Beste Zaantaoze EN Zaantaoskus!
Beste Zaantaoze en Zaantaoskus,
Voor jullie ligt de nieuwe carnavalskrant van Zaantaozelaant. Een krant vol handige informatie, zoals het programma
tijdens het carnavalsweekend, en leutige stukjes, zoals wieste datjes over bekende en onbekende Zaantaoze.
In 2018 organiseren wij voor het 37e jaar een carnavalsweekend waarbij we ons traditiegetrouw vooral richten op
de kleine Zaantaoskus. Onder het motto ‘we zen d’n draod kweit!’ hebben wij weer een programma vol leut in elkaar
gezet. Dit jaar zwaait prinses Hilde I de scepter over het Zaantaozelaant. Samen met haar gevolg zal zij ervoor zorgen
dat het overal een feestje wordt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.
Naast het organiseren van het carnavalsweekend is het comité het afgelopen jaar ook bezig geweest met het organiseren van een gift vanuit het Wernhoutse verenigingsleven aan het Dahliakwartier. Wij hadden het idee om samen
met andere verenigingen uit ons mooie dorp een bijdrage te leveren aan de speeltuin in die nieuwe wijk. We willen
hierin vooral Wernhoutse elementen aanbrengen, zodat de nieuwe bewoners en vooral de kinderen uit het Dahliakwartier snel een band krijgen met Wernhout en het verenigingsleven. We hopen dat wij jullie de komende periode meer informatie over dit Wernhoutse initiatief kunnen geven. Houd onze Facebookpagina in de gaten voor de
vorderingen.
Na dit carnavalsjaar neemt Maikel Braspenning afscheid van de carnavalsvereniging. Maikel heeft 10 jaar in het comité
gezeten en heeft zich onder andere beziggehouden met het organiseren van de tonpraotavond. Tijdens het carnavalsweekend gaan we officieel afscheid nemen van Maikel, maar via deze weg willen wij hem alvast van harte bedanken
voor zijn inzet. Maikel, we gaan je missen!
Gelukkig hebben wij dit jaar ook een nieuw bestuurslid welkom mogen heten. Dit jaar is namelijk Kelly Verhaard
toegetreden tot het comité. Als dochter van oud-voorzitter en erelid van de carnavalsvereniging, Patrick Verhaard,
weet zij precies hoe het eraan toe gaat tijdens carnaval. We zijn dan ook erg blij met deze versterking! Kelly stelt zichzelf verderop in deze krant voor. Ik ga jullie niet verder vervelen met het feit dat we nog steeds op zoek zijn naar meer
nieuwe bestuursleden. Dat heb ik de afgelopen jaren al genoeg gedaan in de krant.
Tot slot willen wij graag iedereen bedanken die dit jaar weer
een bijdrage heeft geleverd aan het carnavalsfeest in Zaantaozelaant. Dankzij alle sponsoren, begunstigers en alle overige
mensen die hun steentje hebben bijgedragen, is het ons weer
gelukt een bomvol programma in elkaar te zetten. Prinses
Hilde I en haar 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 Zaantaoze en Zaantaoskus tegen te komen, zodat
iedereen na het carnavalsweekend zal zeggen: “man man man,
hoj ik mar wa rustugger gedaon, kzij d’n draod hjeelemaol
kweit!”
Alaaf!
Ronald Martens
Voorzitter C.V. De Zaantaoze

KLEURPLAOT

Interview raadsleden cv de zaantaoze
Naam: Anouk Huijsmans
Leeftijd: 11 jaar.
Hobby’s: Voetballen, tekenen en bakken.
Favoriete eten: pizza.
Wat ik leuk vind aan carnaval: de muziek, het feest en natuurlijk de
raad van elf.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: kom allemaal gezellig
carnaval vieren!!

