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Voorwoord
Een geschikte opvolger voor Prins Bert vinden is de afgelopen jaren 
een van mijn moeilijkste taken als voorzitter geweest. Zo’n 12 tot 15 
potentiële kandidaten zijn benaderd of hebben - vaak via via - zelf 
contact met ons opgenomen. Slechts in enkele gevallen heeft dit tot 
een serieus gesprek geleid, waarbij als het er op aankwam het ‘prinselijk 
kwartje’ telkens de verkeerde kant opviel. Twee jaar terug kwam ik voor 
het eerst in gesprek met Ad van Elteren. Hij had zojuist in de Gastelse 
ton gestaan en was erg beduusd van het enthousiasme van het publiek 
op zijn eerste optreden.Tijdens de Vlietloop in april van datzelfde jaar, 
troffen we elkaar weer. Hij had grootse plannen en ideeën. Of ik hem 
aan een prinsenpak kon helpen! Dan kon zijn moeder dat namaken en 
kon hij als Prins Carnaval in de ton staan. Hij had daarbij al een hele act 
voor ogen met alles erop en eraan. Op het einde van dat gesprek stelde 
ik hem daarop de vraag: “Als je hier zoveel moeite voor doet, zou je 
dan eens willen overwegen om echt de nieuwe prins te worden?” Daar 
overviel ik hem duidelijk mee. Zijn carrière als tonpraoter ging op dat 
moment voor en “er waren vast vele betere kandidaten”, antwoordde hij.

Later dat jaar, tijdens de 11-11 viering, kwamen we nogmaals hierover 
in gesprek. Toen ik hem weer dezelfde vraag stelde, merkte ik dat hij 
er over nagedacht had en wellicht toch zijn kandidatuur ging stellen. 
En ja hoor, enkele dagen later op 11-11 ‘s avonds om 11 over 11 piepte 
mijn computer als teken dat er een mailtje binnengekomen was: een 
officiële sollicitatie van Ad van Elteren naar de functie van Prins van 
‘t Vastelaovedzottelaand! Zelfs over het tijdstip van solliciteren had 
hij nagedacht! Uiteraard ga ik niet alleen over de benoeming van zo’n 
belangrijke functie. Mijn overige bestuursleden en zeker ook Stefan (als 
Nar Stefke en rechterhand van) moeten het in hem zien zitten. Al na een 
eerste bezoek aan huis was het gevoel wederzijds goed. Op een later 
tijdstip, na verdere gesprekken en invulling van enkele details, konden 
we hem feliciteren als prins in spé. 

Een van die details was zijn optreden tijdens het tonpraoten als prins. 
“Gewoon doen wat je wou doen,” adviseerde ik hem. En zo geschiedde. 
Slechts weinigen waren van het feit op de hoogte dat, terwijl Ad zijn act 
als solliciterende prins deed, hij in werkelijkheid ook de opvolger van 
Prins Bert ging worden. Met verve speelde hij zijn rol! Op 7 november jl. 
is hij dan echt gepresenteerd en geïnstalleerd als Prins Ad dun Jiste. De 
negende prins van ‘t Vastelaovedzottelaand. En wellicht waren en zijn er 
betere kandidaten, maar hij was wel de enige die hardop JA zei en ‘het 
een hele eer vindt om prins van het dorp te mogen zijn’. Laten we hem 
het vertrouwen en vooral de steun geven die hem toekomt.

Trouwens niet alleen een nieuwe prins dit jaar, maar nog veel meer 
veranderingen binnen het Gastels carnaval. Na een grandioos 55-jarig 
jubileum en afscheidsjaar van Prins Bert slaat het carnaval een andere 
richting in. Veel festiviteiten gaan plaatsvinden in en om het Marktplein, 
wat omgedoopt wordt tot Nols Plets. Nol Sjalot zal nog meer dan 

voorgaande jaren het middelpunt en de gastheer zijn van het leutfeest. 
Verderop in deze Vastelaovedzot leest u daar meer over. 

Tot slot: Een groot woord van dank aan donateurs, sponsoren, 
adverteerders, horeca, scholen, (wijk)-verenigingen, bouwclubs, 
muziekkapellen en iedereen die het Gastels carnaval op wat voor manier 
dan ook ondersteunt en een warm hart toedraagt. Dat we tot in lengte 
van jaren dit prachtige leutfeest in stand mogen en kunnen houden. 
Neem ook eens een kijkje op onze geheel vernieuwde website: www.
vazoudgastel.com. Vergeet vooral niet om het jubileumboek en/of de 
dvd aan te schaffen (mag bij geen enkele Gastelse carnavalsvierder in 
de kast ontbreken) en neem bovenal deel aan de vele activiteiten die 
Vastelaovedzottelaand rijk is.

NE JILLE LEUTIGE KARNEVAL EN WE ZIEN MEKAORE!

JOHAN WAGENMAKERS

VOORZITTER STICHTING KARNAVAL DE VASTELAOVEDZOTTE
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adres van onze redactie sturen of mailen!



4 | VAZ carnaval 2016



Vastelaovedzot in wôôgere sfeere | 5

nar stefke

Beste Vastelaovedzotten,

Dit jaar is het motto, IN WÔÔGERE SFEERE, en een toepasselijker 
motto kan er niet zijn volgens mij.
Het is voor mij de eerste keer dat ik als prins Ad een stukje mag 
schrijven in de Vastelaovedzot, want zoals jullie allemaal weten is 
dit mijn eerste jaar als Prins.
Na een hele mooie afsluiting van 55 jaar Gastels carnaval, staat 
nu het 56e jaar voor de deur, een nieuw carnavalsjaar met veel 
veranderingen.
Achter de schermen is er hard gewerkt aan een nieuwe opzet van 
dit carnavalsjaar, en er is veel tijd en moeite in gaan zitten om 
wederom een mooie carnavalskalender op te zetten (zie elders in 
deze krant), waarvoor mijn dank aan de organisatie.
Tijdens het liedjesfestival heb ik als Prins wat sfeer mogen 
proeven en niemand zal verbaast zijn dat mij dit die avond` IN 
WÔÔGERE SFEERE` heeft gebracht.
Het winnende lied is dit jaar van de Nichten, en ik voorspel dat we 
met hun meezinger heel wat leut gaan hebben dit jaar.

Hallo Zotjes en Zottinekes!

Weten jullie nog dat we vorig jaar afscheid hadden genomen van 
Prins Bert?
Het is natuurlijk alweer bijna een jaar geleden, tijd vliegt voorbij.
Maar gelukkig hebben we vanaf dit jaar weer een nieuwe 
prins………Prins Ad!!!
Hebben jullie hem al gezien? Nog niet? Dan komt dat binnenkort 
helemaal goed, want de prins komt natuurlijk langs bij elk 
carnavalsbal in ons Vastelaovedzottelaand.
Uiteraard ben ik er dan ook zoals altijd bij, want iemand 
zal prins Ad toch een beetje wegwijs moeten maken in het 
Vastelaovedzottelaand. We gaan proberen om dit jaar samen met 
Prins Ad in “Wôôgere Sfeere “ te komen.

………Maar helaas zal dit mijn laatste carnavalsjaar zijn als nar. 
Na 9 jaar ga ik stoppen als nar.
Ik heb nu 2 kleine kindjes en wil ook graag met hun carnaval 

We gaan dit jaar een carnavalsjaar met veel verandering 
tegemoet, een jaar dat we de tradities uit het verleden niet uit het 
oog mogen verliezen, maar tegelijkertijd is het tijd om te kijken 
hoe de toekomst van het Gastels carnaval er uit zal gaan zien.
Iedereen heeft iets wat die persoon in wôôgere sfeere brengt, en 
dat is voor iedereen anders.
De een fietst graag en de ander wandelt liever. Ieder heeft wel iets 
waardoor hij/zij zich beter voelt.
Voor heel veel inwoners van Oud Gastel is het carnavalsfeest een 
opkikker.
Even niet aan de dagelijkse problemen denken, maar gezellig met 
elkaar feestvieren.
Ik kijk er naar uit om alle carnavalsvierders op deze dagen bij de 
verschillende carnavalsbals te ontmoeten om dan met zijn alle 
een geweldig leutige carnaval te beleven.

Allaaf
Priens Ad dun jiste

vieren. Dus volgend jaar ga ik 
zelf ook weer lekker carnaval 
vieren. Soms vind ik het ook 
wel weer jammer om te 
stoppen. Omdat we weer een nieuwe prins hebben enz., maar 
anderzijds is het ook wel leuk om zelf carnaval te gaan vieren.
Zal dit jaar nog extra genieten van alles….de verklede zotjes en 
zottinekes, de optochten, het spektakel en noem maar op.

Dit jaar zal er voor het eerst ook een tent op onze markt staan…
Nols Plets!
Dus alles lekker dicht bij elkaar, geheid dat we elkaar regelmatig 
gaan zien.
Ik heb er in ieder geval weer veel zin in hoop jullie ook!!

Houdoe en tot ziens met carnaval!
Gr
Nar Stefke

Prins ad



6 | VAZ carnaval 2016

RijwielspoRthuis Ad vAn oveRveld

o.l. vRouwestRAAt 181                        4735 Ad ZeGGe                                      0165 - 540 893

RwhvAnoveRveld@GMAil.CoM        www.RijwielspoRthuisAdvAnoveRveld.nl

...peRsoonlijk en veRtRouwd
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carnavalslied
In Wôôgere Sfeere

Refrein:
In wôôger sfeere daor motte zijn
In wôôger sfeere gin sjaggerijn

In wôôger sfeere daor dweilde mêêr
Daor krijde leut van en lache doe gin zêêr

1e Couplet:
Ne nuuwe priens geboore ij staot voor ôôns paraot

’t Kefeeke bij de tôôre kek’es oe da staot
Den nol kan ut wardeere zo at in Gastel gaot

Ij zit in wôôger sfeere tot de bràànd zen kôônt uit slaot

2e Couplet:
De kienders gaont al lêêre den optocht is zo goed
Ze zijn in wôôgere sfeere ze weete oew ut moet

Den priens meej zen lakeie voorop meej un kapel
Gelukkig kan’t wir leie daorom ziengt ut jille stel

3e Couplet:
De tent komt op de mart das goed voor ôônze Nol

Dan issie nie allêên dan issie bij de lol
En gaode gij derrin dan edde veul plezier

Ge kun van alles drienke en ze tappen ur ´ok bier

Tekst: Ad Tak
Muziek: Kees Tak

Uitvoering: De Nichten

Vastelaovedzot in wôôgere sfeere | 7
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Bouw- en Afbouwbedrijf
 Johan van den Bos

Noordhoeksestraat 6

4751 TM OUD GASTEL

06-23691641

In hôôgere sfeere               

Met handgemaakte sieraden 

    
    

    v
an edelsmid Marita van Oorschot Marita van Oorschot

   Edelsmid 
Kerkstraat 16  Oud Gastel  tel. 0165-512440

www.maritavanoorschot.nl
Ingang atelier aan de Achterdijk

Bezoek op afspraak

Kapsalon Ella
Dorpsstraat 60
4751 AM OUD GASTEL
0165 511354

Kleuren:full color

DAMES- EN HERENKLEDINGDAMES- EN HERENKLEDING

www.karremanskleding.nl
In Karremaans kleere, waon doew’eige un jil jaor in wôôgere sfeere
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Voor de negende keer op rij alweer: Ut Gastels 
Dikteej.

