Beste Zaantaoze EN Zaantaoskus!
Voor jullie ligt de nieuwe carnavalskrant van Zaantaozelaant. Een krant voor alle leeftijden. Naast informatieve stukken, zoals het programma van het carnavalsweekend, vinden jullie hierin leutige stukjes, zoals wieste datjes over
bekende en onbekende Zaantaoze, interviews en een kleurplaat voor de kleinste Zaantaoskus.
In 2019 organiseren wij voor het 38e jaar een carnavalsweekend. Traditiegetrouw richten wij ons hierbij vooral op de
kleine Zaantaoskus. Onder het motto ‘trekkes aon den bel!’ hebben wij weer een programma vol leut in elkaar gezet.
Dit jaar zwaait prins Faas I de scepter over het Zaantaozelaant. Prins Faas I zal er samen met zijn gevolg voor zorgen
dat het overal een feestje wordt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit goed gaat komen.
Trekkes aon den bel! Dat hebben een groot aantal Zaantaoze de laatste jaren gedaan. Bijvoorbeeld bij de gemeente
voor meer woningen en voor een supermarkt in ons mooie dorpje. Nu zien we hiervan het resultaat. Het afgelopen
jaar zijn nagenoeg alle bewoners van het Dahliakwartier hun nieuwe huis ingetrokken. Wij heten de nieuwe Zaantaoze en Zaantaoskus allemaal van harte welkom in Zaantaozelaant! Ook de supermarkt inclusief huizen en appartementen gaan er komen. Een mooi vooruitzicht voor alle Zaantaoze en Zaantaoskus.
Vorig jaar kondigde ik in mijn voorwoord aan dat Maikel Braspenning afscheid zou nemen van de carnavalsvereniging.
Na wat overleg onder het genot van een pilske besloot Maikel toch nog een jaar door te gaan. Na dit jaar stopt hij wel
definitief. Maikel heeft 11 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!
We hopen de komende jaren het bestuur met minimaal twee personen uit te breiden. Vele handen maken ligt werk.
Op dit moment hebben we wat veelbelovende lijntjes uitstaan naar mogelijke opvolgers van Maikel. Wij zien de toekomst van de C.V. dan ook zonnig tegemoet.
Graag willen wij tot slot iedereen bedanken die dit jaar weer een bijdrage heeft geleverd aan het carnavalsfeest in
Zaantaozelaant. Het is ons met alle hulp weer gelukt een bomvol programma in elkaar te zetten. Zonder onze grote groep
sponsoren, begunstigers en overige mensen die hun steentje
hebben bijgedragen, kunnen wij geen feestweekend voor de
Wernhoutse jeugd organiseren.
Prins Faas I en zijn gevolg zijn er klaar voor. Zij zullen op
vrijdag, zaterdag en maandag op verschillende evenementen
aanwezig zijn en zullen overal een feestje bouwen. Wij hopen
tijdens onze feestelijke activiteiten weer veel Zaantaoze en
Zaantaoskus tegen te komen.
Alaaf!
Ronald Martens
Voorzitter
C.V. De Zaantaoze

KLEURPLAOT

Interview raadsleden cv de zaantaoze
Naam: Axel van de Sande
Leeftijd: 12
Hobby’s: voetbal, gamen
Favoriete eten: broodje shoarma
Wat ik leuk vind aan carnaval: feesten
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: ik wens jullie een leuk
carnaval
Naam: Esmee Brouwers
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: computeren, knutselen
Favoriete eten: spaghetti
Wat ik leuk vind aan carnaval: verklede mensen, gezelligheid
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: ik heb er heel veel zin in
Naam: Esther Verschuuren
Leeftijd: 12 jaar
Hobby’s: tekenen en knutselen
Favoriete eten: friet, pannenkoeken en pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: dat het gezellig is en leuk
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: fijne carnaval en da ge
veul leut mag hebben
Naam: Faas Oostvogels
Leeftijd: 12 jaar
Hobby’s: voetbal, skiën, carnaval vieren
Favoriete eten: frietjes en stamppot
Wat ik leuk vind aan carnaval: het feest vieren en het hossen en
tossen
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: laten we er weer een
gezellig jaar van maken met zijn allen ALAAf!
Naam: Finn Schrauwen
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: sleutelen
Favoriete eten: wentelteefjes
Wat ik leuk vind aan carnaval: dat je het gezellig met anderen viert
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: veul leut meej carnaval!
Naam: Ilse van Aert
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: turnen & trampoline springen
Favoriete eten: friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: feesten
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: veel plezier met carnaval!
Naam: Jurre Pemen
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: tennis en voetbal
Favoriete eten: pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: iedereen is altijd vrolijk en er zijn
altijd leuke kleuren
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: hopelijk wordt het een
leuk feest en komen jullie allemaal. En wordt het leukste carnavalsjaar ooit.
Naam: Lieke Ruijzenaars
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: voetbal, knutselen en tekenen
Favoriete eten: friet en pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: gezelligheid, feesten, hossen en lol
maken
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: we gaan er weer een
leutig feest van maken!
Naam: Morris van de Wouw
Leeftijd: 11
Hobby’s: tennissen, gamen en met de hond spelen
Favoriete eten: friet en pannenkoeken

