
 

 

 

 

  



 

 
 

 

  



 

Woordje van de voorzitter en de vorst 
 

 
Toen ik in 2010 in Heijen en bij C.C. Rap naor d’n Tap belandde had ik 
niet kunnen vermoeden dat we dit jaar de 11e prins Hoender d’n Urste 
zouden onthullen. Ik schrijf dit stukje daarom met gepaste trots en 
lichtelijk geëmotioneerd. Mensen klampen me vaak aan op straat om 
me te bedanken voor het lichtpuntje dat we aan de Heijse carnaval 
hebben toegevoegd. Na twee zware krona jaren, die we wel hebben 
opgefleurd met een heuse Online Hoenderbingo (waarbij ik de eer 
kreeg om Grootheerser van het Hoenderhok te worden) staan we op 
het punt weer verder te gaan waar we toen gebleven waren: grootst 
knallen tijdens de carnaval. Als ik naar de jeugd in Heijen kijk, zit dat 
wel snor. Ook al zijn het niet allemaal hoogvliegers, toch zit het met 
de sfeer en energie altijd wel goed. D’n jeugd hèd d’n toekomst, 

zeggen ze dan. Laten we hopen dat de komende 11 jaar minstens net 
zo mooi worden als de afgelopen 11.  

Voordat wij gaan beginnen aan een nieuw carnavalsjaar willen we graag alle prinsen; 
Rámon, Rinie, René, Jones, Big, Mini, Floris, Jean, Biels en Hennie, vorsten, adjudanten, 
raden van elluf, dansmarietjes en alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor de 
Heijense Hoender carnaval in de afgelopen jaren. Zonder jullie enthousiasme maar vooral 
ook uithoudingsvermogen zouden wij niet zo genoten hebben. Realiseer je echter wel dat 
de mensen tijdens het volgende Hoenderbal zullen zingen “zunne goeje hebben wej nog 
nie gehad”. Dit is niet persoonlijk en doet beslist niks af aan jullie prestaties van de 
afgelopen jaren, maar dit gebeurt nou eenmaal.  

Wij willen ook nog stil staan bij de uitbaters van onze residentie, de Vrienden van Heijen. 
In één van de laatste nummers van Hejs Nejs werd uitgebreid stil gestaan bij de plannen 
die gemaakt worden door de Hoendercommissie om ons dorp leefbaar te maken. We 
kunnen zeer veel tijd en geld steken in het maken of samenstellen van verschillende 
plannen, maar het belangrijkste is dat er mensen zijn die hun nek willen uitsteken om ook 
daadwerkelijk iets te doen voor ons dorp. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren, 
bijv. door vrijwilliger te zijn in één van de verenigingen of zoals de Vrienden van Heijen 
doen, hun ziel en zaligheid in het café te stoppen en op deze wijze hun steentje bij te 
dragen. Wij als carnavalsvereniging zijn erg blij dat wij uitbaters hebben die weten wat 
het betekent om carnaval te vieren in ons dorp en die zich inzetten 
voor onze mooie vereniging.  

Als carnavalsverenging prijzen wij ons nog steeds gelukkig met het 
aantal mensen dat ons op verschillende manieren ondersteunt. 
Wel zien wij dat ook wij meer en meer behoefte hebben aan nieuw 
bloed. Alleen zo kunnen wij d’r voor zorgen dat we een 
aantrekkelijk programma blijven houden. Mocht je interesse 
hebben in onze activiteiten, schroom dan niet om DJ AL aan te 
spreken tijdens één van de vele Hoenderbals.  

Afsluitend willen wij de nieuwe Prins Hoender I een geweldig 
jaar toewensen.  Als hij of zij een goede carnaval heeft dan geldt 
dat ook voor de vereniging en de gemeenschap.  

Dat de Hoenders in Heijen mogen blijven groeien en bloeien, 

Alaaf, 

Voorzitter Hennie Gieben en Vorst Niek Linsen  



 

Dat ge ut ekkes wit 
 

Dat het de eerste editie van het Hoenderbal nog geen Hoenderbal heette 

Dat het toen Uitverkiezing Prins Hoender d’n Urste was 

Dat je je bij de tweede editie kon afkopen om geen Prins Hoender te worden 

Dat 7 mensen dat toen gedaan hebben 

Dat we toen allang wisten dat Rinie prins zou worden 

Dat Rinie I in Heijen iedere avond tot laat bleef hangen 

Dat alle fotolijstjes met snor dat niet meer deden 

Dat de hoendercapes zijn gemaakt door Gerda Franken 

Dat die zo mooi en goed zijn dat ze al meer dan 11 jaar meegaan 

Dat René de cape in 2014 is kwijt geraakt 

Dat we dankzij een uitzending van Man bijt Hoender erachter kwamen waar hij lag 

Dat Bram Menco een redelijk goede invalprins was voor de zieke Jones 

Dat Biggie ieder jaar topfavoriet was als Prins Hoender 

Dat hij dit niet was toen hij prins werd in 2016 

Dat onze hit Hoenders Overal al meer dan 2200x is gestreamd op Spotify 

Dat we binnenkort een platina plaat verwachten in dit tempo 

Dat je in 2019 kon stemmen op je favoriete prins 

Dat prins Jean toen werd uitgekozen 

Dat wij voor het openen van de stembussen al wisten dat hij prins zou worden 

Dat dit jaar voor de eerste keer de ex-prinsen fietstocht wordt georganiseerd 

Dat er in 2022 geen prins is uitverkozen 

Dat we dit jaar daarom dan eindelijk ons jubileum kunnen vieren 

Dat we groots uit gaan pakken 

Dat we een heus avondmatinée organiseren, dat al vroeg begint 

Dat we wat muzikale verrassingen in petto hebben 

Dat er misschien een nieuwe hit aan komt van Hennie Gieben & de Soundmix Show 

Dat je daarom sowieso moet komen 

Dat we hopen iedereen weer te zien tijdens de carnaval! 



