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Oud Gastel was in de late jaren vijftig van de vorige eeuw, zo’n kleine 
vijftien jaar na de oorlogsjaren, weer zo goed als opgebouwd. Geluk 
was toen heel gewoon. Het dagelijkse leven bestond, afhankelijk van 
geslacht en leeftijd, voornamelijk uit werk, school of huishouden. De 
pastoor hoedde nog als een herder over zijn kudde en elke zondag 
ging men met het gehele gezin trouw naar de kerk. Ontspanning vond 
men onder andere bij de voetbalclub, harmonie, biljartvereniging of 
vrouwenbond. Televisie bestond al wel, maar omdat vrijwel niemand 
in Gastel over een tv-toestel beschikte, deed men nog spelletjes, 
luisterde naar de radio of praatte met elkaar over de dagelijkse 
dingen. Vertier was er ook te vinden in de meer dan 20 cafeetjes die 
Gastel toen nog rijk was. Hoewel er hier tijdens ‘vastenaoved’ vaak 
al wel besloten carnavalsbals gehouden werden, was er van een 
georganiseerd feest nog geen sprake. Dat veranderde na de herdenking 
van 15 jaar bevrijding in 1960 met onder andere een grote optocht. De 
wagens waren vooral gebouwd door de wijkverenigingen die na de 
bevrijdingsfeesten en de koninginnen-feesten in 1948 een sluimerend 
bestaan hadden geleden. Dat smaakte duidelijk naar meer. Een aantal 
mensen werden door Thijs van der Heijden gepeild of er interesse was 
om te komen tot een grootschaliger viering van het carnaval in Gastel. 
Dat leidde op 12 januari 1961 tot de oprichting van ‘De Vastelaovedzotte’ 
in het café Onder de Toren van Jos Mies, wat momenteel - toeval of niet 
- gerenoveerd wordt door onze erevoorzitter Karel Bartelen. Zo werd op 
die avond in januari 1961 Thijs van der Heijden benoemd tot voorzitter, 
Jan Steffens tot penningmeester en Wim Hofland tot secretaris. Janus 
Vromans werd als Prins Arijaon I aan de Vastelaovedzotten voorgesteld. 
Dat jaar trok voor de eerste keer een grote carnavalsoptocht door de 
Gastelse straten en werd het leutfeest alom uitbundig gevierd.........

Nu zijn we (bijna) 55 jaar verder. De wereld is, in velerlei opzichten, 
compleet veranderd.
Dat is uiteraard ook niet aan ons dorp voorbijgegaan. De kerk is er 
nog wel, maar het kerkbezoek is minimaal geworden. Het aantal 
overgebleven café’s is op de vingers van één hand te tellen. En hoewel 
we veel meer vrije tijd hebben dan 55 jaar terug, hebben we het 
‘drukker’ dan ooit. Televisie, internet, smartphone, i-pad et cetera 
houden ons in een ijzersterke greep en zorgen er mede voor dat we 
‘nergens’ geen tijd meer voor hebben! En wat hebben we veel ‘sociale 
contacten’ via facebook, twitter, linkedin en hoe het ook allemaal mag 
heten. Maar voor een ‘normaal’ gesprek tussen mensen onder elkaar is 
bijna geen tijd meer ...

Uiteraard chargeer ik nu een beetje en is dit wel een hele lange 
inleiding om te komen tot de kern van mijn verhaal. Heel veel dingen 
zijn in die 55 jaar inderdaad verdwenen, veranderd of leiden een triest 
bestaan....maar het leutfeest is nog steeds springlevend! Gelukkig 
vinden we nog wel de tijd om te bouwen, te organiseren en muziek te 
maken. Daarbij staat saamhorigheid, betrokkenheid maar bovenal leut 

maoke hoog in het vaandel. Verderop in deze Vastelaovedzot staat het 
complete jubileumprogramma vermeld, met tal van activiteiten door 
en voor de Vastelaovedzotten van klein tot groot en van jong tot oud 
georganiseerd.

Ik ben er trots op om in dit jubileumjaar voorzitter te zijn van de VAZ en 
zo op mijn (eigen)wijze een steentje bij te kunnen dragen aan dit grote 
volksfeest. Met heel veel respect voor het Gastelse carnavalsverleden, 
geniet ik nu van het heden en kijk alvast met een schuin oog naar de 
komende jaren, waarin we - en daar heb ik het volste vertrouwen in - de 
Gastelse leutstoet verder laten rijden.

Tot slot uiteraard een groot woord van dank aan de vele sponsors, 
donateurs, vrijwilligers en medewerkers. Zonder deze mensen is er geen 
carnaval mogelijk! 

Een apart woord van dank gaat uit naar onze ‘eigenste’ Prins Bert. Hij 
gaat voor de elfde - en tevens laatste keer - de leut vooraf. Ik wens 
hem daarbij heel veel succes en ik weet zeker dat hij - en met hem alle 
Vastelaovedzotten - weer een stijlvol feestje zullen bouwen.

We zien mekaore!

Johan Wagenmakers
Voorzitter Stichting Karnaval ‘De Vastelaovedzotte’.

Voorwoord
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nar stefke

Priens bert

Hallo zotjes en zottinnekus, 

Er is weer een jaartje voorbij, dat we elkaar zagen. Maar gelukkig het is 
weer zover....Het is bijna CARNAVAL!!!

Dit jaar “Gaon we in Stijl”. Dus je kunt je netste pak aantrekken of in een 
hippiestijl verkleed gaan. Het maakt allemaal niet uit, als je maar plezier 
hebt. Ook dit jaar hebben we weer een fantastisch carnavalslied. Als 
jullie dat ook van buiten leren kunnen we het met z’n alle samen zingen 
op alle bals en activiteiten.

Er is helaas ook wat minder leuk nieuws.........
Onze Prins Bert stopt er mee na deze carnaval   
Dat is natuurlijk niet zo leuk, maar als jullie nou allemaal eens 
tekeningen, knutselwerken enz. maken voor Prins Bert. Dan heeft hij 
leuke herinneringen aan carnaval en aan jullie om te bewaren.

Als Prins Bert weggaat.....dan gaot tie wel in stijl, want de V.A.Z. bestaat 
55 jaar!!

Beste Vastelaovedzotten,

“Tis karneval ge zul wir wa beleven” want “in t ouwe gastel, staot alles 
op zun kop”.
“We gaon in stijl” van t jaor meej z,n alle.
“We gaon de boer op ,mee oonze geit” mee j un bietelpruik en een 
geitsik” en “laote num zwemme in un teil”?
“Mee karneval gaot nol sjalot”……..”karneval,osse,sprienge,karneval 
saome zienge”.
“Wij ouwe de leut wir hoog” ”nim gewoon un leutpil agge teut zijt”
“Wat zien ik?” de hotpant en de maxi”un verwende scheet die op m’n 
schoot zit “vastelaovedzotte lekker hotten totten”.
“Gastels karnaval dat betekent weer vier dagen bal” en dit jaor is het 
“mijne elfde”.
“We zijn d’r ok wir bij” al is het mijne leste.
Soms  waar ut “pompen of verzuipen” en zee de “loop naar de 
pomp”.
Af en toe “juukte oe fjeestneus” en zee de”kektus efkus” “kek toch 
nie zo naauw”, want anders komt “hoogmoed voor de val”.
Agge “mej de nol aon de rol” gaot dan “gif doew eige “ en “zie 
dut wir zitte”.
“’We rommele wir dur” en ge denkt “waor slagut op?”zak 
ut doen?” we doen ut saome” en beslist nie “op z’n elluf un 

55 Jaar is een jubileumjaar voor een carnavalsvereniging. We zeggen 
ook wel eens 5 x 11 jaar.

En omdat het een feestjaar is gaan we ook verschillende extra dingen 
doen. We hebben “het beste Gastelse carnavalslied” allertijden 
verkiezing gehad. En het carnavalslied van 2002 (de popkes aont 
daanse) had gewonnen.
Ook hebben we dit jaar het verbroederingsbal weer gevierd, maar deze 
keer in het Vastelaovedzottelaand.
Zo heeft de Heemkundekring ook een mooie tentoonstelling over de 
carnaval opgezet. Zeker de moeite waard om daar te gaan kijken.
Als afsluiting geeft de V.A.Z. dit jaar een groot jubileumfeest na 
carnaval.

Zo lijkt het dit jaar weer een geweldig carnavalsjaar te 
worden, maar dat kan natuurlijk nooit zonder jullie. 
Graag zie ik jullie allemaal weer met carnaval!!

Houdoe
Nar Stefke

dertigst”.
Agge “uit un aander vatje gaot 
tappen”dan ekkút al” en denkt 
dan nie “oe mot ut nouw” kek nie 
trug” mar “doe un blik voruit”.
“Kemmut alwir” als de klok dur draait “vlieg er dan uit” “mee un 
blommenzee”, want daor zit muziek in”.
De karnaval in ut Vastelaovedzottelaand is “as un sprookje” en “ we 
zijn nog lang nie uitgespeuld” we “waren mobiel en hadden soms ”de 
popkus aon ut daanse”.
“Leut is goud weerd “ in ons Vastelaovedzottelaand” we hadden ”de 
wiend in de zeilen”.
“Ut rees de pan uit” mee ”ne bonte kerremus” en “jin groot sirrekus”en 
dat kwam omdat we “alles van stal haolde”.
Agge “de sjoo steelt” en als “ut troopies is” kunde “de sterren laoten 

straolen”.
En tot slot is het “uit de kunst” dat ik na 11 bewogen en mooie jaren 
als jullie leutvorst……………………………….” in stijl 
kan gaon.

Ik wens jullie allemaal een karnaval toe meej veul leut!!!!!!!!

Priens Bert  alaaaaaaaaaaf!!!!!!!!!!!!!!

Party & Congrescentrum ´t Veerhuis
Veerkensweg 22

4751 CS Oud Gastel
0165-512005

www.hetveerhuis.eu

Gastelse Roos
Kerkstraat 31

4751 HL Oud Gastel
06-20133727

www.gastelseroos.nl

J. van den Bos Bouw- en Afbouwbedrijf 
Noordhoeksestraat 6
4751 TM Oud Gastel

06-23691641
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Refrein:  Gaode gij meej, meej mijn, ut is wir karnaval
  in ’t Vastelaovedzottelaand
  Goade gij meej, meej mijn, WE  GAON IN STIJL naor ’t bal

  dus kleej d’oe eige illegaant.
  As ik de Nol zien naost de toren

  en ak de blaoskapel kan ore,
  krij’k de kriebels, ben nie t’ouwe thuis,

  ‘k zijn vor de leut gebore!

   Couplet: Tweeduuzend en veftien is un jil biezonder jaor,
  Vijfenveftig jaor eg’d onze VAZ al vor mekaor.

  Vor deze prestaosie
  un felisietaotie “PROFISIEAT”
  Doe d’s gek, versier d’oe uis, ang sliengers vor ’t raom

  Stik de vlag mar uit, ja niks is raor
  Want wij zin trots op ons klein durpke
  Op naor de zesenszestig jaor!

Refrein:  Gaode gij meej, ………………

Couplet opgekallefaoterd zie d’r jil wa mooier uit,
  smèèr d’n likske vaaruf of wa glitters op oe snuit.
  Motte toch ’s kijke,
  ge lekt ’n schilderijke.
  a’k meej jouw op sjouw ben speult ’r toch wa d’in m’n kop
  ‘k prakkezeer m’n eige jimmaol kiens
  Want ik zou gère wulle wete:
  wie wordt er volgend jaor nou Priens?

Refrein 2x  Gaode gij meej, ………………

Carnavalslied

We gaon in stijl
Wor d’ut Verschil

Muziek en tekst: Will Buckens
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Wor d’ut Verschil heeft het liedjesfestival in ’t 
Vastelaovedzottelaand gewonnen.
Zaterdag 08-11-14 is het 55e carnavalsseizoen met 
het motto ‘We gaon in stijl” officieel van start gegaan. 
Onder het genot van stijlvolle creaties, liet het 
publiek het allemaal op zich afkomen!

De voorzitter, Johan Wagenmakers, opende in een 
stijlvol aangekleed ‘Hart van Gastel’ deze “ellufde 
van dun ellufde”. Alle bezoekers waren “stijlvol” 
aangekleed. De hofhouding, Prins Bert en Nar Stefke 
maakten weer hun entree.

Voor het derde jaar was er dit jaar het veldteken. 
Gemaakt door Gerrie Hereijgers, Wendy Struijk, 
Petra de Jong, Ineke Konings en Bert Mathijssen. Het 
ontwerp was dit jaar van Ilse Hereijgers. In de pauze 
konden alle geïnteresseerden dit collectoritem 
aanschaffen. Tijdens de andere carnavalsactiviteiten 
kan men het veldteken ook nog kopen.

De loting is altijd een spannend moment, want 
wie o wie mag er als eerste haar/zijn/hun lied ten 
gehore brengen? Dit jaar waren er tien deelnemers. 
Een mooi aantal. De jury had een zware taak. Zij 
moesten immers de diverse liedjes beoordelen. De 
jury bestond dit jaar uit Piet van de Heijkant, Claudia 
Derene, Ans van de Vorm, Astrid Oosterbeek en Bert 
Oosterbeek.  Zij beoordeelden de liedjes op tekst, 
uitvoering, creativiteit, actualiteit, meezinggehalte 
enzovoorts.