Wat ik leuk vind aan carnaval: het gezellige feest en muziek en de
optocht
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: een heel fijn carnaval
iedereen!
Naam: Nikolet Ippler
Leeftijd: 12
Hobby’s: tekenen, dansen en kletsen
Favoriete eten: pizza en snoep
Wat ik leuk vind aan carnaval: het verkleden en met je vrienden zijn
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: ik heb er heel veel zin in
om de kleren aan te doen en gewoon te feesten!
Naam: Raf Fütterer
Leeftijd: 12
Hobby’s: voetbal, tekenen en gamen
Favoriete eten: friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: dat we 4 dagen gaan feesten!
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: “Feest er op los!”
Naam: Rein Schalk
Leeftijd: 11 jaar oud
Hobby’s: keepen en gamen
Favoriete eten: pasta, friet, groente en fruit
Wat ik leuk vind aan carnaval: het is gezellig om samen met elkaar
te feesten
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: dat heel het dorp gezellig gaat carnavallen dit jaar met veel plezier en leut………
Naam: Sanne van Beek
Leeftijd: 12
Hobby’s: knutselen
Favoriete eten: friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: het samen zijn
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: heb veel lol samen
Naam: Syb Baelemans
Leeftijd: 12
Hobby’s: snowboarden en gamen
Favoriete eten: friet en boerenkool
Wat ik leuk vind aan carnaval: het feesten en lol hebben met iedereen
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: heel veel plezier en
maak veel lol samen!
Naam: Tuur Jansen
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: voetballen
Favoriete eten: spaghetti met scampi’s
Wat ik leuk vind aan carnaval: samen gezellig feesten
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: maak er een mooi, groot
feest van
Naam: Willem Quirijnen
Leeftijd: 11
Hobby’s: voetbal
Favoriete eten: friet met frikandel
Wat ik leuk vind aan carnaval: lekker hossen
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: een heel leutig carnaval
mee veel plezier.
Naam: Wouter Jansen
Leeftijd: 11
Hobby’s: Judo, Schaken, Knutselen
Favoriete eten: Noodels
Wat ik leuk vind aan carnaval: Dat iedereen zich verkleed en de
optocht.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Veel plezier en succes en
maak er een mooi carnaval van.

VOorwoord burgemeester
Beste Zaantaoze en Zaantaoskus.
In maart barst het carnavalsfeest
weer los. Tijdens het carnaval is het
goed vertoeven in Zaantaozelaant.
Dit is mede te danken aan de
enthousiaste vrijwilligers van de
carnavalsvereniging. Via deze weg
wil ik de vrijwilligers bedanken en
een groot compliment maken voor
hun passie en inzet.
Traditiegetrouw wordt de Raad
van 11 gekozen uit groep 8 van de
St Jozefschool. Zij gaan op bezoek
bij de ouderen, zieken en zelfs de
pasgeboren kindjes in Wernhout.

Dat is het mooie aan carnaval.
We vieren met zijn allen feest.
Dit jaar mogen we extra van ons
laten horen want het Zaantaozelaant staat in het teken van ‘Trekkes aon den bel!’. Een motto dat de
creatieveling uitdaagt een mooie
invulling aan dit carnaval te geven.
Ik ben benieuwd naar al uw creatieve ideeën.
Ik wens u allen een feestelijk en
mooi carnaval toe.

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
2018

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
Prinses Hilde I

Prinses Hilde I: We zen d’n draod kweit in 2018!

