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De mensen hebben het altied oaver een blauwe lucht. Blauw is een koele, rustige en 
neutrale kleur. Het werkt kalmerend en ver-
zachtend. Het opent de geest veur intuïtie, 
het is de kleur van sprookjes en fabels. 
Blauw is ook de kleur van de hemel. Het past 
allemaol goed bi’j een weerbericht. Rood 
activeert emoties en is de oerkleur onder de 
kleuren. Het is de warme kleur van liefde. 
A’j weinig energie hebt, kan rood een nieu-
we aanzet geven. Emoties die worden geasso-
cieerd met rood zijn kracht, macht, motiva-
tie en passie. De dominante voorkeur veur 
rood wiest op natuurlijk leiderschap. Wit 
wordt gezien als de kleur van de reinheid 
en zuuverheid. Wit hef een neutraliserende 
werking: geplaatst tussen felle kleuren lut het de werking van deze 

kleuren onaangetast. Rood en wit gemengd gif feest zodat de men-

sen zich wanen op een roze wolk. Roze is een warme intieme kleur die 

liefde en intimiteit oproept. Het kan zelfs het meest iezige karakter 

ontdeu’jen. Disse kleur geeft ontspanning, straalt vreugde uut en is 

vriendelijk. Het lik wel het Zillewoldse carnaval. 
De vraog blif natuurlijk, wat hef dit allemaol met het weer te maken?  

Niks natuurlijk maor ik vind het wel weer lief verteld.Goed gaon
Gerrit Vossers

Vol trots prese
nteren wij u deze versierde editie 

van de VP 2013. De r
edactie is de afgelopen m

aan-

den druk bezig geweest om u wederom een gewel-

dige VP te geve
n, als voorpret

 op het carnav
al.

In deze VP wordt u meegenomen naar de mooiste 

versierplekjes v
an ons Zillewold, vragen wij onze 

Prinsen en hun
 Adjudanten naar de beste versier-

tips, laten stra
atversierders u een blik geven op hun 

versierprestatie
s, geeft een ve

rsierde plattegrond u 

het beeld van ons versie
rde Zillewold tijdens de 

optocht op zon
dag én presente

ren de carnavals-

verenigingen h
un prachtig ver

sierde residenties. 

Vele foto's uit 
de archieven va

n de carnavals-

verenigingen g
even u een ind

ruk van het carna
val 

in Zillewold zoals het was en zoals he
t is.

Namens de hele redactie wensen wij u veel plezie
r 

met het lezen va
n de VP, de voorpret op h

et 

carnaval, de feestelijke carnavalsdagen en boven
-

dien geen ontsie
rende kater achteraf.

Met een versieren
de carnavalsgroe

t,

De voltallige re
dactie

Beste Vastelaovendpos 
lezers

Weer lief

zondag t/m dinsdag

02 t/m 04 maart

15 t/m 17 februari

07 t/m 09 februari

26 t/m 28 februari

11 t/m 13 februari

03 t/m 05 maart

23 t/m 25 februari

14 t/m 16 februari

27 februari t/m 01 maart

19 t/m 21 februari

11 t/m 13 februari
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ZILLEWOLD ALAAF!

Het carnaval de 

komende 11 jaar,

 zet de data alvast in de agenda!

jaar
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Beste Carnavaleske Zillewoldenaren,

WIE ZIJN ER VERSIERD?

Hoe hebben jullie  het versierd  Prins en Adjudant te 
worden?
Door de optocht al enkele jaren meer kleur te geven 
door een mooie wagen te bouwen.

Heb je al eens een blauwtje gelopen met 
carnaval? (A’j dan toch kleur bekent…)
Wie niet!?

Hoe zijn jullie aan je motto gekomen?
Kiek maor naor Metwaldus de 50e!

Hoe versier jij je pilsje tijdens carnaval?
Met twee vingers schuim.

Als jullie volledig de vrije hand kregen in het ver-
sieren van jullie Prinsen - en Adjudantenoutfit, hoe 
zagen jullie er dan uit?
Wat goed is hoef je niet te veranderen. 

Wat moeten jullie tijdens de carnaval allemaal ver-
sieren?
Heel Zillewold.

Welke carnavalist zou dit jaar eens extra versierd 
mogen worden?
De vrij gezellige Adjudant van Metwaldus de 50e :D.

Hoe versieren jullie het om alle carnavalsvierders in 
Zillewold een onvergetelijke carnaval 2013 te bezor-
gen?
Ut goeie kump niet altied in drieën. Vaak bu’j te bang 
om met héél Zillewold, in ‘n jaor as gin ander, de 
beuk erin te gooien, de pupkes te laoten dansen en er 
vooral veel KLEUR AN TE GEVEN!

Adjudant: Lars Tonis

Prins: Julius Reesing
Prinses: Linde Tangelder

Adjudant: Hessel D
isbergen

Adjudant: Pascal Croes

Prins: Wouter Evers

Laat je versieren

door de vP!

