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Goed gaon

Gerrit Vossers
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‘t weer

zondag t/m dinsdag
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
23 t/m 25 februari

Colofon
Redactie Vastelaovendpos:

Patrijsplein 63, 7064 EC Silvolde,

telefoon 0315-325338, e-mail: hipa.tuenter@live.nl.

De Vastelaovendpos is een gezamenlijke uitgave van 

‘De Metworst’, ‘De Foekepot’ en ‘Jeugdcarnaval’.

Redactie: Denise Berendsen, Maud Kolks, Sandra Kolks, 

Patrick Kramer, Anouk Roes, Paula Tuenter en Erwin Visser.

Ghostwriter: Remco van Aken. 

ZILLEWOLD ALAAF!

Het carnaval de 
komende 11 jaar,

 zet de data alvast in de agenda!
jaar
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

NameNs de drie Voorzitters VaN het zillewoldse CarNaValhet verenigingsleven in zillewold mag zich verheugen op een heel actieve bevolking. wij als carnavalsverenigingen; de metworst, het Jeugdcarnaval en de Foekepot zijn ook trots op onze vrijwilligers. zij zetten zich jaar na jaar in om carnaval in zillewold mogelijk te maken. Carnaval is een feest dat men-sen verbindt, alle lagen van de zillewoldse bevolking hebben er gezamenlijk plezier van.
de metworst heeft weer een prachtig programma samengesteld voor jong en oud. de rood-witten maken er al jaren een gewoonte van om op de zater-dagavond voor de jongeren een supergezellige dansavond te organiseren. Niet alleen voor de zillewoldse jongeren maar ook uit omliggende dorpen komen de jonge carnavalisten er massaal op af.
het Jeugdcarnaval organiseert al sinds jaren op zondag de grote zillewoldse optocht welke elk jaar lijkt te groeien. de ene keer met meer grote praalwa-gens dan ooit en de andere keer met nóg meer loopgroepen. de vrijwilligers van het Jeugdcarnaval verzetten veel werk rondom de carnavalszondag, de jeugdmiddag op de maandag en natuurlijk de pronkzitting van en voor de jongste carnavalisten.

de Foekepot viert volgend jaar het 55 jarige jubileum en daarmee het 55-jarig bestaan van het zillewoldse Carnaval, maar dat is pas volgend jaar. eerst op de vrijdag- en zaterdagavond als vanouds de prachtige pronkzittingen en een spetterende party na de optocht. Vergeet ook de brunch op maandagochtend niet.
Uit respect voor de oudere bewoners, zij die het carnaval jaren geleden op de kaart hebben gezet, trekt de Foekepot iedere zaterdag na het carnaval nog eens alles uit de kast om hen een prachtige FoekepotPl+smiddag te bezorgen. de blijdschap die je daarvoor terug krijgt is onbetaalbaar.
al met al is het zillewoldse Carnaval in volle bloei, in een tijd dat veel om ons heen juist soberder is en zuiniger aan moet en de natuur kaal en koud is. dit maakt ons trots om voorzitter te zijn van het totaalcarnaval in zillewold.

alaaf, namens:

Peter Pruijn, de metworstrob schuurman, het JeugdcarnavalBerry helming,  de Foekepot
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‘t weer

ZILLEWOLD ALAAF! Hoogheden

In welk seizoen zijn jullie voor deze functie gevraagd?
Hiervoor is een strikte geheimhouding natuurlijk, dus 
laten wij het houden op het voorseizoen.

In welk seizoen zouden jullie het liefst carnaval 
vieren? Februari of maart is de perfecte periode, de 
rest van het jaar is er al van alles te doen in Zillewold.

Is jullie kleding geschikt voor dit carnavalsseizoen? 
De kleding van Prins Carnaval en zijn Adjudant zijn 
toch altijd goed voor het carnavalsseizoen? 

In welk seizoen hebben jullie elkaar ontmoet?
In het voorjaar van 1977, op het moment dat Met-
waldus zijn ogen open deed zag hij zijn Adjudant, wi’j 
bunt dus al zo’n 36 jaor an elkaar verslingerd.

Is jullie humeur seizoensgebonden of –gevoelig? 
Seizoensgebonden niet, echter na een mooie carna-
valsavond kan het de ochtend daarna wel eens wat 
minder zijn.

In welk seizoen hebben jullie het motto bedacht ? 
Tijdens het kermisseizoen onder het genot van 
een…….

Zijn jullie drankjes seizoensgebonden?  Absoluut niet, 
in de zomer houdt het ons koel, in de winter houdt het 
ons warm, in de lente en herfst komt het ook hele-
maal goed. Wi’j bunt now eenmaol verslingerd an een 
lekker biertje of Malibuutje.

Wie ga je tijdens deze carnaval een sei”zoen” geven?
Tijdens de Prinsenpresentatie hebben wij er al een 
hoop gehad, dat was echter in de herfst, in maart 
hebben wij weer een nieuw seizoen, dus…. Kom maar 
op, wi’j bunt d’r an verslingerd.