 

  



 

 

 

 

2012 - Rámon I 
 
Eindelijk was het zo ver, het Hoenderbal. Na een 
aantal weken voor de gek te zijn gehouden met het 
idee dat Krijn de prins zou worden mocht ik de 
presentatie doen bij het uitkomen van de eerste 
prins. 

Op het moment dat ik wou gaan zeggen dat Krijn de 
prins was kreeg ik de steek opgezet en werd mij 
verteld dat ik het was. Ik had toen nog niet zo goed 
in de gaten wat een eer dit achteraf is geweest en de 
start van een traditie waar de mensen uit Heijen niet 
meer omheen kunnen en de Wortelpin ook niet . 

Vanaf het eerste moment was cv de Wortelpin dan ook groot fan van ons en 
ook heel trots op ons. 

Ik heb echt een geweldige carnaval gehad dat jaar, maar wat mij het meest is 
bijgebleven is de hoenderburger die ik zelf mocht samenstellen bij het Heijs 
Hepke, volgens mij was het een broodje met een kipburger en friet, kaas en 
knoflooksaus ertussen .  

Het aftreden was ook nog wel een dingetje omdat ik was gegijzeld door SMS 
lees Richard Keuninx. Maar hoenders buigen voor niemand, waardoor ik er niet 
bij was tijdens het aftreden.  

Tot slot wil ik de nieuwe prins hoender nog het volgende mee geven : 

Pak overal je podium want je komt wat makkelijker met dingen weg als je de 
keep en steek draagt, ook cv de Wortelpin zal alles kunnen waarderen wat je 
ook doet. 

  



 

 

 

 

2013 - Rinie I 

 
In 2012 reed ik met een kater een dorpje binnen en schuilde 
voor de regen, ik was niet helemaal helder, vervolgens bleek 
dat ik in Heijen was beland. Nu had ik het geluk dat ik daar 
vaker kom dus ik kende de weg. Er was toevallig ook nog 
eens een man op straat die vroeg hoe het met mijn hoenders 
gaat maar ik verstond hem niet en ik zei; “wat zegt u nou?” 
Daarna begon hij een beetje raar te doen en zei hij dingen als; 
“ik vroeg je naar je Hoenders en niet naar Hansje Coenders.” 
Eerst dacht ik dat het een grap was maar hij bedoelde het 
echt als een serieuze vraag.  Ik dacht alleen maar ‘Fu jong 
Haaaaaaaaay… Ronnes, negeren die handel en gauw 
wegwezen.’ 

En je maakt het mee mijn voorganger, Rámon Pluk, hij kwam behoorlijk gauw en keek 
mooi uit zijn dupkes als een trotse pauw. Maar helaas, zoals de beste overkomt, stond 
hij al snel te blèren met een valse toon. Ik dacht eerst dat het de beste vorst aller tijden, 
Roger Guelen, was maar zoveel geluk had ik helaas  nie Gerri Luppes. Dus ja… ‘wat doe 
je dan?’ Al snel was het sentiment ‘dit kan ik beter, ik word zelf wel prins op mijn eigen 
hoenderbal.’ 

Wie niet stond te blèren met een valse toon was André Pronk, als nachtegaal maakte 
hij Heijen blij. Iedereen was in z’n sas en na de toespraak van koningin Beatrix kon het 
feest al bijna niet meer kapot. Maar wat mij het meest bijstaat van die carnaval is Prins 
Marcel d’n urste. Dat is toch wel de beste prins die ze ooit hebben gehad bij de 
Wortelpin. Zonder hem zou ik nooit zo’n leuke carnaval hebben gehad! Maar goed…  
op dat moment mistte er nog wel nog wel een goeje hoenderprins. Dus onder het 
motto; ‘Niet goed schiks dan maar Hans Schiks’, ben ik de uitdaging aangegaan. 

En zoals de geit op het biljart en de rest van Heijen kunnen beamen was en ben ik ook 
de beste prins allertijden. 

Mijn advies voor de jubileumprins is daarom ook: Doe maar lekker gek want beter dan 

mij word  je toch niet. 

  



 

 

Reclame  



 

 

  



 

Levensloop Prins Hennie I 
 

Als klein kuikentje werd ik in 1957 geboren als zoon 
van Hendrik en Annie Gieben in Hoenderloo, op de 
symbolische datum van 11 november. Eigenlijk stond 
toen al in de sterren geschreven dat ik ooit zou 
uitgroeien tot een grootheid tijdens de dolle dagen. Al 
was carnaval geen dagelijkse bezigheid voor onze 
familie Gieben toentertijd. Ons pap, een kippenboer 
in het achterland van Hoenderloo, heeft z’n wortels 
in het Brabantse Chaam en vierde carnaval vanaf dat 
hij kind was. Je zou denken: dat is met de paplepel 
ingegoten bij mij. Maar niets is minder waar.. Toen 
ons pap werd overgeslagen als jeugdprins van SCC 
De Bonenprikkers ontstond er een soort rancune bij 
hem. Hierdoor werd het mij en de rest van de familie 
verboden om carnavaleske activiteiten te 
ondernemen.  

