


Beste Zaantaoze EN Zaantaoskus!
Beste Zaantaoze en Zaantaoskus,

Voor jullie ligt de nieuwe carnavalskrant van Zaantaozelaant. Een carnavalskrant met een vernieuwd, fris en jeugdig 
uiterlijk. In een tijd waarin social media de gedrukte kranten steeds meer gaan vervangen, vonden wij het namelijk 
nodig om de krant een opknapbeurt te geven. 

Voor het maken van deze vernieuwde krant hebben wij Studio 115 ingeschakeld. Als Wernhoutse vereniging steunen 
wij graag bedrijven en andere verenigingen uit ons mooie Zaantaozelaant. Daarom hebben wij besloten de gra� sche 
vormgeving van de carnavalskrant uit te besteden aan dit Wernhoutse bedrijf. Zij hebben ervoor gezorgd dat de 
krant er uitnodigend uitziet en past bij onze doelgroep, de jonge Zaantaoskus. Voorheen werd de krant gemaakt bij 
Drukkerij Vorsselmans. Via deze weg willen wij Drukkerij Vorsselmans dan ook bedanken voor de jarenlange service en 
betrokkenheid bij het in elkaar zetten van de krant.

Als we het nieuws van ons mooie Zaantaozelaant bekijken, dan zien we dat het Dahliakwartier er werkelijk gaat 
komen. Deze nieuwe wijk is een welkome uitbreiding van Zaantaozelaant en zorgt er hopelijk voor dat er meer
Wernhoutse jeugd in Zaantaozelaant blijft wonen. Veel van deze jeugd heeft al een band met een Wernhoutse
vereniging. Door in Zaantaozelaant te blijven wonen, zal deze band waarschijnlijk blijven bestaan en is de kans groot 
dat de nieuwe generatie Zaantaoskus ook in het Wernhoutse verenigingsleven rolt.

Dan carnaval 2017. Voor het 36e jaar organiseren wij een carnavalsweekend waarbij we ons traditiegetrouw vooral 
richten op de kleine Zaantaoskus. Onder het motto ‘ge zieget wel eej’ hebben wij weer een programma vol leut in 
elkaar gezet. Dit jaar zwaait prins Jan I de scepter over het Zaantaozelaant. Samen met zijn gevolg zal hij ervoor zor-
gen dat het overal een feestje wordt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen. 

Net als de afgelopen jaren blijven wij ook dit jaar weer zoeken naar versterkingen voor ons comité. Het aanvullen van 
ons comité met enthousiaste jongens of meiden staat al een aantal jaren hoog op onze agenda en ook het komende 
jaar zal het op de agenda blijven staan. Nieuwe leden zorgen vaak voor frisse ideeën en ze voorkomen dat de rest van 
het comité op de automatische piloot gaat werken. 

Tot slot willen wij graag alle sponsoren, begunstigers en alle 
overige mensen die ons een handje helpen bedanken.
Dankzij iedereen die dit jaar een bijdrage heeft geleverd aan 
het carnavalsfeest in Zaantaozelaant is het ons weer gelukt 
een tjokvol programma in elkaar te zetten. Prins Jan I en zijn 
gevolg zijn er in ieder geval klaar voor. Zij zullen op vrijdag, 
zaterdag en maandag op verschillende plaatsen een feestje 
bouwen.

Wij hopen tijdens al onze feestelijke activiteiten veel Zaan-
taoze en Zaantaoskus tegen te komen, zodat iedereen na het 
carnavalsweekend zal zeggen: “ja jonge, ge zieget wel eej, un 
� isje bouwe ien Zaantaozelaant da kunne ze wel!”

Alaaf! 
Ronald Martens
Voorzitter C.V. De Zaantaoze

taoze en Zaantaoskus tegen te komen, zodat iedereen na het 
carnavalsweekend zal zeggen: “ja jonge, ge zieget wel eej, un 
� isje bouwe ien Zaantaozelaant da kunne ze wel!”

Voorzitter C.V. De Zaantaoze





Interview raadsleden cv de zaantaoze
Naam: Jan de Kort
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Gamen, tekenen, Gymen en schaken
Favoriete eten: Kip
Wat vind ik leuk aan carnaval: Dat het met carnaval altijd gezellig is 
en dat iedereen altijd een leuk carnavals pak of kleren aan heeft.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Ik hoop dat het Carnaval 
super leuk word met de Zaantaoze en De Raad van 11. En als Prins 
heb ik er zelf ook heel erg veel zin in om lekker te feesten!!!

Naam: Daan Jochems
Leeftijd: 11jaar!
Hobby’s: Voetbal
Favoriete eten: Frietjes
Wat ik leuk vind aan carnaval: dat je verkleed mag zijn en lol mag 
maken
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: ge zieget wel eej een 
heel � jn carnaval toe gewenst voor iedereen!!!

Naam: Fleur Schrauwen
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: voetballen 
Favoriete eten: Boerenkool met rookworst
Wat ik leuk vind aan carnaval: de gezelligheid en het verkleden
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Un leutige carnaval en 
kom gezellig doarbaai!!!!!!!!

Naam: Sid Nous
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Freerunnen bij Cross Jumps en Gamen.
Favoriete eten: Pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: Lekker feesten en verkleden.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: We gaan een gezellig 
feestje bouwen. Veel plezier!

