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Optochtpregramma,
Trebune op de Gròòte Mart
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'T VELDTEKE

Witte gij oe dasse da vandaag de dag dikkels doen op
school? Asse wa motte lere?
Mè d'n aaipet op schòòt!
En witt'oe dasse da vroeger
deeje? Mè d'n leike! En lat
da nouw persies zijn wa d't
nuuwe Veldteke voorstelt: 'n
lei mè d'n gniffel... Jazeker,
'n gniffel! Da penneke mot
nouw al 'n bietje lache, om
wa gij sebiet ga schrijve op
ons eigeste kommunikasieapperaat van van't jaar.
't Nuuwe Veldteke is al wir volop
in preduksie. En om eerlek te
zijn... vanweges 't motto dochte me eerst aan 'n echt “lere”
Veldteke, mar uiteindelek is t'ie
toch mar dòòdgewòòn van gips.
't Besta d'uit twee dééle. Drie
eigelek. 't Eerste is 'n klein
schoolbordje mè d'n oute lijsje. Dèèr sta d'ok 't jaartal op. 't
Tweede déél is 'n penneke, 'n
krijtje, om òp da schoolbordje
wa liefs of wa leutegs te kenne
schrijve agge ga dweile. Mar ge
kun t'r meschient ok oew bestelling mee doen... En agge nou
goed è d'opgelet vraag d'oew
eige nog af wa d'onderdéél drie
dan wel nie is. Agge't wit madd'oew erreme n'omòòg steke!

De schooldokter:
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Dèèr emme vor deurgeleerd

- Vanuit de Slikke, Krabbegat -

Beste Krabbe!

omar op ’n deurdeweekse n’avend, zomar in ’n
bouwkot, oorde n’ik ’n
levesles die in gin klas
ter wereld t’ore n’is. ’n Jonge
vent leer lasse van ’n deurgewinterde bouwer en attie zellef aan
de slag mag gaan, doetie ’t nèt
effekes anders. “Mag da d’ok?”,
vraag t’ie. “Mar netuurlek,” zee
die bouwer, “Witte kul, de beste
leraar is degene die ’t méést van
z’n leerlinge opstikt…“
Wa d’n gelijk et dieje bouwer, docht
ik bij m’n eige. Want al edde nog
zolang op ’t school gezete of nog
zoveul geleerd, lere verleerde nóóit.
En Krabbe wete da d’as gin ander.
Want ge mag wel van geluk spreke

agg’ier gebore en getoge zijt, want
één van d’eerste lesse die ge van
uis uit meekregt, is Vastenavend
ouwe. ’t Zijn de leutegste lesse die
t’r zijn. Die leer d’as vaneiges van
buite en ge vergit ze nooit mir. Agge
dan later ok nog naar school mag
gaan en dèèr meschient wel de
mooiste tijd van oew leve ken beleve, gift oe da d’n voorsprong vor ’n
leve lang. Dèèrbij zijn ‘t nie allééneg
de lesse of d’onvergetelukke lerare
die oe bijblijve, ge makt ok vriende
en vriendinne vor ‘t leve. Mense die
ge soms tijde uit t’òòg verliest, mar
mette Vastenavend altijd wir tegekomt.
Ja beste Krabbe, mette Vastenavend lijket wel of éél ’t Krabbegat
reejunie ouwt. En ’t makt nie uit op
welleke school ge gezete n’et, mette Vastenavend is ’t Krabbegat één

gròòte vrije school. Vor ielek gelòòf,
iedere stròòming of opvatting. De
Gròòte Mart is de gèèfste speulplaats van de stad, ‘t speulketier
dèèr duur bekant wel ’n ééle dag
en de Peperbus… die bleft gewòòn
vier dage n’over. Zijn d’r dan gin
lesse? Netuurlek wel, éél veul leveslesse, mar gelukkeg gin één klassikaal. Me geve mekare gewòòn les;
ammaal same en toch één op één.
En wamme mekare lere, sprikt ier
as vaneiges; leut make mè mekare
en leut geve n’aan mekare.

en lat zien dagge ’n verschil ken
make. Lat oe verrasse op oew ouwe
dag deur nog iets op te steke van ’n
jonge Krab.
Beste Krabbe, lat deze Vastenavend
wir d’optelsom van alle leut zijn.
Zet, tottemet de leste vezel in oew
lijf, alles in om d’r ’n onvergetelek
féést van te make. Promoveer in de
leut en zurreg dagg’ok di jaar wir
mè lof zal slage, zodagge sebiet mè
recht ken zegge…

Vastenavend ouwe me
toch nie op 't internet?

41

Dèèr emme vor deurgeleerd!
Krabbe, nim d’oew bulle mee en
lat zien dasse jou over Vastenavend ouwe niks wijs oeve te make.
En agge toch nog wa wil lere, leer
’t dan ‘n ander. Déél oew telènt
vor dweile, vor meziek make, vor
bouwe, vor organisere. Mak ’t de
moeite wèèrd dagge mee et gedaan

Agge mar leut et!