Dit jaar kunnen we gerust spreken van een 
editie die zich vrijwel geheel in wôôgere sfeere 
afspeelt. Uiteraard komt het authentieke Gastels 
dialect aan bod, maar er zijn ook tal van beeld,- 
en geluidvragen. Het belooft op voorhand een 
ludieke, carnavaleske avond met verrassende 
elementen erin te worden. Doe ook eens mee of 
kom een kijkje nemen!

Voor de beste drie van deze avond zijn 
een aantal mooie prijzen beschikbaar. De 
wisselbeker is vorig jaar definitief in het bezit 
van Mevrouw Adrie Broos gekomen. Zij was in 8 
edities maar liefst 3 keer de winnaar. Wie daagt 
haar dit jaar uit?

Datum: Donderdag 4 februari 2016
Locatie: ‘De Blauwe Zaal’  van ‘t Veerhuis
Aanvang: 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30)
Toegang: Geheel gratis (deelnemers wel  
  vooraf inschrijven aub)

In wôôgere sfeere?

Die eet un flienke brom in
Un snee in zun neus ebbe
Die speul gère zatmanneke
IJ ging van zunne sus
Ne plaanke jas aonmete
Ut oog in de kop ebbe
Da zal God en de mulder wel scheije
In wôôgere sfeere zijn
In den zeuvenden hemel zijn
Van de priens op ‘t wiette pèèrd dromen
Hoogmoed komt voor de val

Die is dronken
Dronken zijn
Die is regelmatig dronken
Hij raakte bewusteloos
Een lijkkist maken
Het hoog in de kop hebben 
Je moet het oordeel aan anderen overlaten
Dromen, of onder invloed van iets zijn
Zijn geluk niet opkunnen
Over je geliefde dromen
Iemand die erg trots of hoogmoedig is, krijgt gauw 
de bijbehorende ellende

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:  Adrie Broos
2015:  Adrie 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 31 januari.

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

Ut Gastels Dikteej 2016

Oons Gastels Taoltje
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blond of bruin   blond, bruin, rood, mar net wat vor 
kleurke ze bij de kapper uitgezocht et

buurman of verre vriend  verre vriend
bier of wijn   wijn, mar ok wel bier
ochtend of avond   avond
spuiten of slikken  spuite, de leste en leukste fase van ut 

carnavalswage bouwe

Wa viende van ut karnaval in ‘t Vastelaovedzottelaand? 
Ut jinne jaor wa kouwer dan ut andere, maor over ut algemeen jil goed 
te doen

Edde daor veul waark aon? 
Da kunde wel zegge ja 

Doede daor zelluf ok aon meej? 
Ut zou zonde zijn van al dat werk wak er aon heb om er dan vervolgens 
nie aon meej te doen.

Zeijde blij of sjagrijnig as ut afgeloope is? 
Un bietje sjagrijnig, mar ok un bietje blij om wir aon ideejen vor ut 
volgend jaor te gaon denke.

Vurnaomste nuuwsbericht?
Ut is de leste tijd nogal een rare wereld, meej nuuwsberichten waor gin 
jinne mens blij van kan worre. Op wa kleinere schaol zijn bij ons thuis 
tweej kinders kampioen geworre bij de voetbal, dus da waar vor ons dan 
wel wir een wa leuker berichje.

Wa wulde zelluf nog kwijt?
Karnaval in ut Vastelaovedzottelaand is un leuk feesje waor vor een 
aontal mense van tevore jil veul tijd en energie in gaot zitte. Ge 
merkt helaos overal da ut tegenwoordig wel steeds lastiger wor  om 
vrijwilligers te blijve viene. Ut is dan ok jil leutig en positief om te zien 
dattur de leste jaore toch uitbereijing komt in Gastel meej nieuwe 
groepe en clubs die meej veul ambitie en veul inzet hun beste beentje 
vor zette vor een jil groot leutfeest vor iedereen. Ik oop dan ook dat er 
steeds wir nieuwe mensen, zowel jong als oud, bij blijve komme bij de 
diverse clubs, wijke, bandjes en overige vereniginge, zodat we meej zun 
alle nog jil lang kunne blijve karnavalle. 

Wie zeijde gij? 
André Schoonen

Bouwjaor? 
1970

Waor stong oe wieguske?
Aon de Roozendaolsebaon

Botterbriefke?
Ja, meej Birgitta Lazeroms, 

uit de Zeg

Eddok naogeslagt? 
Ja, un jonguh en tweej meide, Dweezil, Loïs en Liv

Zeijde ok naor school gewiest?
Zeker, tot overmaot van raamp van jil veul leraren

Wa doede vor de kost? 
Auwtomatisjering konsultesie

Waddis daor zo leutig aon?
Veul vrije tijd rond de karnaval om aon onze waoge te besteje

Eddok nog aandere bezigeeje? 
Fietse, judo, tennus, koken en nog ut jin en ander bij SC Gastel

Waddis de leutigste meziek vor oe?
De Ramones

Waddis ut vernaomste vor oew?
muziek of sport  sporte
carnaval of vakantie  vakantie is jil leutig, mar nie meej de 

karnaval
fietsen of lopen   fietse
lezen of tv kijken   leeze
vogelpik of wipschieten  wipschieten, das toch wel de droom 

van iedere Gastelse verenigingsman

neffe
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Wie zeijde gij? 
Roland Dingenouts, d’n 
voorzitter van Juliana

Bouwjaor? 
1972

Waor stong oe wieguske?
In d´n Bernhardstraot van ‘t 
Vastelaovedzottelaand.

Botterbriefke?
 Jot mee ons vrouwke Sandra

Eddok naogeslagt? 
Zekers, zelfs 3 keer raok geschoten. Twee zonen d’nBas en d’n Max’ en 
wa laoter un vrouwke Sam

Zeijde ok naor school gewiest?
Ok da heb ik noch gedaan. Begonnen op de kleuterzon vervolgens op 
de Joannesschool wat meer vorderingen gemaakt. Effe een tussenstap 
op de Thomas More College in Puitenol om mijn Havo diploma binnen 
te harken om vervolgens naar de HEAO in Kielegat  te gaan en daar af te 
studeren aan de richting Accountancy.

Wa doede vor de kost? 
Ik ben accountant

Waddis daor zo leutig aon?
Ge kletst wa mee mensen. Ge ben bezig met getallen, belastingen, 
prognoses, banken, overnames en nog meer van dat soort interessante 
zaken.

Eddok nog aandere bezigeeje? 
Zekers. Korfballen en in de zomermaanden fietsen.

Waddis de leutigste meziek vor oe?
Hou van alle muziek. Geen specificieke voorkeur. Carnavalsmuziek kan 
ik een heel jaar naar luisteren, maar ook aan happy hard-core of pop 
uit de jaren 70-80 of 90. Ook hedendaagse muziek is goed te volgen en 
Nederlands talig (Guus, Marco)

Waddis ut vernaomste vor oew?
muziek of sport    Sport. Dan ben je zelf bezig vaak samen  
   met anderen. Als je gesport hebt is het  
   lekker om wat te drinken met een  
   muziekske op de achtergrond.
carnaval of vakantie  Moeilijke keuze en eigenlijk niet met  
   elkaar te vergelijken. Vakantie zal  
   ik kiezen om dat ik daar tot rustkom van  
   meestal een periode van inspanning.  
   Maar ook met carnaval kom ik tot rust.

fietsen of lopen    Fietsen
lezen of tv kijken     TV kijken
vogelpik of wipschieten   Wipschieten. 
blond of bruin    Blond, maar nooit gevonden.  
    Nu heel gelukkig met bruin.
buurman of verre vriend   Buurman
bier of wijn    Bier al vind ik een goed 

wijntje ook lekker.
ochtend of avond    Avond
spuiten of slikken    Spuiten

Wa viende van ut karnaval in ‘t Vastelaovedzottelaand? 
Een fantastische happening. Carnaval in t’Vastelaovedzottelaand is de 

laatste jaren enorm gegroeid in kwantiteit, maar zeker in kwaliteit. 
Mede door inspanningen van de vele vrijwilligers, waar ik enorm 

veel respect en waardering voor heb. Ook de competitie tussen de 
deelnemers aan de jeugd en grote optocht doet het carnaval in ons 

dorpke enorm opveren. We dienen er met z’n allen wel voor te waken 
dat we het weer niet gaan overdrijven. Het moet leuk en gezellig 

blijven.

Edde daor veul waark aon? 
Wat is veel. Het is gewoon plezierig om samen met je vrienden 

voorbereidingen te treffen voor een feest wat slechts enkele dagen 
duurt. Neem de optocht. Maanden, dagen en uren bezig zijn aan een 

wagen voor een paar uurkes rijden. Dan moet je het toch wel heel leuk 
vinden.

Doede daor zelluf ok aon meej? 
Ik probeer er zelf mijn steentje aan bij te dragen om met ons clubke elk 

jaar weer voor de dag te komen. 

Zeijde blij of sjagrijnig as ut afgeloope is? 
Moe en blij maar voldaan. Ben eigenlijk nooit sjagrijnig. 

Vurnaomste nuuwsbericht?
Dat het pandje (ons schafthok) is verkocht. En er een tent op de markt 

komt te staan tijdens carnaval.

Wa wulde zelluf nog kwijt?
Ik hoop dat iedereen wederom een leutig carnaval gaat beleven 

en dat we nog heel veel jaren mogen genieten van carnaval in ons 
Vastelaovedzottelaand. 