Bij deze versier vastelaovendpos vind je een 

vP-kroontje. Knip hem uit en draag hem 

tijdens het Zillewolds carnaval. Wie weet 

sta je er volgend jaar dan versierd op!

redactie vP

Hoe hebben jullie  het versierd  Prins en Adjudant te 
worden?  Door elk jaar carnaval te vieren, de Prin-
senBegeleidingsCommissie (PBC) enorm dronken 
te voeren, en ze vervolgens een brief te laten onder-
tekenen…….Om ons kun je niet heen toch? 

Wat is jouw beste openingszin ever ? 
P: Poekefotters Alaaf!               A: Zoenen?

Hoe zijn jullie aan je motto gekomen?
P&A: We zeggen het al jaren.

Hoe versier jij je pilsje tijdens carnaval?
P: Die haalt mijn Adjudant.   
A: Met de munten van de Prins.

Als jullie volledig de vrije hand kregen in het ver-
sieren van jullie Prinsen - en Adjudantenoutfit, hoe 
zagen jullie er dan uit?  Deze is wel lastig, maar we 
denken als Knabbel & Babbel of Peppie & Kokkie of 
Asterix & Obelix of toch maar Bassie & Adriaan. Wen 
d’r maor an, het is maar goed dat ze bij De Foekepot 
een styliste hebben. Dan zien we er tenminste goed 
uit!

Wat moeten jullie tijdens de carnaval allemaal 
versieren?   De Prins en Adjudant hoeven niets te 
versieren dat wordt allemaal voor ons gedaan. Maar 
als we toch mogen kiezen dan versieren we niet WAT  
maar WIE? 
En dat is natuurlijk onze eigen  Ivonne.

Welke carnavalist zou dit jaar eens extra versierd 
mogen worden?  Hier maken we maar 2 carnavalis-
ten van. Namelijk onze vrouwen voordat we het bij 
ze verprutsen.

Hoe versieren jullie het om alle carnavalsvierders 
in Zillewold een onvergetelijke carnaval 2013 te 
bezorgen?
P: Uit onverwachte hoek!
A: Wen d’r maor an!

Het gaat weer gebeuren! Wel of geen crisis, aftrekbaar of niet, tegen hogere BTW en lagere omzetten…..het carnaval in Silvolde gaat gewoon door.  Sterker nog…met meer horeca ondernemers, minder afgebrande restaurants, een langere optocht en  met meer bier dan vorig jaar starten we aan de carnavalscampagne van 2013.

Zillewoldenaren hebben ervoor ge-zorgd dat ’t Pakhuus volledig nieuw leven is ingeblazen. Met ongekende inzet, handigheid en saamhorigheid is Zillewold een nieuw theater rijker. Het Jeugdcarnaval zal de Rosenmontag voor de kinderen dan ook in het nieuwe ‘Ons Pakhuus’ organiseren. 
Restaurant Herberg Jan is helemaal opnieuw opgebouwd en omgedoopt tot Grand Café de Buurman. De Foekepot houdt haar pronkzittingen en leuke optredens in deze volledig vernieuwde residentie.
De vlaggetjes en ballonnen van De Metworst zijn dit jaar roder en witter dan andere jaren. De residentie van De Metworst, ’t Molen-tje, was al waar het moest zijn en biedt wederom een wervelend en afwisselend programma met de nodige live optredens.
Café ’t Centrum heeft alle vervelende muren uit de kroeg gehaald en de bar verplaatst om ruimte te bieden aan nog meer jongeren voor één van de leukste carnavalsdisco’s, georganiseerd door het Jeugdcarnaval.

Het carnavalsprogramma in Silvolde is voor iedereen, wel of geen lid van een vereniging, u bent allen van harte welkom! Het gaat weer gebeuren.....Carnaval in Zillewold.
De veurzitters van 
de drie carnavals-
verenigingen

Hoe hebben jullie  het versierd  Prins en Adjudant te 
worden?
P: Gewoon veel knipogen naar Rob Schuurman.
A: Thuis blijven zitten en wachten, wachten, 
wachten tot de telefoon gaat. Ik ben weken niet op 
straat geweest. Ik heb niet eens gezien dat er tegen-
woordig glasvezel in Zillewold ligt.

Hoe hebben jullie het motto bedacht/versierd?
P&A: Normaal wordt het motto door volwassen Prin-
sen altijd verzonnen, nadat ze veel bier op hebben. 
Maar dit blijkt na een goed glas ranja ook te werken.

Hoe zijn jullie aan je motto gekomen?
P: Ik ben een meisje. Mijn Adjudant is een jongen. 
Dus tistéénoftander!
A: Ik ben een man. En zoals elke man, moet ik ook 
luisteren naar de vrouwen. Ze stelt me dus steeds 
voor de keuze: tistéénoftander….