Naam: Bram Oomen
Leeftijd: 11
Hobby’s: gamen,volleybal,gym
Favoriete eten: boerenkool
Wat ik leuk vind aan carnaval: de gezelligheid
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: veel plezier maken en 
geen ruzie

Naam: Elise Raats
Leeftijd: 11, word 17 feb 12
Hobby’s: Voetbal, tekenen, minecraften
Favoriete eten: friet, kroket en knakworstjes 
Wat ik leuk vind aan carnaval: De gezelligheid.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Loate we der mee zun 
alle un gezellige boel van moake.

Naam: Jesse van Hasselt
Leeftijd: 11
Hobby’s: Zwemmen
Favoriete eten: pannenkoeken en pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: verkleden en feesten
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: dat iedereen een leuk
en gezellig carnaval mag he

Naam: Leroy Snepvangers
Leeftijd: 12
Hobby’s: koken & hardlopen
Favoriete eten: lasagne pizza friet pasta 
Wat ik leuk vind aan carnaval: dat iedereen veel leut het
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: veul plezier en goed 
� eeste

Naam: Luuk van Doorn
Leeftijd: 10 jaar
Hobby’s: voetballen
Favoriete eten: pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: het feesten
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: we maken er een feestje 
van

Naam: Roos Raven van Egmond
Leeftijd: 11
Hobby’s: hockey, boogschieten en gitaar spelen.
Favoriete eten: hamburgers en boerenkool stampot.
Wat ik leuk vind aan carnaval: De gezelligheid
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Ik heb er super veel zin 
om carnaval met jullie te vieren.

Naam: Roos Ruijzenaars
Leeftijd: 11 maar met carnaval ben ik 12!
Hobby’s: voetbal, tekenen, knutselen, luieren en carnaval vieren 
natuurlijk! 
Favoriete eten: pizza, koekjes en friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: Ik vind alles leuk aan carnaval. Mijn 
vader is lid van de carnaval dus ik vier het altijd 
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Partytime! Alaaaaf en 
een hele goeie carnaval toegewenst!

Naam: Sam Adriaensen
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: voetballen, knutselen, skiën.
Favoriete eten: pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: een gezellig feestje vieren.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: We gaan er een leutig 
carnaval van maken mee z’n allen.

Naam: Thijn Zagers
Leeftijd: 12 jaar
Hobby’s: voetbal en drummen
Favoriete eten: pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: de gezelligheid van alle mensen 
samen
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: een leutige carnaval 
iedereen !!

Naam: Drikske Vermeulen
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: voetbal
Favoriete eten: friet met frikandel
Wat ik leuk vind aan carnaval: samen met z’n allen feesten
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: we maken er een mooi 
feestje van

Naam: Evelin Ippler  
Leeftijd: 11  
Hobby’s:  
Favoriete eten:  
Wat vind ik leuk aan carnaval:  
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen:  

Reserve
Naam: Indy Cockx
Leeftijd: 10
Hobby’s: voetbal
Favoriete eten: mosselen en lasagne
Wat ik leuk vind aan carnaval: gezelligheid, feesten
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Fijne carnaval, dat het 
een leutig feestje mag worden



VOorwoord burgemeester
Beste Zaantaoze,

De feestdagen zijn nog maar net 
achter de rug en het volgende fes-
tijn staat alweer voor de deur: eind 
februari vieren we carnaval! Onder 
het motto ‘Ge zieget wel eej!’ 
zetten de Zaantaoze samen met u 
Zaantaozelaant een paar dagen op 
zijn kop. Dus trek uw gekste out� t 
uit de kast en maak er met elkaar 
een dolle boel van! 

Dankzij vele vrijwilligers lukt het Foto: Sandra Mutsters / Sandragra� e

Wernhout ieder jaar weer een 
mooie optocht en een gezellig 
en bruisend feest neer te zetten. 
Zonder deze mensen zou er geen 
carnaval mogelijk zijn.  

Ik kijk er enorm naar uit om ook dit 
jaar het carnaval weer met u mee 
te vieren en ik wens u veilige, maar 
vooral leutige carnavalsdagen toe!

Leny Poppe – de Looff 
Burgemeester (maar tijdens
carnaval een paar dagen niet)



Prinsenoverzicht
1982 Prins Patrick I
1983 Prins Wilfried I
1984 Prins Mark I
1985 Prins Ludwig I
1986 Prins John I
1987 Prins Maurice I
1988 Prins Rudi I
1989 Prins Erik I
1990 Prins Tom I
1991 Prinses Monique I
1992 Prins Mark II
1993 Prins Roger I 
1994 Prins Reggie I
1995 Prins Tom II
1996 Prins Mark III  
1997 Prinses Kim I
1998 Prinses Tamara I 
1999 Prins Mark IV

2000 Prins Thijs I  
2001 Prins Daniel I  
2002 Prinses Rachel I   
2003  Prinses Evelien I  
2004 Prinses Mariska I
2005 Prins Lorenzo I
2006 Prins Piet I
2007 Prins Chris I
2008 Prins Davey I
2009  Prinses Joyce I
2010 Prinses Sophie I
2011  Prins Damien I
2012 Prins Owen I
2013 Prinses Kim II
2014 Prins Roy I
2015 Prinses Demi I
2016 Prinses Ste�   I

Raad 2017
Prins:   Jan de Kort
Boer:   Daan Jochems
Pliesie:   Fleur Schrauwen
Nar:   Sid Nous 
 
Raad:
Elise Raats
Roos Ruijzenaars  
Drikske Vermeulen
Sam Adriaensen  
Bram Oomen  
Roos Raven van Egmond
Leroy Snepvangers
Thijn Zagers 
Luuk van Doorn
Evelin Ippler
Jesse van Hasselt

Reserve:
Indy Cockx

Prinses Ste�   I: � eeste nie in der jeendje in 2016! 