  

mekaore
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bezoek loopgroepen 2015
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Op donderdagmiddag 4 februari is de ‘Blauwe 
Zaal’ van ‘t Veerhuis weer gevuld met fanatieke 
spelers. Voor de achtste keer op rij wordt er in een 
carnavaleske sfeer een gezellige carnavalsbingo 
gehouden. Na zeven jaar onder leiding van Prins Bert 
te hebben gespeeld, is het nu de beurt aan Prins Ad 
om samen met Nar Stefke de ballen te laten draaien. 
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- 55- 66 
roepen we met z’n allen Alaaf. En dit jaar bij 56 
uiteraard: In wôôgere sfeere!

Voor de zevende keer in successie: de gevel/
raamversiering

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: het motto ‘in wôôgere sfeere’ 
moet 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 2017 te staan. In 
de week voorafgaand aan de leutdagen zullen Prins 
Ad en Nar Stefke alle deelnemers gaan beoordelen. 
Vlak voordat het leutfeest losbarst komen zij 
hoogstpersoonlijk de prijzen uitreiken.

Opgeven kan tot en met zondag 31 januari via 
vastelaovedzotte@hotmail.com onder vermelding 
van deelname gevel/raamversierwedstrijd.

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 komt allen naar deze leutige en 
feestelijke carnavalsbingo en......
ge zult zie dagge in wôôgere sfeere wir op ‘uis aongaot.

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

Afgelopen jaar werd de gevel van de familie van der 
Wegen uit de Karolinastraat 
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
2015: Familie van der Wegen uit de Karolinastraat

carnavalsbingo

gevel/raamversiering



14 | VAZ carnaval 2016



Vastelaovedzot in wôôgere sfeere | 15

 > Is het voor de 45e keer carnaval in ‘t 
Vastelaovedzottelaand met als motto ‘Ne bonte 
kerremus’. 

 > Is het ook een ‘vroege’ carnaval. De leutdagen zijn 
namelijk van 5 t/m 8 februari. 

 > Wordt Bert Mathijssen als Prins Bert geïnstalleerd 
als de achtste prins van ‘t Vastelaovedzottelaand. 
Samen met John van Wortel als Nar Sjon gaat dit 
duo de leut vooraf. 

 > Dingen weer, evenals het jaar daarvoor, 15 
inzendingen mee naar de titel Gastels carnavalslied. 

 > Viert de jeugd de boventoon, want Dennis en Bas 
Luijsterburg en Richèl en Arlette Jochems winnen 
als The Tea Spoons. 

 > Ziet Ut Gastels Swarree 
het levenslicht, een 
ludieke avond met acts, 
muziek, worst, kaas, 
eieren en pinda’s. Met 
een draai aan het Rad 
van Fortuin kan elke 
deelnemer zijn eigen 
prijs bepalen. Het 
gedraaide nummer is 
evenzoveel centimeter boerenworst. 

 > Viert Wor d’ut Verschil zijn 22-jarig bestaan en staan 
er tal van extra activiteiten op de rol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 > Trakteren de Vastelaovedzotten tijdens de 
sleuteloverhandiging op oliebollen. 

 > Ontvangt de ‘petemoei’ van Wijk Modderridders 
Corrie de Rooij de 1e cd. 

 > Organiseert vriendenclub Altijd Stik Veul Leut 
vanwege het 20-jarig bestaan tijdens de optocht ‘ne 
bonte kerremuskoers’. Er is ‘n’n bessemwaoge, n’n 
dopingkontroleur en zelfs n’n echte RON de Mis’. 

 > Wint Wijk Paol de optocht bij de wagens en Wijk 
Nedrobaba-Plan/West bij de groepen. 

 > Is de prijsuitreiking - wegens ruimtegebrek op de 
oude locatie - voor het eerst in de Blauwe Zaal van 
‘t Veerhuis. 

 > Is Coby Luijks als Koosje de enige vrouwelijke 
deelneemster aan het jaarlijkse tonpraoten. Ze 
vertelt onder andere dat ze problemen heeft met 
het opvouwen van haar strings. 

 > Wordt het tonpraoten trouwens om 
organisatorische redenen eenmalig op 
vrijdagavond in plaats van zaterdagavond 
gehouden. 

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

 > Wordt het eerste exemplaar van het boek 
door burgemeester Osterloh, als een volleerd        
veilingmeester, bij opbod verkocht aan André 
Schoonen van Wijk Nedrobaba-Plan/West.

11 jaor geleeje...
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In wôôgere sfeere meej Wor d’ut Verschil
Maor jist effekus ne kleine trugblik meej Wor 
d’ut Verschil op alwir un leutig jaor. Meej d un 
Toeterotatie wir veul leutige aandere bandjes, die 
un ammezuur deeje opbouwe vor de veule leutige 
daoge die vor de deur stonden. Allemaol deeje ze in 
stijl meej dur onze mascotte, die we effekus vor ne 
aovond aore, in stijl van Wor d’ut Verschil te kleeje. 
En gullie et in d’un optocht oons wok bewonderd 
eej. Wij aore eige plastieke klere gemaokt, we aore da 
allemaol geknutseld. Nog daank aon de supermarkt 
die oons plastieke taskes schonk. Als daansmariekes 
ginge we meej dun optocht mee.  We waore toen in 
oonze eige stijl en waande oons in wôôgere sfeere.

Verders zen we jil t jaor bezig meej repetere 
en allerlei optrejes. Zo waore we te vinden in 
Priensenbeek bij ut biks blaosfestijn, op de 
Meeshoeve en wok deeje wij de rollator race 
aanmoedige en zo aore we veul meer dinges. Van 
feestnote tot kerstsfeere laote wij van oons oore. 

En nu gaon we meej Wor d’ut Verschil in 2016 in 
w’oogere sfeere. Wisten gullie da wij van ut jaor 

alwir 33 jaor muziek 
maoke? En da gaot 
geviert worden eej. Nog 
steeds zen ne paor van 
ut jiste uur lid van oons 
clubke. Nog steeds komt 
er geluid uit die toeters 
en laote ze weten da ze nie achter de geraniums 
gaon zitte. Soms motte de jongere onder oons ut 
laote afwete en gaon de oudjes nog effekus door. Oe 
doen ze dat toch? In wôôgere sfeere? Door wa?

Op zaterdag 9 januari is wir de Toeterotatie in ‘t’art 
van Gastel en zen er al veul deelnemers die komen 
toeteren. Jiderjin is welkom om te blaozen, maor 
wok om te luisteren eej. Kom gezellig naor deez 
avond. Meej carnaval zen we overal zo ne bietje te 
vienden en in september is oons verjaarsfeestje en 
we brainstorme nog effekus oe dat vorm gaot krijge. 
Maor nu jist carnaval 2016 viere saome meej dun 
nieuwe priens Ad, die wij veul succes wense en da 
die maor in wôôgere sfeere de leut mag beleve.

Wij zegge : “Agge mar leut et”en veel plezier… 
Audoe!

wo’r dut verschil
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We zijn weer in hogere sferen.
Net zoals het jille Zottelaand zaatte ok wij in zak en 
as. Waant oe moes ut nou zonder Priens Bert.
Mar ondertussen zijn we in jil het Zottelaand al wir 
een stuk wijzer en wete we dan Priens Ad de troon 
gaot opvolge.  We emme ut volste vertrouwe dat Ad 
ut gaot redde. Laangs deze weg wulle we Ad dan ok 
al ut succes wensse wa die nodig et. 

Di jaor doen we  un gooi naor de troon van dun 
optocht.

Di jaor ist de bedoeling dat we in “woogere sfere” 
wa maoke. Ongekend di jaor waar dater zelfs een 9 
tal ideeën vor un waoge op taofel laage waaruit we 
konne kieze.

Nu ist bij ons gebruikelijk da we bij een goed idee 
ook gelijk kijke of we de materiaolen dur vor emme 
en of het siempel te maoke is iervor emme we Erwin, 
Tobias en Janus die dit wel toevertrouwd is om daor 
mee wat in elkaar te knutselen.

Di jaor emme we wa ideeën bij mekaor gedaon en 
is ter wa op papier gekrabbeld wat op een grof idee 
leek maar waor niemand iets van snapte. Nu is da 
bij ons niet zo jil vremd dus eet Jessica een tekening 

gemaokt en zelfs al 
ingekleurd zodat ut 
vor iederjin duidelijk 
is wa dut uiteindelijk 
mot worre. 

Ondertusse zijn Jos en Jo Voeten al druk in de weer 
om ut papier te scheuren zodat Marja, Els en Marcel 
weer volop dur kunne meej plakke.

John heeft di jaor eens rondgekeke en kwaam mee 
nieuw spul om de hoek. Het waar nodig waant 
uiteindelijk raokt de schuur wok leeg met spul om 
un waoge meej te maoke. Mar meej deze nuuwe 
materiaole viel zelfs Ivo effe stil toen tie zaag hoe 
makkelijk het met   dit spul werkt.

Vor Stef is het altijd wir un uitdaoging om er detail 
aon te geve. Mee wa thuiswerk wit hij elk jaor wir 
wel iets speciaols te maoke wat de waoge wir extra 
glaans gift. 

Na al ut plakwaark is het dan wir een taok vor 
Alexander om er un kleurke aon te geve. 
AL die tijd dat we lekker aan het werk zijn komt onze 
Jack regelmatig de inwendige mens versterken mee 
wa lekkers.

Dus as ut allemaol volgens planning gaot zijn we 
meej carnaval in “wogere sfere” En we oope de rest 
van ut Zottelaand wok. Vor iederjin alvast een leutig  
 carnaval en tot ziens op jin van die daoge.
 
  Namens de Puitenvangers.

de puitenvangers
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In wôôgere Sfeere
As ik di intik zijn we nog in de kesttijd. Ut weer lekt 
ok wel in wôôgere sfeere. Want ut is un stuk waarmer 
dan we in dees daoge gewend zijn. Tis stoope 
dawwe mee karneval zelf ok zo’n temperetuurke 
emme. Dan kan iederjin naor den optogt komme 
kijke zoonder kouwe voete en un drupneus te krijge.

Tís elluk jaor wir af te vraoge oe ut motto zal worre 
uitgebeeld meej den optogt. En ge kun doe eige 
dees jaaor wel mjir afvraoge.  Wemme elluf jaor 
priens Bert gad. We wiesse impessaant wel waor we 
aon toe waare. IJ eegut jil goed gedaon en zoas de 
nieuwe priens zee : “Tis a hell of a Job” om em op 
te volge. We zulle ongemerkt wel gaon vergelijke 
want da deeje we bij de voorige prinswiesselingen 
ok. Mar Priens Ad eed zoas ie ok al zeej wir nieuwe 
ideeje. Kweet nie of ij er de aand in gad eet mar we 
krijge meej karnaval un grwôôte tent op Nollekes 
Plets zoas de Mart alvast genoemd wier deur Remko 
en  Twan. OK daorvor maag de temperatuur meej  
karneval best un bietje wôôg zijn. 