Naam: Nory Mathijssen
Leeftijd: 12 jaar
Hobby’s: voetballen, nagels lakken
Favoriete eten: pizza, friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: het feest vieren en dansen en lekker
uit je dak gaan.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Dat dit weer een kei
gezellige leutige carnaval word!

Naam: Bart van Straten
Leeftijd: 12
Hobby’s: voetballen en gamen
Favoriete eten: friet en shoarma
Wat ik leuk vind aan carnaval: feest vieren
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: dat we er samen een
super leuk feest van maken

Naam: Robin Bestebreur
Leeftijd: 12
Hobby’s: hockey\tekenen
Favoriete eten: pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: De gezelligheid en het hossen
natuurlijk!!
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Maak plezier en heb het
naar je zin.

Naam: Evelin Ippler
Leeftijd: 12 jaar
Hobby’s: knutselen en tekenen
Favoriete eten: pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: dat je zo druk mogelijk kan zijn als je
zelf wilt.

Naam: Robin Huijbregts
Leeftijd: 12
Hobby’s: Voetbal
Favoriete eten: Pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: De leutighet, en de gekke meese
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Ne hjeele leutige carnaval ammoal

Naam: Hilde Huijbregts
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Hockey, leuke dingen doen met vrienden en natuurlijk
feesten.
Favoriete eten: Pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: Feesten, de muziek en de gezelligheid.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Maak er een leuk en
gezellig carnaval van.

Naam: Sven van Merriënboer
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Wielrennen en Veldrijden
Favoriete eten: Pizza, Chili con carne, Spareribs
Wat ik leuk vind aan carnaval: Je uitleven op de sfeervolle muziek
en de polonaise dansen met je vrienden !
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Alaaf Alaaf alaaf!!! AGGE
MAR LEUT HET

Naam: Indy Cockx
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Voetbal
Favoriete eten: Vis, mosselen en inktvisringen
Wat ik leuk vind aan carnaval: Gezelligheid, feesten, lol maken,
hossen.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Alaaaaaf en een hele
gezellige carnaval toegewenst, maak er een leutig feestje van!
Naam: Jesse van Hasselt
Leeftijd: 12
Hobby’s: zwemmen
Favoriete eten: pannenkoeken
Wat ik leuk vind aan carnaval: feesten en hossen en springen
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: allen een fijn en gezellig
carnaval!
Naam: Louis van Oorschot
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: atletiek, schaken en drummen
Favoriete eten: Pasta en pannenkoeken
Wat ik leuk vind aan carnaval: feesten
Dit wil ik nog zeggen tegen alle Zaantaoze zeggen: Feest gezellig
met ons mee, wij hebben er zin in!
Naam: Luuk van Doorn
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Voetballen, darten en verhalen schrijven
Favoriete eten: Pizza en friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: het feesten
Dit wil ik nog zeggen tegen alle Zaantaoze zeggen: We gaan het leuk
hebben.

Naam: Thijs Machielsen
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Gym – Gamen – Fotograferen – formule 1 kijken – Helpen
in de bloemen corso tent
Favoriete eten: Spareribs met friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: Het feest
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: We maken er een knalfeest van!
Naam: STEF BASTIAANSEN
Leeftijd: 12
Hobby’s: VOETBAL
Favoriete eten: PIZZA DONER
Wat ik leuk vind aan carnaval: HET IS GEZELLIG EN FEESTLIJK EN
KAN LEKKER HOSSE MET VRIENDEN.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: FIJNE CARNEVAAAAAAAAL.
Naam: Xander Pemen
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: gamen en voetballen
Favoriete eten: biefstuk
Wat ik leuk vind aan carnaval: Het feesten op de muziek met
vrienden
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: maak veel plezier, doe
lekker mee en veul leut aan alle zantaoze
Naam: Jurre Pemen
Leeftijd: 10 jaar
Hobby’s: Voetbal en Tennis
Favoriete eten: Pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: het is altijd gezellig en je kunt lekker
gek doen
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Kom allemaal mee
carnavallen want het wordt een leuk jaar. Hoe meer zielen hoe
meer vreugt.

