


Beste Zaantaoze EN Zaantaoskus!
Dit is mijn laatste voorwoord dat ik als voorzitter schrijf voor de carnavalskrant. Na zeven jaar voorzitterschap vind ik 
dat het tijd is om de spreekwoordelijke voorzittershamer door te geven aan een opvolger. Zeven jaren die voorbij zijn 
gevlogen. Zeven jaren waarin verschillende bestuursleden zijn gestopt en waarin nieuwe, jonge mensen zijn toegetre-
den tot het comité. In al die tijd is het comité goed bemand geweest (of moeten we tegenwoordig ‘bemenst’ zeggen?). 
Naast het comité hebben we ook al die jaren een beroep kunnen doen op oud-leden en op andere Zaantaoze. Deze 
steun kunnen we goed gebruiken en wordt dan ook erg gewaardeerd.

Op carnavalsmaandag presenteren we de nieuwe voorzitter. Een aantal van jullie zullen al wel weten wie dit wordt, 
maar we maken er dan een o�  cieel momentje van. Ik blijf overigens wel lid van het comité. Ik vind het namelijk een te 
mooi clubje en een te mooi doel om u al te stoppen als bestuurslid van de carnavalsvereniging.

Dan naar 2020. C.V. De Zaantaoze organiseert voor de 39 e keer een carnavalsweekend inhet Zaantaozelaant.
Traditiegetrouw richten wij ons hierbij vooral op de kleine Zaantaoskus. 2020, een nieuwe jaar, een nieuwe decennium. 
En, zoals elk jaar, een nieuwe raad van 11met een nieuwe prins of prinses. Dit jaar zwaait prins Thijs II de scepter over 
het Zaantaozelaant. Samen met zijn gevolg zal prins Thijs II ervoor zorgen dat het overal een groot feest wordt. Hier 
hebben wij alle vertrouwen in.

In 2020 vieren we carnaval onder het motto ‘We zitte ien de lift’! Zaantaozelaant zit namelijk al even in de lift. We 
krijgen eindelijk weer een supermarkt in het Zaantaozelaant. Daarnaast wordt er nog volop gebouwd in ons mooie 
dorpje. Laten we hopen dat deze groei ook een positieve invloed heeft op het verenigingsleven in Wernhout.

Tot slot willen wij iedereen graag bedanken die dit jaar weer een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereidingen op 
het carnavalsfeest in Zaantaozelaant. Met alle hulp is het weer gelukt een bomvol programma in elkaar te zetten voor 
jong en oud. Zonder onze grote groep sponsoren, begunstigers en overige mensen die hun steentje hebben bijgedra-
gen, kunnen wij geen feestweekend voor de Wernhoutse jeugd organiseren. Nogmaals, bedankt!

De prins, zijn gevolg en het comité zijn er klaar voor.
Wij hopen daarom veel Zaantaoze en Zaantaoskus
tegen te komen tijdens onze feestelijke activiteiten.
Tot dan!

Alaaf! 
Ronald Martens
(nog even) Voorzitter
C.V. De Zaantaoze



KLEURPLAOT



Interview MET ONZE
Naam: Thijs de Kort
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Gamen, voetballen en feesten.
Favoriete eten: friet met frikandel
Wat ik leuk vind aan carnaval: Dat je lekker jezelf kan zijn en los kan gaan met andere gezellige 
mensen.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Ik heb heul veel zin om carnaval meej jullie te vieren 
en ik kan niet meer wachten houdoe!

Naam: Alma Korsmit
Leeftijd: 11
Hobby’s: voetbal en boksen
Favoriete eten: friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: de gezelligheid 
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: nog een gelukkig en leutig carnaval

Naam: Angela Blom
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: voetbal, tekenen
Favoriete eten: pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: het feesten
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: dat iedereen een � jne carnaval mag hebben.

Naam: Brent van Loon
Leeftijd: 11 jaar 
Hobby’s: Voetballen en gamen.
Favoriete eten: Spareribs met friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: Het feesten en gezellig samen zijn.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Een prettige carnaval allemaal. We maken er een 
fantastisch feest van!