De nar, pliesie, boer en prins van 2017



Programma carnaval 2017
Zaantaozelaant Wernhout (1/2)

Vrijdag 24 februari

14.30 uur Uitreiking van de sleutel door burgemeester/wethouder aan Prins Jan I op de St. Jozefschool.

15.30 uur Prins Jan I bezoekt met de raadsleden de zieke Zaantaoze die in de Bredase ziekenhuizen liggen  

  (opgave hiervoor is noodzakelijk).

  Indien er geen Wernhoutse mensen in het ziekenhuis liggen, dan worden er al enkele langdurig  

  zieken en wat oudere Zaantaoze bezocht.

17.30 uur Raad van 11 en comité gaan eten bij de Bolle Buiken XXL.

19.00 uur Bezoek aan ’t Stokperdje voor de opening van het carnaval in Banaonblusserslaant.

Zaterdag 25 februari

9.00 uur  Prins Jan I en zijn gevolg bezoeken de langdurig zieken en de wat oudere Zaantaoze.

12.15 uur Worstenbrood en broodjes eten met de Raad van 11 bij Grand Café De Bocht.

15.00 uur Aanvang van de carnavalsmiddag in de kantine van VV Wernhout (voor iedereen, ook NIET-leden!).

15.30 uur Bezoek aan de carnavalsmiddag van de voetbal in Wernhout door Prins Jan I en zijn gevolg inclusief  

  de Blaosaoze.

19.00 uur Vertrek van Prins Jan I met zijn gevolg bij de voetbal. Het carnavalsbal zal hier overigens nog wel  

  langer doorgaan.

Zondag 26 februari

Geen programma vanuit C.V. De Zaantaoze.



Programma carnaval 2017
Zaantaozelaant Wernhout (2/2)

Maandag 27 februari

Vanaf 12.30 uur Deelnemers optocht melden bij Café de Valk.

13.30 uur O�  ciële opening van de optocht door Prins Jan I, de voorzitter van C.V. De Zaantaoze en de

  burgemeester/wethouder bij Café de Valk.

13.45 uur Start Zaantaozeoptocht (let op: vooraf opgeven!).

Vanaf 14.00 uur Zaantaoskusbal en Zaantaozebal bij Café de Valk. We verwachten, net als voorgaande jaren, een  

  groot feest. 

16.00 uur De overhandiging van de medailles aan Prins Jan I en zijn gevolg. Tevens uitreiking van de prijzen  

  aan de mooiste “kreaosies” van de kinderstoet.

20.00 uur Prijsuitreiking ‘grote’ optocht bij Café de Valk.

Dinsdag 28 februari

Vanaf dagge wakker wurt iest � eepe wasse
en ien de kast opbarruge tot vollugunt jaor.

Dringend verzoek

Alle kleine en grote Zaantaoze zijn welkom om mee te doen aan de optocht onder het motto:
“Ge zieget wel eej!”. Alle kinderen die mee doen aan de optocht krijgen een frietbon en een
consumptie. Het bestuur van de Carnavalsvereniging kan zich beroepen op haar recht tot het
weigeren van wagens voor deelname waar wij van zeggen: “Waor slaot da op?!?”. Het is en blijft 
een carnavalsoptocht voor kinderen!!! Let op: het is noodzakelijk jezelf van tevoren op te geven 
voor de optocht. Op www.cvdezaantaoze.nl staat een inschrijff ormulier. Dit formulier moet je 
mailen naar info@cvdezaantaoze.nl.

Het carnavalscomité wenst iedereen een leutige en plezierige carnaval.
Ook willen we onze sponsors bedanken die, op wat voor manier dan ook, iets voor ons betekend
hebben en in de toekomst willen betekenen.

16.00 uur De overhandiging van de medailles aan Prins Jan I en zijn gevolg. Tevens uitreiking van de prijzen  

  aan de mooiste “kreaosies” van de kinderstoet.

20.00 uur Prijsuitreiking ‘grote’ optocht bij Café de Valk.

Vanaf dagge wakker wurt iest � eepe wasse
en ien de kast opbarruge tot vollugunt jaor.



Motto 2017: “Ge zieget wel eej!” 