Voor meer informasie:
WWW.STICHTINGVASTENAVEND.NL

Volleg ons ok op:

DÈÈR EMME VOR
akkoord 2014
DEURGELEERD

Kinderopvang & BSO

ADMINISTRASIES OP ORDE BRENGE,
JAARREKENINGE MAKE...
Jong geleerd is...

Dèèr ebbe ze vor deurgeleerd
bij Zo Kinderopvang!
En nie allééneg mette Vastenavend, iedere dag oppernuuwt!
Zo lere de krabbekes en kreukeltjes in de BSO speulenderwijs.
Kèk mar op www.zokinderopvang.nl voor ’n vesteging bij oe
in de buurt of bel gerust naar t 0167 726 970.
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este deurgeleerde
Krabbe,
Ja beste Krabbe: ”deurgeleerd”, want wij wete n'as
gin ander van d’oed en de rand
en ebbe de leut mette paplepel
ingegote gekrege. Me zulle da
nooit verlere, want me n’ebbe
messenalle de mééste en beste
dweil-telènte. ’t Ken dus nie anders zijn, dan damme voor de
komme'de Vastenavend ammaal
zulle n’uitblinke in de leut, want
dèèr zijn me n'al veule jare koem
laude vor geslaagd. En agg'oew
bulle nog nie te pakke n'et, pak
ze dan mar. Want d’r zal oppernuuwt ginniemand, neeje ginniemand, zakke voor ’t leutegeste
eksame damme kenne: onze
eigeste Berregse Vastenavend!
Want deurgeleerde Krabbe, me
n'ebbe n't beste Vastenavendreport en ebbe alle toetse be’aald.
Dèèrom schudde me de leut uit de
mouwe van ons dweilpak en zijn
nie mir t’ouwe voor ’t speulketier
wa 4 dage zal dure. Me gaan onze
Vastenavendòògeschool 's goed op
stelte zette.
En omda me n'ons lesje wel ebbe
geleerd, wil ik oe oproepe om oew
wijsneus op te zette en oeweige
op ZATERDAG 14 FEBREWARIE
OM 14.45 UUR te melde n'aan 't
Stesjon. Om persies ELLEF MENUTE OVER DRIEJE zal ons eigeste
Blauwe Schuyt te lange leste
n'aanmere, mè d'aan boord:
Onze n'Òòg'eid Prins Nilles d'n
Derde, 'Eer van 't Noord-land totte
Zuidgéést en van de Binneschelde
totte Buitevest, Scepterzwaaier
van bovenop de Kraaienberreg tot
beneeje n'in de Kuil, Goeverneur
van d'Olland en de Zeeland. GròòtAdmiraal van de Greb, Alléén'eerser
van Wijk vijf, Inspekteur-Ginneraal

't

Zondag 8 febrewarie van 14.00 – 17.00 uur en
zondag 22 febrewarie (Kijkdag) van 12.00 – 17.00 uur

TENTÒÒNGESPREID!

Kapitéélezaal Tejater de Maagd
Bezichteging ekspezisie ontwerrepe Vastenavendoptocht: SBM
(Stichting Bezichteging Monemente) et d’ekspezisie in zullie
stads(Vastenavend)wandelinge n'opgenome op 4 en 11 febrewarie.
Zaterdag 7 febrewarie 14.00 uur

VASTENAVENDAVENDTEJATER
TUSSE DE SCHUIFDEURE - Stoelemat

Tusse de Schuifdeure, Vastenavendtejater van leut, nostalgie en muzekale verrassinge. Zaal ope n’om 13.00 uur. Bal van na de Schuifdeure
tot ongeveer 18.30 uur. Toegang €6. Kaarte bij Ròòksjop de Schelde,
MCD Bloemendaal en Primera Zonneplein.
Woensdag 11 febrewarie vanaf 14.00 uur

Proklemasie Gròòtste Boer

"Me n’ebbe messenalle
de mééste en beste
dweil-telènte!"
der Stééngoeie Dweile, Kommandeur in d'orde van Tuttere n'en
Tjeppe, enz, enz, enz…
Names de Techniese kemmissie zal
ik d'n Òòg'eid z'n Prinseleke wage
magge n'aanbieje. De stoet mè geslaagde zet dan koers naar de Mart.
Op de Mart zulle duuzende Krabbe leuteg uit d'n oek komme om

same mè d'onze
n'Òòg'eid de leut te
dééle, en de leut te
vermenigvuldege.
Da's zo zeker as da
d'één en één ellef
is.