VOorwoord burgemeester
Beste Zaantaoze,

zijn. Van de optocht tot en met de
traditionele bezoeken aan ouderen
en inwoners met een beperking:
het carnaval belooft ook dit jaar
weer een mooi feest te worden
voor iedereen.

Het feest dat ons door de laatste
winterdagen doorloodst staat
weer voor de deur. Velen van jullie
zijn alweer druk in de weer met de
voorbereidingen voor het carnaval
in februari!
Onder het motto ‘We zen d’n draod
kweit’ zetten de Zaantaoze samen
met u Zaantaozelaant een paar dagen op zijn kop. In voorbereiding
op de Carnavalsdagen zijn vrijwilligers al maanden bezig met de
voorbereidingen om het tot een
bruisend carnaval te maken.
Zonder de inzet van deze mensen
zou er geen carnaval mogelijk

Dus trek uw gekste outfit uit de
kast en maak er met elkaar een
dolle boel van! Ik kijk ernaar uit
om ook dit jaar het carnaval weer
mee te vieren met jullie en ik wens
u een onbezorgd en feestelijk
carnaval toe.
Foto: Sandra Mutsters / Sandragrafie

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

Prinsenoverzicht
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Prins Patrick I
Prins Wilfried I
Prins Mark I
Prins Ludwig I
Prins John I
Prins Maurice I
Prins Rudi I
Prins Erik I
Prins Tom I
Prinses Monique I
Prins Mark II
Prins Roger I
Prins Reggie I
Prins Tom II
Prins Mark III
Prinses Kim I
Prinses Tamara I
Prins Mark IV
Prins Thijs I

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Prins Daniel I
Prinses Rachel I
Prinses Evelien I
Prinses Mariska I
Prins Lorenzo I
Prins Piet I
Prins Chris I
Prins Davey I
Prinses Joyce I
Prinses Sophie I
Prins Damien I
Prins Owen I
Prinses Kim II
Prins Roy I
Prinses Demi I
Prinses Steffi I
Prins Jan I

Prins Jan I: Ge zieget wel eej in 2017!

Raad 2018
Prinses: Hilde Huijbregts
Boer: Thijs Machielsen
Pliesie: Evelin Ippler
Nar: Stef Bastiaansen
Raad:
Xander Pemen
Robin Huijbregts
Luuk van Doorn
Anouk Huijsmans
Nory mathijssen
Sven van Merrienboer
Indy Cockx
Louis van Oorschot
Bart van Straten
Robin Bestebreur
Jesse van Hasselt

De nar, boer, prinses en pliesie van 2018!

Reserves:
Nikolet Ippler
en Jurre Pemen

Programma carnaval 2018
Zaantaozelaant Wernhout (1/2)
Vrijdag 9 februari
14.30 uur

Uitreiking van de sleutel door burgemeester/wethouder aan Prinses Hilde I op de St. Jozefschool.

15.30 uur

Prinses Hilde 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 10 februari
9.00 uur

Prinses Hilde I en haar 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 Prinses Hilde I en haar gevolg
inclusief de Blaosaoze.

19.00 uur

Vertrek van Prinses Hilde I met haar gevolg bij de voetbal. Het carnavalsbal zal hier overigens nog
wel langer doorgaan.

Zondag 11 februari
Geen programma vanuit C.V. De Zaantaoze.

Programma carnaval 2018
Zaantaozelaant Wernhout (2/2)
Maandag 12 februari
Vanaf 12.30 uur Deelnemers optocht melden bij Café de Valk.
13.30 uur

Officiële opening van de optocht door Prinses Hilde 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 Prinses Hilde I en haar gevolg. Tevens uitreiking van de
prijzen aan de mooiste “kreaosies” van de kinderstoet.

20.00 uur

Prijsuitreiking ‘grote’ optocht bij Café de Valk.