Adjudant: Arjan Gregoor

Prins: Sander Klomberg

Prins: Ramon Schwartz

Adjudant: Ben Be
rendsen Adjudant: Joost van Dijk

Prins: Robin Egging

In welk seizoen zijn jullie voor deze functie gevraagd? 
Door de PBC (Prinsen Begeleiding Commissie) is het 
vanwege de vertrouwelijkheid van het hele be- en 
toenaderingsproces (van oud hoogheden en toekom-
stige hoogheden) verboden, mededelingen te doen 
aangaande deze processen.

In welk seizoen zouden jullie het liefst carnaval 
vieren?  In het hoogseizoen, want dan is het lekker 
druk.

Is jullie kleding geschikt voor dit carnavalsseizoen? 
Voor buiten wel, voor binnen veel te warm.

In welk seizoen hebben jullie elkaar ontmoet?
In het sloopseizoen.

Is jullie humeur seizoensgebonden of –gevoelig?  
Geen van beiden, we hebben altijd goede zin.

In welk seizoen hebben jullie het motto bedacht ? 
In het praotseizoen,want daor krie-j praot van!

 Zijn jullie drankjes seizoensgebonden?  
Ja: Wintervorst
       Herfstbok
       Lentebok
       Zomergoud 
       Maar Heineken van De Buurman is ook goed.

Wie ga je tijdens deze carnaval een sei”zoen” geven? 
We geven iedereen een geweldig carnavalssei”zoen”.

In welk seizoen zijn jullie voor deze functie gevraagd? 
In het voetbalseizoen 2013-2014

In welk seizoen zouden jullie het liefst carnaval
vieren? Het liefst in het winter-, lente-, zomer- en 
herfstseizoen. Carnaval is zo leuk, dat we dit gewoon 
het hele jaar moeten vieren! Onze moeders zijn kos-
tentechnisch niet zo blij met dit antwoord.

Is jullie kleding geschikt voor dit carnavalsseizoen?  
We hadden mooie kleding. Maar in deze zachte winter 
denken wij dat we zelfs wat van onze kleding uit moe-
ten doen in verband met de kans op oververhitting 
van ons lichaam.

In welk seizoen hebben jullie elkaar ontmoet?
Voor de meiden: In seizoen 24 van Goede Tijden 
Slechte Tijden.

Is jullie humeur seizoensgebonden of –gevoelig?
 Ons humeur is seizoensgebonden. Dit seizoen wor-
den we namelijk knap chagrijnig van De Graafschap.

In welk seizoen hebben jullie het motto bedacht ? 
Deze vraag zou verboden motten worden.

 Zijn jullie drankjes seizoensgebonden?  
Als wij onze drankjes dit seizoen niet opdrinken, dan is 
de prik d’r wel uit.

Wie ga je tijdens deze carnaval een sei”zoen” geven? 
Gezien de kans op bacteriële infecties zien wij af van 
deze activiteit.
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carnaval het jaar rond
Carnaval vier i-j in Zillewold, dat weten we. De gemiddelde Zillewoldse carnavalsvierder is echter zo 

intensief met het carnaval begaan, dat hij en zij ook op andere momenten van het jaar het carnaval 

niet los kan laten. Tijdens ieder seizoen van het jaar is er wel gelegenheid om je carnavalsvleugels uit 

te slaan en te acteren alsof het gew
oon carnaval is, op de tafel springen tussen de Jeugdgroene lente-

blaadjes, zo Foekepotblauw als een tientje aan het zomerse zwembad of met het Metworstschaamrood 

op de kaken, als je een slippertje maakt in de winter. Het Zillewoldse carnaval is van alle tijden!

In de onvoorspelbare jungle...
In elk seizoen is het in de jungle fantastisch carnaval vieren. Kleurrijker kan bijna niet. Een diversiteit van kleurrijke giftige slangen, waaronder de oranje Gardena-slang. Vogels met veren-partijen zo kleurrijk als het palet van Vincent van Gogh.

Pas echter goed op voor carnavalverpestende tijgers. Wees op uw hoede! Toch hoeft carnavalsvierder Frank op deze foto niet te vrezen voor zijn leven. De tijger heeft  namelijk net gegeten. Hoe weet de redactie dat? Zijn vriendin Joyce ontbreekt op de foto...

In de uItputtende 

zomerse hItte...

Met een polonaise van kamelen is de carnaval-

sfeer al gauw aanwezig. Als dan ook nog eens 

de klanken van André van Duin en zijn hit “Er 

staat een kameel in de gang” door de droge 

woestijn klinken, is het feest in volle gang.

Contact zoeken met de carnavalist Jos ter 

plaatse blijft echter lastig. Men beschikt na-

melijk niet over e-mail, louter over ka-meel. 

Advies is wel om in dit seizoen een autodeur 

mee te nemen. Dan kan men het raampje 

opendraaien als het te warm wordt.

In een exotIsch zwembad 
tIjdens de overwInterIng...

Waarom heeft deze vrouw aan de rand van dit 
zwembad een snor? Simpel... ze wil op Paul 

Weijers lijken. Gezien het enthousiasme waarmee 
deze persoon elk jaar zijn/haar carnaval viert, zal 
het lichaam veel te verduren hebben. Mocht hij/

zij deze carnavalsstemming doortrekken naar een 
bestemming in het laagseizoen, dan betekent 

dit wederom een enorme aanslag op de maag en 
darmen. Met als gevolg dat Dhr./Mevr. Weijers zich 
niet anders voor kan doen als één grote bruistablet 

in het zwembad…
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In de wInterse sneeuw...