Naam: Diego Zitter 
Leeftijd: 11 jaar 
Hobby’s: voetballen en gamen
Favoriete eten: kapsalon
Wat ik leuk vind aan carnaval: lekker gek doen 
Dit wil ik tegen alle Zaantaoze zeggen: kom op doe lekker gek

Naam: Eva Gommers
Leeftijd: 11 jaar 
Hobby’s: Hockey en Skiën
Favoriete eten: Friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: Dat feesten vind ik zo leuk 
Dit wil ik tegen alle Zaantaoze zeggen: Ik wil alle Zaantaoze een leutige carnaval toewensen

Naam: Femke Oomen 
Leeftijd: 11
Hobby’s: volleybal, dansen, trampoline springen
Favoriete eten: kipsaté en pasta 
Wat ik leuk vind aan carnaval: feest vieren lekker gezellig met je vrienden en de raad van 11 
natuurlijk
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: als het carnaval is lekker gaan feesten en je leukste 
carnavals pak aan doen. En natuurlijk kijken naar de mooie optocht door wernhout.

Naam: Imke Jochems 
Leeftijd: 11 ( op 18 feb. 12 ) 
Hobby’s: Dansen, kleding maken. 
Favoriete eten: spare ribs 
Wat ik leuk vind aan carnaval: de carnavalsliedjes en gezellig feest vieren. 
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: we gaan er weer een super gezellige carnaval van 
maken! Ik heb er nu al super veel zin in!!



NIEUWE R A ADSLEDEN
Naam: Kim Moelands
Leeftijd: 11 jaar   
Hobby’s:  Paardrijden en dansen
Favoriete eten: Friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: Lekker met z’n alle feesten en dat het altijd gezellig is.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Kom allemaal gezellig carnaval vieren in Zaantao-
zeland. En verder allemaal nog veel plezier.

Naam: Maudie Lodders
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Turnen
Favoriete eten: Pizza
Wat ik leuk vind aan carnaval: het feesten
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Ga allemaal lekker carnaval vieren met de raad van 11!

Naam: Max Oomen  
Leeftijd: 12 jaar
Hobby’s: gamen, voetbal, met hond Pip spelen, tekenen
Favoriete eten: friet, pizza en heel veel appels
Wat ik leuk vind aan carnaval: Je kunt lekker gek doen en je ziet je maatjes
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Ik vind het leuk dat ik de nar ben en heb zin om een 
feestje te vieren

Naam: Noah de Vos
Leeftijd: 11
Hobby’s: Gamen, met mijn honden spelen, YouTube
Favoriete eten: humus met komkommer
Wat ik leuk vind aan carnaval: gezelligheid en hossen
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: ik wens iedereen een heel gezellig en leutig carnaval!

Naam: Youri van Beek
Leeftijd: 12 jaar
Hobby’s: Voetbal, Gamen
Favoriete eten: Friet
Wat ik leuk vind aan carnaval: Het gezellig om samen met elkaar te feesten.
Dit wil ik tegen alle Zaantaoze zeggen: We gaan er weer een leutig feest van maken. 

Naam: Sem Bogers
Leeftijd: 12 jaar  
Hobby’s: Voetbal, Knutselen
Favoriete eten: Pizza salami met frikandel
Wat ik leuk vind aan carnaval: De raad van 11.
Dit wil ik tegen alle Zaantaoze zeggen: Carnaval is aangebroken dus los mag je gaan! 

Naam: Steen van Egmond
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Gamen, Traditioneel Boogschieten en RC
Favoriete eten: Frietjes, spaghetti carbonara, hutspot en hapjes
Wat ik leuk vind aan carnaval: is dat je mag verkleden en kan zijn wie je bent
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: ik ben blij dat ik in de raad van 11 zit en ik hoop dat we 
met z’n allen een � jne carnaval gaan hebben!

Naam: Jos Braspenning
Leeftijd: 11 jaar
Hobby’s: Drummen en voetballen
Favoriete eten: Pizza en Mc Donalds
Wat ik leuk vind aan carnaval: is dat ik lekker kan feesten.
Dit wil ik nog tegen alle Zaantaoze zeggen: Iedereen een � jne Carnaval!!

Naam: Jasmijn van Doorn
Leeftijd: 11 jaar 
Hobby’s: Turnen, Paardrijden, Tekenen en Lezen
Favoriete eten: Pannenkoeken
Wat ik leuk vind aan carnaval: Om iedereen vrolijk te zien en doen wat ze willen. En om al die 
leuke kleren te zien.
Dit wil ik tegen alle Zaantaoze zeggen: Veel succes, ik gun iedereen een leuk en gezellig carnaval. 