Raad 2019
Prins: Faas Oostvogels
Boer: Jurre Pemen
Pliesie: Raf Fütterer
Nar: Wouter Jansen
Raad:
Tuur Jansen
Axel Verpaalen
Nikolet Ippler
Rein Schalk
Ilse van Aert
Syb Baelemans
Willem Quirijnen
Esmee Brouwers
Esther Verschuuren
Lieke Ruijzenaars
Morris van de Wouw
Reserves:
Finn Schrauwen
en Sanne van Beek
De boer, nar, pliesie en prins van 2019!

Programma carnaval 2019
Zaantaozelaant Wernhout (1/2)
Vrijdag 1 maart
14.30 uur

Uitreiking van de sleutel door burgemeester/wethouder aan Prins Faas I op de St. Jozefschool.

15.30 uur

Prins Faas 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 2 maart
9.00 uur

Prins Faas 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 Faas I en zijn gevolg
inclusief de Blaosaoze.

19.00 uur

Vertrek van Prins Faas I met zijn gevolg bij de voetbal. Het carnavalsbal zal hier overigens nog
wel langer doorgaan.

Zondag 3 maart
Geen programma vanuit C.V. De Zaantaoze.

Programma carnaval 2019
Zaantaozelaant Wernhout (2/2)
Maandag 4 maart
Vanaf 12.30 uur Deelnemers optocht melden bij Café de Valk.
13.30 uur

Officiële opening van de optocht door Prins Faas 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 Faas 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 5 maart
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:
“Trekkes aon den bel!”. 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 en het reglement. Het inschrijfformulier 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.

38e Zaantaozeoptocht 4 meirt 2019
Motto 2019: “Trekkes aon den bel!”
Wij hope da ok di jaor wir alle grwoote en kleine zaantaoskus en –aoze aon den optocht djeelneme. Da ies vant jaor op
Maondag 4 meirt 2019. 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 Prins Faas 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, 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 25 feebroewarie
via info@cvdezaantaoze.nl
Startnummur ophaale kan dan op
maondag 4 meirt vur den optocht
vanaf 12.30 uur bij Café de Valk.

MOPPEN
Henkie komt op zijn werk aan en ziet zijn baas: “Goeiemorgen
baas”.
Baas: “Henkie, dit is de vierde keer deze week dat je te laat bent.
Weet je wat dat betekent?”
Henkie: Dat het vandaag donderdag is?

Adam en Eva wandelen door het paradijs. Plots vraagt
Eva: “Adam, hou je nog van mij?”, waarop Adam antwoordt: “Ja natuurlijk, van wie anders?”

Onze Steunaoze

Onze Steunaoze

Onze Steunaoze

Carnavalsrecept
Benodigdheden:
Koop een eend van ongeveer 1.5 kg.
Twee grote flessen Schotse whisky.
Spekreepjes en een fles olijfolie.
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout. De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden.
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky. De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van de oven.
De eend op een vuurvaste schaal leggen en een tweede glas whisky inschenken. Het tweede glas opdrinken en de
eend in de oven zetten.
Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met whisky. De glaven opdlinken en de en de
scherven van et eeiste glas oplaapen. Nog een haiff glav insjenke en opdlinke. Na en hailf uui, de hoven opedoen om
deeend te sjekken. Blantwondezalf in de padkamer ganhaale en op de povekand van de linkerrand toen. Denove opedoen naadat eerste glav leegis en de sjotel vastpakke. De blandwondezalf op de binnekant van de regtehandtoenen
deeeent oprape. Deeent noges oprape en met nen nantdoek de bwantwondesalv van deeeent vege. De hande
ontvette me visky en dun tupe ssalfff veeroprape. Tkappote glazzopvege endeeeent terug indun ovetoen. Deent
oprape en dove eers opedoen. De twwwiede fjes bisky opedoenen overeindzette. Opstjaan van de vjoer en toch mar
blijfezitte. De blas op degrond zjette. Uide fjes drinke wnade glave sijn opof kabot. Denove aftette deoooge sjuite en
omvalle.
De volgende late voormiddag de eend aansnijden met het zilveren feest bestek en degusteren met citroen en
mayonaise. De hele rest van de middag en de vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de muren en het
plafond schoonmaken. Het glas bij elkaar vegen en naar de glasbak brengen. Naar het medicijnkastje lopen en een
paracetamolletje pakken, innemen, naar bed gaan en slapen. Desgewenst de volgende dag een nieuwe eend en twee
flessen whisky kopen.
Eet samelijk!

MOPPEN
Een varken ziet voor het eerst een stopcontact.
Hij zegt vol medelijden: ‘Hebben ze jou nou zomaar in de muur gemetseld?’