Mar der maag misschient in die tent nie al te veul 
getob zijn want der zijn mense die daar nie zo goed 
teege kunnen.

De gemjinteraod zit ok al effekes in wôôgere sfeere. 
Ut klôôster is aongekogt,mar de raod eegut ligt 
nog nie gezien, van wasse meej die ruwiene en de 
groond derbij motte gaon doen.  Komt tijd komt 
raod zulle ze denke.

Mar de nieuwe wetouwer zal wel weete wattie der 
mee mot, want  ge kun beeter gin raodservaorieng 
emme as wel. Dan zijde nog nie zo vastgeroest aon 
ouwe ideeje.

Wemme al kunnen zien oe de breeje school deruit 
kan komme zien. Daddis al wa. At goed is wordt er 
van t jaor begonne meej ut spit en graofwaark en 
daorna de bouw.  

Mar intusse emme aanderen nie stil gezeete. De 
wienkel van Bart Lambregts is jimmaol weg en ut gat 

is digtgemelselt meej un 
grwôôt gebouw vor mense 
die begeleidieng  noodig 
emme. Dan kunne die ok 
in Gastel blijve wonnen en 
das wel goed vor zullie mar 
ok vor der ouwelui.

De bouwers emme in ieders geval wel ôôg vor 
iestoorie. Meej un knipoog terug naor de tijd van 
de ROVO van Jantje Roosedaol en Lauran Vrooluk 
meej de naom ROVOHOF.  Ouwere Gastelère zulle 
daor nog wel errinnerienge aon emme. Der wiere 
daor fillems gedraaid en ok de Gastelse Revue wier 
daor tellekes opgevoerd. En kienderoperettes ( de 
vorloopers van muzikals) konde daor bekijke.

Wemme maondelang motte omrije om naor Puitenol  
(Ouwebosch) te  gaon, om te lustere naor de de 
Zwammergatse (Staanderbuitese) kerkklokke. Da 
omrije is  un tedje nie noodig gewiest mar nou 
mottut wir ennigte maonde. We kunnen nou as 
de weg jimmaol klaor is vanuit de Steenstraat de 
Kerremelkse straot in wille rije vorserteere. En vor de 
fietsers is ut ok wa veiliger agter die outere  balleke. 
Der zen ok lantères bijgekomme dus ok ’s aoves is 
ut wa vriendeluker. Van de zoomer zal de roondweg 
ope gaon en dan kunne we Ouwebosch jimmaol 
links laote ligge awwe bevobbeld naor D’ oeve wille 
gaon.

Der wor dus jil wa gebouwd  in Gastel. Aljin ut 
Rozenhof da wil nog nie zo vlotte. Wetouwer Jan A. 
moog wel de jiste paol slaon mar ‘tIs stil geworre. 
Misschien kan Hans daor wa aon doen.

Mar in de daoge van karneval kunnen we beeter  in 
wôôgere sfeere leeve en nie te veul stilstaon mee 
watter ammaol verkjird kan gaon of nog nie veruit te 
braande is. Daor krijge we nog tij genog vor.

Derrum. Nog veul leut toegewenst mee de karnaval.

Ex nar Naorus.

ex-nar naorus
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“Kekt ‘s in de gang”, zee òòns Naontje, “waant ik 
gelôôf d’àk de brievebus wor kleppere. Meschien 
wà fan de post of zo.” Nou wààr ‘t trouwes nie de 
post, mar d’r lààg zo’n briefken op de mat van de 
Carnevalsverêênigieng, dà ge plekke kon bespreke 
vor n’n gaola-aoved. Mar ik weet nog nie of wij daor 
aon toe gaon. We motte d’r nog ‘s over prakkezeere. 
Wij zèège nog altij vastenaoved, aon dà woord 
carneval kan ik nog nie goed wenne, omdà’k van 
jongsafaon zo gewend gewiest em om vastenaoved 
te zèège. En òòns vaoder zeej vastelaoved.

Vroeger ààre wij feitelijk nôôt van carneval geword 
en ‘ne stoet of zo, die beston ok nie. O neije, waant as 
kleine jong moge wij óóns eige aolle jaore verklejen 
as vastenaovedzotjes. En daomeej ààre wij al leut 
genogt. Meej òònze jas bienestebuiten en wà 
kachelpoets op óóns bakkes trokke we làànst de 
deure. En dan moeste dà liedje zienge van Vrouwke ‘t 
is vastenaoved, ik kom nie thuis vor s’aoves. Ik ken dà 
nog jimmaol.

Op de mjiste plekke dowe ze wel ‘ne kopere cèènt 
of ôôt wel ne stùiver in oe potje. En waor ze gin geld 
gààve, kreede toch allicht nog wel ‘n snoepke of iets 
àànders om t’ete. Toch wààr dà-d-’n môôi gebruik, 
mar nie so lang nao d’n oorlog is dà teniet gegaon. 
Meschien ee-g’t bij òòns nog geduurd tot alverwege 
de jaore fefteg of daorvetrèènt.

‘t Wààr aljin ‘n kunst om inteds ne varkesblaos te 
pakke te krijge om die over n’n oùwe stêêne pot of 
‘n blikke bus meej ‘n touwke vast te maoke. Dur dà 
strakgespanne vel gieng ‘n stokske en meej zo’n zelf 
in mekoare gefebriekt apperaot maokte wij dan ‘n 
soort bromgeluid òònderwijl wij dà liedje zonge, dà 
liedje waor ik ‘t krek over ààr. Bij óóns in Gastel en 
ok in de plaotse daor rommetom noemde ze zo’n 
vastenaovedinstrumèènt....’ne rommelpot

uit: Daor emme Giele wir - Gastelse Praot van Giel 
van Gastel

Michel de Koning, 1e druk 2003

rommelpot

Hallo Zotte(kes) en Zottinne(kes),

Alweer een jaartje verstreken.
Hoe ziet er zo’n jaar ongeveer uit bij ‘’ De Vogelmuzikanten ‘’ ?
We repeteren het hele jaar door op vrijdagavond van 20:30 tot 22:30 uur 
in ‘’ ’t Hart van Gastel ‘’. Vanaf de 11/11 tot de Karnaval is het repeteren 
voor de Tonpraotaoved, de Zotte uurkes vûraf, kindermatinee, kinderbal 
van d’Uilespiegels en de andere bals die wij bezoeken voor en tijdens de 
Karnaval.
Daarnaast treden we ook op voor mensen die beperkt zijn, zoals 
senioren, mindervaliden en mensen met een geestelijke beperking. Dit 
kunnen wij belangloos doen dankzij de weldaad van onze sponsoren. 
Daarom willen wij onze sponsoren van harte bedanken voor hun 
bijdrage en steun.
Verder pakken we eens een kapellenfestival of braderie mee. Tijdens 
Pinksteren waren we voor het eerst te gast bij de ‘’ Hutseklutsers ‘’ op de 
Leur. Die hadden een kapellenfestival georganiseerd waar je door een 
jury beoordeeld werd op muzikaliteit en showelement. Van alle kapellen 
die deelnamen zijn wij op de 2e plaats geëindigd.

Tijdens onze eerste repetitie in december 
is Sinterklaas ook bij ons op bezoek 
geweest. Na onze Sinterklaasviering heeft 
hij ons allemaal iets nagelaten in onze 
schoen.
Dit jaar hebben wij ook een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Gerda van Vliet (trompetiste) die na 2 jaar afwezigeheid wegens studie 
weer terug op haar ‘’ oude post ‘’ zit, Jennifer Bostelaar (tromboniste), 
Janine Broeren (tromboniste) en Patricia Tak-Laros ( saxofoniste). Wij 
wensen hun natuurlijk veel succes toe met hun aankomende optreden 
en veel muzikaal plezier.
Zo hebben wij ‘’ De Nichten ‘’ met hun winnende Karnavalslied, In 
W’ôôgere Sfeere, begeleid tijdens de CD-opnames. Het was een super 
gezellige avond.
Tot de LEUT-dagen.

Met muzikale groeten,

De Vogelmuzikanten  

Vogelmuzikanten
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Programma Carnaval 2016
(is op 30 december samengesteld, wijzigingen 
voorbehouden)

Vooraf:

Zaterdag 16 januari
 > Verspreiden van “de Vastelaovedzot” 
 > Collecte t.b.v. kindercarnaval

Zaterdag 23 januari
 > Gastels Swarree in Den Zeuvende Hemel

Vrijdag 29 januari
 > Bal Scouting Andriessen ‘t Scoutinggebouw

Zaterdag 30 januari
 > Tonpraotavond v/d Vogelmuzikanten in ’t 

Veerhuis

Zondag 31 januari
 > Kiendermiddag van de VAZ in ‘t Veerhuis

Woensdag 3 februari
 > Carnavalstentoonstelling in de Bernardusschool
 > Moederkusbal in Den Zeuvende Hemel

Donderdag 4 februari
Middag:

 > Carnavalsbingo in ’t Veerhuis

Avond:
 > Gastels Dicteej in ‘t Veerhuis
 > Varkusbal in Den Zeuvende Hemel

Achteraf:

Woensdag 10 februari
 > Haringhappen (op uitnodiging) in Ut Pandje

Zaterdag 5 maart
 > Halfvastenbal in ‘t Veerhuis

Vrijdag 5 februari
Ochtend:

 > Prins en gevolg bezoeken de scholen
 > Snertochtend in Ut Pandje m.m.v. KBO

Middag:
 > 13.11 uur vertrek van de scholenoptocht vanuit 

de Bernardusschool

Avond:
 > vanaf 18.00 uur Schafttijd in Ut Pandje
 > Sleuteloverhandiging Gemeentehuis 

Oudenbosch
 > Limonadebal in de zaal van Den Zeuvende 

Hemel
 > ’de Zotte uurkes voraf’ in Ut Pandje
 > Nacht vor dun optocht in Nols Plets

Zaterdag 6 februari
Ochtend:

 > Openingsspektakel in ’t Veerhuis en installatie 
Nol Sjalot in Nols Plets

Middag:
 > 14.00 uur vertrek grote optocht vanaf 

parkeerplaats Blankershove
 > Vastelaovedzottefeest in Nols Plets
 > Open bal SC Gastel in ’t Paviljoentje
 > Vastelaovedzottebal in café en zaal van Den 