Enfin, ik groeide als jongste zoon op in de boerderij aan de Kruisweg met mijn 
oudere broers Bennie, Kenny en Dennie en m’n zussen Lenny en Anita. Dit 
zorgde ervoor dat er altijd voor mij werd gezorgd: vertroeteld door m’n zussen 
en beschermd door de grote broers. Want de kinderen van familie Gieben 
stonden bekend als echte belhamels! Na de lagere school doorgebracht te 
hebben op IKC Hei & Bos, ging ik naar het Hoenderloo College. Hier bleek dat ik 
niet echt talent had voor het leren, maar wel een enorme voorliefde had voor 
iets waar mijn vader zich ook iedere dag bezig hield: hoenders. Ik stopte maar 
niet met lezen, kijken en observeren van hoenders. Hoenders, hoenders, 
hoenders, hoenders, er kwam geen einde aan. Na school rende ik meteen naar 
huis om de tijd door te brengen tussen de vertrouwde hoenders van m’n vader 

Tijdens mijn periode op de middelbare school ontmoette ik de blonde schone 
Gerda de Haan, op wie ik meteen verliefd was. Na verwoede pogingen om 

Gerda te veroveren, bleek ik toch geen 
geboren romanticus.. Ik schreef 
brieven, gedichten en kocht zelfs 
bloemen, maar Gerda bleek moeilijk te 
winnen. Het was daarom niet vreemd 
dat uiteindelijk Jos (zoon van de 
concurrerende kippenboer uit 
Hoenderloo, Hans van Linthout) er met 
Gerda vandoor ging. Dit deed enorm 
zeer bij mij en met een gebroken hart 
besloot ik een tussenjaar te nemen, om 
me te beraden over de toekomst.  

  



 

 

Op een woensdagochtend vertrok ik als 
een kip zonder kop naar het buitenland 
om mezelf te leren kennen. Met een jute 
knapzak over de schouder vertrok ik naar 
het Zuiden. Na een paar maanden 
avonturieren kwam ik dan eindelijk aan in 
Zuid-Afrika. Hier kwam ik erachter dat ze 
daar bijna net zo goed Nederlands 
spraken als in m’n durpje Hoenderloo. En 
dat de hoenders er enorm groot en 
populair zijn. Het was daar dat ik besefte 

dat ik maar één doel in het leven had: de grootste kippenboer worden van 
Hoenderloo en omstreken.  

 
Niet lang daarna nam ik de zaak over van m’n vader Hendrik en begon stukje 
bij beetje uit te breiden. Nieuwe hoendersoorten werden geïntroduceerd en ook 
kocht ik een nieuw stuk land om m’n hoenderimperium langzaam vorm te 
geven. Al vanaf m’n 10e was ik lid van de Nederlandsche Hoendervereniging en 
schreef ook al stukjes voor De Chaamse Hoender courrant, ooit opgericht door 
ons pap. Dat leidde er uiteindelijk 
toe dat ik steeds meer 
naamsbekendheid kreeg in het 
wereldje en steeds vaker werd 
uitgenodigd om te spreken op 
Hoenderconferenties over de hele 
wereld. Dit doe ik tot de dag van 
vandaag nog steeds veelvuldig! 
Hier heb ik ook veel vrienden aan 
overgehouden over de hele 
wereld. 

Inmiddels is mijn bedrijf uitgegroeid tot marktleider en de grootste van regio 
Hoenderloo. Gevolgd op ruime afstand door Jos van Linthout, die inmiddels ook 
het bedrijf van z’n vader Hans had overgenomen. Mijn wraak smaakte zoet, 
want door het succes van m’n hoenders sprong ik ook weer in het oog bij 

Gerda. Wat begon met een affaire in de 
bezemkast, eindigde na 3 jaar in een relatie. 
Nu zijn we heel gelukkig samen.  

En wat carnaval betreft, is inmiddels een 
bekend verhaal in Heijen en omstreken. Op 
een vrijdagmorgen in 2010 reed ik op mien 
trekker de wijde wereld in. Ik kwam een 
dorpje tegen en schuulde voor de regen. 
Toen bleek dat ik in Heijen was beland. En de 
rest is geschiedenis…. 

Alaaf, 

 
Ex-Prins Hennie I 



 

 

  

                          

                                                                     
                                                                 

                                        



 

 

 

 

2014 - René I 
 
Twèèdoezend en Vèèrtien, het joar dat ik zonder te weten ‘wie 
is de hoender’ had gewonnen en Prins werd van het 
Hoenderriek. Toen ik een tiedje terug Wie Is De Mol aan ‘t 
kieken was mit mien grote vrind en huudige Prins Hennie d’n 
urste, kreeg ik weer flashbacks naar dit verschrikkelijke 
moment. Want ooohhhhh ik had er op dat moment totaal gin 
zin in. Maar ooooohhhhhhhh wa was ‘t moi! Allemoal mojje 
medailles gekregen enzo, zelfs un wortelke van prins Nick d’n 
urste, ‘n mojje kel! Hans, gij ook bedankt hè! Ik zal eens kieken 
of ik hem nog ergens heb liggen, die van ‘t bombakkes en van 
mienzelf ben ik namelijk ook al kwiet geraakt. Njah, het hek 
was van de dam en het hoenderbal kon in mien ogen (na een paar biertjes en shotjes) 
niet meer stuk. Een gans goe begin van d’n vastelaovend.  