Witte gij waorom unne doove nie bungiejumpt?
Daor hettie nog nwooit van gehoord!

MOPPEN
Er fietsen twee mannen over de dijk. Opeens zien ze twee bommen. Zegt de een tegen de ander: ‘Zullen we ze naar het politiebureau brengen?’ ‘Dat is goed’, zegt de ander. ‘Maar wat als er een
ontploft?’ zegt de een weer. Zegt de andere man: ‘Dan zeggen we
dat we er eentje hebben gevonden.’

Wie zit er aan de bar met 7 glazen spa? Een stotteraar die
spaghetti wil bestellen

MOPPEN
Tamara en Bert zitten aan de bar.
En dan roept Bert: RONDJE VOOR MIJ!
Tamara: Alleen ik en jij zitten hier...
Bert: Daarom juist.
Tamara : En ik mag niet drinken van ma!
Bert: Daarom juist.

Er komen een Belg, een Nederlander en een Duitser een café binnen.
Zegt de barman: “Zeg, is dit soms een mop of zo?!”

MOPPEN
Twee Schotten verlaten hun stamkroeg na een stevige borrel. Terwijl ze
over straat zwalken, roept de ene: “Wat gek zeg, ik zie alles dubbel!”
Waarop de andere Schot zijn portemonnee te voorschijn haalt en zijn
vriend een bankbiljet van een pond geeft, met de woorden: “Hier heb je
die twee pond terug die ik van je heb geleend.”

Er zit een man in een cafe. Hij bestelt 5 bier en drinkt
ze in een keer leeg. Zegt die barman: “Waarom drink
je ze zo snel leeg dat is toch zonde?” “Ja”, zegt die
man, “dat zou jij ook doen als je geen geld had.”

MOPPEN
Twee gekken lopen straalbezopen van het bier over straat, nadat
ze een kroeg hebben bezocht. De een wijst naar het heldere felwitte maanlicht en zegt: “Zeg Jan...hik, ik weet niet of jij het weet,
maar wonen er op de maan ook mensen?” Jan kijkt straalbezopen omhoog, laat een boer, en zegt: “Natuurlijk gek, je ziet toch
dat er licht brandt.”

Jantje is in een cafe met zijn vader. Jantjes vader zegt tegen
Jantje: “Zie je die 2 lampen daar hangen? Als je er 4 ziet ben
je zo dronken als een aap.” Dan zegt Jantje: “Maar papa, daar
hangt maar 1 lamp!”

MOPPEN
Zitten er twee mannen aan een bar, zegt de ene: “Wat ben
jij verdomd ongezellig, je zit al een uur naar die kapstok te
kijken.” “Ja, ik kijk naar mijn jas”, is het antwoord. “Doe niet
zo raar man”, zegt de ander, “ik zit toch ook niet steeds naar
mijn jas te kijken?” “Nee, maar dat is ook niet nodig, want die
is al een uur weg!”

Een man komt bij de dokter en de dokter vraagt aan de
patiënt wat zijn probleem is. De man antwoordt: “Ik ben
getrouwd met een oerlelijke vrouw, gewoon voor het geld.”
De dokter zegt: “Maar wat is uw probleem dan?” De patiënt
antwoordt: “Ik heb een week geleden de lotto gewonnen.”

WIESTE DA...?
- Stef Foesenek meej ut uitje van de ceevee hjeel den aovond
grwoote meese bier heet gedronke.
- Jack Foesenek un tedje geleeje zeej da un laamp kuppot ies
attie hut nie doet.
- Blommenman John Peeters afgeloope jaor de gouwen bitter
bal heet gewonne.

- Ge Gerry Nouws mar op jin manier kunt laote renne.
- Ge dan mot zegge dattie pas mag eete attie thuis ies.
- Ge nie persee op kantoor hoef te waarukke om weinig te doen.
- Twee briefkes van veif euro wook tien euro ies.

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 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 e-mailadres is:
info@cvdezaantaoze.nl
Dit kan tot 25 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 prins en zun gevollug effe langs komme?
Dan motte oos effe meele vur 25 feebroewarie!
Di kan op ut volgunde iemeeladres:
info@cvdezaantaoze.nl
Alvast gefeliesieteert naomus de Prins, zun Raod
en de rest van ut kommietee!

WIESTE DA...?
- Johan meej ut uitje van de ceevee un kwartier zat te klaoge dattie
durst hoj.
- Tie nao veul gezeever un nieuw fleske bier kreeg.
- Tie er toen aachter kwam dattie nog un halluf volle fles vur zun
neus hoj staan.