Zeuvende Hemel

Avond:
 > vanaf 18.00 uur Schafttijd in Ut Pandje
 > Prijsuitreiking optocht in Nols Plets
 > Kapellenkaroesel in Nols Plets
 > Vastelaovedzottefeest in Nols Plets
 > Vastelaovedzottebal in café en zaal van Den 

Zeuvende Hemel

Zondag 7 februari
Ochtend:

 > 11.00 uur Carnavalsgezinsviering in de St. 
Laurentiuskerk 

Middag:
 > Vertrek en aankomst Zottenbusrally vanaf Nols 

Plets
 > Boerenbruiloft in Ut Pandje 
 > Carnavalsbal Blankershof
 > Kiendermatinee v/d Vogelmuzikanten in de zaal 

van Den Zeuvende Hemel

Avond:
 > vanaf 18.00 uur Schafttijd in Ut Pandje
 > PuberPubParty in de zaal van Den Zeuvende 

Hemel
 > Nols Plets Bal

programma 2016
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Maandag 8 februari
Middag:

 > Carnaval in het Pluspunt voor ouderen
 > Groot Gastels Kindercarnaval in Nols Plets
 > Kinderbal Wijk d’Uilenspiegels en jeugd SC 

Gastel in ’t Paviljoentje

Avond:
 > vanaf 18.00 uur Schafttijd in Ut Pandje
 > Pettenbal van Wor d’ut Verschil in de zaal van 

Den Zeuvende Hemel
 > Nols Hollands Meezingbal in Nols Plets

Dinsdag 9 februari
Middag:

 > Carnaval bij de Meeshoeve
 > Kinderbal Wijk Nedrobaba in de zaal van Den 

Zeuvende Hemel

Avond: 
 > vanaf 18.00 uur Schafttijd in Ut Pandje
 > 18.30 uur Nolverbranding op de Markt
 > Volouwersbal in café en zaal van Den Zeuvende 

Hemel
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Wenst iedereen een 
leutige carnaval

Barlaqueseweg 4 Oud Gastel - Tel: 0165 513700  of 06 10345297
info@masseursoudgastel.nl - www.masseursoudgastel.nl

Boerderij winkel van Masseurs brengt op een eerlijke manier,

dus zonder antibiotica’s en groeibevorderaars,

de smaak van vlees terug naar de consument.

 In onze boerderijwinkel kunt u terecht voor:
BARBECUE VLEES, BARBECUE COMPLEET, GOURMET VLEES,

VLEESPAKETTEN, NATUURLIJK RUND- EN VARKENSVLEES

Bezoek ook eens onze WEBWINKEL voor uw online bestelling!
WWW.MASSEURSOUDGASTEL.NL

 
Openingstijden:
vrijdag 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 15.00 uur
of  op afspraak.
Ook thuis bezorgen U kunt bij ons pinnen

Suiker Unie, 
meer dan een suikerfabriek
De suikerbiet is de kern van ons bedrijf, het is eigenlijk dé suikerfabriek. 
De fabrieken in Dinteloord en Vierverlaten verwerken de bieten tot 
kristalsuiker. Een gedeelte hiervan verwerken we verder in de speciali-
teitenfabrieken in Roosendaal en Puttershoek tot o.a. schenkstroop, 
poedersuiker en basterdsuiker. Consumentenproducten komen onder 
de merknaam Van Gilse in de supermarkt.
 
Tijdens het suikerproces gooien we niets weg. De bietenpulp die 
overblijft wordt verwerkt tot veevoer. Van de bietenpuntjes maken 
we in de biomassavergisters groen gas. Hier rijden onze vrachtwagens 
weer op. Het digestaat wat overblijft na de groen gas productie 
wordt gebruikt in de landbouw. Zo sluiten we kringlopen 
en gebruiken we de gehele suikerbiet.
 
Kijk voor meer informatie op: www.suikerunie.nl en www.vangilse.nl

weer op. Het digestaat wat overblijft na de groen gas productie 
gebruikt in de landbouw. Zo sluiten we kringlopen 
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Zoals inmiddels bekend hebben Toine van Aalst 
van ‘t Hart van Gastel, Remco van den Heuvel van ‘t 
Veerhuis en Stichting Karnaval ‘de Vastelaovedzotte’ 
(VAZ) de handen ineen geslagen om tijdens de 
carnavalsdagen, vanaf vrijdag tot en met maandag, 
een tent op het Marktplein te zetten. Nol Sjalot 
zal daarbij als gastheer optreden voor de vele 
traditionele én nieuwe activiteiten die in en om Nols 
Plets - zoals het Marktplein tijdens carnaval wordt 
omgedoopt - worden gehouden. 

Veelzijdig
De belangrijkste voorwaarde was dat alle 
bestaande activiteiten van de carnavalsstichting, 
de wijkverenigingen en blaaskapellen onverkort 
doorgang konden blijven vinden en dat er oog 
is en blijft voor bepaalde carnavalstradities als 
bijvoorbeeld het plaatsen en verbranden van 
mascotte Nol Sjalot. Met de invulling die gedurende 
deze dagen aan Nols Plets is gegeven, wordt aan 
deze voorwaarde voldaan. Immers tijdens de 
samenstelling van het programma heeft iedere club, 
vereniging of belanghebbende vooraf zeggenschap 
gehad en is ‘t Vastelaovedzottelaand er gezamenlijk 
in geslaagd tot een zeer veelzijdige carnavalsagenda 
te komen. Hopelijk wordt het een bruisend leutfeest 
met voor elk wat wils. Elders in deze Vastelaovedzot 
staat het volledige programma vermeld.

Leutbonnen
Uiteraard komt er niet alleen maar een tent op 
het Marktplein te staan. Bijgaande schets maakt 
duidelijk dat er naast de tent van 25 x 10 meter, 
sprake is van een soort feestterrein met een 
buitenpodium, toilet- en bargedeelte en diverse eet-, 
drink- en snoepkraampjes. Op vrijdag-, zondag- en 
maandagavond wordt er in de tent entree gevraagd 
en zijn er optredens van diverse artiesten. Alle 
andere (mid)dagen is alles vrij toegankelijk. Tijdens 
de gehele carnaval kan er op zeer veel locaties 
betaald worden met leutbonnen, zogenaamde 
Nollekes. De Markt wordt gedurende de gehele 
carnaval voor alle verkeer afgesloten.

Controle
Politie en gemeente juichen zeker in verband met 
veiligheid, overlast en vandalisme het centraliseren 
van de carnavalsactiviteiten toe. De laatste jaren 
liepen de bezoekersaantallen van Toine’s Pub en 
‘t Veerhuis dermate op, dat de situatie niet langer 
beheersbaar was. Jeugd zwierf over straat met alle 
gevolgen van dien. Door de krachten te bundelen 
is het wellicht gemakkelijker om de controle 
behouden. Zo kent Nols Plets een 24-uurs bewaking. 
Met de komst van Nols Plets zijn tijdens de 
leutdagen zowel ‘t Veerhuis als Toine’s Pub gesloten. 
Alleen het openingsspektakel vindt als vanouds op 
zaterdagochtend in de sporthal plaats. 

nols plets

SITUATIETEKENING
Aanvraag vergunning Carnaval 2016 Oud Gastel - VAZ

08.12.15



28 | VAZ carnaval 2016



Vastelaovedzot in wôôgere sfeere | 29



30 | VAZ carnaval 2016



Vastelaovedzot in wôôgere sfeere | 31

Aan de vooravond van een leutige tijd!!!

Nog maar net hebben we de feestdagen achter de rug 
en dan begint het bij de rechtgeaarde carnavalsvierders 
al weer flink te kriebelen. In het Puitenol, 
Vastelaovedzottelaand, Peejenlaand, Smoorfrêtersland 
en het Meekrapdurp wordt met man en macht gewerkt 
aan de voorbereidingen voor weer een geweldig 
gemeenschapsfeest.
De tonpraters kiezen hun grappen en typetjes de leden 
van de diverse blaaskapellen 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 
voorgaande jaren ben ik van plan om zo veel mogelijk 
van dat  carnavalsfeest in de verschillende dorpen mee 
te beleven. 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 2016 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

de burgemeester

halderberge tv

alderbergse pagina

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 analoge 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”. 

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
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Theorie- en praktijkopleidingen voor: 

 Bromfiets  
 Motor 
 Auto 
 Aanhanger (BE) 
 Tractor  
 Nascholing CODE 95 

 
Ook zijn wij gecertificeerd in: 

 Faal-/Verkeersangst begeleiding 
 Begeleiding autistische leerlingen 
 Caravan-/Campertraining 

 

 
 

Kijk voor meer informatie op 
www.verkeersschoolfrijters.nl 

 
Koelestraat 8, 4751 CB Oud Gastel 
T 0165-512883  M 06-14243441 
E info@verkeersschoolfrijters.nl 
W www.verkeersschoolfrijters.nl 

Ruma Afbouw
Rolleweg 27
4751 VA OUD GASTEL
06-43481008
www.rumaafbouw.nl

Aspergeboerderij SEP

Kromstraatje 5

4751 

Aspergeboerderij Sep

Kromstraatje 5

4751 TC Oud Gastel

Telefoon: 0165 312025

Ligne Netwerk Notarissen
Kolonel den Oudenstraat 24

4751 HJ Oud Gastel
0165-512154

www.lignenotarissen.nl

Cafetaria ‘t Koetske
Dorpsstraat 24

4751 AL Oud Gastel
06-46404850
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motto’s van de Alderbergse kernen
MeekrapdurpPeejenlaand ‘t Puitenol Smoorfrêtersland Vastelaovedzottelaand

WE EMME TALENT
‘t straolt 
laangs alle 

kaante
Ben d’in vurm oelaptuttem in wôôgere sfeere

Hoi allemaal!

Normaal gesproken wordt namens Wa d’un Getob 
een stukje gescheven door ervaren Tobbers. Echter 
was het dit jaar de beurt aan wat minder ervaren 
jongeren. Als jonge tobbers is een stukje schrijven 
voor de krant nog niet zo gemakkelijk. De oude 
tobbers hebben ons toch zo gek gemaakt dat eens 
te proberen, al dachten wij voor namelijk why tell 
me why. Daar waar de oudere tobbers het zo uit hun 
duim zogen, kostte het ons bloed zweet en tranen.  
We hebben oude kranten er bij gepakt, want van 
beren kun je leren. Na vele voorbeelden te hebben 
gevonden en twee pinten te hebben gedronken, 
konden we dan toch als Spidi Gonzales aan de slag. 
Tussen de bedrijven door hebben we af en toe een 
fitness muziekske opgezet en zijn langs de efteling 
gegaan om even te ontspannen.