Onze Burregemééster zal dan uit
de school klappe
n'op de pui van
ons ouwe stad'uis,
en d’n Òòg'eid ‘t
volste
vertrouwe
geve, zodamme d'r messenalle oppernuuwt 'n Vastenavend van gaan
make zo amme nog nooit nie ebbe
g'ad!
Agge mar leut et !!!
Oudoe!

Oew Gròòtste Boer
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WAGETJES KIJKE - 't Konterscherp en De Stadsschuur

Zaterdag 14 febrewarie 15.11 uur

INTOCHT VAN NILLES III EN Z’N GEVOLLEG

Stesjon – Wouwsestraat – Zuivelstraat – Gròòte Mart
Zaterdag 14 febrewarie 16.00 - 20.00 uur
GRÒÒT PEBLIEK BAL - Stoelemat
Zaterdag 14 febrewarie 20.33 uur
PRINSELEK JUBELBAL - Stoelemat
Gròòts bal mette Òòg'eid Prins Nilles III om 't jubele te viere.
Zondag 15 febrewarie, zaal ope om 14.00 uur

DWEILBENDFESTIVAL - Stoelemat

Bekant zo’n derteg dweilbendjes late d’r eige van d’r beste muzekale,
leutege n’of kreejatieve kante zien. Naar aﬂòòp prijsuitreiking en appetejose van alle dweilbends op de Gròòte Mart. Toegang €6. Kaarte bij
Ròòksjop de Schelde, MCD Bloemendaal, Primera Zonneplein, Bergse
Dumphal, Ambachtsbakker Bergse Plaat en www.stoelemat.nl.
Maandag 16 febrewarie 10.00 uur
BEZOEK TE'UIZE - Erremeblok, Gertrudis, Bravis Zieke’uis,
Moermont en ’t Nuuwe ABG
Maandag 16 febrewarie 14.22 uur
KINDERVASTENAVEND - Gròòte Mart
Maandag 16 febrewarie 16.00 - 24.00 uur
GRÒÒT PEBLIEK BAL - Stoelemat
Maandag 16 febrewarie

DWEILAVEND - In éél 't Krabbegat

Venavend ziede de Stééngoeie Dweile deur éél 't Krabbegat: één gròòt
opelucht-tejater. Kom kijke of nog liever doe mee!
Dinsdag 17 febrewarie 13.00 uur

GRÒÒTE VASTENAVENDOPTOCHT - Start op de Kaai

Kek vor de roete n’en de déélnemers op bladzijde 7 van dees ketern.
Dinsdag 17 febrewarie ± 18.00 uur. Zaal ope om 17.00 uur.

PLECHTEGE SLUITING - Stoelemat

Toegang €6. Kaarte bij Ròòksjop de Schelde, MCD Bloemendaal,
Primera Zonneplein, Bergse Dumphal, Ambachtsbakker Bergse Plaat,
aan de zaal en www.stoelemat.nl.
Dinsdag 17 febrewarie 23.45 uur

VALLE VAN DE KRAAI - Gròòte Mart
Voor meer informasie: WWW.STICHTINGVASTENAVEND.NL
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Steenspil en Pomona:
zaterdag 7 februari • 10.00 - 15.00 uur

Extra open deuren Steenspil:
vrijdagavond 6 februari • 19.00 - 21.00 uur

www.steenspil.nl

www.pomona.nl
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Me late n'oe nie zitte...
dèèr emme vor deurgeleerd!

Onze passie
vOOr metaal
Al sinds 1953 zijn wij actief in het vervaardigen van
gietproducten uit RVS en non-ferro metalen.
Vakmanschap en ervaring zijn de twee pijlers waarop
het succes van onze onderneming is gebaseerd.
Bij Gemcast beheersen we het gehele metaalproces,
van tekening tot fabricage. Wij maken gebruik van echte
ambachtelijke technieken en stellen de hoogste eisen aan ons werk.
Zo ontstaan bij Gemcast de meest bijzondere dingen.

Buitenvest 60, Bergen op Zoom • www.gemcast.nl
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- Vastenavendliedje 2015 -

ANDERS AS ANDERS
llek jaar is ‘t ’r weer: ’t
nuuwe liedje. Soms kort
en krachteg, dan wir ’n
éél ver’aal, mar altij wor t’r mè
meziek en tekst gezinspeuld
op ’t motto van da jaar. Mééstal
besta d’t Vastenavendliedje uit
’n refrein en ’n paar koeplette.
Mar soms pak ’t anders uit, zo as
bevobbeld in 1954 en 1956 toen
d’r twee refreine gezonge wiere
zonder koeplette. En wa te denke
van 1965 en 2013, da ware jare
mè d’één lang refrein en vedders
niks.
Dees jaar ebbe me gin refreinlied,
mar ’n strofelied, en ok nog ’s ’n
ééle biezondere vorrem, ééntje
waar g’oew lesje vor geleerd mot
ebbe: ’n villanelle. Die besta d’uit
vijf strofes van drie regels, gevollegd deur één van vier. Da lijk iets
éél nuuws, maar da besta d’al sins
de tijd van Jan mette Lippe. ’t Zou
dus zomar kunne da d’t Berregse
Rederijkersgilde bij ’t Vastenavendféést van 1479 ’n spitsvondege villanelle voorgedroge n’et, meschient

