
prinsen, prinsessen en keizers wou 
verbinden. Het HDP zorgt ook voor het vele 
werk achter de schermen. Ze begeleiden de 
kandidaten prins(es)/keizer door meter- en 
peterschap. Ze organiseren kindercarnaval, 
verkiezing jeugdprins(es), het kapittel,… met 
verschillende andere partners. Ze zorgen 
voor een mooie samenhang tussen 
carnavalisten, het gemeentebestuur, 
karrenbouwers, cafés, organisatoren,… Ik 
heb zelfs gelezen dat ze dit jaar alle 
carnavalgroepen die ingeschreven waren 
voor 2022 en beloven mee te doen in 2023, 
willen belonen. Ook hun carnavalsboekje 
wordt gretig gelezen! Met grote dank aan 
alle sponsors. Momenteel is Tom 'prins Gevi' 
Ghevaert de voorzitter van het HDP (je 
weet wel, van die schildersfamilie). Ze zijn 
goed bezig, met een nieuw elan gestart vorig 
jaar en op naar de toekomst. 

HET ONTSTAAN VAN CARNAVAL, HOF DER PRINSEN EN DE HEISTSE ROOSJES
DEEL 3

"Vier bij ons 
nooit carnaval 
zonder klakker!"

Je hebt als prins/keizer ook een steek, dat is 
die rare hoed! En als er drie pluimen in 
zitten, dan ben je regerend prins of keizer. 
HDP heeft gekozen om geen pluim meer te 
dragen in hun steek. En de prinses, die heeft 
een kroontje natuurlijk! Een lint hebben ze 
allemaal, alsook een scepter. Die moet je 
stevig bij je houden want iedereen probeert 
die eens mee te nemen. Als je plassen moet, 
geef je dat best aan je materiaalmeester, die 
moet dat bewaken met zijn leven. Ik denk 
dat prins Kavi hem eens kwijt was,… Je pak 
is de laatste jaren altijd geel/groen en als 
keizer is alles wit (gelukkig bestaat dat, 
vanish, top product, potten van gebruikt). En 
je klakker he, geen carnaval zonder klakker, 
dit is een lang plankje met aan elke kant een 
korter plankje waarmee je dan 'klakkert'. Dit 
is iets typisch voor Heist-aan-zee, nergens in 
België vind je dat terug. Wat de oorsprong 
is? Voer voor de volgende keer, alleszins 
herinner ik mij een verhaal over Camiel 
Warnez en de legende van de vloot uit de 
jaren 1500! 

DE ROOSJES?

En last but not least kwamen de 
Heistse roosjes tevoorschijn, de 
orde werd gestart in 2016 op vraag
van Djamilla. Jessica Ghijs is 
momenteel onze voorzitter, zij was 
roosje in het jaar 2013. Wat is een 
roosje vraag je? Is dat ook een 
prinses? Nee hoor, een roosje wordt 
gekozen door een Prins of Keizer. 
Vroeger was dat juist NIET hun 
vrouw maar tegenwoordig wordt dat 
wel meer en meer gedaan ;). Ze 
moet natuurlijk nog willen he! En als 
het een Prinses is, dan is het een 
jonker. Alhoewel dat ook niet meer 
van deze tijd is, dus het is een 
roosje of een jonker, vrij in te vullen 
wat je wil zijn met carnaval hé VIC!? 

Weet jij wie dit zijn?

door Francoise De Vreeze 
Foto's Sincfala en andere



VISSERIJ VOOR CARNAVAL



Zeedijk 194, Knokke-Heist
050 51 65 89

info@restaurantatsea.be



HET ONTSTAAN VAN CARNAVAL, HOF DER PRINSEN EN DE HEISTSE ROOSJES
DEEL 4

Wat doen zij eigenlijk die Heistse 
roosjes? Wat alle moeders doen he: 
kostuums wassen, strijken, eten 
voorzien, zorgen voor een net pak 
voor hun prins, hun steek helpen 
zoeken of de pins goed op de lint 
plaatsen, zorgen dat iedereen naar 
het toilet geweest is VOOR ze aan 
de stoet beginnen, knop aannaaien, 
jeugdprins- en prinses entertainen, 
… de lijst is gewoon te lang om hier 
helemaal op te sommen. 