Wij hope da ok di jaor wir alle grwoote en kleine zaantaoskus en –aoze aon den optocht djeelneme. 
Da ies vant jaor op Maondag 27 feebroewarie 2017. We hemme gere da ut nie hart stienkt, uit oewe mond ruuke maag 
wel, rookt of gromt zoda de stoet vur iederjeen leutig bleft. 
Wok maag het geluid nie te hard zen. We verzuuke jullie om oe waoge gelijk naor den optocht naor huis te brenge. Di 
vurkomt ongelukke.
Alle kiendere die meegedoan hebbe oan den optocht meej un kreaosie zulle un frietboan en un consumsie krijge. Vur 
de volwassunne zen er drie prijze en ok vur de kiendere zen er dieverse prijze:

- Den jirste prijs bij de volwassene bedraogt 100 Euro.
- Den twidde prijs ies ut bedrag van 50 Euro.
- Den derde prijs zal 25 Euro bedraoge.
- Ok wurre er nog 2 aonmoedigingsprijze verdjeeld.
- En as lest ies er ok un prijs vur de beste Wjeernoutse kreaosie. Deze bedraogt 111 consumsies.

Vanaf 13:15 uur  Verzaomele op ut Anton Juriensplein
13.30 uur  Opening van den optocht door Prins Jan I, de vurzitter van C.V. de Zaantaoze en de burgemeester  
  en/of wethouder.
13:45 uur Vertrek van den stoet

Den route ies di jaor net as vurrig jaor:
Anton Juriensplein, Wernhoutseweg, Tiendpad, Dahliastraat, Pomponstraat, Past. Bielarsstraat, Mignonstraat, Dahlia-
straat, Cactusstraat, Past. Bielarsstraat, Diepstraat, Julianalaan en Anton Juriensplein. 

Driengend Verzuuk! 
Aon alle bewooners die aon hut parkoers woone om durrun auto nie op de weg te laote staon, di om de 
stoet gemakkeluk dur te kunne laote strwoome. 

Djeelname aan den optocht ies 
gehjeel vur eige riezieko, net as alle 
aandurre feestelukheje!!!!!!!!!!!!

LET OP: Ge mot oew eige vur-
raf opgeeve. Dus nie op den 
dag zelluf. Ge kunt di doen 
tot 20 feebroewarie via info@
cvdezaantaoze.nl. 

Startnummur ophaale kan dan op 
maondag 27 feebroewarie vur den 
optocht vanaf 12.30 uur bij Café de 
Valk. 

36e Zaantaozeoptocht 27 feebroewarie 2017







Een man vraagt aan zijn vrouw: “Schat.. wat zou jij doen als 
we de Lotto wonnen?” De vrouw antwoordde “Ik zou de helft 
aanpakken en van je scheiden.”
”Das goed” antwoordde de man, ”We hebben 24 euro ge-
wonnen, hier is 12 euro en daar is de deur!”

Tijdens carnaval rijdt een man slingerend over de weg en wordt 
aangehouden door een agent. De agent komt naast de auto 
staan en vraagt waar hij geweest is.”We zijn in een paar cafe’s ge-
weest” antwoord de man. “Juist ja,” antwoord de agent en vouwt 
zijn armen over elkaar, “Nu is het zo; Ik volg u nu al een tijdje en 
merkte op dat twee kruisingen terug uw vrouw uit de auto is 
gevallen.” zegt de agent.”GOD ZIJ DANK” antwoordt de man. 
“IK DACHT AL DAT IK DOOF WAS GEWORDEN...”

MOPPEN
Een man vraagt aan zijn vrouw: “Schat.. wat zou jij doen als 
we de Lotto wonnen?” De vrouw antwoordde “Ik zou de helft 
aanpakken en van je scheiden.”
”Das goed” antwoordde de man, ”We hebben 24 euro ge-

Tijdens carnaval rijdt een man slingerend over de weg en wordt 
aangehouden door een agent. De agent komt naast de auto 
staan en vraagt waar hij geweest is.”We zijn in een paar cafe’s ge-
weest” antwoord de man. “Juist ja,” antwoord de agent en vouwt 



Toen So� eke terug kwam van een verre vakantie vernam ze dat 
haar opa was overleden en ging ze meteen haar 95-jarige oma 
langs om haar te condoleren. Aangezien ze wist dat haar opa in 
blakende gezondheid verkeerde, vroeg ze aan oma waar opa aan 
was overleden.
“Mijn So� eke toch”, antwoorde oma, “opa kreeg afgeloope 
zondagochtend un hartaanval toen we d’n liefde aon hut bedrijve 
waore.”
“Mar is hut ok nie un bietje onverstandig om seks te hebbe als ge 

teege de honderd jaor aon lwoopt?”, vroeg So� eke.
“Mar nee schatteke”, zei oma, “gelet op onzen ouwerdom hadde 
we enkele jaore geleeje bedacht da we hut beste seks konne 
hebbe op z’n zondagmorge as dne kerrukklokke begonne te 
luije…….da was vur oons precies hut juiste ritme, nie te snel en 
nie te traog, gewon derien bij d’n DING en deruit bij d’n DONG!”
Plotseling moes oma een traontje wegpienke en zei: “as da 
stomme ijsboerke meej zun klingelende belleken nie vurbij was 
gereeje had oew opa nog steeds geleefd.”