Hoe versier jij je favoriete drankje tijdens carnaval? 
P:Ik neem aan dat wij vrijgehouden worden door 
Prins Metwaldus en Prins Silvius. Een vrouw moet je 
waardig behandelen en haar eigen drankjes niet laten 
betalen.

Als jullie volledig de vrije hand kregen in het ver-
sieren van jullie Prinsen - en Adjudantenoutfit, hoe 
zagen jullie er dan uit?
P: Het maakt niet uit wat ik aantrek. Ik ben en blijf 
beeldschoon! Overbodige vraag…
A: Aangezien mijn Prinses beeldschoon is, maakt het 
niet uit wat ik aantrek. Ik sta toch altijd in haar 
schaduw. 

Wat moeten jullie tijdens de carnaval allemaal ver-
sieren? P: In ieder geval de zitmaaier van mijn vader.

Welke carnavalist zou dit jaar eens extra versierd 
mogen worden?
A: Als een carnavalist extra versierd moet worden, is 
dit geen goed teken. Dat betekent dat hij of zij zich 
niet genoeg versierd heeft en daarom geen carnava-
list genoemd mag worden. Snap je?

Hoe versieren jullie het om alle carnavalsvierders in 
Zillewold een onvergetelijke carnaval 2013 te bezor-
gen? P&A: Gewoon met z’n allen samen carnaval vie-
ren! Want anders zwaait er wat! Dus tistéénoftander! 

:

 
info@paperclipsilvolde.nl
www.paperclipsilvolde.nl

Prins Bernhardstraat 5
7064 GC Silvolde
(0315)323160
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NET NIET

Dat niet elke vrouw zich laat versieren, be-

wijst deze foto. De vrouw in kwestie heeft 

meer aandacht voor de eerste prijs van CV 

De Foekepot, dan voor de versierder op de 

achtergrond. Volgens anonieme bron was 

deze schilder iets te opdringerig, omdat hij 

liever met een kwast zwaait dan met een 

slinger.

VERSIERPLEK: DE PLAKKENBERG

Op deze versierplek adviseren wij u voorzichtig om te gaan met het te ver-

sieren object. Richt uw vizier alleen op leraren, leraressen, de congiërge of 

de schooldirecteur. Alle andere objecten zijn minderjarig en kunnen u in een 

lastig parket brengen. U zult dan uw versiertrucks moeten uitvoeren met een 

blokje zeep in een gesloten inrichting. Één kanttekening: Deze inrichtingen 

zijn niet gemengd.

MAKKIE GEET STEVIG

Marco Kraan, de linker helft van het duo Makkie veur 

Ruud, is gesignaleerd met Camiel Steverink, de rechter 

helft van het duo Donders Stevig.

Gezien de uitdrukking van Camiel en de blijdschap van 

Marco, is men de fase van het versieren al ver voorbij. 

Hun partners Roger en Rob waren niet voor commentaar 

bereikbaar. Al gaf Roger te kennen aan Marco: “I’j kunt 

mien tralalalala…”

VERSIEREN MAAR!

Versieren is een uitdagend vak. Je kunt er helaas geen studie voor volgen. Het kan dus wel eens 

gebeuren dat je plots met heel iets anders op de proppen komt dan gepland. Je zat te azen op die 

blonde gozer, maar van die donkere belde je het 06-nummer. In een donker steegje dacht je 

eindelijk die machtig mooie dame te kunnen kussen, maar waarom voel je dan een baard? Op deze 

twee pagina's tref je verrassende stelletjes aan die elkaar (per ongeluk?) versierden afge-

lopen carnaval. Vergeet niet dat Zillewold ook vele mooie plekjes telt die zich prima lenen om jouw 

geliefde eens diep in de ogen te kijken en te versieren zoals alleen een 
échte VP lezer dat kan!

ERG BOEIEND
Dhr. Kees M. uit S. zag het wel zitten toen hij werd aange-sproken door twee aantrekkelijke agentes. Hij dacht deze wetsdienaars te kunnen versieren door middel van zijn onweerstaanbare blonde lokken. Tot zijn grote verbazing werd hij echter versierd met twee handboeien. De dames waren weer snel vertrokken. Zij waren niet op zoek naar hem, maar naar zijn tweelingbroer Dhr. Daan M. uit S. Dhr. Kees M. werd de gehele carnaval gesignaleerd met vochtsporen op kruishoogte. Urineren met twee geboei-de handen op je rug gaat blijkbaar niet samen.

VERSIERPLEK: ‘t MOLENTJE
De catacombe van ’t Molentje leent zich uitstekend als stiekem versierplekje. Om het onderlinge lengteverschil te compenseren biedt deze trap de ideale oplossing. De tijd van rugklachten is voorbij. Mocht u echter een blauwtje lopen, dan kunt u zich meteen vervoegen bij de kegelbaan. Dit geeft u de kans alsnog een strike te scoren.