Rond 23.30 uur werd de winnaar van het 
liedjesfestival bekend gemaakt. Dit jaar werd Wor 
d’ut Verschil nummer 1!  Het winnende liedje komt 
op de carnavals-cd. Dit jaar is het een verzamel cd 
met het winnende lied van dit jaar en tevens alle 
Gastelse carnavalsliedjes vanaf 1976.

Tijdens het liedjesfestival werd ook de top 11 
ten gehore gebracht van het beste Gastelse 
carnavalslied. Hierbij kwam het uit 2002 van Dun 
Patrick “De Popkes aon’t daanse” als winnaar 
uit de bus.

Het was een mooi stijlvol feest geworden en een 
goede start voor de komende carnaval!

De volledige uitslag van het liedjesfestival;
1.  Wor d’ut Verschil

Ex. Aequo 2: 
 Wijk Elluf
 Wa d’un Getob
 Ut Overschotje
 D’n Assiebak
 Marijn Sep en De Vogelmuzikanten
 De Puitenvangers
 Nedrobaba Plan West
 De Nichten
 Maxi x 11 +1
 
De volledige uitslag van het beste Gastelse 
carnavalslied ooit:
1. De popkes aon’t daanse - Dun Patrick (2002)
2. Jin groot sirrekus - Wor d’ut Verschil (2009)
3. As un sprookje - Dun Patrick (2003)
4. Leut is goud weerd - Wor d’ut Verschil (2010)
5. De wiend in de zeile - Wa d’un Getob (2006)
6. We steele de sjoo - Dun Patrick (2012)
7. Ut rijst de pan uit - De Juukers (2008)
8. W’aole alles van stal - Ut Overschotje (2011)
9. Dan ekkut al - Wor d’ut Verschil (1992)
10. Laot de sterre straole – Ut Overschotje (2007)
11. Op zun elluf en dertigst – Wa d’un Getob (1990)

Winnaar liedjesfestival

Liedjesfestival

Rolluikenfabriek Van Domburg
Standerdmolen 8

4751 VJ Oud Gastel
0165-511297

www.vandomburgbv.nl

FotoDesign Fotografie & Ontwerp
Meireweikes 48

4751 JS Oud Gastel
06-46410387

www.fotodesign.nu

All Art Design
Watermolen 16

4751 VK Oud Gastel
0165-508859

www.all-art-design.nl
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‘t blèft leutig ee, da Gastels taoltje.....

Ik docht à ge wa zeej
Is’t weezelek waor? 
Da’s grwoot gezjeever 
Zoude ‘s nie afsteene
t’Is jin grwoot uilenei
Ij eejd ‘n moel meej ‘n overslag
Zoud ‘s nie affeseere
t Spjeerde d’r vandeege
Da’s zo mar alvegats gedaon

Da waar me toch ‘n gedalk
Ze rij nogal ‘s ne kjeer mee

Da kunde toch nie maoke, da’s gin stijl.....

Tegen een zuinig iemand: 
Over een lichtzinnige vrouw:
Je hebt een meningsverschil:
Over een vervelend iemand: 
Die waait met alle winden mee: 
Iemand heeft de boel verraden: 
Die heeft nergens interesse in: 
Tegen iemand die uit de hoogte doet:
Doe eens rustig aan: 
Iemand klets alleen maar onzin:
Nooit is er iets goed:

Zeg dat  wel
Is dat echt waar?
Dat is grote onzin
Het wordt tijd dat je de knoop doorhakt
‘t Is één grote mislukking
Hij zet een grote mond op
Schiet nou eens op
Hoogtepunt van een ruzie met veel verbaal geweld
Dat werk is erg slordig gedaan; zonder veel 
aandacht
Niets lukte; het was één grote ellende
Over haar gedrag wordt vaak gesproken

Gif d’okkus ‘n ròòndje gij peezeweever 
Da’s me toch ‘n ollewaai 
Òòntegen daarm da ge daor zijt!
Waddun aambetaanterik is da zeg
Ne grwootere draaikòònt is t’r nie
Gij vuile klapstèèrt!
Da’s ne lwooie Pjeer.
Wa zijde gij ne stoepschijter zeg
Ee waantewever, ouw doe gemak nouw us
Ouw us op meej da gezjeever
Da’s ne echte moesjaanker

De Vogelmuzikanten zijn tijdens de karnaval te zien en te beluisteren op:

Dag  Datum  Tijd  Evenement   Locatie
Zaterdag 7 februari 20.00 uur Tonpraotavond  ’t Veerhuis
Vrijdag  13 februari 20.30 uur Zotte Uurkes Vorraf  ’t Pandje
Zaterdag 14 februari 15.30 uur Dweilen   Zotteláánd
Zondag 15 februari 14.00 uur Seniorenbal   Blankershove
Zondag 15 februari 15.00 uur Kindermattinee  ’t Hart van Gastel
Maandag 16 februari 14.00 uur Wijkenbal d’Uilenspiegels De Kantine

gastels taoltje

de vogelmuzikanten

Je Kan Het Remedial Teaching
Kruizemunt 5

4751 KW Oud Gastel
0165-515828

www.jekanhetremedialteaching.nl

Carnaval Bazaar Ple4 
Gastelseweg 152

4705 RB Roosendaal
0165-512990

www.bazaarple4.nl

Backx Staalconstructies
Meirstraat 42

4751 AE Oud Gastel
0165-511231

www.backxstaal.nl
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Voor de achtste keer op rij alweer: Ut Gastels Dikteej.
Dit jaar kunnen we gerust spreken van een editie 
die vrijwel geheel in het teken staat van 55 jaar 
Vastelaovedzottelaand. De werkgroep is de 
archieven van het Gastels carnaval ingedoken 
en daar is een keur aan beeld-, geluid,- en 
meerkeuzevragen uitgerold, die een aardig beeld 
geven van het (nabije) heden en verleden van dit 
leutfeest. Uiteraard komt ook het authentieke Gastels 
dialect zeker weer aan bod.

Voor de beste drie van deze avond zijn een aantal 
mooie prijzen beschikbaar. Bovendien mag de 
winnaar een jaar lang de wisselbokaal in bezit 
houden.

Datum:  Donderdag 12 februari 2015
Locatie:  ‘De Blauwe Zaal’  van ‘t Veerhuis
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Toegang: Geheel gratis (deelnemers wel vooraf  
  inschrijven aub)

Brief vor Aans Rijsdijk,

Glukkig emme we ene kir per jaor deze kraant waor 
we zaokke recht kunne zette die meej de carnaval te 
maoke ebbe.

Tis alwir zoon aander aalf jaor geleeje toen we zoon 
bietje aon de waoge begonne vor de afgelope 
optocht. Dun jiste dag komme we dan meej zun alle 
bij mekaor om wa ideejen te spuien. Waant ge mot 
toch een idee emme waor ge meej kunt begienne.

Zo wok vor  de waoge mee ut motto  “Tis uit de 
kunst”. Jin van de ideejen was om nun kerststal 
te maoke meej nun mooie kunstkerstbwoom. 
Nadat de jiste lachsalvos overgewaaid waare 
bleef di idee mar trug op tafel komme.  

De winnaars van de voorgaande edities:
2008: Adrie Hellemons
2009:   Adrie Broos
2010:   Frans van Merriënboer jr.
2011:   Wil van Rijsbergen
2012:   Wil Buckens
2013:   Elly Hellemons
2014:   Jan Broos

Meedoen kan individueel 
of per groep. Inschrijven 
is heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar 
vastelaovedzotte@hotmail.com onder vermelding 
van inschrijving Gastels Dikteej. Bij inschrijving aub 
wel de namen vermelden van diegenen die werkelijk 
meedoen. Inschrijven kan tot en met zondag 8 
februari.

Evenals voorgaande jaren is de organisatie in handen 
van Heemkundekring  ‘Het Land van Gastel’, 
‘t Veerhuis en de VAZ.

Uiteindelijk et dit idee ut 
nie gehaold.  Mar wa zien 
we tot oonze verbazing in 
dun optocht. Un jille grootte 
groep meej kunst kesboome. 
En nu blekt nog dagge meej 
die kesbwome nog vet voor de prijze meej kunt 
doen. Daorom wulle we laangs deese weg oons Aans 
ons excuus aanbieje en we belove bij deese plechtig 
dat we mir nar um gaon luistere. Dus vor de waoge 
van di jaor keeke we ok wir uit naar zijn bijdraoge. 
Waant we moesse zijn ideejen mar eens jil serieus 
gaon neme. Mar wie Aans kent wit ok wel da ut un 
volouwer is en wir kwaam kesmis vorbij. Mar of zijn 
ideej ut di jaor ghaold et is nog effe un verrassieng. 

Van de bouwchef van de Puitenvangers.

ut gastels dikteej 2015

brief aan hans

Café Zaal ‘t Hart Van Gastel
Markt 8

4751 HR Oud Gastel
0165-511312

www.hartvangastel.nl

Jagé Sieraden
Oude Steenstraat 32
4751 GT Oud Gastel

0165-518026
www.jage.nl

Doomen & Quist
Markt 13

4751 HS Oud Gastel
0165-518218

www.doomen-quist.nl
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artikelen
Wijk Torenzicht optocht 2008

Wijk Schetserijers optocht 1992

Wijk Puitenvangers 
optocht 1970

Wijk Stoof 
optocht 1962Joannesschool 1979

Wijk Stoof 
optocht 2004

Tonpraoten 2007

55 jaar Vastelaovedzottelaand

Prinsenwagen 1968
Optocht 1983



Dinsdag 11-11-2014  om 18.11 uur was het zover. Er werd een 
onaangekondigd bezoek gebracht door prins Bert, nar Stefke 
en voorzitter Johan Wagenmakers aan een negental inwoners 
van huisnummers 55 in ’t Vastelaovedzottelaand. De bewoners 
kregen een poster en een veldteken overhandigd.

Het eerste bezoek was aan Stoofstraat 55. Jammer genoeg 
was de familie van Hees niet thuis.

Vervolgens ging het gevolg  langs bij de familie Reijenga 
aan de Meirstraat 55.  Vroeger was deze familie wel 
carnavalsgericht, maar tegenwoordig laten ze het aan de 
jeugd over.

Het derde bezoek was aan de familie van de Merbel aan de 
Rijpersweg 55.  Deze familie gaat vier dagen carnavallen. 
Gezellig met elkaar. Vaak is het net een reünie door de 
vele bekenden die je ziet. De meeste zijn dan ook wel in 
feeststemming.

Daarna was het de beurt aan  de familie Postmus van de 
Oudendijk 55. Zij roemen het persoonlijke van carnaval. Je kent 
elkaar en in korte tijd leer je ook veel mensen kennen.  Helaas 
hadden zij de ellufde van den ellufde viering gemist, omdat 
hun terugvlucht op zaterdagavond was en zij dachten dat het 
liedjesfestival op zondagmiddag was.

De vijfde die bezoek kreeg was de heer Bus uit Dorpsstraat 55. 
De gevel is altijd versierd. De heer Bus vindt het geweldig dat 
de vereniging zo actief is met carnaval vieren.

Ook de familie Geers uit Het hof 55 kreeg bezoek, maar helaas 
waren ook zij niet thuis.

De zevende familie, familie Dijkers uit 
Kerkstraat 55, werd vervolgens bezocht. 
Deze familie gaat zelf graag carnaval vieren.

Er is een bezoek gebracht aan mevrouw de 
Vugt-Frik uit Molenweide 55, maar zij was 
niet thuis om het bezoek te ontvangen.

Tenslotte werd het negende bezoek gebracht 
aan de heer Jongenelen uit Veerkensweg 55. 
Vroeger heeft de heer Jongenelen wel carnaval gevierd, maar 
nu doet hij dit niet meer met zijn 91 jaar oud. Wel is hij een 
echte Gastelaar, die wel altijd de optocht gaat bekijken.

huisnummers 55

Goudsmederij van Oorschot
Kerkstraat 16

4751 HN Oud Gastel
0165-512440

www.maritavanoorschot.nl

Bouwservice Bartelen BV
Rucphensebaan 21A
4706 PH Roosendaal

0165-539644
www.bouwservicesbartelen.nl

Jan Oomen Opticiën/Juwelier
Markt 25

4751 HS Oud Gastel
0165-513730

Dhr. Bus

Familie Van 
de Merbel

Familie 
Postmus

Familie 

Dijkers

Familie 

Reijenga

Dhr. Jongenelen

Vastelaovedzot We gaon in stijl | 11



Waddis ut vernaomste vor oew?
muziek of sport   muziek
carnaval of vakantie  carnaval, maar daarna gelijk op   
   vakantie
fietsen of lopen   lopen 
lezen of tv kijken   tv kijken
vogelpik of wipschieten vogelpik
blond of bruin   blond
buurman of verre vriend  buurman
bier of wijn   bier
ochtend of avond   avond
spuiten of slikken   spuiten 

Wa viende van ut karnaval in ‘t Vastelaovedzottelaand? 
Leutig!!! Ik doe regelmatig zelf het licht uit.