Met alle hoender en hoenderinnekes stonden we weer op de mèrt en ‘s avonds op 
zotte zaterdag lekker door te sjoenkelen, zoals da gut als ge goe in de ollie zit. Bekende 
en onbekende die wel ekkes een proatje kwamen maken, op de foto wilde of een pilske 
wilde drinken met d’n echte Prins Hoender. Genieten was da. De zondag kan ik me 
niet zo goed meer herinneren. Kwam volgens mien een paar moiie meens verkleed als 
holbewoners tegen mit knuppels enzo, der zat er geleuf ik ook enne van Linsen bej. 
Hadden een moi bouwerk van shots gemaakt, pohhh, da smikte goe. We waren met ‘n 
aantal al zat voordat de optocht was begonnen. Een goe begin is het halve werk 
zeggen ze weleens wa! Ondanks dat we van de kaort waren hebben weij Hoenders 
ons weer goe op d’n kaort gezet! En als ik het goe heb kwam ik ook nog eens unne 
BN’er uut Oetrecht tegen die alles vastlegde mit zien Go Pro, zulde net zien! Al die bleije 
meens langs de kant met unne grote glimlach op hun gezicht, want oohhhh wat liepen 
die Hoenders en Hoenderinnekes met die sjieke pekskes er da joar prachtig beij.  

Jazeker, d’n optochten waren om van te genieten. De volgende dagen gingen wej 
lekker door, een beetje in een roes want wat was er veul bier gegoten. Man man man. 
Uut eindelijk de carnaval goed afgesloten door mien cape samen met één van miene 
compagnons veilig bej iemand op het dak op te bergen zodat deze volgend weer 
gebruikt kon worden. Nog bedankt voor het bewaren! Ohjah, Bram en Big, als mien 
adjudanten wil ik ollie bedanken voor de fysieke en mentale ondersteuning tijdens dit 
avontuur! 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

2015 - Jones I 

Tja, wat zullen we zeggen? het was 1 geweldige dag. 
Zoals de meeste van jullie al wel weten lag ik op 
moment van uitkomen ziek op bed. Grieperig en een 
oorontsteking. Ik werd ‘s middags op de dag zelf al in 
het geheim gebeld. Er werd aan mij gevraagd hoe  mijn 
lichamelijke gesteldheid ervoor stond. ‘Niet best!’, 
antwoorde ik en reken er maar op dat ik er vanavond 
niet bij ben. Nog helemaal niet nadenkend waarom er 
polshoogte bij mij genomen werd. 

Ik weet nog dat ik midden in de nacht een keer wakker 
werd en op mijn telefoon keek. Ik had allerlei berichten via Facebook gekregen. 
Verschillende mensen hadden mij gefeliciteerd met mijn benoeming tot prins  
hoender Jones 2015. 

Gelukkig had ene Bram Menco de rol als stand-in Prins op zich genomen, 
waarvoor dank nog steeds na al die jaren. Zondag tijdens de Gennepse optocht 
dan toch geshined als Prins Hoender. Ik bracht deze dag door op veel pillen (nee 
niet dat soort pillen)  

Al met al het was 1 geweldige dag. 

Wat mij is bijgebleven aan de verschillende hoenderbals(ballen?) Is de 
gezelligheid, ongedwongenheid en de vele topartiesten die ik van dichtbij heb 
mogen mee maken. 

Mijn advies aan prins hoender 2023 is: geniet! Spreid je hoendervleugels en laat 
je( een beetje) gaan! 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

2016 – Big I 
 
Mej hebben ze gevroagd om ‘n moi stukske te schrieven 
vur d’n Hoendergids over mien prinsenjoar ien 
twejdoezendzestiën. Woar mot ik ien d’n hiemelsnaam 
beginnen? Nou ik denk bej t begin.  