Dinsdag 13 februari
Vanaf dagge wakker wurt iest fjeepe 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:
“We zen d’n draod kweit!”. 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 inschrijfformulier. 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.

37e Zaantaozeoptocht 12 feebroewarie 2018
Motto 2018: “We zen d’n draod kweit!”
Wij hope da ok di jaor wir alle grwoote en kleine zaantaoskus en –aoze aon den optocht djeelneme. Da ies vant jaor
op Maondag 12 feebroewarie 2018. 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.

LET OP!! DI JAOR ZEN DER APPARTE PRIJZE VUR DE WAOGES EN DE LWOOPGROEPE!
- Den jirste prijs bij de waoges bedraogt 100 Euro.
- Den twidde prijs ies 50 Euro.
- Den derde prijs zal 25 Euro bedraoge.
Bij de lwoopgroepe geeve we dezelfde prijze weg. Dus:
- Den jirste prijs bedraogt 100 Euro.
- Den twidde prijs ies 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 Prinses Hilde I, de vurzitter van C.V. de Zaantaoze en de burge
meester 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, Dahliastraat, 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 vurraf opgeeve. Dus nie op den
dag zelluf. Ge kunt di doen
tot 5 feebroewarie via info@
cvdezaantaoze.nl
Startnummur ophaale kan dan op
maondag 12 feebroewarie vur den
optocht vanaf 12.30 uur bij Café de
Valk.

MOPPEN
Komt een vrouw bij de dokter en ze begint meteen aan een stuk
door te kleppen. Ze ratelt maar door, roddelt over haar man,
kinderen, familie, buren enz. Op een gegeven moment zegt de
dokter enigszins geirriteerd: “Mevrouwtje, mag ik nu wat zeggen?” Waarop de vrouw hevig verontwaardigd is: “Maar dokter, u
heeft toch een zwijgplicht?”

Er komt een man bij de dokter. De man is overspannen.
“Dokter als ik thuis zit komen de muren op me af.”
Dokter: “Ja, Hallo dan moet je niet bij mij zijn, maar bij
je woningbouwvereniging.”

Onze Steunaoze

Onze Steunaoze

Onze Steunaoze

MOPPEN
Er waren eens 2 onderbroeken in de wasmand.
Zegt de ene onderbroek: “ik ga binnenkort op vakantie.” Zegt de andere onderbroek: “Ik hoef al niet meer
op vakantie, want ik ben al bruin genoeg!”

Het zusje van Jantjes vraagt aan jantje: Wat zijn
papa en mama aan het doen? Jantje zegt: Ik denk
soep aan het maken want papa zei: – Maggie erin?

MOPPEN
Kees de sluipschutter komt thuis bij zijn vrouw. Zijn
vrouw is net terug van een gezellig uitstapje en vraagt
aan haar man: “Hoe was je dag schat?” Hij antwoord:
“Niet goed, ik heb je gemist.”

Wat is het voordeel van een Japanse echtgenote?
Dat je schoonmoeder in Tokio woont.

MOPPEN
Vraagt de juf op school wat het grootste is dat je in je mond
kunt stoppen. Jantje weet het antwoord: “Een schemerlamp juf!”
Vraagt de juf verbaasd hoe Jantje daar nou bij komt. Antwoord
Jantje: “Nou, gisteravond hoorde ik mijn vader en moeder in
de slaapkamer en me moeder zei tegen me vader dat als hij
de schemerlamp uit zou doen zij hem wel effe in d’r mond zou
nemen.”