- Eternal flame van de Bangles un KSE hit waar bij de
geeneraosie van Natasja, Ilse en Stef.
- Di blekbaor dus un hjeele grwoote geeneraosie ies.

“Maar bouwen jullie dan ook een wagen?”
C.V. de Zaantoaze, een vereniging die op dit moment 38 jaar bestaat. Het is een vereniging die ervoor zorgt dat er in de corsogemeenschap ook nog aan carnaval gedacht wordt. Dit doen wij door middel van verschillende activiteiten in het carnavalsweekend met een elk jaar unieke kinderraad. Wat is het gaaf om voor zo veel verschillende mensen iets te betekenen op veel verschillende manieren. Hierachter staat elk jaar weer een bestuur dat ervoor zorgt dat het hele weekend weer op en top geregeld
is. Wanneer er gevraagd wordt naar hobby’s van de bestuursleden en er wordt gezegd “bestuurslid van C.V. de Zaantoaze” wil het
nog wel eens gebeuren dat mensen denken dat we een carnvalswagen bouwen.
Maar C.V. de Zaantoaze doet zeer veel behalve een carnavalswagen bouwen. We hebben namelijk elk jaar een kinderraad uit de
groep 8 van de Sint jozef school uit Wernhout. Hierdoor mogen deze kinderen het hele weekend mee met een druk programma
om verschillende activiteiten te bezoeken. Het is mooi om met de raad van elf langs de oudere en zieke inwoners van Wernhout
te gaan om een fruitmand af te geven. Deze ouderen en zieken waarderen dit heel erg wat veel waardering geeft. Daarnaast
bezoeken we de gouwe stad (Achtmaal), Banaonblussersrijk (Zundert), VV Wernhout met de raad om daar mooie feestjes te
maken.
Lijkt jou dit programma nou ook zeer leuk tijdens het carnavalsweekend en heb jij zin om in het bestuur te komen? Je bent zeer
zeker welkom en laat dit ook graag weten bij een van de huidige bestuursleden.
Allemaal een fijne carnaval! Alaaffffff!

WIESTE DA...?
- Dennis Ruijzenaars wellis un vrouwestriengeske wil passe om
te kijke hoe da zit.
- Nadat Mathieu ies gaon vrije bij Van Tiechelt, hut dak biene un
paor weeke vervange ies.

- Jack Schrauwen de wc nie kan veine bij Van Tiechelt.
- Tie meej den ouwevandaogemiddag van De Lent de
keuke ien liep om te gaon piese.

WIESTE DA...?
- Burry hut meest meej nun muis speult van alle manne ien
Wjeernout.
- Camoe dur zun enkel ies gegaon tijus hut eete ien hut tik
weekend.
- Hut eenige da Alain Peeters op hut HBO heet gehaold de
neegentig kilo ies.

- Settie bij hut zeeme van de raome un tepeltje Dreft gebruikte.
- Tie un schuimpartie ien de keuke hoj.
- Kees van de Riet het leere daanse bij Den Thuur.
- Sander Lambregts geire naor René Frooger lustert attie aant
tuiniere ies.

Foto’s / privacy tijdens
evenementen
Tijdens de evenementen die C.V. De Zaantaoze organiseert
worden foto’s gemaakt door de leden van het comité.
Elke deelnemer / bezoeker van een evenement kan dus gefotografeerd worden. De gemaakte foto’s worden gebruikt voor
de verslaglegging van het evenement en worden eventueel
gepubliceerd. De foto’s kunnen op de volgende locaties
worden gepubliceerd:
•
Facebookpagina van C.V. De Zaantaoze
•
Website van C.V. De Zaantaoze
•
Carnavalskrant van C.V. De Zaantaoze
Het comité deelt de foto’s niet met derden.
Wanneer u tijdens het carnavalsweekend een evenement van
C.V. De Zaantaoze bezoekt en niet wenst te worden gefotografeerd, dan kunt u dit aangegeven bij de fotograaf.
De fotograaf zal proberen hier rekening mee houden.

WIESTE DA...?
- De jeugdkommissie van de Lent un dagje Duinoord
georganiseerd hoj.
- Ze daor allerlei aovontuure hebbe beleeft.
- Brett van un platoo ies gevalle.
- Rik ien hut midde van de langste tokkelbaon ies blijve hange.
- Nadja ruzie hoj meej un Duinoord-medewerker.
- Thijn zeej da Mats un lekker kontje heet.
- Mitchel ien zun waore aord un klein kiend blekt te zen.