MOPPEN
Toen So� eke terug kwam van een verre vakantie vernam ze dat 
haar opa was overleden en ging ze meteen haar 95-jarige oma 
langs om haar te condoleren. Aangezien ze wist dat haar opa in 
blakende gezondheid verkeerde, vroeg ze aan oma waar opa aan 

teege de honderd jaor aon lwoopt?”, vroeg So� eke.
“Mar nee schatteke”, zei oma, “gelet op onzen ouwerdom hadde 
we enkele jaore geleeje bedacht da we hut beste seks konne 
hebbe op z’n zondagmorge as dne kerrukklokke begonne te 







Mijn nichtje wou laatst een Frozen dekbed-
overtrek.. Heb haar dus maar een nachtje 
buiten laten slapen.

“Hoe heeft u zich vermomd op het Carnaval?”
“Als badkuip.”
“Tjonge, wat ingewikkeld.”
“Nee hoor, het was heel eenvoudig.
Ik liet me gewoon vol lopen....    

MOPPEN

Mijn nichtje wou laatst een Frozen dekbed-
overtrek.. Heb haar dus maar een nachtje 
buiten laten slapen.

“Hoe heeft u zich vermomd op het Carnaval?”

“Tjonge, wat ingewikkeld.”



Ene Marokkaan tegen de andere, jij kan zeker 
geen Halloween achterste voren zeggen!
Zegt die Marokkaan: Neewollah!

Een man komt boos een kroeg binnen met een geweer 
in zijn hand en roept: “Wie van jullie is met mijn vrouw 
naar bed geweest!?”
Even blijft het stil. Totdat iemand achterin de kroeg 
roept: “Zoveel kogels heb je toch niet!”

MOPPEN

Ene Marokkaan tegen de andere, jij kan zeker 
geen Halloween achterste voren zeggen!
Zegt die Marokkaan: Neewollah!

Een man komt boos een kroeg binnen met een geweer 
in zijn hand en roept: “Wie van jullie is met mijn vrouw 

Even blijft het stil. Totdat iemand achterin de kroeg 







Floep, weg is ze. De verkoper roept: “En ik wil naar 
New York, met een portefeuille vol geld om te 
winkelen.” En hup, ook hij is ervandoor. “Jij bent 
aan de beurt,” zegt de geest tegen de manager… 
Die zegt: “Ik wil die twee terug op kantoor na de 
lunch!”

Een secretaresse, een verkoper en hun manager vin-
den tijdens de lunchwandeling een oude olielamp. 
De manager wrijft de lamp op en er verschijnt een 
geest die zegt: “Jullie mogen alledrie een wens 
doen”. De secretaresse gilt meteen: “Ik wil naar de 
Malediven, heerlijk in de zon op het strand liggen.”

MOPPEN
Floep, weg is ze. De verkoper roept: “En ik wil naar 
New York, met een portefeuille vol geld om te 
winkelen.” En hup, ook hij is ervandoor. “Jij bent 
aan de beurt,” zegt de geest tegen de manager… 

Een secretaresse, een verkoper en hun manager vin-
den tijdens de lunchwandeling een oude olielamp. 
De manager wrijft de lamp op en er verschijnt een 



Onze Steunaoze



Onze Steunaoze



Onze Steunaoze



De moeder van Jantje zet een bord soep voor 
hem op tafel en roept Jantje dat hij moet eten. 
Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed net gewassen, 
dus maak het niet vies! Als je knoeit houd ik
per vlek twee euro op je zakgeld in.”
Vervolgens gaat ze de keuken weer in. --> 

Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep 
uitsmeren over het laken.
Ze is woedend en schreeuwt naar Jantje: “Wat ben 
je aan het doen!?”
Jantje zegt: “Ik maak van drie vlekken één vlek, dan 
ben ik minder zakgeld kwijt.”

MOPPEN
De moeder van Jantje zet een bord soep voor 
hem op tafel en roept Jantje dat hij moet eten. 
Ze zegt: “Ik heb het tafelkleed net gewassen, 

Als ze terugkomt, ziet ze jantje met zijn lepel soep 
uitsmeren over het laken.
Ze is woedend en schreeuwt naar Jantje: “Wat ben 



Kleine Madelein staat met haar moeder onder de douche. 
Zegt ze: “Wat heeft mama daar?” Mama: “Dat is het paradij-
sje! En daar past maar 1 sleutel in!” De volgende dag staat 
ze met haar vader onder de douche: “Wat heeft papa daar?” 
Papa: “Dat is de sleutel van het paradijsje.” De volgende dag 
zegt Madelein: “Papa, papa ik weet wie de reserve sleutel 
heeft van het paradijsje, De buurman!”

D’r zijn 2 Brabanders die de � nale van Roland 
Garros hebben gehaald. Stand is 40-40, gelijk-
spel.

Zegt de scheidsrechter: “Egalité”

Zeggen die Brabanders: “neeje doe meen mer 
een bekske ko�  e!”

MOPPEN
Kleine Madelein staat met haar moeder onder de douche. 
Zegt ze: “Wat heeft mama daar?” Mama: “Dat is het paradij-
sje! En daar past maar 1 sleutel in!” De volgende dag staat 
ze met haar vader onder de douche: “Wat heeft papa daar?” 