Zitten drie mannen in een café – Zegt de eerste man : “Mijn
vrouw is net een Jaguar, zo mooi en gestroomlijnd.” Waarop
de tweede man zegt: “Mijn vrouw is net een Volkswagen Golf,
zo zuinig en betrouwbaar.” Zegt de derde man: “Mijn vrouw
is net een Brandweerwagen : doe-dit-doe-dat-doe-dit-doedat-doe-dit-doe-dat”

MOPPEN
Jantje en zijn oma gaan naar de supermarkt.
Jantje ziet 2 euro liggen. Vraagt Jantje aan zijn oma: Mag ik dat oppakken? Zegt oma nee want alles wat op de grond ligt is vies. Drie straten
verderop vind Jantje 20 euro. Vraagt die weer mag ik dat op pakken?
Zegt oma nee want alles wat op de grond ligt is vies. Daarna valt oma
over een bananenschil. Vraagt oma kan je me helpen? Jantje zegt: Nee
want alles wat op de grond ligt is vies.

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 gewonnen, hier is 12 euro en
daar is de deur!”

MOPPEN
Na een vergadering wisselen twee dokters ervaringen
uit. “Ik heb een patiënt die aan geheugenverlies lijdt”,
zegt de ene. “Wat zou jij me aanraden?”
Antwoord van de andere: “Hem vooraf laten betalen!”

Vraag: Er staan langs de weg wel eens bordjes
met “Zachte berm” Waarom staan er nooit bordjes
met “Harde berm”? Die krijgen ze daar niet in de
grond.

MOPPEN
Jan: “Hoe gaat het op je nieuwe werk?”
Piet: “O, prima. Er werken al 150 man onder me.”
Jan: “Zo...”
Piet: “Ja, ik werk op de tweede verdieping.”

“Dokter, mijn handen trillen de laatste tijd zo.”
“Drinkt u veel, meneer?”
“Nee niet echt, dokter, het meeste valt ernaast.”

Ziekenbezoek
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 Prinses en haar 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 5 februari.

Kiendjes kijke!
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 prinses en heur gevollug effe langs
komme? Dan motte oos effe belle, essemesse of
eppe vur 5 feebroewarie.
Di kan op ut volgunde telefoonnummur:
06-46645717
Ronald Martens
Alvast gefeliesieteert naomus de Prinses, heur
Raod en de rest van ut kommietee!

WIESTE DA...?
- Vurzitter Ronald Martens vurrig jaor getrouwd ies.
- Hanneke en Ronald meej hun trouwfjeest un eige karnavalskraant
ooverhaandigd kreege.
- Ze volgus die kraant prins en prinses van C.V. De Zitkuilen zen.
- Ronald volgus zun vriende de draod kweit ies, omdattie getrouwd ies.
- Zij denke da ut motto van carnaval daorom ‘we zen d’n draod
kweit’ ies.

- C.V. De Zaantaoze vurrig jaor un dag ies
gevollugd dur Omroep Braobant.
- De vrouwelukke rieporter van Omroep
Braobant goed ien de smaok viel.

WIESTE DA...?
- Vur Dennis Ruijzenaars wiene belangrijker ies dan meejdoen.
- Dennis wir aordig ien vurm ies, of beeter gezeet, hij mir vurm
heet gekreege.

- Jan Bastiaansen un nuuw bankstel het ien de Ambachte.

- René van Hees en Dion de Meijer wir trug op de weimer woone. - Wesley Pinksteren ni emir op de Poppeldonk woont.
- Belze Tom ok op de weimer gaat woone.
- Hij de afgeloope paor maonde mir het gefietst dan
- Belze Tom al un behoorlukke tijd ien Nederland woont.
ien de rest van zun hjeele leeve.

WIESTE DA...?
• De droak van de draankurgels zo zat waar dattie weggeloope waar
• Tie vervolgus spontaon uit elkaor gevalle ies
• De draankurgels op destag vurrig jaor den optocht van
• Lucas Wassenaar blij waar meej zun snoepzak
hoeve zouwe gaon bekijke
• Hij een jojo uit zun suprieze ei heet gehaold
• Ze dit uiteindeluk biene ien Wjeernout hemme gedaon
• Hij de aller blijste mees meej zun suprieze ei ooit waar
• Omroep braobant saome meej un pilske gezellig genog
• De jojo helaos al kuppot waar vur dattie ermee kon speule was? Toch lucas?