Zoals altied kumt dn prins uut op ’t Hoenderbal 
vrijdagavond vur dn carnaval. Niemand wit er iets van, 
zelfs d’n prins niet en soms d’n Kommissie zelf ook niet of 
wel prins Ramon dn Urste? Enfin, ge wurd mit dreej man 
naar achter geroepen en ein van dn dreej wurd de prins 
vief daag lang plus als we mit doen mit Halfvastenoptocht 
ien Offere. Dit gebeurde dus bej mej ok. Urst hadden wej een spetterend optreje van 
dn legendarische fiëstzanger Rinus (die toen wel ziene boks anhield) onder dn 
dampende geur van de heerlijke Hoenderburgers. Daarna werden dreej man naar 
achter gevroagd waaronder ik, die andere kan ik goa niet meer herinneren kel. Moar 
goed al snel was t duidelijk, ik mocht d’n hoender zwoaie dizze carnaval! Op ’t begin 
vond ik t wel spannend. Want t was niet makkelijk om mien vurganger op te volgen, 
zo’n fitte hoender! Maar daarna dacht ik ok, ach zo ne goulash hebben wej nog niet 
gehad.  Doarna begon ’t feest. Iedereen genoot met flinke teugen en ’t bier vloeide 
riekeluk. ’t Feest gedruis was zo onmundig dat ze ’t ien Äöje konden heuren. De 
Sukerpinnen twiefelde dus ok ginne moment en kwoame mit dn prins en d’n hille road 
aan bej us. Ze woare zo positief verrast mit dn uutkomst dat ik enne onderscheiding 
kreeg van dn prins. Zoals we dat ien d’n prinsenwereld doen geefde er dan ok enne 
terug, wederzijds restecp noemen we da. Bier werd over en weer gegève, er werd 
gedanst, gesjanst, slap geouwehoerd, er kwam enne polonaise, solonaise en 
mayonaise. Alles passiërde de revue. Enne moie avond en vooral enne moie 
Hoenderbal was ‘t! Dit beloëfde veel goeds die ankomende vief doag. En dat deed ’t 
ok. Zaterdag d’n Mèrtzitting mit oansluutend Zotten zoaterdag, Zondags d’n 
Gennepse optocht met vuraf enne vette bek hoalen bej dn Hoenderprins (traditie), 
Maandag d’n Hejse optocht en Dinsdag (toen nog) d’n Kuukse kroegentocht. Veel 
gebeurd in dizze vief doag, ook dingen die vur kienderoren niet bestemd zien. Moar 
wa had ik genoten dizze vief doag mit moie kleuren, moie optochten moar voral mit 
moie mènse!  

Oan d’n toekomstige jubilieumprins wil ik dan ook zegge, geniet er mit flinke teugen 
van. Makt niks oet da ge iets vergèt. Gelukkig hedde dn foto’s nog.  

  



 

 

 

 

 

2017 – Mini I 
 
Mien is gevraogd om un stukske te schrieven over mien jaor als 
Prins Hoender d’n urste. Mien herrineringen zien als d’n dag van 
gister en ik en mien hoenderkes kieken terug op un moij jaor. 
Gullie ziet dat ik ut woord mien vaok  gebruuk, ze noemden mien 
ook wel Prins Mien. 

Ik kom uut een echte Hoender familie. Mien pap haj 3 hoenderkes 
ien de ren, ons mam bakt dun lekkerste hoenderburgers, mien 
bruur liekt op unne hoender en zelf heb ik bej hoenderboer Henk 
Hendriks op ut land gewerkt. Da d’n hoendercommissie bij mien 
op de stoep stond vuulde dus als un hele veer. Da moment ging 
ongever zo: De Hoendercommissie kwam ien opdracht van 
Hennie op un vriedag mit 3 man sterk (Niek, Niels en Tijn) vanuut Hoenderloo naor Heijen 
gereden om te vergaoderen. Ut urste agendapunt was, wie maoken we dit jaor toch eens 
prins? We hajje inmiddels geheurd dat Edje prins was geworre van d’n Wortellepinnekes. De 
hoendercommissie was unaniem: de boezem voetbalvriend van Edje most prins worden: 
Prins Mini 1. D’r moesten foto’s gemaokt worre, dus stelden ons pap zien kiepen ren 
beschikbaar. Ik ging in mien prinsenpak op d’n foto met unne kiep in mien hand. Ons pap en 
mam stonden er bij te kieken, maor ik zej nog dat we dizze foto moesten fotoshoppen met de 
nejje prins er ien en da geleufde ze ok nog. 

Da ik tijdens ut Hoenderbal uut kwam zag ik dus echt nie aankomme. Ut was de Prins Ed 
Edition, en buuten de aanwezige look a like van Edje (Jeen Schiks), was the man of the hour 
zelf te zat om vanuut Gennep nog un bezoekske te waogen op zien eigen Hoenderbal (of hij 
was zien eigen mening nog aon ut zuuken?). Na ut Hoenderbal barste ut feest helemaol los. Ik 
bleek naomelijk helemaol gen podiumvrees te hebben. Ut podium werd un bietje mien nejje 
versloaving. Urst op de Mertzitting lukte ut mien um saomen met al mien prinsen collega’s 
van de gemente Gennep op ut podium te hossen, maar heloas most ik ut podium vroegtiedig 
verloaten. Dat was d’n urste keer dat Prins Hoender zien vleugels spreide voor ut grote 
publiek. Tijdens ut altied gezellige Zotte Zaoterdag ien Heijen wilde ik ut dan nog enne keer 
proberen, maar ook hier most ik noodgedwongen ut podium verloaten. Was ik dan wel un 
echte prins? Naja.. d’n meeste mensen hebben ut hart op ziene tong, maor ik heb ‘m in mien 
kipfinger zitten…. Tijd om verder carnaval te vieren mit mien hoenderkes en ik was in inne 
keer afgekickt van mien versloaving.  

Ut was un geweldige ervaoring, nog nooit zunne goedkope carnaval gehad en ik haj zelfs un 
eigen prinsen auto, de shag mobiel van Rinie, waor de rook nie alleen uut d’n uutloat kwam. 
Ik mocht ok vor ut urst d’n prachtige nejje hoendercape draogen, daar wil ik de moeder van 
Marco Franken nog voor bedanken. Ik wil graog afsluuten mit onze leus: Wa legt un Hoender? 
Un ei! Wa legt un Hoender? Un ei! Hoender, ei, Hoender, ei! Wa legt un Hoender? Un ei!! 

  



 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Ons eerste jubileum (1x11) is een feit! Dat willen we uitgebreid gaan vieren. 
Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen om de avond extra lang te 
maken!! 