D’r zijn 2 Brabanders die de � nale van Roland 
Garros hebben gehaald. Stand is 40-40, gelijk-
D’r zijn 2 Brabanders die de � nale van Roland 
Garros hebben gehaald. Stand is 40-40, gelijk-
D’r zijn 2 Brabanders die de � nale van Roland 

spel.
Garros hebben gehaald. Stand is 40-40, gelijk-
spel.
Garros hebben gehaald. Stand is 40-40, gelijk-













Ut Kommietee



Vraag: Wie heeft het jodelen uitgevonden?
Antwoord: 2 Brabantse chinezen.
Hoe dat zo: 2 Brabantse chinezen liepen met hun radio 
te wandelen door de Alpen. Dan gebeurt het.
De Chinees die de radio vasthield liet deze vallen, waar-
op hij op zijn Brabants zegt: Jo de Ladio!
Waarop de andere op zijn Brabantsreageert: Jo dalittie!

Hollandse jongen tegen een Brabants meisje: 
Zullen we dansen?
Brabants meisje: Naaie!
Hollandse jongen: Niet eerst dansen dan?!?

MOPPEN
Vraag: Wie heeft het jodelen uitgevonden?
Antwoord: 2 Brabantse chinezen.
Hoe dat zo: 2 Brabantse chinezen liepen met hun radio 
te wandelen door de Alpen. Dan gebeurt het.
De Chinees die de radio vasthield liet deze vallen, waar-

Hollandse jongen tegen een Brabants meisje: 
Zullen we dansen?
Brabants meisje: Naaie!
Hollandse jongen: Niet eerst dansen dan?!?



Brabantse bardame: “wat wilde gij drinken?”

Klant: “doe maar gin tonic”

Bardame: “wa wilde wel?”

Brabo in computerwinkel tegen verkoper: 
“hedde gij een Pentium?”

Verkoper:”Nee, das mun stropdas”.

MOPPEN
Brabantse bardame: “wat wilde gij drinken?”

Brabo in computerwinkel tegen verkoper: 
“hedde gij een Pentium?”



Ziekenbezoek

Kiendjes kijke!

Wie liggen er met Carnaval in de Bredase Ziekenhuizen? 
En wie liggen er thuis ziek op bed?

Als gevolg van de wet op de privacy krijgen wij als 
Carnavalsvereniging geen gegevens meer doorgespeeld 
vanuit de ziekenhuizen. Daarom weten wij niet of er 
dorpsgenoten in het ziekenhuis liggen. 

Toch willen wij deze mensen graag een hart onder de 
riem steken. De Prins en zijn gevolg komen dan even 
langs voor een foto en een fruitmand. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor degene die thuis in bed liggen.
Dus, kent u iemand die graag door ons bezocht wil 
worden, neem dan contact met ons op. 

Het telefoonnummer is:
06-46645717 
Ronald Martens  

Dit kan tot en met 20 februari.

Verzuuk van C.V. De Zaantaoze aon nieuwbakke 
vaodurs en moedurs.

Bende de gelukkige vaodur en moedur van un 
pasgeboore kiendje en veinde ut leutig da wij 
meej de prins en zun gevollug e� e langs komme? 
Dan motte oos e� e belle, essemesse of eppe vur 
20 feebroewarie.

Di kan op ut volgunde telefoonnummur:
06-46645717 
Ronald Martens

Alvast gefeliesieteert naomus de Prins, zun Raod 
en de rest van ut kommietee!en de rest van ut kommietee!



...De propogandamasjiene van buurtschap
Wjeernout hierbij op volle toere heet gedraoid.

...Settie bij hut krijge van de prijs lekker heet staon 
pauwe op hut poodiejum.

...Settie ok diejen aavond hut liecht wir ut deej.

...Ze bij buurtschap Wjeernout un Settie medlie hebbe.

...Daorin onder aandere de bekende plaote ‘Settie 
lwoop toch nie zoo snel’ en ‘Settie kom je buite speule’ 
zitte.

...Settie zeer terecht ies verkooze tot grwootste feest-
bjeest van corso Zundert.

WIESTE DA...?
...De propogandamasjiene van buurtschap
Wjeernout hierbij op volle toere heet gedraoid.
...De propogandamasjiene van buurtschap
Wjeernout hierbij op volle toere heet gedraoid.

...Ze bij buurtschap Wjeernout un Settie medlie hebbe.

...Daorin onder aandere de bekende plaote ‘Settie 

WIESTE DA...?
...De propogandamasjiene van buurtschap



...Lex Nouws de luiste mees van wjeernout ies.

...Hij altij meej den ooto naor zun waarek gaot.

...Zun raome nog aongelaoie zen attie op hut
waarek aonkomt.

...Un dag nie gepaoldaanst, un dag nie gelèèfd ies.

...Settie un bak bier grwooter ies dan Polleke.

...Laura Nouws altij wel un leugetje te vertelle heet.

WIESTE DA...?
...Un dag nie gepaoldaanst, un dag nie gelèèfd ies.



De Blaosaoze
Beste Zaantaoze,

Dit jaar was het mijn beurt om namens de blaosaoze een stukje te schrijven voor in de carnavalskrant. Ook wij zijn 
weer druk bezig met de voorbereidingen voor het komende carnavalsfeest. Want we proberen er elke keer weer een 
feest van te maken. En dit al voor de 32ste keer. Dus we mogen zelfs al een beetje uitkijken naar volgend jaar want een 
33-jarig bestaan is in de carnavals-sfeer reden voor een extra leutig feest. Maar dat is volgend jaar pas.