WIESTE DA...?
• Brian vurrig joaor probeerde Cornee kuppot te bakke
• Dit komt durda ze hut hojje oover hut doodbakke van
bakteeriejen
• Josie jochems meej karnaval mienstes 100 aaiere bakt
• De draankurgels op karnavalsmaondag meej twientig
man daior aaiere gaon eete

• De draankurgels op destagaovond na karnaval
bij tafelen zen gaon eete
• Jorg daor zun kop hjeel hard gestoote heet
• Di kwam durdat hij zun sigaret weg wilde gwooie
• Er eun raom stond waor hij gwooide
• Hij naoderhaand un vettige plek van zun kop zag staon
• Ronald nwooit frikandelle eet

NIEUW IN OOS Kommietee:
KELLY VERHAARD
Hallo allemaal, mij werd gevraagd om me als nieuw lid van
cv de zaantaoze even voor te stellen, als denk ik zelf dat dit
redelijk overbodig is.
Mijn achternaam ‘Verhaard’ zal bij menig mensen bekend
voorkomen, dit omdat mijn vader al zo’n 30 jaar lid is en minstens de helft daarvan voorzitter is geweest, maar ik zal voor
t fatsoen me nog ff voorstellen.
Ik ben Kelly, 17 jaren jong en woon al die tijd al in het
prachtige Wernhout. Het carnavalsleven is er bij mij met de
paplepel ingegoten, en daarom was het voor velen ook geen
verrassing dat ik het comité kwam versterken.
In het dagelijks leven studeer ik verpleegkunde aan Avans in
Breda en ben ik ook 4 keer per week op het veld bij
vvWernhout te vinden. Ik hoop een geweldige tijd te hebben
met veel mooie feestjes en veel bier (ohnee dit mag natuurlijk nog niet als je 17 bent he) en wens iedereen alvast een
fijn carnaval 2018 toe. ALAAF!

WIESTE DA...?
- Melvin Rood un plestik glas meej wou hebbe op ’t fjeest
van de familie Jochems.

- Sander Lambregts vurrig jaor un aontal maote hoj
gevraogd om un bad naor de jirste verdieping te sjouwe.
- Da bad ontiegeluk zwaor was.
- Na veul geprul, gezweet, gezucht en allerlei oerkreete
da bad na ruim un uur boove stond.
- Zun maote da bad hjeel de tijd vast hojje en
Sander aljeen zun hart vasthield.

- Burry di jaor de douwlijst van buurtschap Wjeernout heet
saomegesteld.

- Wesley Pinksteren un nieuwe graozje aon hut bouwe
ies vur zun zjiep.

- Jelle Damen zeej dattie driehonderd jaor geleeje nog
miender dan stof was.

WIESTE DA...?
- De kontribuutsie bij de voebol di jaor meej drie zakke
speekuulaos omhwoog ies gegaon.

- Mark Suijkerbuijk zuneige glad het gezet.

- De RVS gatjesplaote bij De Valk wellis verkeerd om ligge.

- Bij kaffee De Valk dikkels wieste datjes biene lwoope.

- Remco Martens kurt laang haor het.

- Ad van Dijnsen zun tatoos geire laot zien.

- Reggie Mathijssen geire surrieze drienkt.

- Ze bij de voebol un zitbult hebbe gemaokt.