VOorwoord VAN ONZE burgemeester
Beste Zaantaozen en Zaantaoskus,

U heeft een jaar mogen wachten, 
maar het is eindelijk zover. Carna-
val staat voor de deur. Ook dit jaar 
is er gekozen voor een passend 
motto: We zitte ien de lift!
Een motto dat niet alleen tijdens 
carnaval zou moeten gelden, maar 
voor het hele jaar. Want met de 
komst van nieuwe appartemen-
ten en een nieuwe supermarkt zit 
Wernhout zeker in de lift.

U vraagt zich vast af of ik het 
carnaval vieren een beetje onder 
de knie heb. In Zeeuws-Vlaanderen 
waar ik vandaan kom en in Breda 
waar ik een periode heb gewoond, 
heb ik met veel plezier het feest 

van zotheid gevierd. Het mooie 
van carnaval is dat elke gemeen-
schap het anders invult met eigen 
tradities en gebruiken. In Zaantao-
zelaant staan de kinderen centraal. 
Niet voor niets bestaat de Raad 
van Elf uit kinderen uit groep acht 
van de Sint Jozefschool. 

Ik kijk er naar uit om het Zaantao-
zelaant met jullie te ontdekken. 
Laten wij er dit jaar weer met 
elkaar voor zorgen dat het Zaan-
taoze carnaval goed en gezellig 
verloopt. Ik wens u veel plezier, 
geniet met volle teugen.
Alaaf!

Joyce Vermue
Burgemeester gemeente Zundert



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
2017 Prins Jan I
2018 Prinses Hilde I
2019 Prins Faas I

Raad 2020
Prins: Thijs de Kort
Boer: Maudie Lodders
Pliesie: Brent van Loon
Nar: Max Oomen

Raad:
Eva Gommers
Alma Korsmit
Diego Zitter
Femke Oomen
Noah de Vos
Youri van beek
Steen Storm van Egmond
Angela Blom
Imke Jochems
Sem Bogers
Kim Moelands

Reserves:
Jos Braspenning
Lemke Vriends
Jasmijn van Doorn

Prins Faas I: Trekkes aon den bel! (2019)

De boer, nar, pliesie en prins van 2020!



Programma carnaval 2020
Zaantaozelaant Wernhout (1/2)

Vrijdag 21 februari

9:00 uur  Uitreiking van de sleutel door burgemeester/wethouder aan Prins Thijs II op de St. Jozefschool.

14:00 uur Prins Thijs II 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. 

Zaterdag 22 februari 

9.00 uur  Prins Thijs II 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 Thijs II en zijn gevolg

  inclusief de Blaosaoze. 

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

  langer doorgaan. 

Zondag 23 februari

Geen programma vanuit C.V. De Zaantaoze.



Programma carnaval 2020
Zaantaozelaant Wernhout (2/2)

Maandag 24 februari 

Vanaf 12.30 uur Deelnemers optocht melden bij Café de Valk.

13.30 uur O�  ciële opening van de optocht door Prins Thijs II, de voorzitter van C.V. De Zaantaoze en de burge- 

  meester/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 Thijs II 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 25 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: “We 
zitte ien de lift!”.  Alle kinderen die mee doen aan de optocht krijgen een frietbon en een consump-
tie. 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 carna-
valsoptocht voor kinderen!!!  Let op: het is noodzakelijk jezelf van tevoren op te geven voor de 
optocht. Op www.cvdezaantaoze.nl staat een inschrij� ormulier en het reglement. Het inschrij� or-
mulier 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 Thijs II 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 25 februari
Vanaf dagge wakker wurt iest � eepe wasse
en ien de kast opbarruge tot vollugunt jaor.



39e Zaantaozeoptocht 24 feebroewarie 2020
Motto 2020: “We zitte ien de lift!” 
Wij hope da ok di jaor wir alle grwoote en kleine zaantaoskus en –aoze aon den optocht djeelneme. Da ies vant jaor op 
Maondag 24 feebroewarie 2020. 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. 

Der zen wok 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 Thijs II, 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 vurraf
opgeeve. Dus nie op den dag zelluf. 
Ge kunt di doen tot 17 feebroewarie 
via info@cvdezaantaoze.nl

Startnummur ophaale kan dan op 
maondag 24 feebroewarie vur den 
optocht vanaf 12.30 uur bij Café de 
Valk. 



Wa ies biejologies vrijen?
Veul scho� elen, nie spuite.