We doen ook aan vrijwilligerswerk: op 
kerstmarkten gestaan, fietsen per opbod 
verkocht, raamschilder wedstrijd 
georganiseerd,… zodat er geld in het 
laatje komt en dat wordt dan aan goede 
doelen geschonken. . Achter een grote 
prins(es) of keizer staat er ook een sterke 
vrouw. Ik zal hier maar afsluiten als 
regerend roosje Françoise. Ik was 7 bijna 
8 jaar toen ik de eerste keer mee liep in 
de stoet, dat is vele tientallen jaren 
geleden. Hopelijk kan ik in 2023 mijn 
40ste stoet meelopen samen met alle 
andere carnavalisten. 

door Francoise De Vreeze 
Foto's Sincfala en andere



In vijf jaar tijd is Snollebollekes uitgegroeid tot de

populairste feestact van de lage landen met hits als

‘Vrouwkes’, ‘De Vloer Is Lava’, ‘Springen Nondeju’ én,

de grootste feesthit sinds bittergarnituur, ‘Links

Rechts’. Van de Ravelingen tot Ziggo Dome, van

festival tot koeienstal en of het nu sprotjesmaandag is

of in onze caranavlstoeten: altijd en overal gaat

iedereen van links naar rechts.

Ook de lijst met successen van Snollebollekes puilt uit

met prijzen als een Buma NL award, meerdere Party

Awards, een top 2 hit in Vlaanderen, nummer 1 in

zowel de Carnaval Top 100 van Sea Fun als de Q-

Music Top 500 Van Het Foute Uur, gastartiest bij De

Toppers en 300 live shows per jaar. Jammer vandaag

niet meer betaalbaar voor onze carnavalbals!

In 2019 kwam daar een unieke prestatie bij.

Snollebollekes werd de eerste feestact ooit die

GelreDome in Arnhem uitverkocht. In minder dan een

uur gingen 30.000 tickets voor ‘Snollebollekes Live In

Concert’ als warme Brabantse worstenbroodjes over

de digitale toonbank. Ook de daarna aangekondigde

tweede show verkocht in no-time uit. Voor de verkoop

van in totaal 60.000 tickets kreeg Snollebollekes een

tegel op de Walk Of Fame van GelreDome. Vorig jaar

deed Snollebollekes er nog een schepje bovenop met

vier keer ‘Snollebollekes Live In Concert’ in

GelreDome. 
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Al meer dan 25 jaar ga ik gaan carnavallen, heb bijna

alle stoeten meegedaan. Sinds 2011 bouwen Keizer

Danny en ik, met onze carnaval groep “WIEDER” een

kinderkar. Al zoveel jaren blije-en gelukkige kinderen

zien, daar doen we het voor.

Als carnavalist maak je leute en plezier en drink je een

pintje bier.

Carnaval vier je niet alleen, maar met al je eigen –en

nieuwe vrienden om je heen.

Hey ik ben
Mirjam!

K A N D I D A A T  P R I N S E S  2 0 2 2

Het is reeds van 2008 dat Heist een 

prinses carnaval heeft gehad.

Voor een Prinses carnaval die zich met 

hart en ziel zal inzetten voor Heist 

carnaval….

Ik sluit af met een 3-voudig 

Alaaf Alaaf Alaaf



Binnenkort in de Pannenstraat!

Jaarlijks organiseert het cultuurhuis een 
creatieve wedstrijd in de kleuter- en 
lagere scholen van Knokke-Heist. Vanaf 
2022 is er een gloednieuw project: De 
Klasparade. Klassen worden uitgenodigd 
om een minipraalwagen te bouwen. Met 
deze praalwagens wordt een online stoet 
gehouden. 

Deze stoet kan je bekijken op deze pagina tijdens 
de Krokusvakantie. Bovendien staan de 
praalwagens te pronken in de etalages van heel 
wat handelaars in Heist. Het is een leuke wandeling 
die je van het ene kunstwerk naar het andere leidt. 
Er zijn bij de deelnemende zaken, toerismekantoor 
en cultuurcentrum flyers te verkrijgen met alle 
informatie over dit project. Toeschouwers kunnen 
ook punten uitdelen en bepalen zo mee wie de 
hoofdwinnaar wordt van deze creatieve wedstrijd.