VERSIERPLEK DE PLUS

Op deze plek valt veel te versieren. Het is 

een komen en gaan van gehuwde en onge-

huwde huisvrouwen. Om verwondingen te 

voorkomen, adviseren wij u hoofdzakelijk de 

ongehuwde huisvrouwen aan te spreken. De 

gehuwde versie heeft de mogelijkheid om met 

menig artikel uit te halen, zoals een bevroren 

haan, een bak bier of de gehele kar. Mocht uw 

versiertruck zijn geslaagd, vergeet dan niet 

naderhand naar de voetbalplaatjes te vragen.

VERSIERPLEK:

DE SPRANK

Als u sprankelend wilt versieren, 

dan is De Sprank de uitgelezen 

plek hiervoor.Het gebouw kan zelfs 

gebruikt worden om overdekt te 

versieren. Spontaan versieren is 

hier niet mogelijk, aangezien er 

eerst een afspraak moet worden 

gemaakt met de beheerder van dit 

verenigingsgebouw. Wees wel zo 

scherp, dat u het te versieren object 

gelijktijdig inplant met de zaalhuur. 

Anders keert u op een minder spran-

kelde manier weer huiswaarts.

VERSIERPLEK: MARIAGROTDe Mariagrot in Zillewold is een versierplek voor 

diegenen die graag een gokje wagen. Vanwege de 

aanwezigheid van Maria zult u denken dat op al uw 

versiertrucks een zegen zal rusten.
Toch moeten wij u waarschuwen voor een onver-

wachte wending binnen uw relatie. Want waar 

Maria is, wordt nogal eens onbevlekt ontvangen.

PRINSHEERLIJK VERSIEREN

Prinsen worden al versierd met diverse onderscheidingen. 

Afgelopen carnavalsjaar deed zich een nieuw fenomeen 

voor. Prins Silvius en Prins Metwaldus werden door elkaar 

versierd. Al innig zoenend werden zij gesignaleerd. Als dit 

een statement was voor Totaalcarnaval, dan vragen wij 

ons af waar de Jeugdprins was?

JONG GELEERD

Deze jonge heer gebruikt een nieuw soort versiertechniek. Hij valt de jonge 

meiden stiekem aan in hun rug, door ze vervolgens te versieren. Zoals de 

foto toont, heeft het volgende slachtoffer zichzelf voorzien van vleugeltjes. 

Hiermee dacht ze sneller op de vlucht te kunnen slaan voor deze kaper. Dit is 

helaas niet gelukt. De jongen is inmiddels doorverwezen naar bureau HALT.
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UUT D N OLDE DOOS

Riet van der Ke
mp

Alois Helming

Waar is die tijd gebleven?

Was vroeger alles beter? Dat den-

ken we vaak in crisistijd. Dus grab-

belen we weer eens in ons overvolle 

VP-archief om te kijken of iedereen 

er in het verleden vrolijker uit zag. 

Grijp naar je leesbril en druk je neus 

tegen het papier. Kijk of alle ge-

zichtjes op vrolijk staan. Grote kans 

dat iedereen plezier heeft, want één 

ding is niet veranderd: 

“Carnaval vier i’j in Zillewold!”

Net als voorgaande jaren kan de 

Wie versiert hier wie?

Waarschijnlijk weten

Ronald Bolk,

Patrick Renting,

Ronald Nusselder,

Dinand Reesink,

Casper Mijnen,

Erwin Veenhuizen

Gerard Strikwold,

Gertjan Smithuis en

Ronald Mijnen

hier meer van.

Een groep kinderen op het Marktplein, 
ruim 30 jaar geleden. Wij denken er er 
paar te herkennen:  Alexandra  & Jeroen 
Liebrand en Johan Massop, u ook? 

Loop de pôst d’r niet uut  was het motto van  Casper 

Gerritsen en Theo Jansen in 1990. Juliette Lohschelder, 

Anouska ten Have, Bianca ten Have, Mieke Colenbran-

der, Iris Tenback & Esther Kampshof sierde de boel 

toen op als dansmarietje! 

Leuk dat Olde 
Wievenbal moar 

dizze keerls 
wetten niet 

wiens echtge-
note hier

zit, of versieren 
Bertus Helming 
en Ben Berend-

sen hier een 
vremd wief?

.

redactie helaas niet alle namen recupereren, dat 

zal misschien te maken hebben met wat geheu-

genverlies door het intensieve carnavalvieren 

hetgeen de VP redactie gewend is te doen…
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d n optoch kump!.