De afgelopen tijd zijn we druk op zoek gegaan naar de laatste carnavalkrakers om deze in te studeren zodat we deze 
kunnen spelen en jullie op bekende klanken in de polonaise kunnen lopen. Ook dit jaar zijn er weer een paar nieuwe 
blaosaoze bijgekomen. Nu zijn we al met zijn 27en. Dus waar we ook binnenvallen, het is gelijk een gezellige bende. 

Je kunt ons in het carnavalsweekend op genoeg plekken tegenkomen: op de basisschool waar we de raad welkom 
heten, in de optocht van de banaonblussers in Zundert, bij de voetbal, in Prinsenbeek langs het parcours en natuurlijk 
ook tijdens de optocht van de zaantaoze. Vooral onze aanwezigheid in Prinsenbeek is ondertussen een feest op zich 
geworden waar menig zaantaos zich graag bij aansluit. Alsof we op expeditie gaan, met tenten en voor weken eten en 
drank meenemend, lopen we dan door de beekse straten. 

Eén ding is zeker: we gaan er gewoon overal een groot feest van te maken. En mocht je ons niet horen, zoek dan naar 
een grote geel/rode vlek dan zieget wel eej.

De Blaosaoze
Dit jaar was het mijn beurt om namens de blaosaoze een stukje te schrijven voor in de carnavalskrant. Ook wij zijn 
weer druk bezig met de voorbereidingen voor het komende carnavalsfeest. Want we proberen er elke keer weer een 
feest van te maken. En dit al voor de 32ste keer. Dus we mogen zelfs al een beetje uitkijken naar volgend jaar want een 
33-jarig bestaan is in de carnavals-sfeer reden voor een extra leutig feest. Maar dat is volgend jaar pas.



...Max Gommers hjeel goed kan bottol� ippe.

...Hij da bij Dubbeldam 3 deej.

...Mar jin man da heet gezien.

...Ge volges Nienke Huijbregts un bril het agge
lenzevloeistof bij het.

...Sven Oostvogels op zaoterdag aon Jan jr, de treener 
van hut jirste, vroeg oftie zun tas moes pakke vur zondag.
...Jan daorop zeej: hoezoow, gaode op vakaansie?

...Ge volges Marc Poppelaars beeter vur lul ien de kraant 
kunt staon dan dagge aachterien staot.

...Ze opt taaike aljeen A-balleke hebbe.

WIESTE DA...?
...Max Gommers hjeel goed kan bottol� ippe.
...Hij da bij Dubbeldam 3 deej.

van hut jirste, vroeg oftie zun tas moes pakke vur zondag.
...Max Gommers hjeel goed kan bottol� ippe.





Carnavalsmiddag in de
kantine van vv Wernhout
Zaterdag 25 februari 2017,

Carnavalsmiddag in de kantine en carnabal tournooi op het veld van vv Wernhout.

‘Ge zieget wel eej!, het motto van 2016  in het Zaantaozelaant. Met dit motto kunnen wij alle kanten mee op. 
Wederom goed dat de Raad van elf en het bestuur van de Zaantaozen ons kantine aandoen. Een traditie die al heel 
lang duurt, misschien al wel 36 jaar. Vaak zitten er veel voetballers of voetbalsters in de raad van elf en ook in het 
bestuur. Ook zitten of zaten er natuurlijk kinderen van oudere leden van de VV wernhout in de Raad, deze weten 
maar al tegoed, hoe leuk dat het hun kinderen vonden om in de Raad van elf te zitten.

Om bij de v.v. Wernhout is een voetbalvereniging, waar het doen is voetbalsport te beoefenen maar waarbij wel ie-
dereen plezier moet beleven, samen met de vele vrijwilligers willen wij dit bereiken. Ook bij de Zaantaoze hebben wij 
een bestuur van vrijwilligers en waar plezier voorop staat. Een vereniging waarbij we samen werken aan dit gemeen-
schappelijke doel. De Zaantaozen hebben ook een doel als vereniging. Zij doen ieder jaar hun best om de kinderen 
van Wernhout een mooi carnaval te bezorgen. Ook bij hen staat het plezier voorop. Wij zijn ontzettend blij dat de 
carnavalsvereniging ook dit jaar weer een bezoek brengt aan onze voetbalvereniging. Samen maken we er een mooie 
dag van onder het motto van ‘Ge zieget wel eej’ met aan het hoofd Prins Jan 1

Vanaf 13.00 is de kantine geopend en zijn alle kleine, maar natuurlijk ook de wat oudere Zaantaozen van Wernhout 
en omstreken welkom. Om ongeveer 15.30 zal de jeugdprins met zijn gevolg arriveren.
Wij hopen dat we deze middag met zoveel mogelijk inwoners van Wernhout en omstreken bij de voetbal dit carna-
valsfeest kunnen vieren.

De muziek zal wederom verzorgd worden door “Dj Pol”. Traditiegetrouw zal ook hofkapel de “Blaosaose” weer van de 
partij zijn om een stevige noot te blazen. 