Hier hoeft weinig over geschreven te worden. De hele win-

ter geldt immers al als carnavalsseizoen volgens Peter.

Mocht u in deze periode echter op wintersport zijn en dus 

buiten de gebruikelijke polonaise-gebieden verblijven, dan 

is de link met carnaval ook al gauw gelegd.

Op de latten staan en een stuk in de latten hebben, doet 

mekaar namelijk niet veel. Het is beiden even wankel...

carnaval het jaar rond
In een verkoelende waterval... 

Waar denkt men aan bij het natuurgeweld van deze waterval? De één denkt aan natuurgeweld en de kracht van het water. De ander denkt aan het Ruhrgebied en de grote stromen geld en energie.
Maar de licht ontblote Tristan op deze foto denkt bij een waterval aan carnaval. Hoezo? Hij denkt altijd aan carnaval... Toch denkt feestdiva Ria Valk aan iets compleet anders bij het zien van deze foto. Getuige haar carnavalshit “Oma wil een toyboy”.

In de schotse regen...

Carnaval vieren op een zomerse dag in Schotland is natuurlijk een schot 

in de roos voor Remco. Het blijft echter een saaie streek, omdat ieder-

een hetzelfde verkleed gaat. Een schotse kilt met een weinig variërend 

ruitpatroontje, afgekleed met een roodharige Bassie-pruik.

Net zo somber als de ruitpatroontjes is ook het weer. In de bijbel staat al 

bijna 2000 jaar: Er was regen, 40 dagen en 40 nachten lang. In Schotland 

noemen ze dat zomer. Toch heeft deze locatie één voordeel. Hier be-

schikt men tenminste over vrolijke muzikale gezellige zakken, de doedel-

zakken. Dit in tegenstelling tot menig dronken Zillewoldse ###....

Hoveniersbedrijf

Edwin Jansen

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Bestrating

’t Goor 27 T 0315 - 640726 www.edwinjansen.nl
7071 PC Ulft F 0315 - 640868 info@edwinjansen.nl

Spit onze site eens door!
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en Suzan Lamers zich 
enigszins betrapt 

voelen. Wij zien dui-
delijk de afdruk van 

Suzan’s lippen op Robs 
slanke wangetje…
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ken bij De 
Foekepot, 
Marleen 

Slebioda, 
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Paul van 
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Scouting Nederland 
bestaat al meer dan 
100 jaar, zo oud 

is deze foto niet. 
Wel net te oud om 
iedereen te kun-

nen herkennen. Wij 
zien: Hans Mijnen, 
jongens van Mulder, 
Willemsen en Bezer. 
De gebroeders Gal, 
Bas ten Have en 
Marcel te Dorst-

horst. En u?

Ja Lidwien, kijk maar naar 

het logo hieronder:

 a’j lach bu’j knapper!

In het jaar 
1986 was het 
22-jarig be-
staan van CV 
De Metworst 
met Prins 
Henk Jansen 

en zijn 
Adjudant 

Bennie Jansen
met het 
motto: 

Bekiek ut 
en 

belèèf ut.
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1e prijs: grote wagens

2e prijs: grote wagens

3e prijs: grote wagens

1e prijs: kleine wagens

2e prijs: kleine wagens

3e prijs: kleine wagens

1e prijs: grote loopgroep
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d,n optoch kump!

de klIngelbuul en de optocht…
In Zillewold hef de optocht op zondag een onlosmakelijke relatie met de Klingelbuul. Ze zun an mekaar verbonden als moes en worst. Dat kump omdat de  één echt niet zonder de ander lèven kan. De Klingelbuul geet altied veurop in de optocht um geld binnen te halen veur de optocht ’t jaor d’r op.  Het is namelijk zo dat, at er gin geld is um de optocht te organiseren, de optocht ook niet deur kan gaon. Zo’n optocht organiseren valt veur de duvel niet met, financieel gezien dan. Er mot een ver-gunning kommen, d’r motten dranghekken geplaatst worden en er motten verkeerskearl’s kommen um dat allemaol in goeie banen te leiden. En dat kost allemaal geld. A’j now volgende wèèk naor de optocht komt kieken zo’j dan ‘s diep in ow eigen klingelbudeltje willen tasten en dan misschien wat klinkende munten (knispe-rende euro-briefkes mag ook gerus maor dat geet een bitje ver om naor te vraogen) in de Klingelbuul willen doen,  zodat i’j volgend jaor ook weer langs de Zillewoldse straot kunt kommen kieken naor al dat daverende carnavalsspektakel! Wi’j danken ow now al!

AAnkomende zondAg, twee mAArt, 14:11 uur

GROTE PRAALWAGENS1. De Schoenveters2. De Moatjes3. KKP
  
KLEINE PRAALWAGENS 
1. De Aanhang 2. Brandweer3. De Spönskes

GROTE LOOPGROEPEN 
1. De Kroezenhoek 2. De Schuylenburg3. De Noabers

pr
Ij
sw

In
na

ar
s 

20
13

1. Startpunt is op de Markt, waor ‘t op dit moment een bonte 

vlaggetjesparade is! Gao rechtsaf en volg ow veurganger!