A’J ’T OAVER VERSIEREN HEBTHet zal ow niet ontgaon zun, het motto van disse Vastelaovendpos is ‘versie-
ren’.  En wat is er now versierderiger dan de Zillewoldse optocht? Ik persoon-lijk zol  ’t niet wetten. De optocht wurdt dit jaor gehollen op 10 februari en begint um 14:11 uur. A’j 
ondergedompeld wilt worden in versiering, versierders, versiersels en nog 

meer versierdingen dan mo’j absoluut kommen kieken. I’j ziet alle kleuren van 
de règenboog voorbi’j kommen. I’j hoeft ow eiges niet te versieren, i’j hoeft 

ow eiges niet te laoten versieren (al is dat wel toegestaan deur de jury) maor 
i’j moet ’t wel zien te versieren da’j d’r  bi’j bunt.

VEUR DE NIET PLATLAEZERS: DE OPTOCHT KOMT!

AAnkomende zondAg, 10 februAri, 14:11 uur

ROUTE OPTOCHT

Markt, Ulftseweg, Boterweg, 

St. Clarastraat, Roomberg, Lichten-

bergseweg, Jachtlaan, Kwartelstraat, 

Boterweg, Pr. Beatrixstraat, Kon.

Julianastraat, Pr. Bernhardstraat, 

Schoolstraat, Mgr. Nolenstraat, 

Thorbeckestraat, Dr. Dreesstraat, 

Pr. Bernhardstraat, Markt. 

DEZE DEELNEMERS KUNT U IN IEDER GEVAL BEWONDEREN!

GROTE WAGENS
De KKP:     Wi’j gaon veur gold!

De schoenveters:  Na 11 jaor bouwen wi’j nog luchtkastelen

De (on)wiezen uur ’t oosten: Underkoffer in Nederland

CV De Foekepot:  Silvius goes back to school

DwarZ:   Partyanimals

De Berkenlaan:  Van zwembad tot aquarium

KLEINE WAGENS

De Brandweer:  Blijf van de hulpverleners af

De Sponskes:   4 dagen carnaval, wi’j stampen deur

De Rooie Vogels:  Wi’j trekken de knip

De Freddies:   Wi’j geven kleur an ’t bier 

De Tomatenplukkers:  Wieg, baby’s

LOOPGROEPEN
KroezenhØkers:  Ons Pakhuus

CV De Foekepot-lopers: Back to school

MUSIC MEASTRO, SILENCE PLEASE....Er zijn reglementen voor wagen-
bouwers, dat zal geen enkele 

ervaren wagenbouwer vreemd in 
zijn oren klinken. Een regel is dat  
de muziek op de wagen niet zo 

hard mag zijn, dat het publiek on-
der de 15 kilo van de stoep wordt 

geblazen. Daarnaast geeft de jury 
de voorkeur aan carnavaleske 

muziek. Voor meer informatie zie 
www.jeugdcarnavalsilvolde.nl.

iesseler 
       interieur

uw maatwerkspecialist

keukenstafels

slaapmeubels

kantoorinrichting kasten

winkelinterieur

en veel meer

Vestigingsadres: 

Ulftseweg 83a 

7064 BC silvolde

Postadres: 

Prins Bernhardstraat 33

7064 gd silvolde

t: 0315 • 341 145 

F: 0315 • 341 171 

i:  www.iesseler.nl

e: info@iesseler.nl

10Iessler Adv 60x45.indd   1 29-09-2010   22:59:04

Voor algemene informatie:

www.kozijntechniek.nl
Voor prijsopgaves bel gratis: 

0800 02 02 023 

Studio Wijkamp grafisch ontwerp & communicatie

Thorbeckestraat 21  7064 HC  Silvolde  (0315) 342 350 
06 202 18 631  info@studiowijkamp.nl  www.studiowijkamp.nl

Geef uw communicatie 
een eigen gezicht!

3,99
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W.V.T.V.P.K.

Alcoholbeleid Carnavalsdisco

Ook dit jaar wordt er door Het Jeugdcarnaval de altijd gezellige carnavalsdisco georganiseerd 

voor de jeugd vanaf 14 jaar. Deze middag vindt plaats op Rosenmaondag in Café ‘t Centrum. 

Een locatie waar een feestje al gauw een FEEST wordt! En om een FEEST voor iedereen een 

FEEST te houden zal Het Jeugdcarnaval een alcoholbeleid toepassen. Dit in het kader van de 

verschillende aanwezige leeftijdscategorieën. Men krijgt bij binnenkomst aan de hand van de 

leeftijd wel of geen polsbandje omgedaan (geldige legitimatie is dus verplicht). Dit staat voor 

het volgende: geen polsbandje: leeftijdscategorie tot 16 jaar. Geen alcoholhoudende dranken. 

wel een polsbandje: leeftijdscategorie vanaf 16 jaar. Licht alcoholische dranken (bier/wijn). 

Iedereen dient zich tevens aan de regels te houden zoals aangeplakt bij de entree en is na te 

lezen op www.jeugdcarnavalsilvolde.nl

CARNAVAL IN DE KERK….NIKS MIS MEE!
Wat hebben carnavalisten en kerkmensen gemeen? Ze geloven in het goede leven! Ze 
maken van het leven een feest! Dat dat soms mis gaat nemen ze op de koop toe! Het zet ze er juist toe aan om er een schepje bovenop te gooien!