Carnavalsmiddag in de
kantine van vv Wernhout
Zaterdag 10 februari 2018,
Carnavalsmiddag in de kantine van vv Wernhout.
‘We zen d´n draod kweit!’, het motto van 2018 in het Zaantaozelaant. Gelukkig voor ons als v.v. Wernhout niet op ons
van toepassing. We hebben niets te klagen bij v.v. Wernhout en denken onze zaakjes goed op orde te hebben. Toch
zijn wij ook op zoek naar een bepaalde draad. Namelijk een rode draad die wij door onze jeugdopleiding willen terug
zien. Enfin met carnaval zijn wij wellicht ook een beetje ‘d´n draod kwijt’, maar dat mag natuurlijk. Dat hoort wellicht
zelfs wel een beetje zo. Wij zijn ontzettend blij dat de carnavalsvereniging ook dit jaar weer een bezoek brengt aan
onze voetbalvereniging. Wellicht kunnen we deze middag samen op zoek naar ‘d´n draod’. Sterker nog: Samen maken
we er een mooie dag van.
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 jeugdprinses Hilde I met haar gevolg arriveren.
Wij hopen dat we deze middag met zoveel mogelijk inwoners van Wernhout en omstreken bij de voetbal dit carnavalsfeest 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 en Dj Pol te ondersteunen. Dj Pol is namelijk ook ‘d’n draod’ wel eens kwijt.
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!
Ook dit jaar zal er een ‘Carnabaltoernooi’ gehouden worden!
Vanaf ongeveer 13.00 uur zal dit
toernooi van start gaan.
Een toernooi waarbij teams van
minimaal 5 personen verkleed
tegen elkaar strijden om de
prijzen. Net als vorig jaar zal er
zowel een ‘senioren-carnabaltoernooi’ als een ‘juniorencarnabal-toernooi’ gespeeld
worden.
Kom samen met v.v. Wernhout
en Cv. de Zaantoaze op zoek
naar ‘d’n draod’ en zorg dat je
erbij bent op zaterdagmiddag 10
februari!
Namens de v.v. Wernhout,
Alex Huijbregts
Tot ziens en Alaaf

WIESTE DA...?
- ADV vur ‘alle docenten vrij’ staot.
- Alex Huijbregts en Bas Foesenek hjeel veul ADV-daoge hebbe.
- De dag nao de vakaansie altij de vurveelendste dag ies.
- Buurtschap Wjeernout di jaor de grwoote winnaor was
- Alex en Bas veul verveelende daoge hebbe.
op de corsiefawards.
- Ze vier prijze hebbe opgehaold, turwijl ze mar ien drie
- De grwoote zaol van Café de Valk plaots mot maoke vur un
kattegorieje waore genoomineerd.
suupermarrukt.
- Dennis Ruijzenaars de prijs vur de grwootste buffel
- De koffie en hut bier dan goedkooper ies bij De Valk.
won en Danny Jochems de prijs vur de redder ien nood.

WIESTE DA...?

- Burry soms un kwartier te loat komt, mar meestal un
halluf uur.

- Bram Domen hum meej sienterklaos vur ’t jirst meej
haandschoenen heet vastgehad.
- Bram zun zak nie mot vergeete.

- As nun ootoow geire yogho drienkt, ge hum gin koffie
mot geeve.

- Sven Oostvogels geire veul bier drienkt.
- Hij dan de volgende morge wellis twee verschillende
sokke aon doet.

- Ge bij Gerry Nouws nie kunt zien offie gaot waarukke
of dattie gaot trouwe.
- Gerry de kommende feftig jaor niks verraandert.