Heistlaan 430, 8301 Knokke-Heist
Tel.: +32 50 53 96 53

Mob.: +32 496 43 25 03
E-mail: burggraevekurt@telenet.be

 

Leo Dewaele
E R E  G E M E E N T E R A A D S L I D

K N O K K E - H E I S T

mailto:burggraevekurt@telenet.be


ONZE 
VISSOEP

2 stengels selder, in grove stukken
1 ui, in grove stukken
diverse soorten Zeebrugse vis, gefileerd + de graten 
apart
1 kruidentuiltje (tijm, laurier, peterseliestengels)
1 l water
1 handje kervel
1 handje peterselie
enkele takjes dragon
350 ml room
enkele druppels citroensap
boter
cayennepeper
zout,
een flinke geut pastis

Elk jaar maken we met het Hof Der Prinsen een 
heerlijke vissoep met een geheim recept van Prinses 
Vera. Het soepje geven we dan gratis weg voor wie 
er wil. Maar er staat altijd een spaarpotje voor het 
“goede doel”.  Volgend jaar gaan de opgehaalde 
bijdrage naar "Ons HART voor COLLIN".
Dit jaar geven zetten we voor alle carnavalisten ons 
recept in het Carnavalkrantje.

Maak eerst een visbouillon van Zeebrugse vis. Smelt 
een klontje boter in een grote pot op het vuur. Doe de 
selder, de ui, de visgraten en het kruidentuiltje er in. 
Kruid met peper en laat garen onder deksel. Zet het 
geheel vervolgens net onder met water. Laat 20 
minuutjes sudderen met een geut pastis op een zacht 
vuurtje.

Hak de peterselie, de kervel en de dragon fijn. Maak 
een keukenhanddoek nat onder de kraan, wring uit en 
leg er de fijngehakte kruiden op. Zeef nu de 
visbouillon, voeg de room toe en breng de soep 
opnieuw aan de kook.

Snijd de vis in reepjes. Voeg deze net voor het 
serveren bij de soep. Kruid met peper en zout en fris 
de soep op met enkele druppeltjes citroensap. Neem 
nu de keukenhanddoek met daarin de kruiden en 
wring deze uit boven de soep. Serveer de vissoep met 
stukjes heerlijk tong van onze eigen Heistse vissers.

Het recept:



Wieder!
Als dromen werkelijkheid worden

Pannenstraat 113
Knokke-Heist







050 67 84 20
 

Graaf D'urssellaan 9,
8301 Heist aan zee
Tel :  050 51 32 13

 

https://www.google.com/search?q=moeder%20babelutte&source=lmns&bih=664&biw=1536&rlz=1C1CHBD_nlBE872BE882&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj-r4WWpfD1AhXVO-wKHXwaCfsQvS56BAgFEDA&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=17119747648471816322&lqi=ChBtb2VkZXIgYmFiZWx1dHRlIgOIAQFItICatP-sgIAIWhoQABABGAAYASIQbW9lZGVyIGJhYmVsdXR0ZZIBDmNob2NvbGF0ZV9zaG9wqgElCgsvZy8xMjBodGo0OBABKhQiEG1vZWRlciBiYWJlbHV0dGUoAg&rlst=f#


www.carnavalheist.be



Vrijdag 25 februari

20.00 Top 100 Afterparty in Café Terminus
20.00 Afterparty Top 100 in Café De Bolle
20.00 Top 100 Afterparty in Café Den Oosthoek
20.00 Top 100 Afterparty Café Des Sports
20.00 Top 100 Afterparty in Café De Meerpaal

12.00 Carnaval TOP 100 op de 106.2fm of digitaal 
via www.seafun.be of via diverse radio app.
Dit jaar ook on-tour in de diverse carnaval cafés. 