Afgelopen jaar werd aan een van de jongere 
mannelijke tobbers (tevens onze muzikaal leider) 
gevraagd ‘Schatje, mag ik je foto? Je maakt me gek!’, 
waarop hij dacht ‘Helahola tuthola’. Hij vond het maar 
een stel trols. Maar goed dat hij dit niet hardop zei, 
anders kreeg hij vast een pak slaoi.

De laatste maanden 
hebben we flink 
gerepeteerd en zijn dan 
ook klaar voor carnaval 
met André, Joost, Malle 
Babbe en de rest van het 
Slavenkoor.

Hopelijk wordt het komend carnaval goed weer, 
waarbij het niet dondert en bliksemt, zodat wij 
geen umbrella nodig hebben. Al kunnen wij dan 
natuurlijk wel Singin’  in the rain onder de juiste 
omstandigheden spelen, dat laat de zon in je hart.

Komende carnaval hebben we dan uiteraard te 
maken met een nieuwe prins, welke wij alleen zullen 
volgen (I will follow him). We kijken uit naar de eerste 
volgende activiteit voor carnaval en slaan deze 
datum op (letterlijk: save the day).

Vind alle 26 liedjes (afgelopen carnaval gespeeld 
door Wa d’un Getob), plaats ze op de Wa d’un Getob 
facebook en win een button! Wel al enige jaren oud, 
maar nog steeds een collecters-item!

Houdoe Suzanne en Sjors

wa d’un getob
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Kende gullie in Gastel de Stoof, het Kèperke en Kuivezand?
Witte gullie kobuiken Hoef en de Boskes ok te liggen?
Witte gullie dat kienders soms spriengen uit den band?
En wat een peesderik is en ut snijen van de biggen?
Kende gullie een puit, een perrewebs of een oksterbolleke?
Gieng de gullie ok gère de lagèrt uit mee een meske?
Spulde gullie ok boare, smokkele of etske?
Joa, dan zijde gullie GASTELAERS, dan komde gullie uit GASTEL.

Moeste ok blète, ak moeke oe mee de bullevent mee wou geven?
Vonde gullie ut ok leutig op den hooizolder te liggen raggen?
Kred ok schelles, as ge ut school begoait aer even?
Ne pieroas tuitele vor een bakkesvol, ut mos nie magge.
Vonde ut ok zo nooi, as poake op de miesput tiete slachte?
Sloeg d’ok slip, as ge de pielekus van een kloek wou pakke?
Wier der teut van, en gieng de op de plets zitten dubben?
Joa, dan zijde gullie GASTELAERS, dan komde gullie uit GASTEL.

Witte, wat een zug is en een onbezouwelijke schoefel?
Ruide oe eigen ok op, as de jong iets vermokkere of verballemonde?
Edde ok een hekel manne, as het vrommes mar bleft stachele?
En ut plat kiend in de bedstee gef grèt lee te flokke?
Neje, bij ons in GASTEL motte nie aon oe kop zeure of moesjanke!
Geen piek of pook, we ebbe een bietje kompassie mee mekaore
En as ge ieverans op bezoek gaot, blef plakke en mot jakke!
Joa, dan zijde gullie GASTELAERS, dan komde gullie uit GASTEL.

Uit het jaarboek van Heemkundekring Het Land van Gastel
Frans van Merriënboer 1985

© Heemkundekring Het Land van Gastel

Zijde gij een Gastelaer?

Om er ook dit jaar weer een groot feest van 
te maken, zijn we bij wijk Nedrobaba alweer 
maanden druk bezig met alle voorbereidingen. 
De wagenbouwers zijn dit jaar in “jeele wôôgere 
sfeere”, ze zullen er voor zorgen dat het weer een 
prachtige wagen wordt om te aanschouwen. Ook de 
loopgroep doet weer fanatiek mee, met hun eigen 
act.
 

Verder organiseren we zoals alle 
jaren op dinsdag speciaal voor 
onze kleine leden, weer onze 
Nedrobaba kindermiddag in het Hart van Gastel. 
Hier gaan we met de kinderen lekker wegdromen 
en fantaseren over later als ze groot zijn, met stoere 
jongensactiviteiten en gezellige meiden dingen. Wie 
weet komt je droom die middag wel voor eventjes 
uit! De middag is natuurlijk gratis voor de kindjes 
van onze eigen wijk en voor niet leden zijn de kosten 
€5,-.

wijk Nedrobaba
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Getallekes en cijferkes brengen 
oons in wôôgere sfeere!

Euro Road Services
Pietseweg 6
4751 RV Oud Gastel
0165-512351
www.euroroad.nl

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

Krant:   gratis

Leutpakket (incl. o.a. USB-stick)  € 11,- p.st.

Raamposter:    €   5,- p.st.

USB-stick met carnavalslied, foto’s,  €   5,- p.st.
video’s en meer

Veldteken:    €   5,- p.st.

Vlag:     € 11,- p.st.

Sjaal:     € 11,- p.st.

Tijdens het galafeest op 28 maart vorig jaar is een 
jubileumboek 55 jaar Vastelaovedzottelaand en een 
jubileum dubbel-dvd verschenen.

Een prachtoverzicht over het Gastels leutfeest 
over de afgelopen 11 jaar zijn in schrift, beeld 
en geluid vastgelegd. Een ‘must-have’ voor elke 
Vastelaovedzot!

Jubileumboek 55 jaar Vastelaovedzottelaand  
€ 22,- p.st.*

Jubileum dubbel-dvd 2005-2015   
€ 10,- p.st.*

* Aanbieding samen voor € 30,- 

vaz-shop

55 jaar  Vastelaovedzottelaand
  “N

og lang nie uitgespeuld”    deel 2   /   2005 - 2015
55 jaar 
55 jaar 
55 jaar 
55 jaar 
55 jaar Vastelaovedzottelaand

Vastelaovedzottelaand
    “N

og lang nie uitgespeuld”   
“N

og lang nie uitgespeuld”   
“N

og lang nie uitgespeuld”    deel 2   /   2005 - 2015
 deel 2   /   2005 - 2015

55 jaar  Vastelaovedzottelaand
  “N

og lang nie uitgespeuld”    deel 2   /   2005 - 2015

55 jaar

“Nog lang nie uitgespeuld”

deel 2
2005 - 2015

Johan Wagenmakers

55 jaar

“Nog lang nie uitgespeuld”

55 jaar

“Nog lang nie uitgespeuld”

deel 2
2005 - 2015

Johan Wagenmakers
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Bouwservice Bartelen 
Rucphensebaan 21A 
4706 PH ROOSENDAAL
0165-539644

Gericht op service, 
(ver)nieuwbouw, onderhoud 
en renovatie.

         Met carnaval 

alle dagen open!

  Cafetaria Lunchroom
            De Linde
             Markt 7
 4751 HR Oud Gastel
      0165-512687
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Vorda ge ut wit zitte alwjir midde in de carnevalstijd. 
Bende meej z’un alle druk aon ut
bouwe, plakke, naaje, vaarve, kortom allus wa t’ur bij 
kom kijke om iets leuks in mekaore te
zette. En motte wir gaon verzinne wa vor stukske da 
ge mot gaon schrijve in de
vastelaovedzot. Waant ze emme gère da boekske vol 
meej ludieke stukskes. Da val niej
altij meej, mok zèège.
Wel wulle we efkus kwijt da we veurig jaor meej 
òònze lwoopgroep eigeluk un bietje espres
meej òònze pet d’ur naor emme gegooid. Waant 
aanders zouwe jullie dèènke da we wel
jistus wulde worre, mar da ta niej gelukt is. Neije we 
wouwe gewòòn niej winne. En wel om
ne jille siempele rede, d’un beker is te grwoot. Veuls 
te grwoot. Ij is jil mwooi, da stao buite
kijf, mar waor laote ut dieng. Ut is altij al un jil gedoe 
weneer we um un jaorke binne emme
staon. En nao drie kjeere de jiste prijs dan meude um 
ouwe. Dan krijde op ut lest wel zuveul
bekers. Da wulle we niej. Dus we emme afgespròòke 
da we vanut jaor (dus ut
aonkommende caneval) d’ur wir wel tege n’aon 
gaon. En da doen we dan wir twee kjirres

achter me kaore en dan laote we ut 
derde jaor wir un àànder wiene. Da 
viene we ok wel zo
jirluk eigeluk.
Ut is van ut jaor un jil leutig motto 
viene wij. IN WÔÔGERE SFEERE. 
Daor oefde niej veul
vor te doen om daor in te komme. 
We denke da t‘ur niemand moeite meej g’ad eet om 
ier iets bij te verzinne.
Dus ut zal vor òònze nuwe priens gelijk n’un jille 
eppening zèn. Ij zal z’un wôôge uitkijke. We
wulle um dan ok jil veul plezier, jil veul sukses, jil veul 
wijsheid en jil veul van allus wat t’ur
verders nog bij kom kijke om priens te zèn in ut 
Vastelaovedzottelaand toewense. We òòpe
meej z’un alle da we de kommende jaore meej 
priens Ad d’un jiste in wôôgere sfeere
komme. Mar daor twijfle we niej aon.
Verders iedrjin veul sukses, en agge nog niej klaor 
bent meej oe waogetje of lwoopgroepke
dan zou’k mar op gaon schiete.

wijk paol
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Dorpsstraat 3, 4751 AH  Oud Gastel 
Tel. 0165 - 51 28 51, Fax 0165 - 51 18 34 

info@sweere.nl 
www.sweere.nl  

 
vestiging Zundert  

Bredaseweg 7, 4881 DC Zundert 
Tel. 076 - 59 71 700, Fax 076 - 59 72 879 

. . . vertrouwd zaken doen 

Verzekeringen, Financiële Planning, 
Hypotheken, Onroerend Goed 
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Markt 13
4751 HS OUD GASTEL

Tel: 0165-518218
www.doomen-quist.nl
info@doomen-quist.nl
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1. Stel SEB  zelf maar even voor...

Wij zijn SEB ( spuit 11 bouwclub) en onder deze 
naam bestaan we sinds vorig jaar. We komen voort 
uit de brandweer en rijden al jaren mee met de 
bekende, en voor sommige zelfs beruchte, Spuit 11. 
Met het 100 jarige bestaan van de brandweer wilden 
we eens groots uitpakken en hebben een grote 
wagen gebouwd voor in de optocht. Dat smaakte 
naar meer en daarom bouwen voor het 4e jaar nu 
een grote wagen. Ondertussen hebben we ook leden 
die niet bij de brandweer zitten, daarom kunnen we 
niet meer spreken van “de Brandweer” en hebben we 
vorig jaar onze naam veranderd in SEB!