2. Na 1633 vlaggetjes  gao’j linksaf, nem ow krach-

ten met, wi’j gaon heuvels beklimmen!

3. Na 315 vlaggetjes mo’j linksaf. Veurzichtig, de afdaling 

kan vlotjes gaon, en i’j kunt de bocht uutvliegen!

4. Na 3 vlaggetjes mo’j een grote bocht nemmen, rechts-

af, i’j bunt angekommen op de Jachtlaan.

5. Na 134 vlaggetjes linksaf, hol ow in, de slingers 

in de kwartelstraot bunt verraderlijk.

6. Na 57 vlaggetjes rechtsaf.

7. Na 23 vlaggetjes nog steeds op de 

kwartelstraot linksaf.

8. Na 49 vlaggetjes linksaf, kiek uut, 

gladdigheid op de Botterweg! 

9. Na 53 vlaggetjes rechtsaf, en i’j bunt 

op het körtste straotje.

10. Na 102 vlaggetjes rechtsaf. Denk d’r um, i’j mot 

met een scherpe bocht met um te arriveren in de 

Julianastraot.

Via disse route kunnen alle kiekers een mooi pleksk’n vinden en alle lopers de richtige route. As ijkpunt nemmen wi’j de 

Mauritiuskerk van Zillewold. (Zie foto met dank an de kiekert van Zillewold; Stan Bouwkear’l) . Enige metwerking van alle inwoners van 

Zillewold is gewenst deur huus en straot te versieren met vlaggetjes, anders kan de route wel eens heel raar gaon lopen.

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.keurkozijn.nl
Voor prijsopgaves bel gratis: 

0800 02 02 600 
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d,n optoch kump!

de klIngelbuul en de optocht…
In Zillewold hef de optocht op zondag een onlosmakelijke relatie met de Klingelbuul. Ze zun an mekaar verbonden als moes en worst. Dat kump omdat de  één echt niet zonder de ander lèven kan. De Klingelbuul geet altied veurop in de optocht um geld binnen te halen veur de optocht ’t jaor d’r op.  Het is namelijk zo dat, at er gin geld is um de optocht te organiseren, de optocht ook niet deur kan gaon. Zo’n optocht organiseren valt veur de duvel niet met, financieel gezien dan. Er mot een ver-gunning kommen, d’r motten dranghekken geplaatst worden en er motten verkeerskearl’s kommen um dat allemaol in goeie banen te leiden. En dat kost allemaal geld. A’j now volgende wèèk naor de optocht komt kieken zo’j dan ‘s diep in ow eigen klingelbudeltje willen tasten en dan misschien wat klinkende munten (knispe-rende euro-briefkes mag ook gerus maor dat geet een bitje ver om naor te vraogen) in de Klingelbuul willen doen,  zodat i’j volgend jaor ook weer langs de Zillewoldse straot kunt kommen kieken naor al dat daverende carnavalsspektakel! Wi’j danken ow now al!

AAnkomende zondAg, twee mAArt, 14:11 uur
RoUTe oPToCHT

Markt, Ulftseweg, Heuvelstraat, 

Lichtenbergseweg, Jachtlaan, 

Kwartelstraat, Boterweg, Pr. 

Beatrixstraat, Kon. 
Julianastraat, 

Pr. Bernhardstraat, Schoolstraat
, 

Mgr. Nolensstraat, 

Thorbeckestraat, Dr. 
Dreesstraat, 

Pr. Bernhardstraat, Markt. 

deelnemers 2014

GROTE PRAALWAGENS:

CV de Keetschoppers

De Feestneuzen

CV De Foekepot

KKP De Bonte Stoet

De Schoenveters

De (on)wiezen uut ‘t oosten

Wagenbouwers Berkenlaan 

Dwarz

De Mangels

De Moatjes

Wagenbouwers De Metworst

KLEINE PRAALWAGENS:

Spuitgasten

‘De Tomatenplukkers’

De Sponskes

 
LOOPGROEPEN:

De Kroezenhoek

Barbie Paardrij Club

Loopgroep CV De Foekepot

Donders mooi

De Noabers

De Smiley’s

10. Na 102 vlaggetjes rechtsaf. Denk d’r um, i’j mot 

met een scherpe bocht met um te arriveren in de 

Julianastraot.

11. Na 931 vlaggetjes slao’j linksaf.

12. Na 882 vlaggetjes rechtsaf, wi’j buugen effen af 

um meer vlaggetjes te maken.

14. Na 1209 vlaggetjes linksaf de Thorbeckestraot op.
15. Na 321 vlaggetjes buug i-j linksaf. 

16. Na 43 vlaggetjes rechtsaf.

17.  Na 31 vlaggetjes mo’j rechtsaf en bunt wi’j  weer 

op de Pr. Bernhardstraot. Wi’j maken ons op veur de 

letste beklimming.

18. Na 576 vlaggetjes ( hier kunt ’t er een paar meer of min-

der zun) bu’j op ow eindbestemming angekommen en ku’j no-

agenieten van een geweldige optocht en gezamenlijk afwach-

ten op wat de jury as ut mooiste het ervaren.