Edde daor veul waark aon?
Nee, alleen het lichtknopje naar beneden duwen en daarna door het 
piesgangeske naor huiis. 

Doede daor zelluf ok aon meej? 
Altijd.

Zeijde blij of sjagrijnig as ut afgeloope is? 
Blij, want na een volle week feest vieren  ziede de weereld vor nu 
kreentebol aon.

Vurnaomste nuuwsbericht?
Dat de kerstboom op de mart gin lichtjes ed en dattie volgend jaor 
midden op de mart mot komme te staon.

Wa wulde zelluf nog kwijt?
Ik heb zelf de keuze gemaakt om na 11 bewogen en mooie jaren te 
stoppen als prins van het vastelaovedzottelaand. Dit ga ik absoluut 
missen. Iedereen bedankt!! Dat ik jullie leutvorst mocht zijn. Dit had ik 
niet willen missen.

Neffe 
Wie zeijde gij? 

Prins bert/Bert Mathijssen

Bouwjaor? 
1968.

Waor stong oe wieguske?
In de Wethouder 

Verholenstraat.

Botterbriefke?
Ben blij dat ik daar vanaf ben.

Eddok naogeslagt? 
Niet dat ik weet.

Zeijde ok naor school gewiest?
Ja, maar ik had een hekel aan leren. Met mijn 16e jaar werkte ik al.

 
Wa doede vor de kost? 

Ik ben allround aluminium ramenmonteur bij SKM producties hier in 
Oud Gastel.

Waddis daor zo leutig aon?
Afwisseling van het werk en de producten. Het is bijna nooit hetzelfde. 

Eddok nog aandere bezigeeje? 
Ben druk op het werk, maar anders pluk ik de dag.

Waddis de leutigste meziek vor oe?
Van licht klassiek tot de zwaarste smartlap. Een muzieksoort moet je 

raken en aanspreken. Ik hou absoluut niet van house en trance of hoe 
het ook mag heten.

Ziekenbezoek Prins Bert en Nar Stefke

Voor al diegene waarbij het vieren van het leutfeest er dit jaar wegens ziekte of ander 
ongemak niet in zit, komen Prins Bert en Nar Stefke graag een bezoekje aan huis, tehuis of 
ziekenhuis brengen. Dit is op zaterdag 7 februari as. Uiteraard vooraf graag even aanmelden.  
Dat kan op twee manieren:
Bellen naar het secretariaat van de VAZ: 0165- 822963
Mailen naar vastelaovedzotte@hotmail.com o.v.v. ziekenbezoek.

ziekenbezoek
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Wie zeijde gij? 
Eric Ros, ex lakei, ex nar Ciske 
en ex Priens Riekus

Bouwjaor? 
1968

Waor stong oe wieguske? 
In ut Vastelaovedzottelaand 
in de Irenestraot

Botterbriefke?
Ja da em ik al wir un aontal jaore saome meej Anja Koeteeuw

Eddok naogeslagt? 
Ja ok da is mijn gelukt Amy 22 jaor en Fabio 21 jaor
Gin naogeslagt mar oort ter wel bij Robin 26 jaor Jaimy 24 jaor

Zeijde ok naor school gewiest?
Te veul. 

 > kleuterzon in de Bernardstraot
 > Joannes aon de Veerkensweg
 > Lts in ut Puitenol
 > Tuinbouwschool in ut Puitenol
 > Middelbare tuinbouwschool in ut Kielegat
 > Vakschool bloemsierkunst in ut Dommelbaorzedurp
 > En nog un jaor Bosbouwschool in Ernem

Wa doede vor de kost? 
Ik werk vor un uitzendkantoor

Waddis daor zo leutig aon? 
Ge krijgt ter geld vor zo dagge carnaval kunt viere

Eddok nog aandere bezigeeje? 
Ik zieng in un band. Gin carnavalsmuziek mar meer wa rok nummers
Ok werk ik as kok vrijwillig in de keuken op de camping waor we zowa 
ieder wiekent zijn.

Waddis de leutigste meziek vor oe? 
Das mar net in welke stemming ik ben. Ik vin veul mooi. Mar ut mooiste 
vin ik wel de Dire straights, Trammps, de dijk en noem mar op

Waddis ut vernaomste vor oew?
muziek of sport    Muziek
carnaval of vakantie  Nu vakantie mar un aontal jaore trug  
   carnaval
fietsen of lopen   Eigelijk gin van tweeje. Ut liefste dun  
   auto. Daor zou ik nog meej om un                

   pakske sjek rije naor Lieske Buis op de  
   Meir agget nog bestond
lezen of tv kijken   Tv kijken
vogelpik of wipschieten  Vogelpik al doen ik ut gin van tweeje 
blond of bruin   Maok me nie uit. Agget van binne mar  
   mooi is. En van buite ok natuurlijk.
buurman of verre vriend  Goeie buurman. Die aar ik mar die is  
   oons helaas ontvallen. Was                      
   ok un groot carnavalsvierder.
bier of wijn   Whisky maar aanders wijn of bier
ochtend of avond   Avond
spuiten of slikken   Tis mar net oe ge ut bedoelt. Vore ete en  
   drienke dan mar slikke

Wa viende van ut karnaval in ‘t Vastelaovedzottelaand? 
Jaren terug toen het volledig in het slop was geraakt hebben we 
het geheel samen met kaartrekker Karel Bartelen weer van niets 
opgebouwd naar een bruisend geheel. Dat was pittig maar fantastisch 
mooi om te doen. Na 11 jaar tijdens het 44 jarig bestaan heb ik besloten 
om er een punt achter te zetten. Om persoonlijke redenen. We hadden 
toen een bepaalde visie en koers die we wilde varen. Bewust hadden 
we er voor gekozen om niet alles waar het woord carnaval in kwam 
aan te pakken. Op deze manier konden we onszelf ook ontlasten en 
hoefde we niet constant met de druk van het moeten rond te lopen. De 
club die voor ons de kar had getrokken hadden dit wel altijd gedaan 
en naar onze mening was dat ook grotendeels de oorzaak geweest dat 
het uiteindelijk uiteen viel. Ook waren we vrij selectief in het toelaten 
van leden binnen de stichting. Het moest passen. Het moest een geheel 
zijn. Ik volg het nu een aantal jaar vanaf de zijlijn. Ik heb het gevoel dat 
het goed gaat maar hoop wel dat er niet te veel hooi op de vork wordt 
genomen zodat het carnaval in het Vastelaovedzottelaand nog lang kan 
worden gevierd

Edde daor veul waark aon? 
Nu niet meer maar toen was het veel werk om iets van niets weer op te 
bouwen en daarmee ook begrip en respect te verdienen.

Doede daor zelluf ok aon meej? 
Nu dus niet meer.

Zeijde blij of sjagrijnig as ut afgeloope is? 
Ik lig er nu niet meer wakker van.

Vurnaomste nuuwsbericht? 
Ik zou het even niet weten

Wa wulde zelluf nog kwijt? 
Eigenlijk niets. Ik hoop dat de stichting nog jaren door kan met het 
organiseren van dit mooie feest in ut vastelaovedzottelaand.  

mekaore
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Aan de vooravond van een leutige tijd!!!

Zonet na de feestdagen, begint het bij de rechtgeaarde
carnavalsvierders weer flink te kriebelen. Met man en 
macht wordt overal gewerkt aan de voorbereidingen 
voor weer een geweldig gemeenschapsfeest. In 
het Puitenol, Vastelaovedzottelaand, Peejenland, 
Smoorfreterslaand en het Meekrapdurp is dat niet 
anders.

De tonpraters kiezen hun typetjes en hun grappen, 
muzikanten studeren op de laatste nootjes en het 
protocol van de 5 carnavalsstichtingen worden al een 
beetje zenuwachtig. Volop voorpret  dus!!!!
Tijdens de diverse 11-11-bals hebben de 
carnavalsvierders al een voorschot genomen 
op de komende leutvierdaagse. Bij diverse 
carnavalsstichtingen zijn nieuwe mensen 
aangeschoven.

Hun gevolg is zodoende weer op sterkte en ze zijn er 
al klaar voor. En u hopelijk ook, zodat heel Halderberge 
straks weer mag terugkijken op een prachtig 
carnavalsfeest. Net als vorig jaar ben ik van plan om zo 
veel mogelijk van dat  carnavalsfeest in de verschillende 
dorpen mee te maken. Ik kijk daar nu al naar uit!

Carnaval is, zoals gezegd een gemeenschapsfeest, 
een feest van verbroedering, van sfeer, welke het 
leefklimaat binnen een gemeenschap bepalen. Als we 
dit niet alleen tijdens de carnavalsdagen voor ogen 
houden, maar ook daarna nog in de praktijk brengen, 
dan zal het in 2015 waarachtig wel gaan.
Ik wens iedere Puit, Vastelaovedzot, Peej, Smoorfreter 
en Meekrapsteker, jong en oud, heel veel plezier toe 
tijdens het komende carnaval en natuurlijk heel veel 
plezier met het lezen van deze carnavalskrant.

Giel Janssen,
Burgemeester van Halderberge

Halderberge tv bestaat uit een groep van ongeveer 15 
vrijwilligers die zich bezig houden met het registreren 
van evenementen in de gemeente Halderberge.
U kunt hierbij denken aan ; carnaval, de intocht van 
Sinterklaas, sport evenementen, Koningsdag, 60 
jarige huwelijken, uitreiking van een Koninklijke 
onderscheiding.

Daarnaast hebben we drie eigen programma’s namelijk:
 > Mijn vereniging; Hierin kan een vereniging zichzelf 

promoten.
 > Bijzondere verzamelingen; Hierin gaan we op 

bezoek bij iemand met een bijzondere verzameling.
 > Vandaag Halderberge; Een live talkshow met 

actualiteiten uit onze gemeente

Tijdens  Carnaval zijn al onze medewerkers op stap om 
reportages te maken van de vele evenementen.
Sinds enkele jaren zorgen we ervoor dat de reportages 
van de optochten, de volgende dag al op tv te zien zijn.

 > De optochten van Oud Gastel en Bosschenhoofd 
zijn op zondag op tv.

 > De optochten van Stampersgat en Oudenbosch zijn 
op maandag op tv.

 > En de optocht van Hoeven is op woensdag op tv.
Daarna zullen alle optocht  dagelijks te zien zijn.
Halderberge tv is dagelijks te zien via kanaal 22 van 
Ziggo of kanaal 12 van Caiway.
Ook kunt u onze reportages bekijken via ons you-tube 
kanaal: www.youtube.com/user/halderbergetv

Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze 
uitzendingen!

Stuur een mail naar tv@rtvhalderberge met als 
onderwerp “mening”. Onder de inzenders wordt een 
leuke prijs verloot.

Halderberge tv is altijd op zoek naar nieuwe collega’s 
die ons team willen versterken.
Stuur, bij interesse, een mail naar: tv@rtvhalderberge.nl

De medewerkers van Halderberge tv 
wensen iedereen een leutige carnaval

alderbergse pagina
de burgemeester

halderberge tv

Ligne Netwerk Notarissen
Kolonel den Oudenstraat 24

4751 HJ Oud Gastel
0165-512154

www.lignenotarissen.nl

DRV Accountants en Adviseurs
Emmerblok 30

4751 XE Oud Gastel
0165-573700
www.drv.nl

Ruma Afbouw
Rolleweg 27

4751 VA Oud Gastel
06-43481008

www.rumaafbouw.nl
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11 jaor geleeje....

 > Vierden we onder het motto nog lang nie 
uitgespeuld, voor de 44e keer carnaval in ‘t 
Vastelaovedzottelaand. 

 > Was het carnaval vanaf 21 t/m 24 februari. 

 > Deed een recordaantal van 15 inzendingen mee 
naar de titel Gastels carnavalslied 2004. 

 > Wonnen De Vogelmuzikanten het liedjesfestival en 
deden ze met hun liedje ook mee aan het Brabantse 
Knotskrakerfestival, alwaar ze zevende werden. 

 > Werd er tevens een fraaie clip van het Gastels 
carnavalslied gemaakt, waarbij onder andere 
opnames in ‘t Hart van Gastel, ‘t Veerhuis en de 
Laurentiuskerk te zien waren. 

 > Kwam deze clip regelmatig ‘voorbij’ op Omroep 
Brabant. 

 > Was er een tentoonstelling in het Dorpsmuseum De 
Drie Snoeken over 44 jaar Vastelaovedzottelaand. 

 > Werd er een grote jubileumfeestavond gehouden 
in ‘t Hart van Gastel, waarbij o.a. tal van (oud)leden 
van de VAZ, wijkverenigingen en muziekkapellen 
aanwezig waren.  

 > Was het voor de 25e keer tonpraoten. 

 > Presenteerde tevens Piet van den Heijkant 
voor de 25e keer deze tonpraotavond. Hier 

werd hij uitgebreid door de tonpraoters, de 
Vogelmuzikanten, door de VAZ en niet te vergeten 
door zijn vrouw Marij, voor in het zonnetje gezet. 

 > Kon de jury geen keuze maken en daarom 
waren er bij de optocht twee winnaars bij de 
volwassen groepen: Wijk D’un Assiebak met ut 
Assiebakteejaoter en Wijk Stoof met Effe Stocke. 