 

Zaterdag 26 februari
11.00    Aanstelling Prinses Mirjam en opname van Keizer Bieze in het Hof
Der Prinsen. In de Zaal Ravelingen.
20.00    Bal van de Plakkers in Café Den Oosthoek
20.00    Box ’n Bier Test – Café Terminus
20.00    Flugelparty met DJ Cee Fisee in Café De Bolle
20.00    Bal populair in Café De Factory
20.00    Carnavalbal met Ploatjesdraaier Roels – Café De Meerpaal
20.00    Feest in de Tent / Feesthut XXL - Zaal Ravelingen

 

Zondag 27 februari
10.00   Vissersmis in Sint Antonius Abt Heist
11.00    Bloemenhulde aan het Vissersmonument
14.00      KFC voetbalwedstrijd + supporters/verkleed – Stadion Heist

11.00    Mega Carnaval in Café Den Oosthoek
11.00    Carnaval Ip z’n Zundags in Café Terminus
11.00    Dagdisco carnavalstyle in Café De Bolle
11.00    Zotte Zondag met DJ Zigy – Café De Meerpaal
11.00    De Foute Party-hoe zotter hoe liever in Café De Factory
20.00   't Weere carnaval in eist  Feesthut XXL - Zaal Ravelingen

 

Maandag 28 februari

16.00    Sprotjes in Café Den Oosthoek
16.00    Vissoep in Café De Factory
16.00    Sprotjes!! Bal van de Mermaid - Zaal Ravelingen
17.00    Sprotjes & vissoep in Café Terminus
17.00    Sprotjes & garnaalballetjes in Café New London 
17.00    Sprotjes met DJ Zigy – Café De Meerpaal
17.00    Sprotjesfestival in Café Des Sport
17.00    Sprotjesmaandag in Café De Bolle

 

MiniMiniMini
CarnavalCarnavalCarnaval

HetHetHet
Programma
Programma
Programma

Dinsdag 1 maart
17.00    Dulle Dinsdag in Café Terminus
17.00    Bal Marginal in Cafe De Factory
17.00    Vette dinsdag in Café Den Oosthoek
20.00    Gaat niet normaal zien! Optreden = TBD!

Feesthut XXL - Zaal Ravelingen
 



conny.leleu@hotmail.com

Kragendijk 3,
8300 Knokke-Heist

 Cuidado
THUISVERPLEGING

Fietsen
Luc Cappan 

Brugse steenweg 278B,

8000 koolkerke

Hoekestraat 64,

8300 Knokke-Heist

info@rhvastgoed.com
0473 82 5837

 



H
eistse roosjes

Weststraat 4,
 8301 Heist aan zee 



ijssalon - Tea Room

Parkstraat - Knokke-Heist

Hendrik Consciencestraat 28
8301 Knokke-Heist

050 51 02 17

Vandierendonck Marc

Aannemer van alle onderhoudswerken
TIMMER- en SCHRIJNWERK

P.V.C. ramen, deuren en dakgoten
Bekleden van wanden en plafonds

https://www.google.com/search?q=vandierendonck+Marc&rlz=1C1GCEA_enBE920BE920&oq=vandierendonck+Marc&aqs=chrome..69i57j0i22i30.5520j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Schietje
BEDANKT VOOR ALLES... 

IN ONS CARNAVAL LEVEN JULLIE VERDER

Prins Schietje, Men praat vandaag vaak over 
sfeermakers, als er nu één iets is wat jou op het lijf 
geschreven is dan is het deze van Sfeermaker. Want 
dit was je zonder twijfel tijdens je veel te korte leven. 

Het afscheid valt dan ook heel wat carnavalisten 
zwaar en ook het Hof Der Prinsen verliest één van z’n 
leden die zich bleef inzetten om “carnaval Heist” 
verder uit te bouwen. 

Je wist van aanpakken en tijdens events “aan de tap 
staan” deed je als de beste. Je had je hart op de tong, 
maar je was ook een sociaal mens als geen ander. Als 
carnavalist of Prins was je er voor iedereen voor jong 
en oud. Een generatiekloof bestond niet. Je kon ook 
blijven doorgaan tot de laatste met een klakker op de
dansvloer. 