19. Bu’j in de priezen gevallen dan mo’j ook nog ut podium op 

klauteren. Gelukkig hoeven de meesten den letste zwaore 

klim niet meer te maken. Dat schèèlt alweer een sloksk’n op 

de borrel.

13. Na 269 vlaggetjes linksaf,  wi’j loopt in vlotte pas de 

huusartsen veurbi’j, die hebben wi’j pas oaver 3 

dagen weer neudig.

Via disse route kunnen alle kiekers een mooi pleksk’n vinden en alle lopers de richtige route. As ijkpunt nemmen wi’j de 

Mauritiuskerk van Zillewold. (Zie foto met dank an de kiekert van Zillewold; Stan Bouwkear’l) . Enige metwerking van alle inwoners van 

Zillewold is gewenst deur huus en straot te versieren met vlaggetjes, anders kan de route wel eens heel raar gaon lopen.

Silvolde   06 202 18 631   info@studiowijkamp.nl   studiowijkamp.nl

Zien en gezien worden, grafisch 
                             ontwerp als print of digitaal!

3,99

Jezelf zijnwww.woonzorgnet.nl
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W.V.T.V.P.K.

alcoholbeleId carnaval

Horeca-ondernemers en carnavalsverenigingen in Silvolde voeren 
een gezamenlijk alcoholbeleid;“Iedereen is overal van harte welkom. 

Nog geen 18 jaar? Dan geen alcohol!”De horeca-ondernemers en carnavalsverenigingen in Silvolde bie-

den tijdens het carnaval een sensationeel gevarieerd programma; 
voor ieder wat wils!Feestvierders die 18 jaar of ouder zijn krijgen bij binnenkomst van 

de zaal of het café een polsbandje. Ben je jonger dan 18, dan krijg 

je geen bandje. Het tonen van je identiteitsbewijs is daarom ver-
plicht (voor iedereen).Als je jonger bent dan 18 is het niet toegestaan om alcohol te nut-

tigen. Horeca-ondernemers en leden van de carnavalsverenigingen 
zullen hierop toezien. 

In memorIam

WAAR IS 
De KLeUR-
PLAAT?

De kleurplaat 

wordt niet 

meer in de 

Vastelaovendpos 

gevouwen, maar 

wordt uitgedeeld 

op de basis-

scholen in 
Silvolde. Mocht 

je nog niet naar 

school gaan of op
 een 

andere school zitten, kun je de kleurplaat 

downloaden via de site van He
t Jeugd-

carnaval, De
 Metworst of De F

oekepot. De 

kleurplaten z
ijn ook verkrijgbaar bij D

e 

Welkoop en De Pa
perclip. De k

leurplaat 

kan ingeleve
rd worden bij het Creatieplein 

op de markt. 

Het Jeugd
carnavals

kamp

Elk jaar
 gaan we

 met het
 jeugdca

rnaval o
p 

kamp. Da
t doen w

e om het
 carnava

ls-

seizoen 
af te slu

iten. Afg
elopen j

aar 

zijn Prin
ses Lind

e, Adjuda
nt Hessel

, de 

dansmari
etjes en 

de gehel
e Raad v

an Elf 

afgereisd
 naar de

 Hummelo
se jungle

. Er 

werd doo
r de ver

schillend
e teams 

gestre-

den om a
lle diere

n van Ge
orge ter

ug 

te vinde
n. Dit gi

ng niet 
zo maar 

na-

tuurlijk,
 daar mo

esten we
 van al-

les voor 
doen! We

 spronge
n op een

 

banaan d
oor de j

ungle, we
 moesten

 

ons bege
ven tuss

en grote
 blade-

ren en w
e smokke

lden wat
er de ju

n-

gle in. D
aarnaast

 ontbrak
 de buik

-

schuifba
an, het 

limbodan
sen en d

e 

jaarlijks
e make-u

pronde v
anzelf-

sprekend
 niet. Ti

stéénofta
nder. 

Uiteindel
ijk werde

n genoeg
 walno-

ten verd
iend en 

alle die
ren van 

George z
ijn terug

. Tijdens
 de af-

sluiting 
en een b

roodje k
roket kw

am 

George o
ns nog b

edanken!
 Carnava

lskamp: 
3 

dagen do
lle pret,

 weinig 
uurtjes 

slaap en
 

geweldig
e kinder

en!!

Het afgelopen jaar heeft Zillewold afscheid moeten 
nemen van misschien wel haar grootste carnavalist,

 Jan Reesink.

Door zijn grote betrokkenheid, drijvende kracht en inspi-
ratie, is hij voor velen een groot voorbeeld geweest om 

ook betrokken te raken als vrijwilliger bij het verenigings-
leven. In de periode 1963-2008 was hij van grote waarde 

voor het Comité Jeugdcarnaval, Gymclub Avanti, 
Sportclub Silvolde, CDA Oude-IJsselstreek, Onderne-

mend Silvolde, Stichting Silvolde Kunst & Cultuur en CV 
De Foekepot. Als lid van het Comité Jeugdcarnaval was 

hij de drijvende kracht achter de organisatie van de grote 
carnavalsoptocht, de podium organisatie van de Jeugd-

prinsenmiddag en de zaalorganisatie van de Rosenmaon-
dag in de Sporthal voor 1.200 bezoekers.