 

 

 
Voor jong en oud is er vertier tijdens het avondmatinée! Maar een matinée is 
toch een middagvoorstelling horen we je denken.. Niet op het Hoenderbal! Wij 
zorgen dat de banken en lange tafels klaar staan, zodat je alleen maar hoeft aan 
te schuiven. We starten om 19:00 met een drankje en eventueel een hapje, 
verder gaan we je verrassen met een programma vol muzikale surprises. De 
avond wordt geopend door niemand minder dan de Burgemeester!! Na de 
grandioze opening zullen enkele artiesten hun kunsten vertonen op het 
podium. Zoals je kent bij Hennie G op Volle Toeren, worden nieuwe liedjes 
geïntroduceerd, maar ook bekende nummers in een nieuw jasje gestoken. Hoe 
zou Hoenders Overal klinken als Ierse folkore versie? Zal Hennie Gieben & de 
Soundmix Show een nieuwe carnavalskraker uitbrengen? Ook kijken we met 
z’n allen terug op 11 turbulente jaren! Kortom, dit wil je niet missen! 

Entree is gratis en toegankelijk voor iedereen! Ook als je denkt te oud of te jong 
te zijn voor het Hoenderbal.. of altijd naar de Mouter gaat op vrijdag. Dan start 
je de avond dus bij het Avondmatinée op het Hoenderbal. De kans is klein dat je 
het doet, maar daarna kun je altijd nog door naar Gennep. 

 

 

 

 

Na het Avondmatinée schuiven we alle banken en tafels aan de kant en kan het 
feest beginnen! Hossen, springen, vlaoien en polonaises. Alles komt voorbij. 
Iedereen kan weer genieten van de mooiste carnavalsplaatjes en wellicht hangt 
de microfoon ook weer ergens in de zaal voor wat extra publieksparticipatie. 
Natuurlijk zullen de afgetreden ex-prinsen ook hun schilderijtje in de galerij 
ophangen.  

Dan is het uiteindelijk wachten op het grootste moment van de avond: de 
uitkomst van de nieuwe prins: de 11e prins Hoender d’n Urste!! In de avond 
hebben we nog een aantal artiesten geboekt die we nog even geheimhouden. 
Bijzijn is meemaken! Zorg daarom dat je erbij bent!  



 

 

 

  



 

  

                     

 

   

            

              

       

           

     



 

 

  



 

 
 

 

 

2018 - Floris I 

In 2018 werd op het grandioze Hoenderbal alweer de 
zuvvende Prins Hoender gekozen. Er werd een soort 
Holland Got Talent show opgevoerd en ik werd als 
jurylid naar voren gevraagd. Ik voelde toen nog 
totaal geen nattigheid. In de coulissen was de jury 
zich druk aan het beraden over wie de winnaar was 
toen ik ineens de welbekende cape over mijn 
schouders gedrapeerd kreeg. Wel alle hoenders op 
een stokkie! Dat was even schrikken. Er waren toch 
veel betere hoenders beschikbaar. Er moest eventjes 
(of misschien iets langer dan eventjes) op me 
worden ingepraat. Maar ik kon er niet onder uit. De proclamatie en 
posters waren al gedrukt. Na de belofte van de Hoender Commissie om 
de nieuwe prins de gehele avond van gerstenat te voorzien heb ik me als 
nieuwe prins in het feestgedruis gestort en er geweldig van genoten. Dat 
jaar zijn alle hoenders en ik helemaal los gegaan op de kneiter van een hit 
‘Hoender overal’ van Hennie Gieben en de Soundmix Show. 
De wagen was dat jaar ook weer schitterend. Liters rode verf hadden de bus 
omgetoverd tot een heuse brandweerwagen. De leus die er op stond was zo 
prikkelend dat de omroep GennepNews hem niet durfde te tonen. Alle 
hoenders zagen er weer top uit en maakte er een groot feest van. Hoogtepuntje 
tijdens de optocht was toch wel het cadeau dat ik ineens van ex-Prins Hoender 
Ramon in mijn handen gedrukt kreeg. Een echte hoender! Ik weet nog steeds 
niet waar hij die vandaan toverde. Na een goed gesprek met de hoender hebben 
we hem weer netjes naar zijn kipjes laten gaan. 

Als laatste nog een advies voor de volgende prins Hoender. Verzetten heeft 
geen zin. Je komt er niet onderuit. Dus als het tijdens het Hoenderbal eenmaal 
zo ver is en je voelt ineens die cape om je schouders...treuzel dan niet met 
uitkomen;) 

 

  



 

 

 

 

 
2019 - Jean I 
 
Nadat er al jaren een fusie tussen de twee jongste 
carnavalsclubs van de Heijense gemeenschap aan zat te 
komen, was het dan in 2019 eindelijk zover. Rap naor d’n Tap 
en De Raddreijers sloegen de handen ineen. Dit betekende 
ook dat het aantal potentiële hoenderprinsen én 
hoenderprinsessen een stuk groter werd.  

Wekenlang kon er gestemd worden en daaruit bleek dat ik 
één van de genomineerden mocht zijn. Na een bloedstollende 
vragenronde vanaf het biljart riepen de toenmalige prinsen 
Floris I en Lars I van CV De Wortelpin mij uit tot Prins Jean I. 
Een moment om nooit te vergeten. Wat volgde was een spreekwoordelijk warm bad 
waarin ik mij prinsheerlijk heb laten onderdompelen door mijn dansmarietjes Henri 
en Tom én vele anderen.  