Een volwassen man heeft twee redenen om in de kantine te 
blijven hangen: Hij heeft een vrouw of hij heeft geen vrouw

Een vrouwke hed de weegschaal in de hoek van de kamer gezet 
en ze haalt m er pas uit wanneer tie zen excuses heeft gemaakt.

MOPPEN
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Veul scho� elen, nie spuite.

Een volwassen man heeft twee redenen om in de kantine te 
blijven hangen: Hij heeft een vrouw of hij heeft geen vrouw

Een vrouwke hed de weegschaal in de hoek van de kamer gezet 
en ze haalt m er pas uit wanneer tie zen excuses heeft gemaakt.



Onze Steunaoze
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Party-PackB e d r u k k i n g e nP a s f o t o s e r v i c eDarts en SportprijzenMolenstraat 24 Zundert







THE BEST OF... 11 jaor WIESTE DA!?
Ierbij nun overziechje van de beste wieste datjes van de afgelwoope 11 jaor:

...Hut eenige da Alain Peeters op hut HBO heet gehaold de neegentig kilo ies. (Krant 2019)

...Lex Nouws un aontal weeke geleeje zeej dattie dwoodziek waar.

...Tie eigelijk gewon un bietje verkouwe waar. (Krant 2019)

...Dennis wir aordig ien vurm ies, of beeter gezeet, hij mir vurm heet gekreege. (Krant 2018)

- Burry di jaor de douwlijst van buurtschap Wjeernout heet saomegesteld. (Krant 2018)

...Brian vurrig joaor probeerde Cornee kuppot te bakke

...Dit komt durda ze hut hojje oover hut doodbakke van bakteeriejen. (Krant 2018)

...Settie un bak bier grwooter ies dan Polleke. (Krant 2017)

...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? (Krant 2017)

...Buurtschap wjeernout aljeen nog meej corso meejdoet als ut un Van Gogh corso ies.

...Ze aanders nie kunne wiene. (Krant 2016)

...Volges Kees van de Riet de teevee van Sylvain Dellekrooi zo schaarep ies dattie zun eige dur aon oope haolde. (Krant 2015)

...Ien Wjeernhout 3 veul speulers meej truckerslichaome speule.

...Di ok wel Wjeernout-3-lichaome genoemd worre. (Krant 2014)

...Thijs domen van hun hond Rakker un dalmaatsir heet gemaokt.

...Thijs hum blaauwe stippe heet gegeeve.

...Frans hier nie oover te spreeke waar. (Krant 2013)

...We volges de dorpsraodvurzitter alljeen un bruidsmoodezaok, un goeie bakker en un ouwbllige schoenenzaok ien Wjeern-
hout hebbe.
...Ze zich bij de Champetter afvraoge of tie zun durp wel kent. (Krant 2012) 

...Laotst iemaand un snickers bij de voetbolkantine kocht en die over den daotum was.

...Sjolleke toen zee dattie hum eerder hoj motte koope. (Krant 2011)

...Benny tegenwurrig meejdoet met wies de chef.

...Tie nou op cursus ies bij de Champetter.

...Hij aljeen zun haande nog uit zun zakke moet haolen.

...Hij ok un recept heet meegerekeege mar da vergeete was erbij te pakke. (Krant 2010) 

...Volgens Polleke jirste kerstag vant jaor op vrijdag de dertiende valt.

...Pol en Michel bij de valluk meer ien de keuke zitte dan aon de twoog.

...Wij serieus overwege om Wieste Da te veraandere ien Wieste Da Polleke…. (Krant 2009)





“Ik ben verkleed als badkuip naar het carnaval 
geweest”. “Als badkuip? Is dat niet heel lastig?” 
“Nee hoor, ging prima, ik heb me helemaal vol 
laten lopen”.

Wat is de overeenkomst tussen je billen en de 
woestijn? Antwoord: kaktussen.

MOPPEN
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...Lee ien de zoomer un kleintje heet

...Peter Mutsters de nieuwe koning van de Gilde st. Jan is

...Vooral Inge daar heel blij mee was ...Dertig meeter brjeed vandeege laang ies?

WIESTE DA...?

...Dertig meeter brjeed vandeege laang ies?