 > Kreeg ‘wandelend archief’ Piet Peeters uit handen 
van VAZ-voorzitter Karel Bartelen de 1e Gastelse 
carnavalscd uitgereikt. 

 > Zaten er meer dan 750 mensen in de kerk voor een 
gezinsviering t.g.v. het 44-jarig jubileum. 

 > Werd er na afloop van deze dienst voor de eerste 
maal een brunch gehouden in ‘t Veerhuis, waar men 
onder het genot van een hapje en een drankje de 
‘carnavalszaken’ nog eens kon bepraten. 

 > Werd op dinsdagavond tijdens het Bal Démasqué 
afscheid genomen van Prins Riekus. 

 > Na een jaar lakei, vier jaar Nar Ciske en vier jaar Prins 
Riekus houdt Eric Ros het voor gezien. Tijdens deze 
afscheidsreceptie wordt hij uitgebreid bedankt voor 
zijn grote inzet voor het Gastelse carnaval. 

 > Kwam er later dat jaar een jubileumboek en 
jubileum-DVD uit en kon ieder nog eens uitgebreid 
‘terugblikken’ op 44 jaar Vastelaovedzottelaand én 
een geweldig (leut)feestjaar!

11 jaor geleeje

motto’s van de Alderbergse kernen

Haarmode Wim van Beek
Dorpsstraat 23

4751 AH Oud Gastel
0165-511507

Aannemersbedrijf van Agtmaal
Veilingweg 1

4731 CW Oudenbosch
0165-319000

www.vanagtmaal.nl

Bus Verzekeringen
Markt 2

4751 HR Oud Gastel
0165-511886

www.busverzekeringen.nl

Meekrapdurp

Un Heksetour

Peejenland

Da wor Fjist

‘t Puitenol

Ut gao vaneigus

Smoorfrèterslaand

Tis ne puzzel

Vastelaovedzottelaand

We gaon in stijl
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Op donderdagmiddag 12 februari is de ‘Blauwe Zaal’ 
van ‘t Veerhuis hopelijk weer gevuld met fanatieke 
bingospelers. Voor de zevende keer op rij wordt er 
onder leiding van Prins Bert en Nar Stefke in een 
carnavaleske sfeer een gezellige carnavalsbingo 
gehouden.

Tevens wordt er tussen de bingo-rondjes door, met 
een paar ferme draaien aan het Rad van Fortuin, 
bepaalt wie er met de vele overige prachtige prijzen 
naar huis mag.

Iedere deelnemer weet het zo langzamerhand wel: 
bij een carnavalesk getal -11-22-33-44- roepen we 

Evenals voorgaande jaren ook in dit jubileumjaar: De 
gevel/raamversierwedstrijd.

Wie versiert zijn of haar gevel/raam het mooist, 
ludiekst, gekst of origineelst?
Laat je fantasie de vrije loop, elk voor handen zijnde 
materiaal mag je hiervoor gebruiken.
Om mee te dingen naar de uitverkiezing stellen 
wij wel als voorwaarde: 55 jaar carnaval in ‘t 
Vastelaovedzottelaand en het motto ‘we gaon in stijl’ 
moeten duidelijk tot uiting komen.

Naast uiteraard eeuwige roem, krijgt de winnaar een 
beker, een bos bloemen en een fotozeildoek en komt 
de winnende gevel met een mooie foto op onze 
website en in de carnavalskrant van 2016 te staan. In 
de week voorafgaand aan de leutdagen zullen Prins 
Bert en Nar Stefke alle deelnemers gaan beoordelen. 
Vlak voordat het leutfeest losbarst komen zij 
hoogstpersoonlijk de prijzen uitreiken.

Opgeven kan tot en met zondag 8 februari 
via vastelaovedzotte@hotmail.com 
onder vermelding van deelname gevel/
raamversierwedstrijd.

met z’n allen Alaaf. En dit jaar bij 55 uiteraard: 
We gaon in stijl!

Aanvang van de middag is 13.30 uur en het duurt tot 
ongeveer 16.00 uur.
De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Toegang is gratis, er is gratis koffie/thee met cake, 
gratis een consumptie en een gratis verloting! 
Voor de bingo-kaarten wordt uiteraard wel een 
vergoeding gevraagd.

Dus kom allen in stijl naar deze leutige en feestelijke 
carnavalsbingo.

Deelnemers veel succes en... maak er weer iets moois 
van!

Afgelopen jaar werd de gevel van de familie van  
Caam uit de Brouwerijstraat uitverkozen tot mooiste 
van allemaal.

Nogmaals van harte 
gefeliciteerd!

De winnaars van 
de afgelopen jaren 
waren:

2010: Familie van Dongen uit de Koelestraat
2011: Manon van der Welle uit de Beatrixstraat
2012: Familie Rockx uit de Dorpsstraat
2013: Iva en Mexi de Jong uit de Emmastraat
2014: Familie van Caam uit de Brouwerijstraat

carnavalsbingo

gevel/raamversiering

Lokaal Halderberge
www.lokaalhalderberge.nl

Gastel Sfeer
Gastelsedijk Zuid 8A
4751 VE Oud Gastel

0165-512266
www.gastelsfeer.nl

Martwienkel
Markt 5

4751 HR Oud Gastel
0165-760088

www.martwienkel.nl

Vastelaovedzot We gaon in stijl | 17



Voorwoord
colofon

Kinderspektakel 1990

Wijk Puitenvange
rs optocht 19

97

Nol Sjalot, Prins en 
Raad van Elluf 1972

Wijk Stoof 
optocht 1962

Verbroedering 1988

55 jaar Vastela
ovedzottelaand

Wijk Schetserijers optocht 1968 Wijk d’n Assiebak optocht 2002 

Wa d’un Getob optocht 1985
 



Blaaskapel Wor d’ut verschil gaot wok op stijl
Al wir un jaor verder, ut gaot allemaol zo verrekte snel veurbij. Ut waor 
un oop kunst veurig jaor. Wa waor ut toch leutig.

Fefenfefig jaor carnaval in ut vastelaovedzottelaand en al wir elluf jaor 
meej priens Bert. Ut kan nie aanders dan motte gewoon in stijl eej.
Nou kunne wij oonze anekdotes van fefenfeftig jaor gaon beschrijve 
maor so laank bestaon wij nog nie. Da mot nog 33 jaor worre.

Nouw ebbe wij wok oonze eige stijl eej, ge zult da wel zien in d un 
optocht. We zen te erkenne aon oonze eige kleurkus. Vur dun enkeling 
die da nog nie wit, da zen roose en geel.  Kek wok maor s op feesbook, 
dan ziede die kleurkus steeds wir trug.

Ge kun op oonze feesbook wok zien da we nie stil zitte ut gejille jaor. 
Stik aktief w or. So zen we naor de mosselfeeste gewist en da waor toch 
leutig eej. Duuzende mense kwaome specijaal om te lusteren naor oons. 
Of kwaome ze vur de mossels ? Nou ja, da laote we maor int midde.
Ok meej kessemus speule we un deuntje. Op de kessemusmarkt bij de 
ouwe menskus waor wij jil ut jaor repetere. Dan zen de jingle bells en 
kiendeke gebore te ore wor.

Wa d’un Getob gieng/gaot in stijl

Vor de 55e kjeer carnaval in Gastel. Begonne in 1961 onder leidieng van 
priens Arijaon de Jiste en di jaor vor de leste kjeer onder ’t bewiend van 
priens Bert.

55 Jaor carnaval in ’t Vastelaovedzottelaand, waorvan wij, as dweilband 
Wa d’un Getob, vor ‘t 36e jaor djeel gaon uitmaoke.

Begonne in 1980 as flauwekulleke mee ’n groepke ljeerkrachte van de 
Bernardusschool, aongevuld mee ’n paor bakkers (de Bernardo’s).
Nou, zuvvel jaor laoter, zijn we nog steeds meej veul plezier actief. We 
zijn nou ’n band meej zo’n 20 muzikaante, ’n miksjur van jong en oud. 
We probeere leutige muziek te brenge en daor emme zelluf ok veul 
plezier in. We kijke dan ok wir uit naor de kommende carnaval.

Vorig jaor emme we in stijl afscheid genome van ’t 
kienderspektakel, nao ’n organizaatsie van zo’n 25 jaor. We 
zijn jil blij, dat de VAZ ut van ons et overgenome, zoda g’t un 
vervolg krijt. Enkele leeje leevere nog wel d’r bijdraoge aon 
’t spel en jil de band begeleidt de mense vanuit ’t Veerhuis 
naor nolleke Sjalot op de mart om ‘m daor te installeere. 

Das maor un kleine greep van t 
jaor wa wij allemaol doen. Das 
oonze stijl.

Maor nu ist wir carnaval en vur 
da d’un optocht vertrekt ebbe wij 
al jeel wa gedaon. So wok oonze 
eigeste kepellefestival, de toeterotatie. D’ur komme allerlei bandjes 
speule om alvast un bietje in de stemming te komme en effe te kijke of 
ut repertoire un bietje aonslaot.

Wa zouwe we deez jaor wir as rooje draod ebbe ?
Wa wij nie wulle vergete is om jederin te bedaanke vur de felicitatie 
vur ut wiene van ut carnavalslied tweeduuzendenfeftien. Wa waore wij 
trots. We zulle da meej deez daoge wel veul laote ore en aanders draaie 
ze vast oons ceedeeke wa wij ebbe opgenome.

Wij zegge “Agge mar Leut et” en veul plezier… 
Audoe !

De rest van ons programma is 
zowa utzelfde as aandere jaore.
Di jaor gaon we in stijl: we 
fliessieteere de stichting meej d’r 
55-jaorig jubileum.

We viene ut mieraakkuls, da zo’n grwoote groep antoezjaste mense 
leidieng wul geeve aon ut carnavalsgebeure in ’t Vastelaovedzottelaand. 
W’oope, da ze ’t nog ’n tedje vollouwe en da ze daorna goeje opvolgers 
krijge.

We meuge priens Bert in zun ellefde jaor nog een paor kjeer begeleije 
as ofkappèl.

Da doen we gère en da emme we ok altij gère gedaan. W’emme al die 
jaore ’n geweldige priens gad en we gaon ‘m in die funksie zeker miesse. 
We wense ‘m veul leut in z’n leste jaor as priens en bedanke ‘m alvast vor 
de leutige saomewerking. We komme d’r nog wel op trug.

Tot slot wulle we alle Vastelaovedzotte ’n leutige carnaval toewense en 
gaot in stijl.

wor d’ut verschil

wa d’un getob

Novy Heshof
Dorpsstraat 27

4751 AH Oud Gastel
0165-511258

www.heshof.com

Gemeente Halderberge
Parklaan 15

4731 GJ Oudenbosch
0165-390500

www.halderberge.nl

Nispen Verpakkingen
Neutronweg 4

4706 PL Roosendaal
0165-365590

www.nispenverpakkingen.nl
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Programma Carnaval 2015
Dit is met de grootste zorg op 2 januari samengesteld, 
wijzigingen voorbehouden. Voor het definitieve programma 
en tijden kijk op onze website: www.vazoudgastel.com

Vooraf:

Zaterdag 24 januari
Ochtend:

 > CD verkoop en verspreiden van  
“de Vastelaovedzot” 

Zaterdag 31 januari
 > 10e Gastels Swarree in Den Zeuvende Hemel

Vrijdag 6 februari
 > Bal Scouting Andriessen in ‘t Scoutinggebouw

Zaterdag 7 februari

 > Ziekenbezoek door Prins Bert en Nar Stefke
 > 36e Tonpraotavond v/d Vogelmuzikanten 

in ’t Veerhuis

Zondag 8 februari
 > Grandioze Kiendermiddag van de VAZ in ‘t 

Veerhuis

Woensdag 11 februari
 > Carnavalstentoonstelling in de Bernardusschool
 > Moederkusbal in Den Zeuvende Hemel

Donderdag 12 februari
Middag:

 > 7e Carnavalsbingo in ’t Veerhuis

Avond:
 > 8e Gastels Dicteej in ‘t Veerhuis

Vrijdag 13 februari
Ochtend:

 > Prins en gevolg bezoeken de scholen

Middag:
 > 13.11 uur vertrek van de scholenoptocht vanuit 

de Bernardusschool

Avond:
 > Sleuteloverhandiging Gemeentehuis 

Oudenbosch
 > 28e Limonadebal in ’t Veerhuis
 > “De Zotte Uukes voraf” in Ut Pandje
 > Dun nacht vor dun optocht in  Den 

Groote Smoel

Zaterdag 14 februari
Ochtend:

 > Openingsspektakel in ’t Veerhuis  
 > Installatie Nol Sjalot op de Markt

Middag:
 > 14.00 uur vertrek grote optocht vanaf 

parkeerplaats Blankershove
 > Bal in ‘t Veerhuis
 > Prijsuitreiking optocht in de Blauwe Zaal van ‘t 

Veerhuis
 > Open bal SC Gastel in ’t Paviljoentje
 > Vastelaovedzottebal in Den Zeuvende Hemel