ok wel same mette kinders van Jan!
’t Lijket éél simpel, want d’r zijn mar
twee rijmuitgange in zo’n liedje,
mar nouw kom ’t: d’eerste en de
leste regel van d’eerste strofe komme aan ’t end van de vollegende
strofes om en om trug as keerrijm.
En in de leste strofe (die van vier
regels) komme ze allebei trug in

de leste twee regels. En om ’t nog
’n bietje moeileker te make: alle
tweede regels rijme n’op mekaar,
en alle andere regels (eerste, derde
en die éénege vierde) rijme n’ok op
mekaar.
Ja ja, ’t is mar goed damme d’r van’t
jaar ’n bietje vor deurgeleerd ebbe!

et as d’afgelòòpe jare is ’t
Nuuwe Liedje dees jaar, neve
de ceedee, ok te kòòp vieja
iTunes en te beluistere n’op Spotify.
Vor ’n prijs nog minder as ’n leutneutbon eddet Nuuwe liedje op oew
kepjoeter, tillefoon of tèblet! Fleet
jaar wier t’r al massaal gebruik gemakt van iTunes, want ’t Nuuwe
Liedje kwam de Top 40 binne! En op
Spotify is nie alléén ’t Nuuwe Liedje
te vinde; ge vin t’r alle liedjes van
1946 tottemet nouw en ok nogges
alle B-kantjes. Genogt meziek om ’n
ééle dag te beluistere en avvast in
de stemming te komme!
Zowas gezeed blef 't Nuuwe Liedje
ok netuurlek op ceedee te kòòp.

ZOAL OP?

- De Kap’tein van ’t Gilde der Blauwe Schuyte meldt z’n eige! -

Deinend en peinzend zit ‘k achter de navigasietafel.
Mee ‘n ferme Zuid- Westerwind in de zeile worre me zo ’t
kenaal van Dover ingeblaze.
Deur de mee zout beslage petrijspoort aan de loefzijde van de
Blauwe Schuyte, zien ik de Bòòtsman z’n eige ‘n weg naar
de boegspriet bane.
Aan de Lijzijde van de Schuyte zien ik twee spik-splinternuuwe zwabbers d’r eige tegoed doen aan de verale n’uit ouwe
Vastenavendkrante.
‘k Lòòp naar m’n stuurman, die ﬁer aan ’t roer staat uit
te kijke n’over `t dek van de Schuyte.
“’t Is t’r wir tijd voor”, zeg ik en ondertusse slaan ik mee
m’n and steveg op z’n schouwer.
Glazeg kek t’ie me n`aan. “Waarvoor ?”, vraag t`ie.

’T NUUWE
LIEDJE VOR OP
OEW KEPJOETER,
TILLEFOON OF
TÈBLET

A
W
DOETER

Logboek Gilde van de Blauwe Schuijt

1, 8 en 22 febrewarie 14.00 - 16.00 uur
“DE KANTJES D’R AF”
Ateljee St. Sebastiaan - Stèènberregsestraat
Tottemet 28 febrewarie
LEUTKUNST-AKKEDEMIE - Galerie Art & Frame
Potterstraat 34
Ekspezisie Hendrik Boot en Jan Rombouts.
Woensdag t/m vrijdag van één tot vijf.
Zaterdag van ellef tot vijf en zondag van twee tot vijf.
Tottemet 22 febrewarie
KUNSTFORUM - Lievevrouwestraat 16
Ekspezisie Rick Lelieveld.
5 febrewarie tottemet 8 febrewarie
ME BOUWE - GE WIT NIE WAGGE ZIET
Tejater De Maagd - 't Berregs Leut Tejater.
Donderdag, vrijdag en zaterdag om acht uur.
Zondag mattinee om twee uur.
De voorstelling is 'n ode n'aan de Berregse Bouwers. 't
Berregs Leut Tejater gif d'oe 'n kijkje n'in de keuke van
de Berregse Bouwers. 't Ge'ééle prezès van ontwerrep
tot d'n Optocht kredde te zien. Alle leutege, mar ok
minder leutege kante komme n'aan bod. Netuurlek
wor alles muzekaal omlijst waarbij datte leut netuurlek van 't podiejem af zal spatte.
‘n Kartje kost oe € 13,50 en ge ken ze kòòpe bij
't CKB, 't VVV en op www.demaagd.nl.
Tottemet zondag 22 febrewarie
SJANZJEE - 't Markiezen’of
Twinteg Berregse kunstenèèrs “karnevallizere” n‘t
Markiezen’of tot ‘t 'Of der Zot’eid'. Elleke kunstenèèr
addopteert ‘n stukske van ‘t Markiezen’of en voeg t’r
zogezeed wa d`aan toe.