Net als andere jaren is er weer een prijs voor de beste,meest originele,ludieke,aparte of liefst verklede jongen en 
meisje. Daarnaast wordt ook een oudere deelnemer ( ouder dan 16 jaar ) die volgens deskundige jury erg carnavalesk 
is aangekleed in het zonnetje gezet! 

Wat dit jaar voor het 4e jaar opeenvolgend in 
successie wordt voortgezet is het ‘Carnabal- 
toernooi’! Vanaf ongeveer 13.00 uur zal dit 
toernooi van start gaan. Een toernooi waarbij 
teams van minimaal 5 personen verkleed te-
gen elkaar strijden om de prijzen. Net als vorig 
jaar zal er zowel een ‘senioren-carnabal-toer-
nooi’ als een ‘junioren-carnabal-toernooi’ 
gespeeld worden. 

Zorg dus dat je allemaal aanwezig bent op 
deze carnavalsmiddag!´Ge zieget weleej´

Namens de v.v. Wernhout,
Jan Hereijgers sr
Tot ziens en Alaaf. 



...Viese nie kunne � uite.

...Ze naomeluk gin korsjes lusse.

...Ronald van der Laag un goeie condisie heet.

...Hij drie weeke laang bij Laura Nouws bezig ies gewiest.

...Hij nie vur niks dur zunne rug ies gegaon.

...Un kieper zuneige mag bescherrumme boove de 
zestien.

...Laura Nouws nie zonder dur vriend kan.

...Ze daorom zun onderbroek meej naor de tent 
neemt.

WIESTE DA...?
...Un kieper zuneige mag bescherrumme boove de ...Un kieper zuneige mag bescherrumme boove de 



...Kim Damen dertig centimeter nie grwoot veint.

...Laura Nouws un hjeele teeoorie heet oover de
grwoote van hut mannelukke geslaacht.

...Ter afgeloope zoomer un pauwkemon ien de 
tent van buurtschap Wjeernout ies gesinjaleerd.

...Josti op zuneige ies gegaon.

...Buurtschap Wjeernout eindeluk un koelcel krijgt.

...Nao ruim tien jaor de vurbereijinge zen gestart.

WIESTE DA...?

...Josti op zuneige ies gegaon....Josti op zuneige ies gegaon.

WIESTE DA...?







Als een drogist in Holland thuiskomt, ziet hij tot zijn grote 
schrik dat het huis van zijn buurman in brand staat.
Hij rent meteen naar binnen en komt even later met een 
bewusteloze man over zijn schouder het huis weer uit.
De omstanders prijzen hem om zijn moed, maar hij wim-
pelt dit af door te zeggen: “Ik moest wel. De tijden zijn zo 
slecht dat ik me niet kan veroorloven een vaste klant te 
verliezen.” 

Witte gij da Nelli Cooman meej Rob de Nijs 
gaot trouwe? nee? Witte gij ok nie hoe ze 
dan gaon heten? Nee?

Nelli denijscooman.

MOPPEN
Als een drogist in Holland thuiskomt, ziet hij tot zijn grote 
schrik dat het huis van zijn buurman in brand staat.
Hij rent meteen naar binnen en komt even later met een 
bewusteloze man over zijn schouder het huis weer uit. Witte gij da Nelli Cooman meej Rob de Nijs 

gaot trouwe? nee? Witte gij ok nie hoe ze 
dan gaon heten? Nee?











Er staan twee mannen in de � le. De ene man 
doet zijn raampje open. De andere denkt dat 
hij iets wilt vragen, dus hij doet zijn raampje 
ook open. Vraagt de ene man aan de andere: 
“Ook een scheet gelaten?” 

Een jongen van 16 jaar ziet in de krant een 
scooter te koop staan voor 300 euro.
Hij gaat naar zijn vader en vertelt het hem. 
Vader zegt: “Koop nooit iets uit de krant!” 
“Waarom niet?”, vraagt de jongen. “Ik heb je 
moeder ook uit de krant en ik loop er meer 
naast dan dat ik er op zit!” 

MOPPEN
Er staan twee mannen in de � le. De ene man 
doet zijn raampje open. De andere denkt dat 
hij iets wilt vragen, dus hij doet zijn raampje 

Een jongen van 16 jaar ziet in de krant een 
scooter te koop staan voor 300 euro.
Hij gaat naar zijn vader en vertelt het hem. 
Vader zegt: “Koop nooit iets uit de krant!” 

MOPPEN



Bart vraagt aan z’n moeder: “Waarom krijgen 
heel veel mensen grijze haren?”
Moeder:”Als kinderen heel erg zeuren en 
vervelend zijn, dan krijg je daar grijze haren 
van.”
Bart:”O, nu snap ik waarom oma grijze haren 
heeft!”

Een man laat zijn kaartje aan de conducteur 
zien.
Conducteur: “Maar meneer dat is een 
kinderkaartje.”
Man: “Dat klopt, kunt u nagaan hoe lang ik 
op de trein heb staan te wachten.”

MOPPEN
Bart vraagt aan z’n moeder: “Waarom krijgen 
heel veel mensen grijze haren?”
Moeder:”Als kinderen heel erg zeuren en 
vervelend zijn, dan krijg je daar grijze haren 

Een man laat zijn kaartje aan de conducteur 
zien.
Conducteur: “Maar meneer dat is een 