Van de Tjoepjes tot de Soepkiekens. Of als 
ambassadeur van het Heistse carnaval in Maldegem 
tot zelfs in Eede. Je was zo fier op het geel/groene 
carnaval of de pin van de “visser carnavalist” waar je 
onbewust model voor stond. Maar om het met je eigen 
woorden te zeggen, geen tijd voor verdriet of rouw, 
maar tijd voor een “export” je favoriete bier met op de 
achtergrond je eigen carnavallijst op spotify. Zo gaan 
we je ook herinneren, steeds met een glimlach en je 
ogen vol plezier, het gaat je goed vriend, we gaan je 
verdorie missen! 

Alaaf, Alaaf, Alaaf, Hof Der Prinsen

ZEI DIE ONS VOOR GINGEN NAAR HET 
CARNAVAL IN HET EEUWIGE OOSTEN...

Prins Molderez, Prins Jan, Prins Prut, Prins Fille,  
prins Maurice en Prins Martin. Maar ook de vele 
carnavalisten in hart en nieren die ons het 
afgelopen jaar hebben verlaten. Alaaf



Hang jij ook dit jaar onze carnavalkleuren uit?



NO  BEER ,  NO  GLORY

supportersclub
De Zeemeermin



Maxim Willemspad 1 - Knokke-Heist



WE HEBBEN ER VIER

ONZE
KEIZERS
ZE DOEN

MAAR
WAT? Juli  2020

De titel van Prins Carnaval kwam tot in 1959 toe aan 
een student. Vanaf 1970 “moesten” kandidaat-prinsen 
vissers zijn. Na de verkiezing stelde de prins zijn gevolg 
zelf samen, op voorwaarde dat het ook vissers waren.

De eerste ‘vissersprins’ heette Georges Meyers, alias 
Prins Prut 1. Het gemeentelijk feestcomité doste de
prins en zijn entourage uit met kostuums. Die helemaal
niet leek op wat ze vandaag krijgen. Het comité stelde 
ook een wagen in de vorm van een groot bierglas ter 
beschikking. Die wagen sloot de namiddagstoet op 
zondag en die op dinsdagavond af. 

Wie drie keer op rij tot Prins wordt verkozen mag zich 
Keizer noemen. In de geschiedenis van het Heistse 
carnaval zijn er dat vier, namelijk Keizer Danny 1 in 1991, 
Keizer Eddy Reddy 1 in 1999, Keizer Oli 1 in 2004 en nu 
onze Keizer Bieze. Vier bijzondere mannen met maar 
één doel: zorgen dat de belangen van elke carnavalist 
op de agenda staat bij de gemeente en de 
administratie. Het grote werk dus! Want voor het kleine 
werk zoals de geldbeugel bijhouden van het Hof Der 
Prinsen voelen ze zicht te goed! (grapje é want de vier 
keizers betalen deze pagina)

De verkiezing van Prins, Prinses of Keizer(in) carnaval 
gebeurt nu twee weken vóór de zondagsstoet op het 
Prinsenbal. De zaterdag van het carnavalsweekend 
krijgt de prins op het Stadhuis van Heist de sleutel van 
onze gemeente, meteen het teken van zijn officiële 
aanstelling. Op dinsdagavond wordt Prins Carnaval 
symbolisch verbrand en sluit het Vette Dinsdagsbal de 
feestelijkheden bijna af... na de haring en kazakken op 
woensdag.

 



050 51 15 81



Outdoor speelboerderij met gezellig hoeveterras en
speeltuin
Geopend bij mooi weer vanaf 12h00
Tel : 0479068910

Verse pannenkoeken, wafels, ijsjes, streekbieren....

Verjaardagsfeestjes voor kids tot 10 jaar mogelijk.
 

Assestraat 6 8380 Lissewege

The Monkey farm

"Live to ride, 
ride to live"
Lokaal Den Oosthoek / Knokke-Heist



STATIONPLEIN 8  TE  KNOKKE-HEIST
(NABIJ  DE  ZAAL RAVELINGEN)





12U25 FEBRUARI

VRIJDAG

#carnavalheist 
www.seafun.be

Prins KaviPrins KaviPrins Kavi

Prins Geert
Prins Geert
Prins Geert