Deze gedachten maken, dat je carnaval in de kerk kunt vieren. 

En dat je in de kroeg iets kunt hebben van: waaauw… zo moet 

het er in het paradijs  aan toe gaan!
Niet voor niets zingen we in dat bekende lied ‘Nie neulen, 

nie drammen’: wie kan ’t mien vertelle waor d’n himmel is? 

We vieren het antwoord!
Zaterdag 9 februari om 11 minuten voor 5 ’s middags is het 

weer zover: alle carnavalisten van De Foekepot, De Metworst 

en  Het Jeugdcarnaval en ook alle loslopers kunnen de teugels 

van het voorbereiden op het Feest der Feesten even laten 

vieren. Iedereen is welkom in de Mauritiuskerk om liturgisch én 

carnavalesk of – zo je wilt – carnavalesk maar ook liturgisch het 

Carnaval te beginnen. ‘Zorreg dat je erbij bent’, de ‘carnavals-

mis’ mag je niet missen…! Het gaat er anders aan toe, dan je van vroeger…, van de ge-

wone ‘missen’ misschien nog kunt herinneren…. Artiesten van 

eigen Zillewoldse bodem beklimmen de trappen van het altaar, 

dansend, zingend, toeterend en wel! ‘Wi’j geeft d’r kleur an!’, 

daar kun je op rekenen. En dat alles in een ‘programma’ van 

Woord en Gebed, stilte en overweging. Hoe dan ook… 

‘Wen d’r maor an’!
Carnaval… de wereld effe anders dan anders… of misschien zo-

als die hoort… Is dat niet wat we vieren, drie dolle dagen lang? 

Ik geloof, dat Onzelieveheer met ons meeviert. En daar is toch 

niks mis mee!
Misschien wel tot de 9e van de 2e… Dat maakt samen 11!

Mooie dagen, alaaf!
Pastor Guus

WAAR IS 
DE KLEURPLAAT?

De kleurplaat wordt niet meer in de 

Vastelaovendpos gevouwen, maar wordt 

uitgedeeld op de basisscholen in Silvolde. 

Mocht je nog 
niet naar scho

ol gaan of 

op een andere school zitten, kun je de 

kleurplaat downloaden via de site van He
t 

Jeugdcarnaval, De
 Metworst of De F

oekepot. 

De kleurplaten z
ijn ook verkrijgbaar bij D

e 

Welkoop en De Pa
perclip. Tijdens de op-

tocht kun je de kleurplaat inl
everen bij d

e 

inschrijfbali
e op de markt.  

Wagenbouwers Berkenlaan
Voor de wagenbouwers van de Berkenlaan wordt het een heel speciaal jaar. 
Er zijn 2 bouwers die hun 25 jarig jubileum ‘wagenbouw’ vieren, namelijk Jan Onstein 
en Michel ten Have. Jan is al 80 jaar maar nog elke zaterdag rond carnavalstijd present 
bij de fam. Sprenkelder in de schuur. Jan is erg goed in het pappen en nathouden van 
het plakwerk en beletteren van de borden. Michel woont in Nijmegen, komt trouw 
elke zaterdag tijdens het bouwen van de wagen terug naar de Achterhoek om zijn 
aandeel aan het bouwen te leveren. Hij neemt het uitdenken,schilderen  en het “gaas-
werk” voor zijn rekening.

GREMARO Meubelen
Automobielbedrijf TEN HAVE Silvolde

Zalencentrum JAN ter VOERT Megchelen
Bouwbedrijf KLANDERMAN BV Varsseveld

VAN BALVEREN Tweewielers
Van DAM verhuis/transportbedrijf
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WIJ VErSIEREN ER OP LOS!
De Zillewoldse optocht is één van de grootste in de regio. Betrouwbare bronnen hebben 

het over meer dan 12.500 bezoekers en dat op een bevolking van 5.500! Dat komt 

natuurlijk door de prachtig versierde straten. De toeschouwers worden als het ware ver-

sierd door de straat, ze gaan op in een bont sch
ouwspel en beneveld door de 

kleuren zien zij een optocht als geen
 ander.

Dat men niet voor niets de straat versiert, willen we op deze pagina ook even onder de 

aandacht brengen. Het straatversieren leg
t je namelijk géén windeieren. Ooit heeft de 

Pr. Beatrixstraat de 1e plaats versierd en dat leverde hen de gouden beker, een inmid-

dels lege fles Jägermeister en de eeuwige roem op. Zij dagen nu de andere Zillewold-

se straten uit hun niveau op te evenaren. De redactie van de VP daagt de straten uit het 

niveau te overstijgen.

PRINS BERNHARDSTRAAT
Wat valt er in jullie straat zoal te versieren?  