Avond:
 > 18.00-21.00 uur Schafttijd in Ut Pandje
 > Carnaval in ‘t Veerhuis
 > Kapellenfestival in ‘t sportcafé
 > Groot Vastelaovedzottebal in Den Zeuvende 

Hemel

Zondag 15 februari
Ochtend:

 > 11.00 uur Carnavalsgezinsviering in de St. 
Laurentiuskerk 

Middag:
 > Bus on Tour vanuit Veerhuis
 > Carnaval bij Wozoco Blankershof
 > Boerenbruiloft in Ut Pandje
 > Bal in Gastel Sfeer
 > Kiendermatinee v/d Vogelmuzikanten 

in Den Zeuvende Hemel

Avond:
 > 18.30-21.00 uur Schafttijd in Ut Pandje
 > PuberPubParty 12-16 jaar In den Groote Smoel
 > Carnavalsbal m.m.v. JEVADO in de Blauwe Zaal 

van ‘t Veerhuis

Maandag 16 februari
Middag:

 > Carnaval in het Pluspunt voor ouderen
 > Kinderbal Wijken Paol, Schetserijers D’n Assiebak 

en Puitenvangers in Den Zeuvende Hemel
 > Kinderbal Wijk d’Uilenspiegels en jeugd SC   

Gastel in ’t Paviljoentje

Avond:
 > 17.30 uur Boerenmaaltijd in ‘t Veerhuis
 > 18.00 – 21.00 uur Schafttijd in Ut Pandje
 > 28e Pettenbal van Wor d’ut Verschilin Den  

 Zeuvende Hemel

programma 2015
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Dinsdag 17 februari
Middag:

 > Carnaval  
bij de Meeshoeve

 > Boerenbal  
in Gastel Sfeer

 > Brakkenbal  
in de Blauwe Zaal van ’t Veerhuis

 > Kinderbal Wijk Nedrobaba 
in Den Zeuvende Hemel

Avond:
 > 18.00-21.00 uur Schafttijd  

in Ut Pandje
 > 18.30 uur Nolverbranding  

op de Markt
 > Bal Démasqué  

in Den Zeuvende Hemel
 > Afbrandbal  

in ’t Gastel Sfeer
 > Volouwersbal  

in Den Groote Smoel
Achteraf:

Woensdag 18 februari
 > Haringhappe in 
 > Den Groote Smoel

Zaterdag 28 maart
 > Jubileumavond in ‘t Veerhuis

Op zaterdag 24 januari wordt deze krant door 
vertegenwoordigers van wijkverenigingen, 
blaaskapellen en leden van de VAZ huis aan huis 
bezorgd. Tevens worden de jubileum-dubbel CD en 
de steunkaart te koop aangeboden.
Op de kraam op de Markt worden o.a. nog 
leutpakketten, vlaggen en veldtekens verkocht.
Hebt u desondanks de verkoop gemist en wilt u 
alsnog e.e.a. aanschaffen en daarmee het leutfeest 
mede ondersteunen? 
Dat kan! 

De volgende 
leutartikelen zijn t/m 
carnaval en/of zolang 
de voorraad strekt nog 
te verkrijgen bij: 
De Martwienkel, 
Markt 5 Oud Gastel.

Krant:   gratis

Dubbel CD:     € 10,- p.st.
(met alle carnavalsliedjes vanaf 1976 t/m heden)

Steunkaart:  €   5,- p.st.

Leutpakket:  € 15,- p.st.
(bevat raamposter, steunkaart, krant, 
Dubbel CD bierviltjes en nog enkele 
verrassingen)  
  
Raamposter:  €   5,- p.st.

Veldteken:  €   5,- p.st.

Vlag:   € 11,- p.st.
(terug van weggeweest)

vaz-shop

Vastelaovedzot We gaon in stijl | 21



We gaon in stijl.

Dis jaor gaon we in stijl viere da ut vor de vijf en vijftigste kjir karneval is 
in oons Vastelaovedzottelaand. En sommige legge da uit datta in 1960 
vor ut jist waar mar tis net as ut sommeke van: Un boer wil oonderd 
meeter van zen wei afeinen meej piendraod en paoltjes om de tien 
meeter. Oeveul paoltjes edde dan nôôdig? Da zijn der dan elluf, want ge 
begient dan al mee un paoltje en nao de jiste tien meeter edde der al 
twee nôôdig.

Zoas al mjir geschreven is waar de oprichtiengsvergaoderieng op 12 
jannewaori 1961. Da waar bij Mieskes in un kaomertje van keffee 
Oônder de toore.

De naom Vastelaovedzottelaand is un “Vergastelieng”van ut woorde 
Vastenavendzottenland.

Siens die 12 jannewaori in 1961 is ter al wir jil wa gebeurd in ut 
Vastelaovezottelaand. Wemme te maoke gat meej zeuve priense, un jille 
serie narre en verscheijene massiesees.

Zelf emmik ok nog wa jaorkes meegedraajd meej de Vastelaovedzotte 
en em netuurluk wel tjin en aander meejgemaokt. Ik denk bevobbeeld 
trug aon un kjir dawwe  deur Gastel reeje om lotjes  te verkwôôpe . 
We kwaame in keffee de Stoof en zaage daor un zaokemens van de 
pietseweg. We konne daoraon jille boekskes kwijt. Ij naam oons mee 
aon ruis en zee toe dawwe vor die looterij  prijzegeld zouwe krijge en 
die kreege we ok.  Ij kwaam ok op ut bejaordebal meej un briefke van 
oonderd gulde. Die moes verdeeld worre in briefkes van vijf.  Priens 
Ariaon 1 moest die dan as un kefettiereege laote  dwaarele. Zogenaomd 
zoonder vermeldieng van de gulle geever. Maar ut waar tog de 
bedoelieng datte naom  ‘Un oonderneemer van de Pietseweg “genoemd 
wier. 

Ut waar ok de tijd dawwe  wel zeuve bals op un aoved aare. Jin van die 
bals waar op de Meir. DE kastelein aar un Rotterdams bendje ingeuurd, 
die gin karnavalsliedjes kende. Nou waar ut de gewôônte , As we meej 
de priens binnekwaame Toon de Massiesee en ik as nar jist binne gienge 
en dan ut Gastels karnevalslied zonge. Da bendje dee nie mee, maar 
wij bleve der alle Gastelse liedjes durjin zienge, kijke wie ut ut laangst 
volieuw. Ut bendje stopte. Wij gienge nog wa liedjes vedder 
en vertrokke meej oons gevollug en ok de zaol liep leeg. De 
kastelein ee gin Roterdams bendje nir gevrooge vor karneval 
. Deur de tijd ister al jil wa veraanderd. We aare un priens, 
un nar en un massisee en un raod van elluf. In ut begien 
waare de kienders nog nie vrij meej de karnaval, mar ze 
moesse naor school. Ut waar ok de bedoelieng dawwe 

’s zondags sachtermiddag jist naor ut 
lof gienge en dan konne dweile. Op 
school waar ut nog nie de bedoelieng 
datter iets aon karnaval gedaon wier. 
Mar oonder de meziekles lirde ik de 
Vastelaovedzotjes toch de liedjes aon 
mee grwôôte velle pepier, waorop 
ik de tekste aar geschreve. En op de maondagmiddag gieng ik mee de 
kienders al ziengede op pad naor Gastelveer. Dan aare we eigentluk 
ligaomeluke oefenieng, zangles en biologieles bij mekaore. De kienders 
aare toch un kieltje bij en trokke da aon as we gienge wandele. Da kon 
toen nog. Gelukkig veraanderde da al gaauw. De zotjes kreege vrij van 
school zoda op maondag en desdag der kienderbals konnen worre 
georganiseerd. Ut waar vroeger aanders mar nou gaot ut op un aandere 
mennier ok goed zoda iederjin wel erreges aan meej kan doen.

Van de wederwaordugeede in de jiste 44 jaor edde kunnen leeze in ut 
boek wa elluf jaor geleeje in den andel kwaam. Akkut goed em zijn der 
nog wa van te kwôôp in oons muzeum. En ik denk da inde Vastelaovezot 
nog wel wa verteld wor oover die ouwe tijje.

Ut motto di jaor is we gaon in stijl, mar volleges sommigte deskundige 
van ut Gastels zou ut motte zijn: Me gaon in stijl. Op gevaor af da mijn 
Gastel nie volleges de boekskes is gaon ik tog mar vedder op mun eige 
mennier.

In oons Vastelaovedzottelaand gebeurde er in ut afgelôôpe jaor nie 
zoveul. Misschient lig da aon de kriesus. Mar in ut stertje van ut jaor 
kwaam de gemjinte tog wel in beeld meej iun paor aktiviteite. Jist wier 
de bieb verkocht en da gebouw oef nou nie mir te verintreste. En vor 
da geld kan (of kon) de ruwine van ut klôôster wir worre opgekogt. 
Zo kan ôôns sentrum wir in stijl worre opgeknapt. Mar over opknappe 
gesprooke. Wa vienne jullie van ôônder de Toore?. Daddis tog wel un 
mwôôj plaotje. Ut lekt wel un gebouwke van Antoon Piek zeeker meej 
die gerdijntjes, die der zoo kunstig zijn aongebrocht. Oônder de Toore 
gaod egt in stijl. 

En wa ôônze sportakkomoodaotsies betreft. Gastel speult nou op un 
kaomerbrweed tepijt. Ok egt in stijl. En nouw issut wagte op oonze 
Gastelse Kaomerbreeje school. Ze zijn der al un tedje meej beezig, 
ok meej de fuzie tusse Bernardus en Jewannussschool. Zou daoir un 
stijlvolmwôôje naom uit vortkomme? We wagte mar af. Vor wa de 
kommede karnevalsvierieng betreft wens ik iederjin leutige daoge toe 
meej as ouw motto; “Blef doe eige” dan kommut alles in stijl terechte.

Ex nar Naorus.

ex nar naorus

Tuinstudio Jempy van der Veeken
Oude Steenstraat 16
4751 GT Oud Gastel

06-18531256
www.tuinstudioveeken.nl

Rijwielsporthandel Ad van Overveld
O.L. Vrouwestraat 181

4735 AD Zegge
0165-540893

www.rijwielsporthuisadvanoverveld.nl

Novarage Internet Applications
Bredaseweg 195A

4872 LA Etten-Leur
076-5040325

www.novarage.nl

22 | VAZ carnaval 2015



“Heemkundekring Het Land van Gastel en Stichting 
Karnaval De Vastelaovedzotte houden een 
overzichtstentoonstelling over 55 jaar carnaval in 
ons dorp. In het weekend van 17-18 januari is deze 
officieel geopend. De tentoonstelling zal te zien zijn 
tot aswoensdag (18 februari). Te bekijken zijn heel 
veel foto’s, (kranten)artikelen, attributen, kleding, 
posters, leutartikelen en zo verder vanaf 1961 tot 
heden.

Het museum is te vinden op Dorpsstraat 50 (De Drie 
Snoeken) en de openingstijden zijn:
Elke donderdagavond van 19.00 - 21.00 uur
Elke zaterdagochtend van 10.00 - 12.00 uur
Toegang is gratis!

In overleg is groepsbezoek ook mogelijk op 
afwijkende tijden.
Dit kan aangevraagd worden per mail: 
secretariaathlvg@kpnmail.nl .

Uw bezoek wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Tentoonstelling 55 jaar 
Vastelaovedzottelaand

Turwijl ik ier in de zinderende itte van de Gastelse zon zit, dwaole mun 
gedachtus alwir uit naor ut kommende karneval.
 
Ut zal un jil bewôôge jaor gaon worre. We viere ut vijfunvefttug jaorug 
bestaon van ut Gastels karneval mar tevus ok ut leste jaor van ôôns 
eigeste priens Bert. En dan netuurluk wa niej uit kan blijve ut kennus 
maoke meej d’un nuuwe priens.
 
Wie ut ok zal worre, we wulle um nu al laangst deeze weg jil veul sukses 
toewense en we gaon d’ur net as afelôôpe jaore wir un jille leutige tijd 
van maoke. Temienste, as we van ut jaor wir jistus worre dan eej. Waant 
as da niej is, drukt da tog wel op de fjeeststemmieng. 
 
We emme d’ur in ieders geval allus aon gedaon om diejen jille grwoote 
beker wir in òòns bezit te krijge.
 
Nao twee jaor achtermekaore de jiste prijs in de wacht te emme 
gesleept, oope we da we um di jaor wir in òòns bezit krijge. En 
dan……………………………………meuge we um 
ouwe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Niej da ge daor echt jil blij meej mot zèn, waant ij is grwoot wor. 
Waor zette um weg, zonder da tie in de pad staot. Gek eigeluk 
da ge dan toch wir zo oe stiekende best doet om um wir te 
wiene.