Tijd om mee `n bruisende leutvloed d`n Òòg`eid
de stad binne te vare!
Tijd voor `t Gildebal, d’n Intocht en d’n Optocht,
tijd om te gaan dweile mee de kraan ope!
Tijd vor ’t gèèfste féést van alle windrichtinge!
Tijd vor de Vastenavend!
Me komme d’r aan!
Staat getekend,

Kap’tein
der Blauwe
Schuyte!
Dees jaar mè d’n leuteg
‘schrifte’oesje’. d'Opbrengst van
zowel de ceedees as de digitale
meziek kom d'in z'n g'éél wir trug in
't Vastenavendféést.

De kantjes d'r af

KEN D’OK NIE WACHTE?
Ga dan naar:
stichtingvastenavend.nl/meziek
of sken de lingse QR-code
en ge kom vaneiges op de
goeie plek uit!

Zaterdag 31 jannewarie 21.00 uur

DUBBELSTRIETPEREET

Kefee de Kaai, Stadsschuur, Mortier en Krijne
Dweilbends gaan mè mekare op ‘n leutege menier
de strijd aan om de felbegeerde Tante Door Trefee te
bemachtege.

Sjanzee

Donderdag 5 febrewarie 20.00 uur
3e VASTENAVENDKENNISKWIS d'Enghel
Inschrijve vieja info@vastenavendkwis.nu
Vrijdag 6 febrewarie 21.00 uur
GILDEBAL - Kefee 't Dobbertje
De manne n’en vrouwe van ‘t Gilde van der Blauwe
Schuyte zette zullie beste bééntje voor op ’t jaarlekse
Gildebal.
Zondag 15 febrewarie

VASTENAVENDKERKDIENST

Gertrudeskerk Gròòte Mart
Om persies 11.33 uur gaan de deure n’ope en de
dienst begin om 12.00 uur.

RADIO TV EN INTERNET

Zaterdag 14 tottemet dinsdag 17 febrewarie
LEUTRADIO ZUIDWESTFM
Op de kabel FM 87.5, in de ether op FM 105.8 en
www.zuidwestfm.nl.

ZUIDWESTTV

Zaterdag 7 febrewarie TUSSE DE SCHUIFDEURE
om 14.00 uur. Er'aling om 18.00 uur en
zondag om 12.00 uur.
Woensdag 11, donderdag 12 en vrijdag
13 febrewarie ieder uur vanaf 10.00 uur

-5-

Vastenavendkerkd

ienst

ZUIDWEST TV PRINSENCAFÉ.
Zaterdag 14 febrewarie 18.00 uur
rippertaazje INTOCHT
Maandag 16 febrewarie 18.00 uur
KINDERVASTENAVEND
Dinsdag 17 febrewarie om 16.00 uur
GRÒÒTE VASTENAVENDOPTOCHT
er'aling om 18.00 uur.

Me vertelle n’oew
___ ver’aal!
Mokkamedia en Camuse vertelle n’oew
ver’aal! Of, om het in het dagelijks
Nederlands te zeggen: wij vertellen
graag úw verhaal! Eigentijdse
audiovisuele mediaproducties van A tot Z.
Professioneel, creatief, zakelijk en... alles
in vertrouwde handen!

ubbel
bureau d
ontwerp:

straat

Een voorbeeld van de vele verhalen die we
in beeld brengen, is dat van het Pompejusproject op Fort de Roovere. Nieuwsgierig?
Scan de QR-code en bekijk de film online.

Uw businesspartner 
voor mediadiensten
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Plein 13

Zuidsingel

En d’r is meer… Ge wor namelek
ter plekke bediend deur Grand Bar
& Grill “De Moor”. g’Oef t’r oew
stoel ginééns vor uit! Mar wees t’r
wel snel bij, want d’r zijn mar 200
plekke te verdééle.

Zo is da d’ok mette Optochtroete. g'Oef allééneg mar naar te denke bij al
da moois waar damme mè d’al da moois verbij trekke, want 't belòòf wir 'n
spektakel te worre.

KAARTE ZIJN NOUW AL TE KÒÒP
BIJ ALLE REGULIERE VERKÒÒPADRESSE EN BIJ GRAND BAR &
GRILL “DE MOOR”.

d'n Optochtroete vor 2015 is dezellefde roete as fleet jaar. Me starte vanaf d'iestoriese Kaai, waar me onder aanmoedeginge de startlijn pessere. Vieja
bovenstaande roete trekke me, onder de klanke van 'n artverwerremend leutapplaus, nar de Gròòte Mart.

gg' iets onder de knie et, dan oefde d'r nie mir bij naar te denke
n'en kunde d'r meer van geniete.