Lichtmasten en prachtige clownsborden met de 

rood, geel en groene vlaggen voor in de tuinen.

Waaròm versieren jullie de straat? (is-ie niet 

mooi genoeg?)
Als hoofdweg van de carnavalsoptocht mogen 

we niet onder doen voor de rest.

Wat versieren jullie het liefst?
Mooie buurvrouwen.

Wat is jullie leukste versiertip tot nog toe?

Doe eens gek met kleuren en ballonnen.

Welk drankje mag niet ontbreken tijdens het 

versieren?
Saai, maar toch een heerlijk pintje en de snaps.

Welke zin gebruiken  jullie om met versieren te 

beginnen?
 Laten we er weer wat moois van maken.

Is het versieren wel eens uit de hand gelopen?

Dat houden wij binnen de Prins Bernhardstraat.

Hebben jullie weleens tegenslagen?
Tegenslagen kennen we niet, wel uitdagingen.

Wat zouden jullie willen zeggen tegen de stra-

ten die niet versierd zijn?
Jullie weten niet wat jullie missen het is een ge-

zellige dag voor de gehele familie!!!

ULFTSEWEG
Wat valt er in jullie straat zoal te versieren?Naast de alleenstaande vrouwen en mannen ook de alleenstaande huizen.Waaròm versieren jullie de straat? (is ie niet mooi genoeg)?

Wij hebben een prachtige straat  maar met de carnaval mist het net die hoepels en de 

vlaggen en daar doen we wat aan. En natuurlijk ook omdat we van mekaar houden.Wat versieren jullie het liefst?Wij maken hierin geen onderscheid, wij versieren de hele boel.
Op welke muziek versieren jullie het lekkerst?Nick en Simon. 
Wat is jullie leukste versiertip tot nog toe?Doe het met zoveel mogelijk mensen samen.Welk drankje mag niet ontbreken tijdens het versieren?

Geen enkel drankje.
Welke zin gebruiken  jullie om met versieren te beginnen?
A JE TO buurmannen/- vrouwen. (= “dat is het” – buurman & buurman (red)). 

Is het versieren wel eens uit de hand gelopen?Nee we houden het strak in de hand.
Hebben jullie wel eens tegenslagen?Jawel!!

Wat zouden jullie willen zeggen tegen die straten die 
niet versierd zijn?Jammer !!

HEUVELSTRAAT
Wat valt er in jullie straat zoal te versieren?  
Bij ons in de straat versieren we van lantaarn tot lantaarn en kruislings over de weg en 

van huis naar de tuinmuurtjes.Waarom versieren jullie de straat? (is-ie niet mooi genoeg?)

Wij versieren de straat omdat we het leuk vinden en het brengt saamhorigheid in de straat.

Wat versieren jullie het liefst?Wij hebben geen voorkeur voor het liefst.Op welke muziek versieren jullie het lekkerst?
Op de carnavalskrakers.
Wat is jullie leukste versiertip tot nog toe?
Wij hebben heel veel carnavalskoppen en ook 4 heel grote koppen. Het is leuk dit met de hele straat te 

maken.  

Welk drankje mag niet ontbreken tijdens het versieren?
Het biertje gaat er met de carnaval wel in, maar met mate. Wij hebben één bewo-

ner die maakt altijd een pan erwtensoep en dat smaakt heerlijk na het versieren.

Welke zin gebruiken  jullie om met versieren te beginnen?

“Mensen we maken er weer iets moois én een gezellige dag van”.

PRINSES BEATRIXSTRAAT

Wat valt er in jullie straat zoal te versieren?  

In onze straat versieren wi’j vooral de vrouwen

Waaròm versieren jullie de straat? (is-ie niet mooi genoeg?)

Wi’j versieren de straat umdat jullie dat niet veur ons doen.

Wat versieren jullie het liefst?

Zoals wi’j in vraog 1 al zei’jen:”Wi’j versieren de vrouwen ’t liefst!”

Op welke muziek versieren jullie het lekkerst?

Mik nie uut as ut maor hoempapamuziek is.

Wat is jullie leukste versiertip tot nog toe?

Versier bi’j voorkeur met Apfelcorn en bier, dan is succes verzekerd.

Welk drankje mag niet ontbreken tijdens het versieren?

Dat bedoelen wi’j, versier met Apfelkorn…Dan kom i’j nog tut de 1e 

plaats.

Welke zin gebruiken  jullie om met versieren te beginnen?

Waor is de koffie?

Het is al jarenlang een traditie om de straten te versieren!

BOTERWEG
Wat valt er in jullie straat zoal te versie-

ren? 
Alles wat we tegenkomen versieren we, 

dus pas maar op!

Waarom versieren jullie de straat ? 

Het is een prachtige straat alleen met 

carnaval poetsen we hem extra op.

Wat versieren jullie het liefst?

Wat ik al zei alles wat er te versieren valt.

Op welke muziek versieren jullie het liefst?