Al docht de sjuurie ôôns afgelòòpe jaor te emme. 
Meej d’ur sjuuriereport. We zèn niej allemaol mir 
zo piepjong, emme ze da report meej zukke kleine 
letterkus afgedrukt da we d’ur niks van emme 
kunne leeze. Kwoopt un kleinere beker, dan oude 
geld over vor un bietje grwooter lettertiep. Mar 
onderschat òòns niej heej.  Meej un loep emme 
we ut tog een bietje kunne ontcijfere en we wete waor we di jaor op 
motte lette. We emme daorom van ut jaor koste nog moeite gespaord. 
We emme wurksjops gevollugd, we emme geïnfiltreerd bij de doevese 
bouwclubs, un djeel van òòns is niej op vekaantie gewiest om alvast 
ideeje uit te werreke.  Ut is un ekt geworre, ja echt jillemaol in stijl. Da 
waar tevus ok ut motto van di jaor, dus da kwaam goed uit.

Iederjin zal van ut jaor in stijl gaon en we zulle dur meej mekaore un 
jil mwooi vijfunveftig jaorig bestaon van maoke. En niej te vergete u 
mwooi afscheid van òònze eigeste Priens en we zulle de nuuwe priens 
is stijl ontvange, waant da kunne wij as Gastelse karnevalsvierder onder 
mekaore wel.

As ik ut stukske zo trug lees is ut eigeluk best we in stijl geschreve, ok da 
kunne we as wijk Paol.

Rest òòns nog iederjin jil veul bouw- en knutselplezier toe te wense 
dees lestedaoge en un jil leutig karneval.

wijk paol; in stijl??

van Zuilichem & Partners
Mgr. Meeuwissenstraat 6

4751 HK Oud Gastel
0165-512257

www.vanzuilichempartners.nl

Bus Woninginrichting
Dorpsstraat 14

4751 AL Oud Gastel
0165-511466

www.buswoninginrichting.nl

Bistro Ut Pandje
Kerkstraat 2

4751 HN Oud Gastel
0165-518192

www.bistro-utpandje.nl
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V.A.Z.      SCHOOIWAGEN     N.V.T.

V.A.Z.      PRINSENWAGEN    N.V.T.

BRANDWEER   SPUIT ELLUF               N.V.T.

SEB    WE GAON IN STIJL NAOR ’T JUBILEUMBAL    WAGEN

WIJK PAOL   PAOL GAOT VOL VOR STIJL   GROEP

WIJK DE STOOF     STOOFSE STIJL            WAGEN

WIJK PUITENVANGERS    IN DE GOUWE STIJL                          WAGEN

WIJK PUITENVANGERS     DE PUITINNEKUS GAON IN DER EIGE STIJL GROEP

WIJK PUITENVANGERS     DE PUITENJEUGD GAOT OK IN STIJL  JEUGD 13-18 JAAR

WIJK NEDROBABA           WAGEN

WIJK D’N ASSIEBAK     STEIL UIT ’T WILDE WESTEN              WAGEN

KV JULIANA   WE GAON IN ITALIOANSE STIJL              WAGEN

KV JULIANA   WE GAON IN SJINESE STIJL                    JEUGD T/M 12 JAAR GROEP

WOR D’UT VERSCHIL     ZIE D’EN WOR D’UT VERSCHIL IN STIJL     GROEP

DE VROUWKES VAN GASTEL   DE VROUWKES VAN GASTEL FEESTE IN STIJL  GROEP

LET OP :  
Volgorde is niet per se de volgorde van de optocht!!
Opgaven later binnengekomen dan 31 december en de jeugd t/m 12 jaar zijn niet in bovenstaand overzicht 
vermeld. 

Tussen de deelnemers door spelen de navolgende blaaskapellen vast en zeker hun deuntje mee: de 
Vogelmuzikanten, Wor d’ut Verschil en Wa d’un Getob.

DE ROUTE: 
Opstellen en vertrek plein Blankershove ,via de Dragon rechtdoor Rozemarijnlaan , linksaf Veerkensweg, linksaf 
Schoolstraat, rechtsaf Wilhelminastraat, rechtsaf Julianastraat, rechtsaf Dorpsstraat, rechtdoor Markt, rechtdoor 
Kerkstraat, rechtsaf Sluiske, rechtdoor Beemd, rechtsaf Hagelkruis, rechtdoor Veerkensweg oversteken en daarna 
ontbinden op het busstation.

Mededeling
Dit jaar wordt voor de tweede keer een publieksprijs uitgereikt aan de voor het publiek meest uitspringende 
wagen en groep.

Diegene die ons steunt met een gift in de schooiwagen, ontvangt een programmaboekje. In dit boekje zit een 
formulier waarop men kan aangeven wat voor hen de winnaar is bij de categorieën wagens en groepen. 

Aan het einde van de optocht wordt dit formulier opgehaald door de organisatie.

Ook kunt u stemmen via de gratis te downloaden app; CarnaVote

optocht

Electro Domotica Pelsma
Beukenlaan 21

4751 JC Oud Gastel
0165-514567

www.edp-electro.nl

StaalunieK
Karolinastraat 41

4751 BR Oud Gastel
06-20139067

www.staaluniek.nl

Toine´s Pub
Meirstraat 8

4751 AD Oud Gastel
0165-513999

www.toinespub.nl

Astrid Kannekens
kapster aan huis
Kromstraatje 5

4751 TC Oud Gastel
06 - 51184717
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Voorwoord
colofonAankomst Prins en 

Nar op de Markt 1971

55 jaar Vastelaovedzottelaand

Wijk Schetserijers optocht 1968

Gebr. Ko Sterrenparade 2007
 

Prins, nar en lakeien 1996

Prins Jan optocht 1983

Kinderoptocht 2012

Scholenbezoek 1984



Effe vorstelle: wij zijn SEB.
Al wir wa jaore rijdt de beroemde, en vor sommigte 
zelfs, beruchte Spùìt Elluf  meej in dun grwote n’optocht 
in ut Vastelaovedzottelaand.

De manne van Spùìt Elluf  komme vort uit un stelletje leeje van 
dun Vrijwullige Braandweer. Uit oons durrup en is durgegeve van 
ginneraosie op ginneraosie.

Omda me nie meej waoter meuge spùìte wortur altij 
strooisel gebrùìkt om over de mènse te spùìte.
In 2005 zijn me jeel naostig in de weer gewiest en emme 
me, saome meej Wor d’ut Verschil ne waoge gebouwe, 
meej daorop jeel de kepèl van Wor d’ut Verschil.
Dieje waoge wier getrokke deur Spùìt Elluf.

In 2013 bestong de Vrijwullige Braandweer van Gastel   
‘ondert jaor.

Da waar ne goeje insteek vor de manne van Spùìt Elluf om 
wir us fliek wèèrd te bieje.

Achter Spùìt Elluf wier ne “tropiesse” karrenvalswaoge 
gebouwe en daor wonne we toch mwooj dun tweede prijs meej.

Zoektocht naor  Priens nieuwe stijl.

Ok laangs deze weg wulle we naomes de wijk oonse Priens Bert 
bedanken vor ut Priens zijn over oons Zottelaand. Maar ut mot gezeed 
zijn da wij ut Gin stijl vinne dag ge ut na 11 jaor opgift.  Mar wie o wie 
zou oonse Bert nou op motte volge.
We emme is gekeke wat ter al zoal vor de aand ligt.
Nim nou as voorbeeld Priens Ivo. Zou kunne mar die et ut nog te druk 
meej dun optocht nieuwe stijl.
Of zou het Stefke worre da zou nou gin stijl zijn want dan motte we ok 
een nieuwe nar gaon zoeken das te veul van t goeie denk.
Of Priens Sjoerd, as tie in de voet sporen van z’n vaoder treed dan gaot 
tie vor een jil aandere bouwstijl. 
Wa denkte van Priens Marco, zou kunnen mar die past nog nie int 
pak van Bert dan zouden we oog water stijl gaon krijge.
Priens Pascal. Ummhh die motte we dan een aandere naom 
geve want aanders wort ut un te moderne stijl.
Priens Twan, Dan zouwe vor un groene stijl motte gaon 
waant die is ter nog nie zo laang bij.

Di suukses smaokte naor mjeer en dun bouwploeg van 
Spùìt Elluf waar gebore!!

In 2014 wier nao jeel veul aovende en zaoterdaoge ok wir nu “uit de 
kùùnst” karrenevanlswaoge in mekaore gebouwe en daormeej wier ne 
mwooje derde prijs gewonne.

Vanwege ut fèìt da de bouwploeg van Spùìt Elluf in de 
vorbije jaore gegruujd is, en nie aljeen mar mir uit manne 
van dun Braandweer bestaot, gaon we van ‘tjaor oonze 
naom veraandere.
Van nou af aon jit de bouwploeg SEB: Spùìt Elluf 
Bouwclub.
Zo amme gewend zijn zal Spùìt Elluf zeken nie verdwijne, 
mar staot meej dun grwote n’optocht los van de 
karrenevalswaoge.

Wa me in 2015 zulle gaon brenge is nog ne verassieng.
We gaon in ieder geval “in stijl”dur de straote van ’t 
Vastelaovedzottelaand meej dun grwote n’optocht.
Wij ‘ope daggut ne jéle mwoojen ‘optocht gaot worre, meej 
jil veul leut!

Oudoe en bedankt éé!
En nu goejen dag van de SEB.

Priens Johan H. das nun dur douwer in zijn 
vrije tijd zou dan vor een rouwe stijl zijn.
Wa denkte van Priens Jempy, Of Priens Ricardo 
We denke van nie die zijn nog te jong om al die 
verantwoordelijkeid op te neme. 
Dan emme we al die of dames nog. Zou ok nog kunnen netuurlijk. Mar 
wie zouwe dan de Prinses vant Zottelaand motte gaon noeme.  Dan 
kunnen we alle stijle wel overboord gooie waant dan zal  alles wel 
aanders worre.
Mar dan bleft er eigelijk mar jinne over en da zou dan Priens Peter 
M. Oftewel Priens Peer den derde motte worre. Klienkt al leuk. Is 
beschikbaor,  kan makkelijk praotte, et nerges naor te kijke en die kent 
de klappe van de zweep want die zit er onderaant ok al 22 jaor bij. Wor 
tijd dat tie is ogerop gaot. Dan krijge we un “alles is mooi stijl”. 
Ja we denke wel da ut goed gaot komme meej die zoektocht naor oonze 
nieuwe Priens. De jiste selectie emme we al gedaon ziede wel.  

Veul leut dees daoge. Naomens de Puitenvangers.

SEB

zoektocht naar priens

C1000 Voordeelmarkt Broos
Dorpsstraat 5

4751 AH Oud Gastel
0165-511233

www.c1000.nl

Sweere vof & Zelfstandig Adviseur RegioBank
Dorpsstraat 3 

4751 AH Oud Gastel
0165-512851

www.sweere.nl

Gebr. Karremans Kleding
Dorpsstraat 1

4751 AH Oud Gastel
0165-511761

www.karremanskleding.nl
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1. Stel KV Juliana zelf maar even voor...
 
Juliana bestaat inmiddels al ruim 65 jaar. We zijn een sportvereniging 
die de korfbalsport beoefent. Een sport waar ons land geruime tijd 
toonaangevend in is. Het is ook de grootste gemengde 

sport discipline van ons land. 
Korfbalvereniging Juliana heeft 
inmiddels meer dan 230 leden. Met 
5 seniorenteams, 13 jeugdteams 
acteren we in de korfbalcompetities. 
Daarnaast zijn er nog de niet 
spelende leden en onze Kangoeroes. 
Ons eerste team speelt landelijke 

2e klasse en is daarmee de hoogst spelende 
korfbalvereniging van onze regio. Ruim 60% van onze leden zijn 

jeugdleden. Dit jaar is onze vereniging gestart met G-korfbal om ook 
deze doelgroep een podium te bieden binnen onze vereniging. KV 
Juliana is een groeiende en bloeiende sportvereniging en we zijn trots 
op ons clubke. 

2. Hebben jullie ook activiteiten buiten carnaval om?
 
Onze belangrijkste activiteit is uiteraard het beoefenen van de 
korfbalsport. Iedereen met plezier, gezelligheid, maar ook sportief 
bezig te laten zijn. Als vereniging 
proberen we diverse activiteiten 
voor jong en oud naast 
het korfbal te organiseren. 
Naast het meedoen met 
carnaval, organiseren we ons 
dubbelschiettoernooi wat ook 
door veel andere Gastelaren 
goed wordt bezocht. Voor de 
jeugd zijn er o.a. de disco avonden, filmavond,  bingo, kamp, Kerst/
nieuwjaarsdiner, Paaseieren zoeken en gooien en de Playbackshow. Voor 
de oudere jeugd en senioren worden ook diverse andere evenementen 
georganiseerd. Denk hierbij aan o.a. de Black & White avond, 
dartavonden, Playbackshow, themafeesten en de fietstocht.  Daarnaast 
zijn veel leden van onze vereniging actief bij andere activiteiten in het 
dorp.