DEELNEMERS RECLAMEOPTOCHT
ABS Hoppenbrouwers - Autobedrijf Bogers - Autobedrijf Centrum - AutoTeam, onderdeel van Automotions Groep
Autobedrijf Van Sprundel - Autobedrijf Kievit - Autorijschool M. Brouwers - Bavaria - Best4u Group - Omroep Brabant
BouwCenter Logus Bergen op Zoom - Theater De Maagd - DRV Accountants - Gemeente Bergen op Zoom - Kwik-Fit - Lobouw
Media Markt - Free Solar Shop - P. Jansen Installatietechniek - Pizzabus Sylvano - RA Bouw - Saver - Sjek Slagmolen Snepvangers
Glasservice - Stichting Lowys Porquin - Van Breemen - Van Meer Industrial Services - W&M Tuincomfort

Ofﬁsjeel Gedeelte
’s-Gooiwage - Steketee - Klupvlag - Pliesiekepèl - Boereploeg - Boerebrik mè voorzitter
Stichting Vastenavend - Dweilbend Boerenverdriet - Blauwe Schuit mè Dweilbend Wa
motter d´r mee en De Narrekes - Spuit 11
Kepèl - Spuit 11 - Dweilploeg - L.O. De Leutige
Krabben - Gròòtste Boer - Dweilbend Krabbestamp - Prinsewage - Dweilbend ’t Leste Bietje

GRÒÒTE OPTOCHT!
DINSDAG 17 FEBREWARIE - VANAF 13.00 UUR
29. 'n Dolle Bull!
CV 't Vagevuur (Wages A)
30. Me geve n'oe bijles, ge stik t'r wa van op!
De Boernollekes (Pare)

Deelnemende optochtnummers
1. Mè Vastenavend zijme same n'één!
BC In d'n Gouwe Geit (ID99)
(Gròòte bouwgroep)

31. A'k nouw mar arder deurgeleerd!
Wouter Bakx (Enkeling)
32. Waarzegge kunde lere
La Mar Ange (Pare)

2. Eks Same
NC Wana (Kleine groep)
3. Dèèr emme nie vor geleerd
Dizeamteam
(Dweilgroep mè of zonder wage)
4. Me walse n'over de A4
DB De Rijpe Sperries (Kleine lòòpmeziek)
5. Ontwikkelings ullep
'n Zooike Studente (Kleine groep)
6. 'n Stel kletskoppe
Jong Berregs Telent (Gròòte bouwgroep)
7. Lekker Blijve Plakke
DB Lat Mar Ore (Kleine lòòpmeziek)
8. Éél 'Olland kakt
BC De Toeteroet (Kleine groep)
9. A'k 'n Tullepetaon ad gewist,
adde ze me nooit nie uit 't Scheld gevist!
BC De Bergse Bengels (Gròòte bouwgroep)
10. Me wete van wante, want dèèr emme
vor deurgeleerd
De Zeekrale (Gròòte loopmeziek)
11. Me n'ebbe lere vliege,
La Belle Jans 11 jaar. 't Is voorbij gevloge!
La Belle Jans
(Dweilgroep mè of zonder wage)
12. Op STROOPtocht
De Stroopige Stroefels (Pare)
13. Me blijve lere, ielek jaar
'n treeke 'n'òòger!
Borrevlietse n'import (Enkeling)
14. D.B. Oge Nood,
Na 33 jaar afgestuurd blikvangers
D.B. Oge Nood (Kleine lòòpmeziek)
15. g'Oef nie deur te lere n 'om
't ver te schuppe
Witte Geit? (Pare)

33. Wa d'n Visserijke
BC de Knutselaers (Gròòte bouwgroep)
16. Ik zijn in de leer
Un vol kot
(Enkeling)
17. Akeela me doen ons best!
De Krabbesisters
(Dweilgroep mè of zonder wage)
18. Bijspiekere
Dweilband Nie Te Moeielek
(Kleine lòòpmeziek)
19. Kinder Opvang
De Bout & Gin Moer (Kleine groep)
20. Boztoberfest, Vastenavend op z'n best!
BC Driekus
(Gròòte bouwgroep mè wage)

34. Deurgeleerd? Me make d'r 'n potje van
DB Oor d' ons (Gròòte lòòpmeziek)
35. Van ons kende lere!
De Knappe Ouwe Koppe (Kleine groep)
36. Mè d’n goeje kruiwage kom d’r ok
J P Franken (Pare)
37. Oe M(h)eurt 't Eigelek
De Kakkers (Pare)
38. è'K ier vor deurgeleerd?
Ons Twee (Pare)
39. Exame klas 2015,
óóge meziekschool Wa Gif Ut
Wa Gif Ut (Gròòte lòòpmeziek)