- Ge volges Dennis Ruijzenaars altij minder-jaorig bent agge op 29
febroewarie jaorig bent.
- En datta volges Alain Peeters echt verschrikkeluk ies.
- Lex Nouws un aontal weeke geleeje zeej dattie dwoodziek waar.
- Tie eigelijk gewon un bietje verkouwe waar.
- Roy Mathijssen hut alfabet kan boere.
- Tie daornao zeej dattie blij waar dattie hut alfabet kende.

DE RAAD VAN 11... 11 JAAR GELEDEN! (1/2)
Een aantal maanden geleden kreeg ik de vraag of ik een stukje wilde schrijven over de raad van elf van 11 jaar
geleden. Super leuk, maar hoe begin je eraan?! Na een paar keer achter de computer te hebben gezeten en er niks
op papier kwam, besloot ik oude foto’s van de raad op te zoeken en het oude krantje in te kijken. Op dat moment
kwamen alle herinneringen los.
Maar voor ik al deze herinneringen op papier zet, zal ik mezelf eerst voorstellen. Ik ben Minoesch Schrauwen, 23 jaar
en woon inmiddels in Zundert. 11 jaar geleden woonde ik nog in het prachtige Wernhout en was ik één van de elf
leden van de raad van elf met als prins Davey den eerste.
Ik kan me het nog goed herinneren, het moment dat de raad gekozen werd. De grote meneren van de raad, tja zo zag
ik het bestuur nu eenmaal, kwamen op school langs om lootjes te trekken. Iedereen die in de raad wilde, mocht mee
doen aan de loterij. Als er meer kinderen mee wilde doen dan plaatsen in de raad, zou er pas geloot moeten worden.
Ik hoopte stiekem dat er maar 14 kinderen mee wilde doen, want dan zat ik sowieso in de raad. Zo’n enthousiaste klas
als wij hadden, wilde iedereen natuurlijk mee doen. Dan maar zenuwachtig nagels bijten en hopen dat ze mijn naam
afriepen. Je kunt jezelf wel voorstellen hoe blij ik was toen ik hoorde dat ik in de raad zat. Laten we hopen dat de raad
van nu, net zo enthousiast is als ik toen.

En daar gingen we dan, op stap met de raad. Als je de foto’s terug kijkt, ben ik goed te herkennen. Ik ben degene uit
de raad waarbij de muts altijd scheef stond. Maar ja, ik kon er ook niks aan doen dat de muts niet op mijn hoofd bleef
staan. Laten we het erop houden dat ik gewoon teveel aan t bewegen was, waardoor de muts niet goed bleef staan.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik het ontzettend gezellig vond met de raad. Vooral de feestjes die we bezochten
vond ik gezellig. Toch horen er ook bijzondere dingen bij. Zoals elk jaar, bezocht de raad zieke mensen, ouderen en
pasgeborenen om hen een goed carnaval te wensen. Met z’n allen in 3 busjes en gaan met die banaan. Lekker zingen
in de bus en vooral niet stil zitten. Ja, dat waren leuke ritjes. Wat heb ik een respect voor het bestuur die er telkens voor
zorgde dat wij als raad rustig en netjes bij mensen binnen waren. Ik kan je verzekeren, na die drukke ritjes was dat niet
altijd even makkelijk.

WIESTE DA...?
- Lucas meej karnaval geire ien de slwoot fietst.
- Tie dit al tot un jaorlukse tradiesie heet omgetooverd.
- Yaniek van zun plakmaotje nie te hoore kreeg of ze ‘te nat,
te drwoog of goed waore’.
- Tie hierdur volleedig ien de war raokte.

- Lex Nouws dur un hoek van un rond dienblad ies geraokt.
- Tie toen un pruik op hoj.
- Un pruik gin hellum blekt te zen.
- Wc papier deegeluk verbaand ies zolang ge oewe pruik
ophoud.