3. Is er interesse vanuit de jeugd voor 
jullie bezigheden?

Onze jeugd vormt een zeer belangrijk 
bestanddeel binnen onze vereniging 
getuige een aandeel van meer dan 60% 
van ons ledenbestand. Het is belangrijk 
dat wij deze doelgroep aan ons kunnen 
binden. Op de (middel)lange termijn dient 
hier ons kader en onze nieuwe instroom 
voor onze seniorenteams vandaan te 

komen. Een onderdeel van deze binding is carnaval. 
Op deze manier  wordt de jongere en de wat oudere 
jeugd betrokken bij onze vereniging. Jeugd heeft 
vaak meerdere afleidingsmogelijkheden nodig om 
gebonden te blijven. Door de diversiteit van aanbod 
en activiteiten trachten wij  dit bij onze vereniging 
te versterken. Voor ons is het ook belangrijk om deze 
jeugd met hun creatieve en moderne ideeën en 
technieken erbij te betrekken om op hoger niveau te 
komen. 
De jongere jeugd dient zelf de handen uit de mouwen te steken om het 
gewenste resultaat te behalen.  Ze knutselen er flik op los en dat vinden 
de kinderen fantastisch. Uiteindelijk zijn ze dan ook trots om samen een 
fantastische prestatie neer te zetten, waar ze met z’n allen van kunnen 
genieten. Een belangrijke spil hierbij zijn de enthousiaste begeleiders 
en ouders.

4. Hoe belangrijk is carnaval voor vereniging?
 
Als korfbalvereniging is carnaval niet onze belangrijkste bezigheid. Al 
lijkt het voor sommigen onder ons het belangrijkste van het jaar. Toch 
ben ik er van overtuigd dat carnaval belangrijk is om de gebondenheid 
tussen jeugd / senioren te bevorderen. Soms is het voor ouderen jeugd 
door andere interesses en omgevingsfactoren (denk hierbij aan uitgaan, 
studie, e.d.) een ideale manier om toch betrokken te blijven bij het 
geheel. 

Daarnaast biedt het onze vereniging een uitstekend podium om ons 
zelf als vereniging te promoten. Zeker als we een groep van meer dan 
50 personen op de been krijgen en door het dorp trekken. Daarnaast 
straalt het enthousiasme uit naar de toeschouwers en krijgen we veel 
positieve reacties. Je merkt dat steeds meer mensen een vorm van 
respect gaan krijgen voor korfbalvereniging Juliana. Mensen waarderen 
en respecteren ons meer en kunnen de weg naar ons veld beter vinden.

5. Wat is er leuk en minder 
leuk aan carnaval in ‘t 
Vastelaovedzottelaand?
 
Carnaval vieren in je eigen plaats is 
eigenlijk het leukste wat er is. Vaak 
is de zaterdag en maandag een 
soort reünie voor (oud) Gastelaren. 
Dit is dan wel voor de wat oudere 
jeugd en volwassenen onder ons. Zeker iets wat 
we in ere dienen te houden binnen onze gemeenschap. De uitdaging 
vind ik persoonlijk hoe we de jongeren aan ons dorp kunnen binden, 
waarbij de steeds verder gaande regeling ons hierbij zeker niet helpt.

Ook de optocht is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Voor het dorp 
en voor de bouwers ( die met beperkte budgetten werken) is dit een 
zeer mooie prestatie. Deze prestige en gezonde competitie dienen 

11 vragen aan kv juliana
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we met z’n allen 
vol te houden. 
Het bevordert de 
kwaliteit van alles 
en we dienen met 
z’n allen de schouders eronder te zetten. Misschien zou het ook goed 
zijn dat meerdere sportverenigingen ook gaan deelnemen. Voor 
wijkverenigingen wordt het moeilijker om jeugd en volwassenen te 
mobiliseren. Hier is misschien een kans voor de sportverenigingen om 
hier invulling aan te geven. Om de kwaliteit van de optocht op peil 
te houden of zelf te verbeteren zullen we een goede balans moeten 
hebben tussen de diverse regeltje. Veiligheid staat bij iedereen voorop, 
maar we dienen niet te overdrijven.

6. Wat is de mooiste herinnering binnen jullie vereniging?

Naast de velen sportieve 
hoogtepunten binnen 
onze korfbalsport zijn de 
inmiddels diverse behaalde 
prijzen binnen de Gastelse 
carnavalsoptocht een 
mooie herinnering. We 
leggen de lat voor ons 
zelf natuurlijk steeds 
hoger, maar de 2e plaats 

vorige jaar bij de wagens 
was wel een van de mooiste herinneringen die we hebben behaald. Een 
terrein (wagentje bouwen) waar we nog niet veel ervaring mee hebben.
Ook zijn de successen die we als loopgroep hebben bereikt bij de 
jeugd en volwassenen zeer mooie herinneringen. De creaties van de 
marmottenbak van Fred Oster, de verbeelding van de Efteling en de 
gouden bal door de Wall waren hiervan mooie voorbeelden.

7. Wat is de grootste wens van jullie vereniging?

Behalve een gezonde, sportieve, groeiende en bloeiende vereniging 
zou een eerste plaats bij de wagens een ultieme droom zijn om te 
verwezenlijken. Een waardering voor alle betrokkenen die naast hun 
school/werk en korfbalgebeuren hier veel vrije tijd aan besteden. 
Uiteraard gun ik de anderen verenigingen dit ook en weet dat ook zij 
hier vele vrijtijdsuren aan besteden.

8. Welk eerder motto van  ‘t 
Vastelaovedzottelaand past het best bij jullie 
vereniging en waarom? 
 
Het motto “W’aole alles van stal” in letterlijke vorm 
past misschien wel het beste bij onze kunsten 
met carnaval. De materialen waarmee we werken 
zijn niet typisch de standaardmaterialen van 
een carnavalsvereniging. Ook de technieken die 

we veelal toepassen zijn nog niet vaak toegepast binnen de Gastelse 
optocht. Ook de ideeën die we bij de diverse motto’s creëren  zijn 
doordacht en zeker niet standaard. We halen hierbij alles van stal!!

9. Als jullie met carnaval in  ‘t Vastelaovedzottelaand iemand 
zouden mogen ridderen, wie zou dat zijn en geef hiervoor een 
reden.

We hebben veel respect 
voor ALLE mensen die 
hun steentje bijdrage 
aan carnaval. Maar 
in het bijzonder, en 
hiervoor zouden wij 
hem dan ook graag 
willen ridderen, 
Prins Bert. Zoveel 
jaar dat hij 
heeft geacteerd 
als Prins, de 
hoeveelheid vrije tijd die hij hiervoor 
opoffert en de creativiteit om mee te denken om diverse nieuwe 
activiteiten te organiseren is voor ons een reden om hem hiervoor te 
ridderen. Als Gastel mogen we blij en trots zijn dat hij zoveel jaar als 
Prins van ons Vastelaovedzottelaand heeft gefunctioneerd. Prins Bert via 
deze weg willen we je bedanken voor al je inzet in de afgelopen jaren.
 
10. Welke wijk/band/vereniging moeten wij volgend jaar 
interviewen en waarom?
 
Voor volgend jaar zou het mooi zijn om de Brandweer te interviewen. Zij 
timmeren de laatste jaren goed aan de weg. Komen met mooie creaties 
en geven de optocht nog meer glans. Op prestige gebied doen zij het 
ook goed al waren ze zwaar teleurgesteld dat wij ze vorige jaar net voor 
waren. Het zijn zeer enthousiaste bouwers, maar zijn misschien nog wel 
iets te gesloten. Vandaar een mooie kans voor de Brandweer om tijdens 
het interview meer over zichzelf te vertellen.

11. Welke vraag hebben wij niet gesteld waar jullie graag 
antwoord op hadden willen geven? 

Wat gebeurt er toch allemaal op 
zaterdagavond tijdens carnaval zo 
vanaf een uurke of 7 in Bistro Ut 
Pandje? 
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Sleuteloverhandiging 1972

Gastels Swarree 2008

 

Steunpunt 2004
55 jaar Vastelaovedzottelaand

Prinsenwagen 1990 

“De Bolle Schuit” 1963

Liedjesfestival 2000

Prins en hofhouding 2001

Bestuur Wijk Torenzicht 1983



Zotteklap
Zotten en zottinekes,
 
Vorig jaar was er een carnaval vol kunst  in het 
Vastelaovedzotteland. Dit jaar krijgen wordt het 
motto van carnaval in ons dorp “We gaon in stijl”.
Wij hebben er al zin in, jullie ook? Het carnavalslied 
dat tijdens het de ellufde van den ellufde viering 
gewonnen heeft staat op de verzamel-cd. Wij 
hebben het liedje al volop geoefend en jullie?
Zoals in iedere carnavalskrant staan er ook een 
heleboel leuke dingen om te lezen in. Kijk of je jezelf 
terug kunt vinden!

Hopelijk zijn jullie, na het lezen van deze 
krant, klaar voor carnaval. Wij hopen op een 
geweldig feest, zodat we na afloop kunnen 
zeggen: Dat was in stijl!

Veel plezier,
De redactie van de Zotteklap

Kapsalon Ella
Dorpsstraat 60

4751 AM Oud Gastel
0165-511354

Natuurlijk By Sanne
Markt 9

4751 HR Oud Gastel
0165-518944

www.natuurlijkbysanne.nl

Handelsonderneming Ossenblok 
Molenstraat 34

4758 AB Standdaarbuiten
0165-316296

www.ossenblok.com
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Vertrek om 13.11 uur bij de Bernardusschool, 
linksaf Korte Dreef, rechtdoor Markt, rechtdoor 
Veerkensweg (hier sluiten Joannesschool en de Linde 
aan), linksaf Hagelkruis, linksaf Beemd, rechtdoor 
Sluiske, linksaf Kerkstraat, rechtdoor Markt, rechtdoor 
Dorpsstraat, (defilé balkon familie Paantjens), 
linksaf Rijpersweg, direct linksaf Karolinastraat, 
linksaf Beatrixstaat, rechtdoor Wilhelminastraat, 
linksaf Schoolstraat (de Linde ontbindt), linksaf 
Veerkensweg (Joannesschool ontbindt), rechtdoor 
Markt, rechtdoor Korte Dreef, rechtsaf terug bij de 
Bernardusschool. 

Deelname jeugd aan de grote optocht

Wil je niet alleen meedoen aan de scholenoptocht 
maar ook aan de grote optocht op zaterdag? 
Dat kan! Geef je dan vóór woensdag 11 februari 
op via de school of bij de wijkvereniging waar je 
woont. Vertegenwoordigers van de wijk zorgen er 
dan voor dat je dan een plaatje met een nummer 
erop krijgt. Maak dit duidelijk zichtbaar vast op 
je carnavalswagentje of andere creatie en ga op 
zaterdag zo rond half twee naar de parkeerplaats bij 
het zwembad. 

Zo kun je eenvoudig meedoen en ding je ook mee 
naar de prijzen. Zo is er voor iedere deelnemer 
uiteraard een medaille beschikbaar en krijgt de 
winnaar niet alleen een prachtige beker maar ook 
eeuwige roem!

Let op: je hoeft niet per se lid te zijn van een 
wijkvereniging om mee te kunnen doen.

Als je je ná woensdag 11 februari opgeeft, kun je niet 
meer meedoen!! 

Na afloop van de optocht is in de Blauwe Zaal van 
‘t Veerhuis de spectaculaire prijsuitreiking. Iedereen 
is daar van harte welkom, ook als je niet mee hebt 
gedaan aan de optocht.

Als je meer wilt weten over de optocht, kun je bellen 
of mailen naar:
Jessica van den Oetelaar 
Tel.: 0165-515828 
E-mail: optocht@vazoudgastel.com

route scholenoptocht

Service Apotheek Nieuw Gastel
Het Hof 2 

4751 JK Oud Gastel
0165-518821

www.apotheeknieuwgastel.nl

Ben Kouters Bouwmarkt
Roosendaalsebaan 68

4751 RD Oud Gastel
0165-512920

www.bkbouwmarkt.nl

Wilton ICT
Beukenlaan 72

4751 JB Oud Gastel
0165-513350

www.wilton-ict.nl
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Verkeersschool Frijters
Koelestraat 8

4751 CB Oud Gastel
0165-512883

www.verkeersschoolfrijters.nl

Fietsplezier Kees van den Kieboom
Kerkstraat 29

4751HL Oud Gastel
0165-511369

www.keesvandenkieboom.nl

Hoi ik ben Mexi 

Ik was vorig jaar prinses carnaval. Het was echt geweldig om prinses 

te zijn. Het begon allemaal op de dag dat meneer Jan ermee begon: 

jongens en meisjes het is weer bijna carnaval en in groep 7 zijn de 

verkiezingen voor prinses carnaval en prins carnaval. Wie wil er mee 

doen? Ik stak gelijk mijn vinger op. Op de dag toen de verkiezingen 

waren was ik super zenuwachtig.  Toen was ik aan de beurt.  Ik had 

gewonnen, jee! En de prins was: Jan Douwe. 

Toen was de optocht. Eerst gingen we vooraan in de optocht rijden  en 

toen op het balkon en het was heel mooi  uitzicht. En zondag moest ik 

gaan voorlezen in de kerk. Dat was ook heel leuk en daarna mochten we 

allemaal gaan brunchen. Dat was heel lekker. Het was echt superleuk. 

Iets om nooit meer te vergeten!

Groetjes,
prinses Mexi

Hallo Zottekes en Zotinnekes!
Het was heel leuk om prins carnaval van De Linde te zijn.Als eerste  moest ik de prins verwelkomen op De Linde ,dat was heel erg 

leutig.