2. Hebben jullie ook 
activiteiten buiten 
carnaval om?

We zijn dus een 
bouwclub en zijn een 
deel van het jaar bezig 
met de bouw van onze wagen. Wel maken we dit 
onderling gezellig door er wat feestavondjes aan 
vast te knopen.
 
3. Is er interesse vanuit de jeugd voor jullie 
bezigheden?

Zeker, We krijgen steeds meer hulp van het 
thuisfront. Als het moet dan lassen we een 
“gezinsdag” in en helpt iedereen mee; van jong tot 
oud.

4. Hoe belangrijk is carnaval voor SEB?

Als er geen carnaval of carnavalsoptocht was, 
zou SEB niet bestaan hebben. Dus in die optiek is 
carnaval onze levensader.
 
5. Wat is er leuk en minder leuk aan carnaval in ‘t 
Vastelaovedzottelaand?

Leuk aan het Gastels carnaval is dat in ons dorpke 
carnaval een steeds groter evenement wordt, dit in 
tegenstelling tot veel andere dorpen. Hier mogen 
we trots op zijn. Minder leuk is dinsdagavond met 
carnaval dat het allemaal weer afgelopen is en 
de hele bouwplaats opgeruimd moet worden en 
de wagen afgebroken moet worden waar we 6 
maanden aan gewerkt hebben.
 
6. Wat is de mooiste herinnering binnen SEB ?

Buiten kijf; de 1e plaats optocht 2015 !

7. Wat is de grootste wens van jullie vereniging?

Onze grootste wens is dat we het Gastels carnaval en 
de grote optocht op niveau kunnen houden of zelfs 
verbeteren. Dit wel samen hand in hand met alle 
leutvierders

11 vragen aan SEB
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8. Welk eerder motto van  ‘t 
Vastelaovedzottelaand past het best 
bij SEB en 
waarom? 
 
Leut is goud weerd. Basis van onze 
club is met leut een prachtig creatie 
te maken voor in de grote optocht.

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

Er zijn veel mensen die het Gastels 
carnaval een warm hart toedragen 
dus als we iemand zouden mogen 
ridderen zouden we andere te kort doen. Wel 
wensen we prins Ad veel succes toe !!
 

10. Welke wijk/band/vereniging moeten wij 
volgend jaar interviewen en waarom?

Wij zijn erg benieuwd naar de bouwers van de 
NOL….
 
11. Welke vraag hebben wij niet gesteld waar jullie 
graag antwoord op hadden willen geven?

Wat voor een creatie hebben jullie dit jaar weer 
gebouwd ? Kom maar gewoon kijken naar de 
grote optocht op 6 februari 2016 dan zien jullie het 
vanzelf dan SEB in “IN WÔÔGERE SFEERE” is. In ieder 
geval; allemaal heel veel leut toegewenst komende 
carnaval en laten we er mee zijn allen weer iets 
moois van maken !
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Un jille goejendag allemaol….. 

Di jaor emme we vor de 5de kjeer meej de karnaval wir un PuberPubParty. 
Di is un Disco-Fjeesje vor alle pubers uit d’n weie omtrek die de leeftijd emme 

van twaolf tot en met veftien jaor. 
Da is vor dees kienders un geweldugge plek om us lekker uit oe dak te gaon 

zonder da oe ouwers d’r bij zein. 
Ok meej dees daoge zal ut aon de muziek nie ligge wáánt gullie kenne um 

allemaol…. ôônze eige Plaotjes-draaier  
D.J.BART 

En dá is dus wir 100 % gegarandéérd Fjeest. 
Alleen motte dees kjeer we effe naor un áándere plek komme. 

Meej Karnavalszondag zitte we nie in Toine’s Pub mar in  
’t Hart van Gastel Markt 8 in Oud Gastel. 

Om alf ácht gaon we begiene in de zaol achter ut kaféé. 
Daor is ok de ingang van de zaol ( via de Parkstraat). 

Omda ut Karnaval is oefde déés kjeer gin geld te betaole om binne te komme !! 
Vor de rest is alles ut zellefde gebleve. 

dus nie rôôke en gin Alkohol !! 
Na al déés informaotie is ut gewôôn áárstikke leutig om ier bij te zein meej al 

oe vriendjes en vriendinnekes en oe sgôônste karnavalskléére. 
Wa ôôns betreft emme we ôôns best wir gedaon om jullie un jiile leutige aovond 

te bezorge. 
Als PuberPubParty crew zien we jullie allemaol dan ok jil géére op déés 

karnavalsaoved komme. 
TOT ZONDAG MEEJ KARNAVAL !!!! 

 
 

 



 
  

   Mej rolluike un garagedeure van Van Domburg kunde rustig       
       uitslaope zoda ge sochtens ok in wôôgere sfeere kunt zijn          www.vandomburgbv.nl 

      tel. 0165 511297 
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Zotteklap
Zotten en zottinekes,
 
Hebben jullie zin om samen met Prins Ad, Nar Stefke 
en de hofhouding in wôôgere sfeere te raken ? Prins 
Ad is er helemaal klaar voor en Nar Stefke staat 
ook (voor de laatste keer) weer te springen om de 
polonaise in te gaan.

Vorig jaar was er een carnaval met veel stijl in het 
Vastelaovedzottelaand. Dit jaar is het motto van 
carnaval in ons dorp “In wôôgere sfeere”.
Wij hebben er al zin in, jullie ook? Wij hebben het 
liedje al volop geoefend en jullie?

Zoals in iedere carnavalskrant staan er ook 
een heleboel leuke dingen om te lezen. Kijk 
ook 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: Wij 
waren in wôôgere sfeere!

Veel plezier,
De redactie van de Zotteklap
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scholenoptocht 2015
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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 3 februari op via de 
school of bij de wijkvereniging waar je woont.  Kom 
op zaterdag rond half 2 naar de parkeerplaats bij het 
zwembad. Bij mensen bij de sgooiwagen kun je dan 
een plaatje met je nummer erop afhalen. Maak dit 
duidelijk zichtbaar vast op je carnavalswagentje en 
volg verder de aanwijzigingen van de organisatie op.

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 3 februari opgeeft, kun je niet 
meer meedoen!! 

Vanaf 18.30 uur is in Nols Plets de spectaculaire
prijsuitreiking van de optocht. 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:
Ivo Lauwerijssen
Tel.: 06-41520919
E-mail: optocht@vazoudgastel.com

route scholenoptocht

2,9 km
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Hallo, ik ben Job van Alewijk.  Ik ben 10 jaar en 

ik ben tot prins gekozen van o.b.s. de Linde. De 

verkiezingen waren makkelijk, want ik was de 

enigste jongen die prins wou worden. Ik wou het 

omdat ik het leuk vond om belangrijke taken op 

mijn schouders te leggen. De eerste dag als prins 

was leuk. We mochten een cadeau aan prins Bert 

geven en helpen met het ren-je-zot spel. Daarna 

mochten we in de cabrio naar iedereen zwaaien. En 

ook nog op het balkon naar de wagens kijken waar 

iedereen heel hard aan had gewerkt. En die waren 

heel erg mooi. De volgende dag moesten we een 

rol in het spektakel spelen en ik had een dubbele rol 

want ik speel de ook in het eerste jeugdjournaal. De 

volgende taak was in de kerk voorlezen en daarna 

in het Pandje soep drinken en broodjes eten. Het 

was heel erg lekker. Vooral die soep! En tijdens de 

Nolverbranding moesten we een cadeau aan prins 

Bert geven, omdat het zijn laatste jaar was. En dat 

was spannend. Want de eerste keer dat we naar de 

Nol probeerde te gaan stond prins Bert voor de deur. 

Maar de tweede keer lukte het wel om bij de Nol 

te komen. Uiteindelijk vloog hij in brand.  Dat was 

spectaculair!

Allaaf!
Prins Job van de Linde.

Hoi ik ben Kimberly van Krugten ik ben 12 jaar en ik 
was  prinses van de school o.b.s. de linde. 
Het was super leuk om prinses te zijn.  De 1ste dag 
dat ik prinses was, kwam prins Bert op onze school. 
We hebben een spelletje in de gymzaal gedaan. En 
we hebben een cadeautje gegeven aan prins Bert omdat hij dit jaar al 11 jaar prins is. Hij vond het cadeautje leuk. Die dag was de scholenoptocht. We 

gingen eerst in de cabrio. Daarna gingen we op het 
balkon en dat was echt super. Alleen in de cabrio kreeg ik telkens de veren van prins Bert in mijn gezicht. Na de scholenoptocht gingen we naar het 

Veerhuis. Daar kregen we te horen dat wat we in het 
spektaokel een belangrijke rol speelden. We hadden 
bijna net zo’n belangrijke taak als prins Bert. 
De 2de dag gingen we het spektakel doen. Het was 
super leuk en mooi. Het ging over dat prins Bert in 
de tijdmachine stapt en dat hij terug naar 1961 gaat.  
Hij gaat telkens 11 jaar vooruit en dan is het 2015.  De 3de dag gingen we naar de kerk en lazen we voor. De prins en de nar lazen ook wat voor. Na het 

voorlezen in de kerk gingen we wat eten aan de overkant. Het eten was lekker en het zoontje van nar Stefke was die dag jarig. We hebben voor hem 
gezongen en hij is 2 jaar geworden. 
De 4de dag gingen we naar de Nolverbranding. Wij 
mochten een boek geven van alle kinderen van de 
scholen: De Linde, de Joannes en de Bernardus. Hij 
wist nergens van af, dat wij bij de Nolverbranding waren. De Nol vloog in brand en dat was spectaculair. Hij stond daar in tranen. Hij vindt het 

wel weer jammer, maar ook wel weer goed gewest. 
Daarna gingen we naar het hart van Gastel en hebben we de prins, de nar en de hele hofhouding 
een hand gegeven. Daarna kregen we allemaal een 
zak snoep.        