...tie via Brecht naor huis ies gereeje

...tie ruim drie uur onderweg ies gewiest

...de veldrijers die dag miender hemme ge� etst dan Wouter

...Wouter Jochems ien de kerstvakaasie ies begonne meej 
vloggen
...tie nao de Aozecross ien Loenout aljeen trug naor huis 
ies ge� etst
...tie daor un utgebraaid viediejoverslag van heet gemaokt 

WIESTE DA...?
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...tie ruim drie uur onderweg ies gewiest
...de veldrijers die dag miender hemme ge� etst dan Wouter

...Wouter Jochems ien de kerstvakaasie ies begonne meej 



...CV dn Draankurgels al jaren n culinaire kok op de wagen heeft. 

...er dit jaar waarschijnlijk weer shoarma zal worden gegeten

...deze in grote emmers wordt ingeslagen

...Stef niet kan werken als het koud is

...hij vervolgens zit te rillen in een trui

...daardoor de carnavalsbus vorig jaar zeker niet verder af kwam

WIESTE DA...?
...CV dn Draankurgels al jaren n culinaire kok op de wagen heeft. 

...er dit jaar waarschijnlijk weer shoarma zal worden gegeten ...Stef niet kan werken als het koud is
...hij vervolgens zit te rillen in een trui
...daardoor de carnavalsbus vorig jaar zeker niet verder af kwam





...Melvin zen tas met shoarma precies op tijd bij de bouwschuur 
was
...zen tas mej pitabroodjes en kno� ook helemaal uit elkaar viel
...vervolgens alles op de grond lag

...de Draankurgels op carnaval maandag tassen met mini-
snacks kopen
...ze deze vervolgens midden in het cafe opeten

WIESTE DA...?
...Melvin zen tas met shoarma precies op tijd bij de bouwschuur 

...de Draankurgels op carnaval maandag tassen met mini-
snacks kopen
...ze deze vervolgens midden in het cafe opeten



...Sandra (Ma) Broos van Danny van boven de rivieren haar 
vakaasie atij begint mee nun vrije dag. 

...Jelle Damen een plastic zakje kno� ook gebruikt als knof-
look schoonmaakdoek

...Roy Mathijsen lekker f1 zat te kijken na het karten

...hij vervolgens zegt, kan die tv niet ergens anders op

...de rest zegt “waarom ben je hier dan”

...hij reageert met ‘kheb net eten besteld maar kheb echt 
een hekel aan f1’

WIESTE DA...?
...Sandra (Ma) Broos van Danny van boven de rivieren haar 
vakaasie atij begint mee nun vrije dag. 

...Jelle Damen een plastic zakje kno� ook gebruikt als knof-









...Melvin dit papiertje aan Lucas heeft gegeven en Lucas dacht dat 
het nummer van een leuke meid was.
...Hij de andere dag lieve berichtjes is gaan sturen en er pas later 
achter kwam dat hij met een barman aan het appen was

...Linda het nummer van ‘knappe barman fortuin’ op eerste 
kerstdag voor vera had geregeld.
...Vera het nummer in haar telefoon heeft gezet
...Melvin later op de avond het papiertje heeft afgepakt 

WIESTE DA...?
...Melvin dit papiertje aan Lucas heeft gegeven en Lucas dacht dat 
het nummer van een leuke meid was.
...Hij de andere dag lieve berichtjes is gaan sturen en er pas later 

...Linda het nummer van ‘knappe barman fortuin’ op eerste 



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 e-mailadres is:
info@cvdezaantaoze.nl 

Dit kan tot 17 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 meele vur 17 feebroewarie!

Di kan op ut volgunde iemeeladres:
info@cvdezaantaoze.nl

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





...Max op een avond thuis is gekomen en dacht dat hij als laatste was.

...Hij vervolgens alle deuren en extra sloten er op heeft gedaan en 
zijn gehoorapparaat heeft uitgedaan.

...Vervolgens de rest uit het gezin thuis kwam en niet 
binnen kon en na veel geroep Max niet wakker hebben 
kunnen krijgen.

WIESTE DA...?
...Max op een avond thuis is gekomen en dacht dat hij als laatste was.

...Vervolgens de rest uit het gezin thuis kwam en niet 
binnen kon en na veel geroep Max niet wakker hebben 

WIESTE DA...?



WAT IS NOOIT GRAPPIG...!?
Wat is nooit grappig….?