21. Botswana
't Arsenaal (Dweilgroep mè of zonder wage)

40. M'ebbe n 'onze bul(le) g'aald
De Berregse Schofﬁe's
(Dweilgroep mè of zonder wage)

22. 't Is nie miss
BC de Papagaai (Gast déélnemer)

41. Kaai ard
BC De Leutige Bouwers (Wages A)

23. 1 + 1 = 11
De Femilie von Krab (Pare)

42. Bergs Strijkorkest
BC de Leeglopers (Wages B)

24. Schelde Kolleezje
Grof Gebekt (Kleine groep)

43. Mè meekrap uit ons eige klei,
kleure me n'onze leder kledij
Dweilbend Vrouwekul
(Dweilgroep mè of zonder wage)

25. Ik mak oe geleerd
B.C. 't Peeke (Enkeling)
26. Kor V.
't Blef Ok Zo! (Enkeling)
27. Deurgeleerd, me n'ebbe
"conserve" torium
Wa mak 't uit (Gròòte loopmeziek)
28. Ei, me broeje wa d'uit!
De Spruiten van Nuijten
(Gròòte bouwgroep mè wage)

44. En….Oe beval 't
K.E. Bouwclub Wij! (Wages A)

48. Blaasprobleme
DB Wa d'n Uisouwe (Gròòte lòòpmeziek)
49. Super'elde van de Schelde
B.C. De Leutige Krabben (Wages A)
50. Wiples
BC De Familie OPENNEER
(Dweilgroep mè of zonder wage)
51. Deurgeleerd?
Me zijn dees jaar blijve zitte …!
DB Agge 't is wist (Kleine lòòpmeziek)
52. Berreg òòg in 't vaandel
BC Agge Mar Leut Et
(Gròòte bouwgroep mè wage)
53. Al 44 jaar Swingend Deur 't Krabbegat
BC de Krabbeklutsers (Wages B)
54. Op 'n ouwe ﬁets mottet lere…
Mar ge ken 't ok anders perbeere
Fietsclub De Deurtrappers
(Dweilgroep mè of zonder wage)
55. Me blijve zitte
DB IsDaWa (Kleine lòòpmeziek)
56. Groete van Gogh
BC de Krabbekweekers (Wages A)
57. Me kennen't klappe van de zwéép
(nog nie)
D´Opeloze (Dweilgroep mè of zonder wage)
58. Stampofonie
BC d'Ekseketel (Wages B)
59. 't Klinkt nog nie zoas 't mot ore,
mar Tutters en Belle n'is gebore
Tutters en Belle (Kleine lòòpmeziek)
60. Ziede ze vliege
Wittuttogok (Gròòte lòòpmeziek)
61. Reesplee Mobiel Rijexame,
Agge mar leut et
Scootmobiel 3-daagse
(Dweilgroep mè of zonder wage)
62. Me n'ebbe d'r vor deurgeleerd
't Wor Wa (Kleine lòòpmeziek)
63. Me n'ebbe gin KEUS
DB Leuteg Dagge D'r Ok Band
(Kleine groep)

45. Me gaan voor Koper!
BC De Watertore (Wages B)

64. D'n optocht, wa d'n klere n'end
DB Leuteg Dagge D'r Ok Band
(Kleine lòòpmeziek)

46. Ik slaan 'n rondje over!
'T Laffeseeke (Muzikale ekt op wage)

65. Omvalle n ´as ´n pinneke
BC D'Utselaers (Gròòte bouwgroep)

47. Me n'ebbe stukke!
B.C. De Sloffe (Gròòte bouwgroep)

66. Da's wel zo netjes!
B.C. de Waterstraot (Wages A)
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BEZICHTEGING ONTWERREPE
VASTENAVENDOPTOCHT 2015
- TEJATER DE MAAGD Zondag 8 febrewarie
van 14.00 - 17.00 uur en
zondag 22 febrewarie (Kijkdag)
van 12.00 – 17.00 uur

Ok di jaar ebbe me n'n spesjaal
Vastenavendzakboekske da vanaf
begin febrewarie grates verspreid
zal gaan worre. Dèèrin sta, naast
'n kepleet Vastenavendpregram,
'n nog veul uitgebreider Optochtpregram. Vieja Féésboek, Twitter
en onze websait zal bekend worre
gemakt oe en waar die spesjale
Vastenavendzakboekskes te
krijge zulle zijn.

KOLOFON
Deze 67ste Vastenavendkrant wier
gemakt en uitgegeve deur de
Stichting Vastenavend, Postbus
1111, 4600 BC Bergen op Zoom.
Ieméél:
krant@stichtingvastenavend.nl.
De Vastenavendkrant wor grates
verspreid deur éél 't Krabbegat
en gedrukt deur Senefelder
Misset te Deventer.