Vele carnavalsonderscheidingen ontving hij, waarvan de 
grote ‘Uutslover’ van het  Comité Jeugdcarnaval en de 
onderscheiding van het ‘Schuylenburg Bejaardencen-

trum’ heel bijzonder zijn. Daarnaast was hij Erevoorzitter 
Comité Jeugdcarnaval  en als Prins Silvius de 4e  ook actief 
lid van de Silvijaoren van CV De Foekepot. Als dank voor 
zijn tomeloze inzet voor de samenleving werd Jan in april 

2010 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan, het Zillewolds carnaval zal je missen, maar nooit 
vergeten. Jouw naam zal voortleven in het Zillewolds 

carnaval.

gremaro meubelen
automobielbedrijf ten have silvolde

mIracle hairfashion | bloemen en emotIes
paardensportcentrum diekshuus-gendringen

bouwbedrijf klanderman bv varsseveld
van balveren tweewielers | jan FrerIks architect

van dam verhuis/transportbedrijf
hans van den hurk 11



De Raad en Daad…oh nee… dansmarietjes

Zillewold het maor liefst drie carnavalsverenigingen. en as i'j ow as carnavalsvereniging 'n bitje serieus 

nemt, he'j  - naost een Prins en Adjudant - een Raod van elf en een klupske swingende meiden d'r bi'j. 

Wi'j zien ze iedere keer veurbi'j kommen in de optocht en op tal van andere samenscholingen. Kearls met 

steken en dansmarietjes met glitters. De redactie wol wel 's  wat meer te wetten kommen oaver dat hele 

spul. Vandaor dat wi'j ze de meest belangrijkste vraogen die wi'j verzinnen konden, hebben gesteld. 

Wanneer oefenen jullie? Op donderdag en soms op vrijdag bij ‘t Molentje.Vanaf welke leeftijd kun je dansmarietje worden bij jullie? Vanaf je 10de 
of 11de jaar. Je wordt in ieder geval gevraagd als je stopt bij het Jeugdcar-naval dan ben je 10 of 11 jaar,  natuurlijk kunnen dan ook andere vriendinnetjes zich aanmelden. Kunnen jullie een leuke anekdote vertellen? Het is 
altijd heel gezellig met oefenen, we moeten bijna altijd wel lachen!  Oliebollen verkopen en dan bij iemand in de auto blijven zitten totdat ze oliebollen 
gekocht hebben. Wie vinden jullie het leukst uit jullie Raad van 11? Er is geen favoriet, wel gaat er een stem uit naar Richard. Tip voor de Raad van 11; 
leidt ons niet af tijdens de dans!!! Want dan daal je meteen op de ranglijst van leukste Raad van 11 lid! En Kees en Lars krijgen van ons een stem!!! Wie 
begeleidt jullie? Dieske Sprenkelder, Nicol Pothoff, Anouk Smits en Maike Albers . Welke dans vinden jullie het leukst? De vrije dans. Omdat we dan 
zelf kleding en haren uit kunnen kiezen die bij de dans past. Wie hopen jullie dat er in 2015 Prins en Adjudant worden? Paul Weijers en de vader van 
Sanne of Gertjan of Koen of Mike, in ieder geval iemand die wij kennen, die leuk en gezellig is en die ons erbij betrekt.  Waar kijken jullie het meest naar 
uit ? Alles: Onze pronkzittingen waar we dan dansen, de optocht en de feesten in ‘t Molentje. 

 Dansmarietjes | De Metworst

Wanneer oefenen jullie en waar? Je kunt beter vragen waar niet. Thuis voor de spiegel, bij café ‘t Centrum,  

op school, in onze dromen, bij ‘t Molentje... en dat ongeveer de hele dag door. 

Vanaf welke leeftijd kun je dansmarietje worden bij jullie? Vanaf groep 5/6. 

Kun jullie een leuke anekdote vertellen? We hebben ons met zoveel opgegeven dit jaar, dat het jeugdcarnaval 

onvoldoende gardepakjes voor ons had. Dus moesten er nieuwe pakjes gemaakt worden. Sommige dingen moet je 

gewoon afdwingen ... Wie vinden jullie het leukst uit jullie Raad van 11? Lars, de begeleider van de Raad van 11. 

 Wie begeleidt jullie? Tessa !!  Zoeken jullie samen de muziek uit? Wij delegeren graag, daarom hebben we Tessa 

gevraagd dit voorwerk te verrichten zodat wij ons kunnen concentreren op het dansen zelf. 

Welke dans vinden jullie het leukst?  Dit jaar doen we de gardedans: Een vrij toffe dans kunnen we verklappen!

Wie hopen jullie dat er in 2015 jullie Prins en Adjudant worden? De Jeugdprins en zijn Adjudant. 

Waar kijken jullie het meest naar uit ? Het springen en dansen op de wagen tijdens de grote carnavalsoptocht.