- Een houtworm met plankenkoorts

- Een boswachter die door de bomen het bos niet meer ziet

- Een brandweerman waarbij de telefoon roodgloeiend staat

- Een schaatser die tijdens een date het ijs breekt

- Tegen een kabouter zeggen dat ze hem niet klein kunnen 
krijgen

- De knoop doorhakken tijdens het bungeejumpen 

- Een elektricien die niet tegen de spanning kan

- Iemand met een houten been die zijn poot stijf houdt

- Een gynaecoloog die een kutdag heeft

- Een tandarts die op je zenuwen werkt

- Een elektronicawinkel die de stekker eruit trekt

- Een moord doen om bij de politie te kunnen werken

- Een missionaris die zich geen houding weet te geven

- Een verkouden pyromaan die de rest aansteekt

- Een kannibaal die om de hand van je dochter vraagt

- De haringen van een vistent pikken 

- Met je brillenkoker teruggaan omdat je bril niet gaar wordt.

...Melvin vorig jaar elke keer een sleutel kwam halen bij de eige-
naar van de schuur.
...hij er bij het afbreken achterkwam dat hij eigenlijk ook ge-
woon de sleutel aan zijn eigen sleutelbos had hangen.

WIESTE DA...?
...Melvin vorig jaar elke keer een sleutel kwam halen bij de eige-

...hij er bij het afbreken achterkwam dat hij eigenlijk ook ge-

WIESTE DA...?



Waarom heet een ei een ei? 
Omdat je aan de buitenkant niet kan zien of het een hij of een 
zij is. 

Wat is groen en erg moe? Een krop slaap.

Hoe noem je een Hollander die buiten ligt te bruinen?
Een kaaskroket.

De decolleté is als de zon: je mag er naar kijken maar je 
moet er niet in staren.

Moppen
Omdat je aan de buitenkant niet kan zien of het een hij of een 

Hoe noem je een Hollander die buiten ligt te bruinen?
Een kaaskroket.

De decolleté is als de zon: je mag er naar kijken maar je 





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 gefotogra-
feerd worden. De gemaakte foto’s worden gebruikt voor de verslag-
legging 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.

Foto’s / privacy tijdens evenementen





Een Duitser, een Belg en een Hollander raken betrokken bij een 
kettingbotsing en stappen uit. 
-‘I am sorry’ zegt de Duitser, 
-‘I am sorry too’ zegt de Belg,
-‘I am sorry three’ zegt de Hollander.

Jantje komt bij de kapper
-‘Hoe wil je het geknipt hebben?’  Vraagt de kapper,
-‘Net als mijn papa, met een gat bovenin’.

Moppen
Een Duitser, een Belg en een Hollander raken betrokken bij een 

Jantje komt bij de kapper
-‘Hoe wil je het geknipt hebben?’  Vraagt de kapper,
-‘Net als mijn papa, met een gat bovenin’.





DE RAAD VAN 11... 11 JAAR GELEDEN! (1/2)
Alaaaaaf Zaantaoze en Zaantaoskes!

Vurig joar heed Minoesch Schrauwen een prachtig stukske geschreven over heur ervaringen in de raod 11 jaar 
geleden. Nu zen wij (Joyce en Ilse) aon de beurt! Natuurlijk vonne wij ut 11 jaar geleje een leutig jaor en zen wij 
daorom sinds 2012 ok aongeslote bij het bestuur van de CV de Zaantaoze. We zullen oos jerst nog efkes kurt vurstelle..

Ik ben Joyce Hereijgers, 23 jaar oud en woon half in Wernhout en half in Antwerpen. Ik ben Ilse Jochems, 23 jaar oud 
en woon nog steeds in het mooie Wernhout. 11 jaar geleje waren wij Prinses Joyce dun eerste en Pliesie Ilse.

Wij kunnen oas nog zo goed herinneren toen de lotjes getrokken wiere. Iedereen wilde in de raod van 11 en de 
klassen waren nog een stukske grwoter dan tegenwoordig, dus het was nog lastig om 1 van de 15 te zen! Maar onze 
namen wieren al snel getrokken en dat was natuurlijk jemmel geweldig! 

Het was heel spannend jerst al een keer foto’s maken op school en dan eindelijk was het grote carnavalsweekend daar! 
Natuurlijk zen wij ook langs de ouderen en zieken gegaon om een fruitmandje te brengen. Vervoer met de buskes was 
altijd een jeel feest op zich met het nummer ‘To-to-to Tomatenplukkers’ dat Ronald en Stijn graog draaiden! We waren 
een super hechte club en hebben heul veul gehost! Het hosse werd enkel e� e onderbroken toen André Pronk de show 
aan het stelen was bij de voetbal op zaterdag. Op maandag was natuurlijk de GRWOTE dag in het Zaantaozeland. Wij 
vonden het vooral heel spannend maar hadden er enorm veul zien in! Met z’n alle de confetti uitgooien vanuit, de 
toen nog gloednieuwe bus, was natuurlijk jeel leutig. Kortom: HET WAS FANTASTISCH! 