De Blaosaoze
Hallo allemaal,
Als je dit leest zitten we aan de vooravond van Carnaval. Voor ons, de Blaosoaze is 2018 een bijzonder jaar. Dit jaar
vieren we dat we 33 jaar bestaan!!
Vanaf het allereerste begin zijn er nog steeds 2 Blaosaoze actief, te weten Adrie Oostvogels, beter bekend als De Foos
en Ron Mouws, bij ons allemaal bekend als Ome Ron. Uiteraard gaan we hier aandacht aan besteden. Op zaterdag 7
april organiseren we een feestavond bij de Valk. Iedereen is hier welkom. Dus zet de datum alvast in je agenda.
Maar voor dat deze 7e april op de kalender staat, gaan we eerst carnaval vieren. Ons programma ziet er al een aantal
jaren ongeveer hetzelfde uit. Samen met CV de Zaantaoze, zijn we vrijdag middag op school. Hier wordt de sleutel
overhandigd aan de prinses van dit jaar. Op zaterdag middag lopen we mee in de optocht van Zundert om daarna
naar ons eigen Zaantaozelaant terug te keren. Daar is het carnavalsbal bij V.V. Wernhout.
Op zondag vertrekken we met een bus vol eten, drinken, tenten, bartafels, hangaoze, fanclub (officieel sinds vorig jaar
:) ) en niet te vergeten onze instrumenten en muziek richting Prinsenbeek. Daar staan we aan de kant van de optocht
op onze vertrouwde plek. Voorafgaand, tijdens (als er gaten in de optocht vallen) en na de aftocht spelen we daar
onze nummers. Tussendoor hebben we tijd voor iets te eten en te drinken. We moeten immers goed voor ons zelf zorgen. Ergens rond de klok van 17.00 uur komt het bussie ons weer ophalen om ons vervolgens weer in Zaantaozelaant
af te zetten. Hier staat een warme maaltijd voor ons klaar en gaat het feestje, bij café de Valk, nog even door.
Op maandag start onze dag goed. We mogen samen met de leden van de jeugdraad en de bestuursleden van de CV
de Zaantaoze pannenkoeken eten bij café de Valk. Hier sluit ook C.V. de Banaonblussers aan. Deze pannenkoeken
worden gebakken door familie De Meijer. Ze staan maandagmorgen altijd al op tijd achter het fornuis van café de Valk
om ervoor te zorgen dat er voor iedereen ruim voldoende is. Dat wordt weer smullen!
Dan start het grote feest in Zaantaozelaant. Eerst natuurlijk de optocht en daarna carnavalsbal voor iedereen.
Voorafgaand aan het weekend van carnaval zijn we al actief. We gaan op bezoek bij een aantal blaaskapellenfestivals
hier in de omgeving. En niet te vergeten natuurlijk het Tonpraoten in ons eigen dorp. Deze activiteiten zijn al voorbij
als deze carnavalskrant bij u op de mat valt.
Het is te hopen dat we tijdens al deze activiteiten d´n draod nie kweit raken……maar als we een beetje opletten,
moet dat goed komen. Hopelijk tot ziens ergens tijdens het Carnavalsweekend. En/of op onze feestavond de 7e april
ter gelegenheid van onze 33e verjaardag!

WIESTE DA...?
- Wil Broek un nuuwe sjek eetwie het.
- Die sjek eetwie niggetig gulden kostte.
- De nuuwe verliechting bij de voebol meede moogeluk ies
gemaokt dur WJA Jochems.
- Hij ok op de weimer woont.
- Peter van De Valk blij ies as de voebol ies afgelast bij ut derde.

- Ge bokkie nerges mir ziet.
- Rob Hereijgers naor Madagascar ies gewiest.
- Hij daor koning Julian het gezien.
- Stanley un goeie gast ies.

WIESTE DA...?
- Burry un heerehuis het gekocht.
- Ter mar jin Remco Martens ies.
- Den 115 nie mir ien Wjeernout komt.
- Nu iedereen ien Zundert gaot woone.
- Kim Damen aljeen nog mar heeren besteld.

- Ter un bekende Neederlaander ien Wjeernout ies komme woone.
- Sven Oostvogels liever op un pikniktaofel slaopt dan ien zuneige bed.
- Stef Foesenek un keer Mieke Elst naor huis het gebracht zonder Mieke
meej te neeme.
- Ronald van der Laag bij de Mac draaif gehaktballe ien toomaotesaus
probeerde te bestelle.
- Loïs Lodders hjeel goed ies ien verhaole schrijve.
- Loïs un obsessie het vur peeliekaone.