Ja als het maar met carnaval te maken 

heeft, maar het liefst met tateme.

Wat is jullie leukste versiertip tot nog toe?

Blijf bij elkaar in de buurt, smeer op tijd je 

keel, eet op tijd wat en houd de moed erin 

alleen weten we niet waarin en daar kun je 

dan druk mee zijn.

Welk drankje mag niet ontbreken tijdens 

het versieren?
Precies welk drankje niet, ik zou het niet 

weten want op zo’n dag komt er van alles 

voorbij.

Welke zin gebruiken jullie om met versie-

ren te beginnen?
Goeie zin natuurlijk. Ha ha! 

Ettensestraat 19 
Postbus 112  
7060 AC Terborg

tel:  0315 – 32 37 36 
fax: 0315 – 32 84 47

info@terborgse-wijncentrale.nl www.terborgsewijncentrale

Voor al uw dranken, horeca- en kantine benodigdheden!

DRANKENHANDEL
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20:33 uur   Olde Wievenbal & herenvertier
         ’t Centrum | €3,50
 
15:30 uur    Opening carnavals weekend | Markt
20:11 uur     Pronkzitting De Foekepot | DE BUURMAN

16:49 uur      Kerkviering | Mauritiuskerk
20:11 uur      Pronkzitting De Foekepot | DE BUURMAN
20:11 uur      Metworst feestavond  | ‘t MOLENTJE

14:11 uur        Grote Carnavals Optocht 
16:11 uur Familiecarnaval Metworst | ‘t MOLENTJE | Entree gratis
16:11 uur Familiecarnaval Foekepot | DE BUURMAN | Entree gratis
20:41 uur Disco voor jeugd v.a. 16 jaar | ’t Centrum | entree €6,-
 

10:41 uur Frühshoppen met ontbijt | De buurman | Entree €5,- [kinderen <12 jaar gratis]
13:11 uur  Villa Alaaf, kindercarnaval | Ons Pakhuus | Entree Gadget of €4,- [kinderen gratis]
13:41 uur Malle Metworst maandag | ‘t Molentje | entree gratis
14:11 uur Rosenmontagparty  | ‘t Centrum | Entree gadget of €4,- 

11:11 uur      Oud Hollandse spelen | ‘t Centrum13:30 uur    Frühshoppen | ’t Centrum21:00 uur    spätshoppen | ‘t Centrum00:00 uur   Bacchus verbanden | ‘t Centrum

Olde Wievenbal: De Paperclip en de Welkoop De Foekepot: De Paperclip en de WelkoopDe Metworst: De Welkoop en ‘t MolentjeHet Jeugdcarnaval: De Paperclip

‘t Molentje

Zaterdag
grandiose 

feestavond M.M.v. Hike
 

Zondag
Metworst 

faMiliecarnaval Met

perfect sHowband
 

Maandag

Malle Metworst Maandag 

M.M.v. perfect sHowband, dj rob spijker 

en de gebroeders ko

 

“Ons Pakhuus” 

Villa
 alaaf! maandag 13:11 

uur

Dansmarietjes, 

kinder acts, 

live band en 

2 doorgedraaide artiesten

OLDE WIEVENBAL (nu ook herenvertier)

vanaf 20:33 uur herenvertier bij gré in de berghut

vanaf 20:33 uur tiroler feest voor de dames in de kroeg

PROGRA MMA

DoNDERDAg

vrijdag

zaterdag

zonDAg

Maandag

DINSDAg

kaartverkoop

totaal

JEUGDDisco met DJ’s

Zondagavond 20:41 uur  v.a. 16 jaar

maandagmiddag 14:11 uur

MENU DE BUURMAN
De Kok beveelt aan: 

Aperitief: 

Pronkzittingen op vr & za

Hoofdgerecht: 

zo: Optochtparty met livemuziek: 

Shirly & Jason

Toetje: 

ma: Frühshoppen met ontbijt

‘t Centrum

zaterdag
13:30 uur     FOEKEPOTPL+SMIDDAG | DE BUURMAN

14 15



Kijk op: www.symbus.eu

“Symbus 
haalt medewerkers 

uit de file”
Volop carrière 

mogelijkheden in de 
Achterhoek.

Symbus_Advertentie_VP.indd   1 21-12-12   15:24

Groot 
assortiment aan 

Carnavals  
kleding

 Groot 
assortiment aan 

Carnavals  
accessoires
Silvolde:
Ulftseweg 126 - 7064 BG  Silvolde
Tel: 0315-32 35 10

Didam:
Parallelweg 17 - 6942 EJ  Didam
Tel: 0316-22 88 20

www.het-molentje.nl
Wij wensen u allen een heel fijn karnaval!

Veur gezelligheid en                                        Kom naor ‘t Mölleke,
plezier met ut karnaval.                                  daor is ut altied bal!

 Drie dagen live muziek , met op zondag en maandag gratis entree