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

Wat is het toppunt van geduld? Op je kop gaan staan en
wachten tot uw onderbroek afzakt.

Een man is als een auto: voor je het weet lig je eronder!

Wat gebeurt er als een Hollander overgeeft? Hij zet zijn 
tanden op mekaar om de brokken binnen te houden.

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

Een man is als een auto: voor je het weet lig je eronder!

Wat gebeurt er als een Hollander overgeeft? Hij zet zijn 
tanden op mekaar om de brokken binnen te houden.



Wij hebben het de joaren, na onze raod van 11 beleving, vaak gehad over deze leuke tijd. Toen wij op 16-jarige leeftijd 
hoorden dat het bestuur een handje extra kon gebruiken, hebben wij in een gekke bui gezegd dat het ons wel leuk 
leek om bij het bestuur te komen. Natuurlijk was dit vreemd, heel het bestuur bestond toen nog enkel uit mannen en 
dan zouden daar twee jonge meiden bijkomen. Toch zijn wij een vergadering bij gaan wonen en na deze ene vergade-
ring zijn we blijven hangen.

Het eerste jaar deden we natuurlijk nog weinig in de organisatie, maar in het carnavalsweekend waren we niet bij de 
raad van 11 weg te slaon om iedereen aan het feesten en hossen te houden. Langzaam aan zijn we de afgelopen jaren 
meer ons steentje bij gaan dragen aan het grote geheel, zoals het regelen van de fruitmandjes, contacteren van de 
tonproaters, schminken van de nar, bijhouden van de � nanciën en allerlei hand- en spandiensten. We hebben ons als 
2 jonge meiden toch maar goed tussen dat mannenbestuur staande weten te houden. 

Wij realiseerden ons hoe leuk we het zelf hebben gehad in de raod van 11, 11 jaor geleden, en daarom proberen wij 
kinderen die nu in groep 8 zitten net zo’n leuke tijd geven! Ook dit jaar gaat het één groot feest worden met de raad 
van 11, reserves en andere leerlingen uit groep 8 die graag mee willen bij ons programma! Dus ben er zeker bij!

En als jij toevallig hetzelfde gevoel aan de raad van 11  van …. jaren geleden hebt overgehouden? Schroom niet, stuur 
ons een berichtje want je bent altijd van harte welkom om ons bestuur mee te komen versterken, eens ene keer een 
vergadering bij te wonen of gewoon bij 1 van onze activiteiten je handen uit de mouwen te steken!

Alaaaf!
Joyce en Ilse

DE RAAD VAN 11... 11 JAAR GELEDEN! (2/2)





Wat is de gelijkenis tussen een man en een wc-pot?
De goeien zijn bezet en de rest is bekakt!

Waarom heeft een dom blondje een aanhangwagen van 20
meter lang? Om de tuinslang te vervoeren.

Het is wit en het gaat omhoog? Een debiel sneeuwvlokje. 
 
Waarom dragen heksen geen onderbroek? Omdat ze dan 
meer grip hebben rond hun bezem. 

Wat is de gelijkenis tussen een man en een wc-pot?
Het is wit en het gaat omhoog? Een debiel sneeuwvlokje. 

Waarom dragen heksen geen onderbroek? Omdat ze dan 

MOPPEN



Carnavalsmiddag in de
kantine van vv Wernhout
Zaterdag 22 februari 2020,

Carnavalsmiddag in de kantine van vv Wernhout.

‘We zitte ien de lift!’, het motto van 2020 in het Zaantaozelaant. Gelukkig voor ons als v.v. Wernhout een toepasselijk 
motto. We hebben niets te klagen bij v.v. Wernhout en hebben gelukkig de zaakjes goed op orde. Ons ledenaantal 
groeit en dat is in een dorp als Wernhout erg belangrijk. Net als de carnavalsvereniging hebben wij als voetbalvereni-
ging een maatschappelijke functie binnen ons dorp. Dit is volgens mij de reden dat we enkel maar waardering 
kunnen uitspreken richting CV de Zaantaoze. Zij zorgen er ieder jaar weer voor dat de kinderen een onvergetelijke 
carnaval beleven. Aan deze onvergetelijke carnaval hopen wij op de zaterdagmiddag en –avond ons steentje te kun-
nen bijdragen. Sterker nog: Samen gaan we er 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 in de kantine 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 dit jaar verzorgd worden door “Dj Brian Jansen”. 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.