 Dansmarietjes | Jeugdcarnaval

 Dansmarietjes | De Foekepot
Wanneer oefenen jullie en waar? Vrijdagavond bij De Buurman, soms nog een keertje extra

         Vanaf welke leeftijd kun je dansmarietje worden bij jullie?  Ongeveer 10 à 11 jaar. “Als je te oud bent voor het Jeugdcar-

naval”, aldus Pien. Kun jullie een leuke anekdote vertellen? Jonne vertelt dat Susan en zij zich hebben verstopt tijdens 

de nieuwjaarsreceptie voor haar vader; lachen! Mara weet te melden dat Silvius de 54ste (Wouter Evers) en Adjudant 

Pascal niet echt stoer waren: tijdens hun uitje hebben ze sieraden gemaakt! Wie vinden jullie het leukst uit jullie 

Raad van 11? Unaniem: Jeroen (Dizzy) Disbergen! Wauw! Wie begeleidt jullie? Anita & Chantal en onze ouders 

ook hoor. Chantal weet nog te vermelden dat zij begeleid wordt door haar man. Bedenkt Berry de danspasjes? 

Zoeken jullie samen de muziek uit? De aanzet wordt gegeven door Anita en Chantal, maar wij hebben veto-

recht! Wie hopen jullie dat er in 2015 jullie Prins en Adjudant worden? “Als het maar aardige gasten zijn”. Het 

duo Rob Schuurman en Jeroen Disbergen (alweer…) wordt overigens ook genoemd. Susan ziet haar kennis Kees 

wel in de rol van Adjudant. Waar kijken jullie het meest naar uit ? Jonne wil graag de scholen bezoeken, Karlijn, 

Lot en Marie kijken uit naar de optocht. Karlijn vindt de pronkzittingen ook super. Susan vindt de prinsenverkiezing 

altijd superspannend. Mara en Pien vinden alles leuk, als er maar gedanst en gigaveel gelachen kan worden!

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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De Raad en Daad…oh nee… dansmarietjes

Wat is jullie taak? Onze taak is bij uitstek steun en toeverlaat 

bieden aan onze Prins Silvius en zijn Adjudant. Daarnaast decore-

ren, interieurverzorging voor de pronkzitting en gastheer zijn bij de 

pronkzittingen. Waarom zitten jullie tijdens de pronkzittingen 

achter een tafel? Als podiumvulling, achtergrondkoor en vangnet voor  Prins Silvius. En 

natuurlijk omdat daar het bier wordt gesponsord. Met hoeveel zitten jullie echt in de Raad van 11? Ik dacht met 11 man…, maar het schijnen 

er toch ongeveer 19 te zijn. Soms valt er één af door een bijzondere RV11 ziekte: cenosillicafobie. Wat doen jullie de rest van het jaar? Wachten 

tot het weer carnaval is en veel feestjes bezoeken om in goede carnavalsconditie te blijven. Hoe is de hiërarchie in jullie monarchie? Prins Silvius 

denkt dat hij de lakens uitdeelt, zolang hij ons bier en bruine fruitschaal betaalt, klagen wij niet. Verder: een gezellige chaos. Wat vinden jullie 

niet leuk in de Raad? Wij haten het als een biermeeting (vergadering) wordt afgelast.  Verder kunnen wij hier niets over zeggen, want Daor krie-j 

praot van. De antwoorden zijn afkomstig van het jongste Raadslid Jaco Buizert en het oudste Raadslid Willy Ebbers.

 Raad van 11 | De Foekepot

Wat is jullie taak? Wij zorgen ervoor dat onze ouders rust krijgen, doordat we iedere zondag-

ochtend van huis zijn en daarnaast zorgen we dat de jeugdbegeleiding kinderen heeft om te 

begeleiden. Waarom zitten jullie tijdens de pronkzittingen niet achter een tafel? Onze licha-

men mogen gezien worden, dus een tafel om ons achter te verschuilen hebben wij niet nodig, 

een bank om op te chillen is voor ons voldoende.  Met hoeveel zitten jullie echt in de Raad van 

11? Zitten is niet ons sterkste punt, dus dat doen er niet zoveel van ons, we springen en klappen 

het liefst met ons allen.  Wat doen jullie de rest van het jaar? Na 

het carnaval eerst bijkomen van het mooiste feest van het jaar,  

dan uitkijken naar het jeugdcarnavalkamp en daarna voorbereiden op een nieuw carnavalsseizoen.  Hoe is de hiërarchie in 

jullie monarchie? We streven naar harmonie en synergie en daarvoor maken we gebruik van de energie en sympathie van 

de hele groep, daarmee voorkomen we jaloezie en allergie.   Wat vinden jullie niet leuk in de Raad? Stil zitten. 

 Raad van 11 | Jeugdcarnaval

Wat is jullie taak? De Raad van 11 van De Metworst is, officieel gezien, een gezelschap van elf mannen die tijdens 

carnaval, als gevolg van Prins Metwaldus, de activiteiten tijdens carnaval helpt organiseren en begeleiden. Bij De 

Metworst betekenen deze activiteiten het opbouwen/versieren en opruimen van onze residentie ‘t Molentje. 

Verder zijn er altijd verschillende activiteiten waarbij de Raad van 11 zijn handjes laat wapperen, zoals ver-

sieren bij het huis van Prins Metwaldus, versieren van de markt, enz. enz.  Waarom zitten jullie tijdens de 

pronkzittingen achter een tafel? De pronkzittingen zijn een soort van voorstelling voor Prins Carnaval. 