Daar waar de outfit op Het Hoenderbal nog niet helemaal op maat gemaakt was, kon 
ik gelukkig zaterdags met behulp van verschillende sponsoren in vol ornaat richting 
de stad voor De Mertzitting. Dat Hennie Gieben en Het Hoenderbal tegenwoordig 
begrippen zijn in de wijde omgeving bleek wel uit het feit dat mensen uit andere 
dorpskernen vertelden jarenlang gedacht te hebben dat mijn naam als ‘Jeen’ in plaats 
van ‘Jean’ werd geschreven en dat Lars geen prins van Heijen meer was. De warme 
cape - die binnen zorgde voor een gevoelstemperatuur van een graad of 55 - trok veel 
dagjesmensen aan, maar het lukte mij gelukkig om met beide benen op de grond te 
blijven staan (vond ik zelf althans). Voorafgaand aan de optocht in Gennep was het 
tijd voor het open huis achter in onze tuin. Het moment dat (helaas) nog steeds op mijn 
netvlies gebrand staat, is dat ex-prins Rinie op zoek naar tandpasta binnenkwam met 
een tandenborstel in zijn hand en uiteindelijk zijn tanden poetste met mayonaise van 
Remia. Dit was nog viezer dan u nu waarschijnlijk denkt.  

Na de optochten in Gennep, Heijen en Well volgden dolle avonden in het plaatselijke 
nachtleven. Gelukkig knepen de hoge heren van De Wortelpin een oogje toe en mocht 
ik meermaals samen met Prins Lars op de tafel staan. Hiervoor ben ik hen eeuwig 
dankbaar. De dagen vlogen voorbij en op dinsdagavond sloten mijn gevolg en ik af in 
Boxmeer. Daar bleek dat er over de Maas nog wel wat aan bekendheid te winnen valt 
voor Het Hoenderbal. Wat rest zijn onbetaalbare herinneringen die ik alle toekomstige 
prinsen en prinsessen ook toewens.   

Tot slot nog mijn advies aan de volgende prins: geniet van alle aandacht want voordat 
je het weet is een ander aan de beurt.   

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

                   
                       

                                    

                     
       

                   
                      

                   
           
       
          



 

 

 

 
 

Hoenderbal 

11 jaar geleden ontstaan, door het brein van Niek Linsen en Niels en Tijn 
Wabeke. 

Toen die tijd was er weinig voor de opgroeiende jeugd te doen daarom 
zijn hun drieën bij elkaar gaan zitten om iets te organiseren. De 
vrijdagavond kon hiervoor gebruikt worden, het werd Hoenderbal. 

Dit initiatief vonden wij een super idee. Wij wilde graag de eerste keer 
meemaken hoe het Hoenderbal was, en zo werden wij uitgenodigd als 
moederkloeken. Die avond werd ons gevraagd of wij broodje 
Hoenderburger wilden bakken, en heel enthousiast zeiden we beide: ja 
natuurlijk!  

En zo zijn we begonnen met het bakken. Later kwamen er ook uien bij 
wat onze klanten heerlijk vonden om dat ook nog tussen het broodje te 
stoppen. 

Dit alles was een buiten gebeuren, wij moesten er wel wat voor over 
hebben in die kou, kippenvel kreeg je er van! 

Tijdens het bakken konden we toch nog genieten van het uitkomen van 
de prins en de artiesten. Het was iedere keer een verrassing op welke 
creatieve manier ze dit weer gedaan hadden. Jongens dit initiatief wat 
jullie 11 jaar geleden hebben bedacht is GEWELDIG. 

Op naar het volgende jubileum jaar. Gefeliciteerd! 

Jullie Hoenderbaksters, 

Mariette en Wilma 

 

Tokkerde tok tok pik pik 

  



 

 

 
  

André Pronk 

Hoi meneer Pronk, hoe ben je op het 
Hoenderbal terecht gekomen? 
‘Hahahahah ik werd in 2013 gevraagd om op 
het Hoenderbal op te treden hahahahah. Dat 
vond ik een grote eer hahahaha zeker toen 
Prins Rinie werd uitverkozen hahahaha.’  
 
Leuk! Wat kun je er nog van herinneren? 
‘Ik kwam aan in een kleine Peugeot 206 met 4 
brede gasten hahahah en mocht toen 45 
minuten zingen hahaha. Na 30 minuten werd 
ik al gevraagd om m’n laatste nummer te 
zingen hahahaha.’ 