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 per-
sonen verkleed tegen elkaar 
strijden om de prijzen. Net als 
vorig jaar zal er zowel een
‘senioren-carnabal-toernooi’ 
als een ‘junioren-
carnabal-toernooi’ gespeeld 
worden.

Kom samen met v.v. Wernhout 
en Cv. de Zaantaoze vieren dat 
we ‘ien de lift zitten!’

Namens de v.v. Wernhout,
Alex Huijbregts
Tot ziens en Alaaf







OOK DE BLAOSAOZE ZITTE IEN DE LIFT!
Als je aan carnaval denkt, dan denken de meeste mensen aan 2 dingen: bier en carnavalsmuziek.
Wij als Blaosaoze hebben deze twee gecombineerd. Elk jaar proberen we weer de nieuwste carnavalsnummers aan te 
leren en samen met oude vertrouwde hits ten gehore te brengen onder het genot van een al dan niet alcohol bevat-
tend drankje. Want wat is er leutiger dan samen met vrienden iets doen wat je leuk vindt.

We kijken dan ook al uit naar komend carnaval. Dit jaar met als motto: we zitte ien de lift. Naar het schijnt komt de 
inspiratie vanuit de nieuwbouw in Wernhout waar ook een lift in komt. Het is niet te hopen dat de Blaosaoze met zijn 
allen in die lift komen te zitten want met 25 man zou dat toch een krappe bedoeling worden. Wat wel een voordeel is 
van zo’n grote club is dat het altijd gelijk gezellig is waar we binnen komen. Zo zijn we bijvoorbeeld op de vrijdag van 
carnaval te vinden op de basisschool om de installatie van de raad op te luisteren. En in de avond gaan we gezellig 
naar Zundert om daar de boel nog wat op stelten te zetten. En zou je dan niet naar huis willen, geen nood want ook 
zaterdag zijn we in Zundert om daar met de optocht mee te lopen. Maar natuurlijk willen we ook het carnavalsbal bij 
de voetbal niet missen. Dus gaan we met zijn allen ook naar de kantine.

Op de zondag staat de pelgrimstocht naar Boemeldonk op het programma. Met veel zin en nog meer eten en drinken 
vatten we de voettocht aan. Halverwege de barkruk en de bus even op adem komen en dan … de bus in. Eenmaal 
in Boemeldonk aangekomen zetten we ons kampement gezamenlijk op. Waarna we de voorraden gelijk beginnen 
te plunderen. Want op een lege maag kom je niet ver. Zodra iedereen weer op krachten is gekomen pakken we de 
instrumenten op en laten we de omstanders onze kunsten horen. Na de optocht en nog enkele nummers breken we 
het kamp op om weer terug te keren naar ons mooie Wernhout.

Op de maandag is de hoogdag van carnaval in Wernhout. Eerst samen met de raad van Wernhout en Zundert pan-
nenkoeken eten en dan de optocht. Om er daarna samen  een feest van te maken. Op dinsdag rest ons alleen de 
ontnuchterende waarheid dat carnaval in Wernhout weer achter ons ligt. Maar geen nood want over 356 is het weer 
zover! 





MOPPEN
Wat is het toppunt van sadisme? Een helikopter met een schiet-
stoel.
 
Twee zakken cement staan wat te praten als het plots begint te 
regenen. “Oh nee, regen!” panikeert de ene. “Ah, da’s niet erg,” 
zegt de andere, “daar word je hard van…!”

Waarom heeft de paus een rode telefoon? Om mee te 
bellen! 

Kan jij hoger springen dan de Ei� eltoren?
Ja, want de Ei� eltoren kan niet springen!



MOPPEN
Wie gaat er als eerste slapen? Een krokodil of een konijn?
Een konijn, want die hoeft maar een paar tanden te
poetsen!

Waarom komt sinterklaas nooit bij de moskee?
Antwoord: Omdat hij dan teveel schoenen moet vullen.

‘Mama, ik heb een complimentje van de juf gehad’, zegt Jantje. 
‘Wat zei ze dan?’, vraagt zijn moeder. ‘Nou, de juf zei dat alle 
leerlingen su� erds zijn, maar dat ik de grootste ben!’





WOORDZOEKER