Omdat de Raad van 11 het “gevolg” van de Prins is, zitten zij naast de Prins, achter een tafel. Met hoe-

veel zitten jullie in de Raad van 11? De Raad van 11 van De Metworst telt 18 personen. Wat doen jullie 

de rest van het jaar? De rest van het jaar zien we elkaar op verschillende feesten in Silvolde. We hebben 

niet een vaste dag in de rest van het jaar dat we elkaar zien. Hoe is de hiërarchie in jullie monarchie? Bij 

de Raad van 11 is niet echt een hiërarchie aanwezig. 1 persoon van de Raad van 11 zit in het bestuur van de 

vereniging. Wanneer er zaken vanuit de Raad van 11 gedaan moeten worden, wordt dit door deze persoon ge-

regeld of er moet een persoon uit de Raad van 11 in de commissie zitten die  de activiteit regelt. In verschillende 

commissies binnen de vereniging zijn mensen van de Raad van 11 vertegenwoordigd.  Wat vinden jullie niet leuk in 

de Raad? Voor zover ik weet, zijn er weinig dingen die niet leuk worden gevonden....

 Raad van 11 | De Metworst
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20:33 uur   Olde Wievenbal & herenvertier
         ’t Centrum | €3,50
 
15:00 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 
15:41 uur Familiecarnaval Metworst | ‘t MOLENTJE | Entree gratis
16:11 uur Familiecarnaval Foekepot | DE BUURMAN | Entree gratis
20:41 uur Carnavalsbeats v.a. 16 jaar | ’t Centrum | entree €6,-
 

10:19 uur Frühshoppen met ontbijt | De buurman | Entree €7,50 incl koffie/Thee
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 Q5 New style v.a. 16 jaar | ‘t Centrum | entree€6,- 

PROGRAMMA

DoNDERDAg

vrijdag

zaterdag

zonDAg

Maandag

totaal

MENU DE BUURMAN
De Kok beveelt aan: 

Aperitief: 

Pronkzittingen op vr & za

Hoofdgerecht: 

zo: optochtparty met De Dikdakkers!!

& Shirley & Jason

Toetje: 

ma: Frühshoppen met ontbijt

& Shirley & Jason

JEUGD
Zondagavond : 

Carnavalsbeats 20:41 uur  v.a. 16 jaar

maandagmiddag:

Q5 New style  14:11 uur v.a. 16 jaar

‘t Centrum

OLDE WIEVENBAL (en herenvertier)

vanaf 20:33 uur herenvertier in de bovenzaal

vanaf 20:33 uur Olde Wievenbal goes Rock ‘n Roll!
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14:11 uur        Grote Carnavals Optocht 
15:41 uur Familiecarnaval Metworst | ‘t MOLENTJE | Entree gratis
16:11 uur Familiecarnaval Foekepot | DE BUURMAN | Entree gratis
20:41 uur Carnavalsbeats v.a. 16 jaar | ’t Centrum | entree €6,-
 

10:19 uur Frühshoppen met ontbijt | De buurman | Entree €7,50 incl koffie/Thee
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 Q5 New style v.a. 16 jaar | ‘t Centrum | entree€6,- 

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
grandioZe 

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 lawineboys

 

“Ons Pakhuus” 

Villa
 alaaf! maandag 13:11 

uur

Super Cin
dy Mega festival

Little mill 
band

Divalaafje
s

Dansmarietjes

PROGRAMMA

zonDAg

Maandag

DINSDAg

kaartverkoop

zaterdag
13:30 uur     FOEKEPOTPL+SMIDDAG | DE BUURMAN
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PERSoonlIJKE AAnDACHT STAAT VooRoP 
 

 
 
 
 
 

Halberg Accountants en Adviseurs 
O. Oude Aaltenseweg 10b - 7051 HA Varsseveld 

Tel: 0315 - 25 72 10 - Fax: 0315 - 24 32 06 - E-mail: info@halberg.nl 
 

WWW.HALBERG.NL 
 

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

ZONDAG

2
MAART

Optocht
14.11 uur - start bij de Markt

ZONDAG

2
MAART

De Afmars
Na optocht - Café ’t Centrum

ZONDAG

2
MAART

Super Sunday
20.41 uur - Café ’t Centrum

MAANDAG

3
MAART

Villa Alaaf
13.41 uur - Ons Pakhuus

MAANDAG

3
MAART

Q5 New Style
14.11 uur - Café ’t Centrum

Programma Jeugdcarnaval

GebruiksaanwijzinG Mini VP
Leuk man! Met een mini VP de hele carnaval je 
outfit versieren! Hoe maak je hem?
Met een schaar en nietmachine.
Leg het vel met de minicover van de VP voor 
jou zichtbaar neer. Knip het in vier stuk-
ken van dubbele pagina’s. Dus pagina 1 en 16 
(voor en achterzijde VP) blijven aan elkaar. 
Vervolgens ook voor de pagina’s 4 en 13, 8 en 
9 en 12 en 5. Nu gaan we vouwen. Pagina 2 en 
15 naar elkaar toevouwen zo ook 4 en 13, 6 
en 11 en 8 en 9. Nu kun je alle pagina’s op 
volgorde leggen, nietje erdoor en aan je kle-
ding bevestigen!
Als je het niet snapt, wat heel goed kan, er 
staat een instructiefilm op de site’s van de 
verenigingen!