Allaaf van prinses Kimberly van de Linde.    

scholen
de linde



Vastelaovedzot in wôôgere sfeere | 51

st. joannesschoolHallo Zotjes en Zottinnekes,

Ik ben Gijs en zit in groep 1/2 b. Ik 
werd in 2015 de nieuwe Nar van de 
St. Joannesschool. Ik wilde graag 
Nar worden, omdat ik dan voorop 
mocht lopen in de kinderoptocht! 
Op school mocht ik elke dag 
verkleed als Nar langs de klassen. 
We gingen in de polonaise door 
de school, foto`s maken en ook 
de carnavalskrant van de school 
uitdelen. Ik vond het heel spannend 
om dat allemaal te doen. Op vrijdag 
mocht ik samen met de jeugd 
Prins, de grootste boer en de pliesie 
vooraan in de optocht. Het was wel 
ver lopen, gelukkig mocht ik van 
Prins Bert in de cabrio meerijden! 

Het moeilijkste van Nar zijn, vind ik 
dat je zoveel moet lachen naar alle 
Zotjes en Zottinnekes. Want als je zo 
zenuwachtig bent is het erg lastig 
om ook nog de hele tijd vrolijk te 
kijken. 

Op zondag ging ik als Nar naar de 
kerk. Ik mocht helemaal voorin 
zitten. Gelukkig hoefde ik niet voor 
te lezen, want dat is nog wel erg 
moeilijk. Na de kerkviering gingen 
we eten met Prins Bert en Nar 
Stefke. Het was erg gezellig en ik 
heb heel veel ranja op. 

Groetjes Narreke Gijs.

Hé, hier grootste boer Jarno,

Ik vond het heeeel leuk om grootste boer te zijn van de Joannesschool.. 

Ik vond het wel jammer dat ik niet bij de verkiezingen kon zijn, omdat 

ik nog een beetje ziek was. Maar toen ze ’s middags belden dat ik 

was gekozen was ik heel blij. Ik heb voorop mogen lopen met de 

polonaise, de schoolkrant uit mogen delen, op de foto met iedere klas 

en met de scholenoptocht in de cabrio mogen zitten. ’s Zondags met 

de carnavalsmis heb ik voor mogen lezen en daarna met Prins Bert, 

nar Stefke en het gevolg bij het Pandje mogen brunchen en dat was 

gezellig. Dus het was erg leuk om Grootste Boer te zijn!!

Alaaaaaaaf en groetjes van de grootste boer Jarno

Ik ben Tim, 
ik was dit jaar politie op de Joannesschool. Ik wilde politie 

zijn, omdat ik het leuk vind om op een fluitje te blazen, in 

een cabrio te zitten en om naar alle wagens te kijken.  Eerst 

hebben we met heel de school polonaise gedaan in de aula 

en frietjes met knakworst gegeten. Met de boer, prins en 

nar heb ik langs alle klassen gelopen en foto’s gemaakt.  We 

zijn met de auto het plein op gereden en ik heb naar alle 

kinderen gezwaaid. Ik heb met de prins, nar en de boer naar 

de wagens gekeken ik heb tijdens de optocht veel snoep 

gekregen van mensen die ik ken. Toen de optocht afgelopen 

was kregen we chips en Wicky. Ik hoop dat ik in groep 7/8 de 

prins word. 
Groetjes Tim.

Wat ik er van vond om prins van de St. Joannesschool te zijn?

Het was het leukste wat ik ooit heb mogen doen. De 
schooloptocht was geweldig, want dit keer kon ik ook de 
wagens en loopgroepen zien van de andere scholen. Het was 
leuk dat ik bij de Gastelse prins en de andere schoolprins en 
prinsessen op het bordes mocht staan. Het was speciaal om  
mee te rijden in de cabrio en te zwaaien naar alle mensen. 
Nu heb ik ook meer kinderen leren kennen van mijn school: 
de grootste boer Jarno, politieman Tim en narretje Gijs. Het 
toneelstuk van het Spektakel vond ik heel goed bedacht. De 
Carnavalsmis was erg vrolijk. Ik vond het leuk dat ik in de kerk 
voor mocht lezen en dat ik daarna mee mocht gaan brunchen. 
Ik zou nog wel een keer prins willen zijn. Misschien iets voor 
later als ik groot ben? Ik ben benieuwd wie de nieuwe prins 
van school en van het Vastelaovedzottelaand wordt.

Groetjes van Priens Maurits
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Gastelse 
zotjes en zottinnekes

Graag zien we jullie bij 
de volgende activiteiten.

Vrijdag 5 februari om 19:30
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Dinsdag 9 februari om 18:30
nolverbranding
markt



Vastelaovedzot in wôôgere sfeere | 53

Hoi zotjes en zottinkes,

Ik ben Ninah, en ik was het boerineke  van de St Bernardus school.

Het was niet moeilijk om boerineke te worden want ik was namelijk de enige die mee wilde doen met de verkiezingen.

Toen ik voor de school moest optreden was dat super eng. Iedereen moest lachen om mijn grapjes en toen ik klaar was ging de hele zaal plat iedereen riep:
Ninah Ninah!   Dat was echt te gek. We mochten  vrijdag tussen de middag op school blijven eten dit was super lekker en heel gezellig. Daarna gingen we met prins Bert en de hofhouding mee naar de dorpstraat om de jeugdoptocht te kijken. Het was ook leuk om een keer alle wagens voorbei te zien komen. En na de optocht mochten we bij de prins in de cabrio meerijden. We  hebben Zondag ook nog voorgelezen in de kerk het ging echt super goed! 

Na de kerk hebben we ook nog met de narren, boeren, politie’s ,prinsen en prinsessen gegeten, het was echt leuk om een keer samen te eten en lekker te kletsen. Wel jammer dat ik geen boerineke meer ben nu ga ik proberen politie te worden of prinses kan natuurlijk ook. Het was super leuk !

De carnavals groetjes van boerineke Ninah

Ik deed mee aan de nar verkiezingen omdat ik 

het leuk vond om eens een keer iets anders te 

doen met carnaval. Ik heb een stukje gedaan 

over alle carnavals thema´s. Er was ook een 

andere kandidaat maar ik was blij dat ik het ben 

geworden. Het leukst vond ik in de auto rijden 

met de prins. Carnaval in de kerk was ook apart 

en na de kerkdienst mocht ik met de prins gaan 

eten bij het pandje.

 Groetjes, Tom Danen

st. Bernarduss
chool Beste zotten en zottinnen,

Ik vond het heel leuk om dit jaar prinses van de St. 
Bernardus te zijn. Op dinsdag tijdens de verkiezingen 
had ik een stukje over prinsessen met verschillende 
stijlen. Ik was heel erg zenuwachtig toen ze bekend 
gingen maken wie de prins of prinses ging worden. 
En toen zei men Rien ineens: Jeske. Ik had het echt 
niet verwacht want ik had elk jaar al meegedaan maar 
was  nog nooit iets geworden. Op woensdag (toen 
was ik jarig) was de tentoonstelling op school. Toen 
mocht ik samen met de nar (Tom), boerin (Ninah) en 
de pelisie (Siem) de hele avond rond lopen. Er was 
een poppenkast waar we misschien wel 5 keer naar 
zijn gaan kijken. Vrijdag was het leukst. In de ochtend 
waren we in de speelzaal en moesten we een dansje 
doen met Noa en Nienke om de sleutel van men 
Niels te krijgen. (Leuk maar warm!) In de kleine pauze 
gingen we met de prins en zijn gevolg op de foto. 
We hebben gezellig met men Piet tussen de middag 
gegeten. ( jammer dat nar Tom er niet bij was!) Toen 
was het zover: de optocht!  Ik mocht met de anderen 
prinsen en prinses in de cabrio bij priens Bert zitten. 
(eigenlijk staan) Dat was een hele leuke ervaring !!! 
De hele tijd zwaaien naar mensen aan de kant. Na 
een stuk rijden mocht ik op het balkon staan met de 
anderen prinsen en prinses. We konden lekker goed 
de optocht zien. (en lachen en zwaaien natuurlijk!) Dit 
vond ik het leukste van allemaal echt heel erg speciaal 
!!! Weer terug  in de cabrio sneden wij een stukje af 
om de optocht weer in te halen. Toen we anderen 
weer bij de Johannes of de Linde waren mochten 
we met heel de jeugdraad in de cabrio. Op zaterdag 
mocht ik meedoen met het spektakel. Met de anderen 
prinsen en prinses. Leuk maar we moesten de hele 
tijd expres verliezen ! Op zondag gingen we naar 
de kerk om een stukje voor te lezen. Daarna lekker 
brunchen bij het pandje ( broodje kroket was het 
lekkerst.) de dinsdag daarna was de Nol verbranding. 
Met de prinsen en prinses moesten we in de keuken 
van het Hart van Gastel wachten tot de priens met 
zijn gevolg bij de Nol was want hij mocht ons niet 
zien daarna zijn we bij de dweil bandjes gaan staan. 
Nadat de Nol een verhaaltje had vertelt mochten 
we het cadeau van alle scholen aan de priens geven 
omdat hij stopte.  We mochten op de wagen blijven 
staan tot de Nol was verbrand.  Alleen toen de Nol 
in brand stond waaiden alle stukjes papier naar ons 
toe maar dat vond ik niet erg want het was het beste 
plek waar ik de Nol verbranding ooit heb gezien! We 
gingen na afloop even naar het Hart van Gastel om de 
priens en zijn gevolg even een hand te geven en ze te 
bedanken en kregen we een zak snoep. Het was echt 
een carnaval in stijl, iets om nooit meer te vergeten!!!  
Bedankt allemaal. 

Groetjes prinses Jeske Godschalk

Dinsdag 9 februari om 18:30
nolverbranding
markt
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kindermiddag 2015
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Prins Ad ligt op bed. Hij vindt het allemaal erg 
spannend. Voor de eerste keer prins. Hij heeft er zin 
in. Vol trots kijkt hij terug op al wat al is geweest. 
Prins Ad maakt zich zorgen over de grote optocht. Hij 
wil dat alles goed gaat verlopen. 

Na wat gemijmer gaat hij eindelijk slapen. Klaas Vaak 
komt bij hem langs. Hij heeft twee zakjes zand bij 
zich. Een zakje met droomzand en een zakje met 
nachtmerriezand. Per ongeluk gooit Klaas Vaak het 
verkeerde zand in de ogen van Prins Ad. Klaas Vaak 
probeert met behulp van goede zandcombinaties 
toch Prins Ad te laten gaan dromen. Dit pakt echter 
verkeerd uit.

Er heerst paniek. Iedereen is in rep en roer. Is die 
paniek terecht of komt het toch nog op tijd goed? 
Kom allemaal (jong en oud) kijken naar het 28ste 
spektakel op zaterdag 6 februari 2016.

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

Spektakel 2016: In 
wôôgere sfeere