Oh, wat vervelend. Wat vond je daar van? 
‘Was heel grappig hahahah’ 

Wil je nog wat zeggen tegen alle Hoenders in 
Heijen? 
‘HAHAHAHAHAHAH’ 

 

Zanger Rinus 

Dag Rinus, bedankt dat je even tijd hebt! Wat 
kun je nog over het Hoenderbal vertellen? 
‘ik kwam zonder Romana op de scooter naar 
heijen was heel leuk en heb nog gezongen met 
de microfoon en een biertje gedronken en 
gedanst was leuk groetjes’ 

Wanneer was dit ook alweer? 
‘was in 2016 met prins biggie hoe is het 
eigenlijk op je werk’ 

Sorry, wat bedoel je? 
‘biggie wat doe je eigenlijk’ 

Ik ben bang dat ik het niet helemaal begrijp.. 
Wil je nog wat zeggen tegen de Hoenders in 
Heijen? 
‘BURP’ 
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2020 - Biels I 

 
9 jaor mos ik er op wàchte, maar uuteindelijk mocht ik dan 
eindelijk d’n felbegèrde Hoendercape ovver mien 
schouders trekke. As laatste uutverkorene van d’n 
Hoendercommissie, na d’n Rinie I en Mini I, heb ik altied 
alles van dichtbej mit mugge mâke, dus ik was ennigszins 
vurbereid wat er op mien af zoj kommen. Toch kunde er 
nooit hemaol op vurbereid zien.. D’n vrejdagavond stond 
ien ut teken van De Vrienden van Heijen LIVE!. Dit 
betèkende meerdere muzikaole optredes, onder mer van 
ut leggendaorische duo DJ Mari & d’n Poem én de première 
van d’n nejje single van Hennie Gieben & de Soundmix 
Show. 

Tijdens dit optrede trok ik mien kiepenpak uut en kwam ik tevurschijn as de 9e Prins 
Hoender d’n Urste! D’n reacties ien de zaol waren ovverweldigend, wat een onthaol. De 
dagen daornao waoren fantastisch. Tijdens d’n Mèrtzitting wurde dur (a.lde) bekenden 
en onbekenden gefelisiteerd en stationair vurzien van nejje pils. Ut is zèker gèn straf om 
Prins Hoender te zien. D’n avond slote we af op d’n Zotte Zaoterdag, um me daorna alvast 
vur te bereiden op d’n Optocht van Gennep. Altied un hogtepuntje van d’n carnaval. 

Ut is mar net hoe d’n wiend waoit op zunne dag, want helaos krege we op zondagochtend 
te heure dat d’n optocht nie dur zoj gaon vanwege een raozende storm. Flexibel als we 
zien, hebbe we ut programma umgegooid en er un spontane Heijse kroegentocht van 
gemakt. Dizze begon an d’n ovverkant van de straot. Wej hadde ons namelijk met d’n hele 
groep last-minute opgegève bej d’n Mini pleejbeksjo, waor we natuurlijk Hoenders Overal 
uut vollen borst hebben mee gepleejbekt. Wel gelache, nie gewonnen. Net als onzen 
gemiddelde optocht trouwens. Wej eindigde d’n kroegentocht bej onzen Residentie: De 
Vrienden van Heijen. Op d’n mondag konde wej ien Heijen en Well alsnog geniete van 2 
optochten. Helaos mos er op d’n dinsdag wèr gewerkt worre, dus d’n laotste dag heb ik 
d’n cape ceremonieel ovvergedraoge an un mede Hoender. Tijdens dizzen ovverdracht is 
d’n steek ontvrèmd dur enne Arjan T. uut Heijen. Hij vroeg un krâtje bier as losgeld ien ruil. 
Vanzelfsprèkend onderhandele wej nie mit boeve! Al mit al un geslaogde carnaval, dit had 
ik vur gèn gold willen missen! Zeker omdat nie lang hiernao alles ekkes op pauze ging 
vanwège un virusje uut China… 

Mien advies an d’n jubileumprins Hoender is durrum ok: geniet van ieder moment, want 
vur ge ut wit is ut vurbej. Draog d’n cape mit trots, want ge ziet onderdèl van een moj 
stukske Heijse geschiedenis. Oja, en laot ouw nie chanteren als ge wa kwiet rakt! 

 

 



 

 

 

  

  

2021 - Hennie I 
 
Toen ik gevraagd werd om Prins te worden, kon ik het 
in eerste instantie niet geloven. Maar ik heb niet lang 
hoeven nadenken en zei toen meteen JA! In februari 
2021 zaten we midden in een lockdown, met die 
vervelende avondklok. Daarom werd er een Online 
Hoenderbingo georganiseerd. Meer dan 120 mensen 
deden hieraan mee, een ongekend succes!  

Verschillende liedjes werden afgespeeld door DJ 
Hoenderwully en mensen konden ook live inbellen in 
de studio. Vanuit mijn woonkamer in Hoenderloo deed 
ik mee aan de bingo, totdat ik opeens gebeld werd 
door Ex-prins Biels I vanuit de uitzending met dus de vraag of ik prins wilde 
worden? Natuurlijk!  

Helaas was de uitkomst online, en kon ik het niet met iedereen vieren. Toch was 
dit een van de hoogtepunten uit mijn leven! De proklemasie heb ik via de 
telefoon nog mogen voorlezen, waardoor het toch officieel aanvoelde. Daarna 
heb ik meteen een pilsje opengetrokken om het te vieren. Na twee kronajaren 
is het weer tijd om de prins tijdens de échte carnaval uit te verkiezen. Ik zou de 
nieuwe prins daarom ook veel geluk, succes, wijsheid en veren toewensen. 
Hosse en springe meugde zeveul as ge wilt, mar gaot nie langer dan 'n kwartier 
op 'n aander zien teen staon. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 

  

                             
                       

                

           
                  

          
               
             
        

                   
               



 

 
 

 

  

Stuur de oplossing in vóór 17 februari 2023 via https://www.hoenderbal.nl 
en maak kans op mooie prijzen! 

https://www.hoenderbal.nl/


 

 

 

 

 