DE RAAD VAN 11... 11 JAAR GELEDEN! (2/2)
Ik vond het heel bijzonder en stiekem ook wel spannend om bij de ouderen en zieke mensen op bezoek te gaan. Want
ik kende de mensen niet. Hoe zouden ze zijn en voor de zieke mensen, hoe ziek zouden ze zijn? Aan de sfeer merkte je
dat iedereen van de raad het spannend vond om naar binnen te gaan. Nadat het ijs eenmaal gebroken was, waren het
leuke en gezellige bezoekjes. Ik hoop dat dit met de nieuwe raad nog steeds zo is. Ook hoop ik dat de bezoekjes een
traditie blijven. Als de raad van nu geluk heeft, mogen ze ook pasgeborenen bezoeken. Bij ons was dat niet het geval,
want de baby’s waren of nog niet geboren of al ‘te oud’ voor een bezoekje van de raad.
Even terugkomend op de feestjes, ik vond het fantastisch om de polonaise te lopen. Even helemaal los gaan op de
muziek, lekker gek doen. Dat maakt toch niet uit, want iedereen doet gek met carnaval. Als ik naar de afgelopen jaren
kijken, vind ik het jammer dat de raad vaak buiten aan het spelen is. Maar laten we eerlijk zijn, wat vind je leuker als
kind?: buitenspelen met je vrienden of binnen jezelf tussen zatte mensen wringen om de polonaise te lopen. Nu ik
dit aan het schrijven en alle herinneringen ophaal, gaat mijn keuze naar het tweede. Ik vond polonaise lopen wel heel
leuk, maar heb ik dat zoveel gedaan? Ik denk het niet, want ik weet nog goed dat het bestuur ons vaak naar binnen
moest roepen. Maar, we blijven toch kinderen he.

Ook de carnavalsoptocht in Wernhout vond ik fantastisch. Met z’n alle in de bus confetti strooien. Het werd een wedstrijdje. Wie kon er de meeste confetti het verste gooien?! Helaas heb ik die wedstrijd nooit gewonnen. En revanche zal
er ook niet komen.
Als ik alles even kort samenvat, de carnavalstijd was toen, en nu nog steeds, ontzettend leuk. Het bestuur zorgt er keer
op keer voor dat de kinderen zich vermaken, ook tijdens de verplichte dingen. En laten we eerlijk zijn; er is niet veel
veranderd de afgelopen 11 jaar.
Als laatste wil ik de nieuwe raad heel veel plezier wensen en vergeet niet om tussen het spelen door even de polonaise te lopen. Geniet ervan en veel succes aan prins Faas I.
Alaaf,
Minoesch Schrauwen

MOPPEN
Er wordt bij een Belg ingebroken en ze nemen echt alles
mee, behalve zijn bed, want daar slaapt hij op. Opeens wordt
hij wakker en ziet dat zijn hele huis wordt leeggehaald. Hij
pakt z’n bed op en rent achter de inbrekers aan. De inbrekers
draaien zich om en vragen de Belg wat hij aan het doen is.
“Nou,” antwoordt hij, “we gaan toch verhuizen?”

Twee dommies staan onder de douche. Zegt de ene: waarom
heb jij een paraplu opgestoken? Zegt de ander: omdat ik mijn
handdoek ben vergeten!

Carnavalsmiddag in de
kantine van vv Wernhout
Zaterdag 2 maart 2019,
Carnavalsmiddag in de kantine van vv Wernhout.
‘Trekkes aon den bel!’, het motto van 2019 in het Zaantaozelaant. Dat mag bij VV Wernhout altijd. Of je nu aan de bel
trekt om je zoon/dochter aan te melden bij de voetbal, of in de kantine om een drankje te bestellen….. Wij proberen
jullie zo goed mogelijk te helpen. Zo ook met carnaval op zaterdagmiddag 2 maart. Dan mag er met volle teugen
aan de bel getrokken worden in de kantine. Wij zijn ontzettend blij dat de carnavalsvereniging ook dit jaar weer een
bezoek brengt aan onze voetbalvereniging. En zoals altijd zullen we er dan met zijn allen een mooie dag van maken.
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 raad van 11 arriveren bij de voetbal. Wij hopen dat we deze middag
met zoveel mogelijk inwoners van Wernhout en omstreken bij de voetbal 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.
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
‘Carnabal-toernooi’ 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-carnabal-toernooi’ als een ‘juniorencarnabal-toernooi’ gespeeld
worden.
Kom samen met v.v. Wernhout
en Cv. de Zaantoaze aan de bel
trekken op zaterdagmiddag
2 maart!
Namens de v.v. Wernhout,
Alex Huijbregts
Tot ziens en Alaaf