Toen gingen we kijken naar een dansvoorstelling. Dat was erg kunstig.
Toen kreeg ik een veldteken  van de prins uitgereikt. Hij was erg mooi.
Toen gingen we de grootste polonaise van heel De linde maken. Dat was 
erg leuk.

Die middag gingen we naar de optocht kijken die heel erg kunstig was.
Ik moest ook in de kerk voorlezen dat was erg bijzonder.Dus het was erg leuk om prins te zijn!  Ik raad het iedereen aan!Groetjes,

prins Jan Douwe      

scholen
st. joannesschool

de linde

Euro Road Services
Pietseweg 6

4751 RV Oud Gastel
0165-512351

www.euroroad.nl

Hallo,
 
ik ben Evi en ik zit in groep 1,2 A. Ik werd deze 

Carnaval uitgekozen tot de nieuwe Nar van onze 

school. Ik vond het erg leuk om Nar te zijn met 

Carnaval. Maar ik vond het ook wel spannend 

hoor.  Tijdens Carnaval ben ik op verschillende 

speciale plekken geweest. Ik ben naar de kerk 

geweest. In de kerk mocht ik helemaal vooraan 

zitten. Wat ik vooral leuk vond aan Nar zijn, is 

dat ik bij de Prins en de grote Nar mocht eten. 

Dit was toch wel heel speciaal. Ik vond het op 

school erg gezellig dat ik langs alles klassen 

mocht lopen samen met de politie, de boer en de 

Prinses.  Hier moest ik dan vertellen wie ik was. 

Tijdens de polonaise op school, mocht ik op het 

podium staan. Dit vond ik toch wel een beetje 

eng, maar ook ontzettend leuk. De optocht was 

helemaal speciaal voor mij. Ik mocht samen met 

de boer, de politie en de Prinses in een mooie 

Cabrio staan. Na de optocht zijn we naar het 

Veerhuis gelopen. Hier hebben we de leuke dag 

afgesloten. Ik vond het een super leuke Carnaval 

als Nar. Ik heb veel leuke dingen meegemaakt.

Narreke Evi

Ik vond het heeeeeel leuk om pliesie te zijn, want ik 
mocht helemaal voor op in de schooloptocht lopen 
en ik mocht ook met de prins eten. Ik ben ook nog 
op de foto geweest. Het was echt fantastisch. Op 
school moest ik de polonaise lopen en de schoolkrant 
brengen. Ook ging ik met iedere klas op de foto. Het 
was echt geweldig.

Pliesie Roel (groep 4)

Beste vastelaovedzottelaand,Vorig jaar was ik gekozen als grootste boer van de Joannes . In het dagelijks leven ben ik Jordy. Toen ik de kans kreeg om me in te schrijven als grootste boer deed ik dat gelijk, omdat het me heel erg leuk leek. En dat werd het ook. Tijdens de verkiezingen werd mijn foto bekend gemaakt door buurman & buurman die de verfblikken probeerden open te maken. Het was erg schrikken toen ik mijn foto zag. Vanaf dat moment was ik de grootse boer van de Joannes. In de week voor carnaval gingen we alle klasse langs en hebben foto’s gemaakt, de polonaise gedaan, de krant uitgereikt en toen hebben we de optocht gedaan. Ik vond dat de anderen het ook goed deden. De optocht vond ik het allerleukst.

Veel plezier tijdens carnaval 2015!!!Groetjes grootste boer jordy.   

Ik vond het heel leuk om prinses te zijn 
want,  je ging samen met het gevolg: 
nar, politie en de boer de klassen rond  
en iedere dag staat er iets heel leuks te 
wachten.

Als je prinses bent moet je vooral heel 
vrolijk zijn. En vooral vrijdag, want dan 
is het een hele leuke dag. Je moet die 
dag vooral veel zwaaien, want dan rijd je 
voorop in de optocht in een cabrio.
En je mag dan samen met de Linde 
prins(es) en de Benardus prins(es) op het 
balkon zwaaien.

Zondag ben je dan samen met je gevolg 
in de kerk uitgenodigd, dan vragen ze aan 
(mij) de prinses, de politie en de boer of 
wij een stukje willen voorlezen. Na de mis 
is er in ’t Veerhuis nog een lekkere brunch, 
dat is dus super leuk en lekker.  Ik vond 
het super leuk om prinses te zijn en ik 
heb eerlijk gezegd nog nooit zo’n mooie 
optocht gezien.

Met vriendelijke groet prinses Anne.    
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Cafetaria de Linde
Markt 7 

4751 HR Oud Gastel
0165-512687

Schoonmaakbedrijf Lankhuizen
Bernardstraat 36

4751 BP Oud Gastel
0165-850246

st. Bernarduss
chool

Jora Oliehandel
Koelestraat 33

4751 CA Oud Gastel
0165-511207

www.joraoliehandel.nl

Hallo zotten en zottinnekes,

Ik was vorig jaar Prins Martijn van de st 
Bernardusschool.
Dat was erg leuk.

’s Ochtends hebben we de polonaise gelopen 
door de gymzaal. 
We moesten ook nog iets verzinnen zodat ik 
de sleutel van de school kreeg van meneer 
Niels zodat we carnaval konden vieren.
’s Middags mochten we in de cabrio mee 
rijden met prins Bert.
Toen reden we voor in de kinderoptocht. Op 
het balkon konden we alle wagens en de 
loopgroepen heel goed zien.
Het was uit de kunst.

Zondag moesten we weer op tijd uit bed. 
Om elf uur moesten we in de kerk zijn. Daar 
mochten we allemaal een stukje voorlezen.
Vanuit de kerk lekker met zijn allen gaan 
brunchen. Dat was erg lekker en gezellig.

Bedankt dat ik prins mocht zijn. Het was 
keileutig!

Prins Martijn Geers

Hallo zottekes en zottinnekes,

Ik, politie Declan, was vorig jaar politie van de St bernardusschool. Het was erg leuk, want ik had ook  al meegedaan in groep 5 voor de narverkiezing. Toen was het niet gelukt.

Ik werd nu wel gekozen als pliessi. Ik vond het heel leuk om in de polonaise door de school heen te gaan tijdens de tentoonstelling. Ik hoopte wel dat ik in de cabrio mocht rijden en dat mocht. Daar was ik heel blij mee. ( al zat de veer van de prins steeds in mijn gezicht), maar dat was nog niet alles.Toen we stopten om alle wagens te zien, zag ik een paar hele mooie wagens.Er werd allemaal confetti in mijn gezicht gegooid en ik heb nog achter een aantal kunstdieven gezeten.Zondag moesten we naar de kerk om een stukje voor te lezen en daarna gingen we brunchen in ’t Veerhuis. We mochten een cake versieren en kregen chili con carne met brood.
Ik wens jullie een hele leuke in stijl carnaval.

Alaaf, van politie Declan Buurstee.

Hallo,

Ik was boerin van de St. Bernardusschool en dat vond ik heel leuk.
Ik vond het heel leuk dat ik opgeroepen werd als boerin bij de verkiezingen.

Toen mocht ik op vrijdag voor de kleuters een optreden doen, voor groep 4-5-6 een optreden en voor groep 7 en 8 een optreden doen, allemaal om meneer Niels de sleutel aan prins Martijn te overhandigen
Daarna mocht ik lunchen met de jeugdraad en met meneer Piet.
En we deden ook nog de scholenoptocht. Ik mocht achter de auto lopen waar prins Bert in reed en de andere prinsen in zaten.

Toen mochten we even kijken naar de mooie optocht, dat vond ik wel fijn.

Het mooiste moment en ook het leukste moment dat was terug naar de st Bernardusschool; we mochten in de auto bij prins Bert.
Op zondag gingen we naar de kerk; daar gingen we een stukje voorlezen en dat was ook heel leuk. Alles was uit de kunst !!!!!

Boerin Marieke Schets van de St Bernardusschool.

Hallo allemaal,

In 2014 was ik de nar van de st. Bernardusschool.Ik wilde graag met de verkiezingen meedoen en had een stukje voorbereid.
De kans om te winnen was groot; want ik was de enige. Ik was verkleed als kunstschilder en had een schilderij van Jantje gemaakt. Jantje vertelde moppen en iedereen moest hard lachen; in de klas en in de aula.

Op woensdag mocht ik voor het eerst mijn hele pak aan. Dat was heel leuk. Het was toen tentoonstelling bij ons op school. Onze eigen kunstwerkenstonden er allemaal.
Ik had een hagedis van Gaudi gemaakt.Op vrijdag was de leukste dag. Toen kwam ’s morgens de prins op school. Tussen de middag mochten we op school eten. Dat was erg gezellig.’s Middags was nog leuker, toen was de optocht.We konden alles goed zien. Het laatste stukje mochten we in de cabrio van prins Bert meerijden.Op zondag gingen we naar de kerk. Daar mocht ik ook een stukje voorlezen.

Na de kerk gingen we eten in ’t Veerhuis.Ik heb erg genoten van alle leuke dingen.

Groeten Nar Tjeerd Godschalk
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Loonbedrijf Ossenblok
Meirstraat 51

4751 AC Oud Gastel
0165-511404

www.ossenblokvof.jouwweb.nl

Partyservice “Jovel”
Brugweg 30

4756 AG Kruisland
0167-532097
www.jovel.nl

Luxe Bakkerij Ton van Hees
Markt 1

4751 HR Oud Gastel
0165-511200
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Wijk Nedrobaba
p/a Veerkensweg 133
4751 CR Oud Gastel

0165-514616
www.nedrobaba.nl

Wijk Elluf
p/a P.C. Keetweg 10
4751 SR Oud Gastel

0165-316899

Wijk D’n Assiebak
p/a Wilhelminastraat 3

4751 CG Oud Gastel
0165-518428

www.dun-assiebak.nl

Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar 
door de VAZ een groot kinderbal georganiseerd. 
Prins Bert en zijn gevolg zijn hierbij de gehele 
middag aanwezig en gaan de zotjes bezig houden 
met spelletjes, dansjes en muziek. Uiteraard gaan er 
ook de nodige ‘kunstjes’ vertoond worden en zijn er 
de nodige verrassingen.
Dit bal is bestemd voor alle kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 12 jaar, maar natuurlijk zijn de mama’s, 
papa’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes, buurvrouwen en 
buurmannen ook van harte welkom.

Wanneer:  zondagmiddag 8 februari
Tijdstip:  vanaf 14:30  tot 17:30 uur
Plaats:   in de Blauwe Zaal van ‘t Veerhuis.
Toegang:  gratis

We zien jullie graag op deze middag om al een 
beetje ‘warm te draaien’ voor het leutfeest!

Tot dan.

Stichting Karnaval ‘de Vastelaovedzotte’.

kindermiddag
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Wijk Puitenvangers
p/a Lange Dreef 2

4751 RZ Oud Gastel
0165-514620

www.puitenvangers.nl

Wijk Schetserijers
p/a Emmastraat 20
4751 BZ Oud Gastel

0165-514113

Wijk Modderridders
p/a Rijpersweg 66

4751 AT Oud Gastel
0165-511005

Prins Bert zit de avond voordat het carnavalsfeest 
begint op zijn bed. Hij leest voor de laatste keer 
uit zijn grote “Prinsenboek”. Hij kijkt met een 
melancholisch gevoel terug. Hij vertelt dat hij zin 
heeft in morgen, het Groot Gastels Galafeest. 

Er sluipt een professor zijn slaapkamer binnen terwijl 
prins Bert slaapt. Hij laat prins Bert terug in de tijd 
gaan. Hij vindt het namelijk helemaal niet leuk dat 
hij stopt als prins. Prins Bert gaat verschillende jaren 
terug in de tijd met de tijdmachine. Prins Bert snapt 
er niets van. Wat gebeurt er allemaal?

De professor begrijpt er ook niets meer van. Hij 
gaat keer op keer aan de slag en probeet prins 
Bert weer terug naar het heden te halen, maar 
elke keer gaat het fout! De professor wil immers 
niet dat Prins Bert gaat stoppen als Prins van het 
Vastelaovedzottelaand. De bedoeling was om Prins 
Bert over te halen om Prins te blijven als hij terug 
in de tijd zou gaan. Nu loopt het echter helemaal 
uit de hand… De professor weet het allemaal niet 
meer! Wat doet hij nu toch allemaal verkeerd? Beter 
gezegd: “Hoe komt het weer goed?”

Prins Bert had zo’n  zin in zijn dag! De dag waarnaar 
hij zo heeft uitgekeken. Het Groot Gastels Galafeest! 
Maar of hij er wel bij aanwezig zal zijn, is de grote 
vraag.

Kom allemaal (jong en oud) kijken naar het 27ste 
spektakel op zaterdag 14 februari 2015.

Plaats:   sporthal ‘t Veerhuis
Aanvang:  10.00 uur stipt!!! 
  zaal open vanaf 9.45 uur

Spektakel 2015: 
We gaon in stijl
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Wijk d’Uilenspiegels
p/a Het Laag 9

4751 GH Oud Gastel
0165-549905

Wijk Paol
p/a Kastanjelaan 2
4751 JE Oud Gastel

0165-513064
www.wijkpaol.nl

Wijk de Stoof
p/a Stoofstraat 17

4751 WB Oud Gastel
0165-514784

www.wijkstoof.nl
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