De Blaosaoze (1/2)
Hallo allemaal,
Als je dit leest zitten we aan de vooravond van Carnaval 2019.
2018 was voor ons een bijzonder jaar. We mochten onze
33e verjaardag vieren. Dit hebben we uitgebreid gedaan.
Even een korte terugblik:
Vrijdag met Carnaval hebben we de kids, leerkrachten, ouders van de ouderraad, leden van de carnavalsvereniging en
natuurlijk onszelf getrakteerd op een zelfgebakken cupcake. Om ervoor te zorgen dat we EN op tijd klaar zouden En
er genoeg waren, hebben we op donderdag al cupcakes gebakken en hebben we deze op vrijdagochtend voorzien
van ons embleem in marsepein. Deze traktatie viel in goede aarde, in notime waren ze op. En alle klassen hadden op
posterformaat tekeningen voor ons gemaakt. Daar waren we zo blij mee dat we ze meegenomen hebben en ter
versiering weer opgehangen hebben op onze feestavond. Tijdens een van onze repetities werden we verrast door
Sylvia Vergauwen van de Rabobank, we kregen een heerlijke taart!
Vervolgens hebben we op zaterdag 7 april een feestavond georganiseerd. De receptie werd druk bezocht. De carnavalsvereniging had een erg leuk kado bedacht: een spandoek! We zijn er blij mee! En natuurlijk hebben we even stil
gestaan bij onze jubilarissen. Ron Mouws en Adrie Oostvogels zijn al vanaf het begin bij onze kapel. Na de receptie
hebben we onze verjaardag goed gevierd. Lekker dansen en zingen op de muziek die verzorgd werd door Bjorn
Jorissen en Patrick Gommers. Bovendien hebben de Kriekeplukkers (kapel uit Nispen waar we bevriend mee zijn) een
aantal nummers geblazen. We kunnen terugkijken op een leuke avond. Op naar ons volgende jubileum.

MOPPEN
Een man komt bij de dokter. Hij legt een briefje op de tafel met
daarop de tekst: “Ik kan niet praten.” “Oké”, zegt de dokter, “leg
je hand maar op de tafel.” De man legt zijn hand op tafel en de
dokter slaat keihard met een hamer op de duim van de man.
“Aaaaaah!”, roept de man en trekt gauw zijn hand terug.
De dokter legt de hamer weer weg en zegt: “Kom volgende
week maar terug, dan oefenen we de letter B!”

Er wordt een man aangehouden door een agent waarop
de man vraagt “hoezo wilt u mij arresteren?” Zegt de agent
“u rijdt te hard, u moet een alcoholtest ondergaan.” Zegt de
man “oke, in welk restaurant beginnen we?”

De Blaosaoze (2/2)
En dan nu Carnaval 2019. We zijn er weer klaar voor. Nieuwe muziek ingestudeerd.
Ons programma ziet er al een aantal jaren ongeveer hetzelfde uit. Samen met CV de Zaantaoze, zijn we vrijdagmiddag op school. Hier wordt de sleutel overhandigd aan de prins van dit jaar. Op zaterdag middag lopen we mee in
de optocht van Achtmaal 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 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 de bus 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. Uiteraard is iedereen hier welkom.

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. Pannenkoeken worden gebakken op initiatief van C.V. de Banaonblussers en uiteraard zijn zij hier zelf bij aanwezig. Dan start het grote feest in Zaantaozelaant. Eerst natuurlijk de
optocht en daarna carnavalsbal voor iedereen. Aan het einde van deze dag, doen onze voeten zeer, is onze portemonnee leeg en onze kraag vol, dus tijd om naar huis te gaan. Lekker slapen en dinsdag alle carnavalskleren wassen, huis
aan kant, zodat we woensdag weer fris aan het dagelijkse leven kunnen beginnen.
Gedurende dit Carnavalsweekend zullen we regelmatig aon den bel trekke
(voor onze eigen groep zodat we geen dorst hoeven te lijden).
Hopelijk tot ziens ergens tijdens het carnavalsweekend.
De Blaosaoze

MOPPEN
Een man komt in het politiebureau gesneld. “Mijn auto is
gestolen”, zegt de man verward. De politieagent vraagt of
de man een persoonsbeschrijving van de dief kan geven.
“Nee, ik kon hem niet herkennen. Het was onmogelijk want
de dief droeg een bivakmuts.”, zei de man, ”maar ik heb de
nummerplaat kunnen noteren.

Komt een vrouw bij de dokter.. ”mijn man denkt al 2 weken dat
hij een vliegtuig is” Zegt de dokter: “ik kan hem misschien wel
helpen maar dan moet hij toch zelf even meekomen.” Vrouw:
“Dat wil hij wel, maar hij kan hier nergens landen.”

WOORDZOEKER