Dèèr emme vor deurgeleerd
AGGE
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Wassenaarstraat 19
4611BS Bergen op Zoom
tel. 0164-234206

Berregse bedels

Alles op 'n rijke!
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DEURGELEERD

NEEJE... AANGEBORE TELÈNT!
k zijn nooit ’t slimste manneke van de klas gewist.
Eigelek was da d’in m’n éél
vroege jeugd ok al zo. Da kwam
omda d’ik zo lui was, zeeje m’n
ouders. Mar feitelek is ’t mè zullie zellef begonne. ’t Begon al
medéén naar mijn geboorte.

EE(EW)BSV
MASKUS PRO BAKKUS

PEMPERE KEN DE POT OP
Ik was nog nie zindelek en ze ginge
mijn al lòòpe pempere. Ik kon gewòòn van zullie alles late lòòpe.
Ik oefde niks te zegge, mar asse
d’r neusvleugels op’aalde dan wis
ik dasse n’t in de gate n’adde. ’n
Schòòne luier aan en Kiske was
weer bij de mense en op ’t dròòge.
Ik wier steeds luier! Mee ’n jaar of
drie vonne ze daddik wel de pot
op kon. Geregeld aan wier ’t potje
dèèrvoor weggezet en kon ik d’r op
gaan zitte en alles zomar late lòòpe.
Poepe zonder douwe, za’k mar
zegge.

egge!” en as nooit tevore was ik g’oorzaam as ’n ouwe schòòt’ond
aan z’n bejaarde baas. Dus ging ik mar legge. Wa t’r nouw persies
mee te winne was? Mar, ’t was overduidelek de bedoeling da d’ik
moest luistere. Vanuit mijn òòg’oeke zag ik de twee drifteg dribbelende
ouwerejaars over ’t podiejum scheure. En gille n’éé: “Kek mijn nie aan,
stelletje nikse!” of: “Aal `s ’n pilske voor mijn, gij nulnoppes!”.
Tja. Wist ik veul da t’r ok ‘n echte
ontgroening bij oorde? Ik was zo
najief as ’n jong veule toen ik m’n
inschrijving dee om m’n eige te
gaan ontwikkele. De wereld leg
d`ommes aan oew voete agge deurleert. Da zee ons moeder al, en die
ken ’t wete, want die trok namelek
elleke dag steveg van leer. Ga de
wij'e wereld in, da was de wijze
raad van ons vader. “Blef lere in de
‘akkedemie van ’t leve’”, zee m’n
zuster. M’n zuster is trouwes volleges mijn ok éél erreg geleerd.
Ik ken namelek ginniemand die zo
dikkels bijles et g’ad as zij. Gelukkeg dee de buurman da, dus oefde
ze nie wijd weg. ’t Gebeurde regelmateg dasse ’n ééle nacht deurging
mè t’r wiskunde en ik oor d’r nog

zegge: “Optelle en aftrekke, da ga
nog wel. Mar vermenegvuldege, da
krijg ik mar nie onder de knie”.
MASKUS PRO BAKKUS
Pure klasse dus, bij ons tuis. Mar ik
wouw toch wijer. En ik wulde m’n
eige ok ‘s verbinde mè d’andere
mense. Òògerop, da mot toch kenne? Dus ik gaan vedder lere én ik
wier Lid. Persies, Lid mè d’n òòfdletter! Ik eb m’n eige aangemeld voor
d’n Eerste Echte (Echt Waar!) Berregse Studente Vereneging ‘Maskus
Pro Bakkus’. Mè netuurlek ok ’n kluplied: ‘Ouw d’oew Bakkus’ (“luister
binke za’k 's/m’n broek 's late zakkes /ouw mar liever oew gemak 's/
dus kom ier en ouw d’oew bakkus.)
Sjiek de friemel, éé?

STUDIEPUNTE
En nouw leg ik dus ier op de grond.
As ‘feut’. Da betekent da d’ik éélmaal niks voorstel totda d’ik ontgroen zal zijn, volleges zullie. Mar
dèèrnaar zijn ik wel Lid. En ge wit
‘t: ’n goei Lid, kom d`overal! Mar as
ik om mijn ene kijk, dan zijn ik feitelek d’n éénege die Lid wil worre….
En meneer Cees ad nog wel gezeed
da d’ik dèèr ekstra studiepunte voor
zouw krijge. Da makt ’t toch de
moeite wèèrd. Mar of da nouw ammaal wel écht nòòdeg is? Ik wouw
allééneg mar deurlere! Wist ik veul
da di t’r tegeswòòrdegs ammaal bij
oort agge Blokfluit wil lere speule
op ’t CKB……

OVER 'T VASTENAVENDMOTTO...
Krab lat z'n eige niks
wijs make. g'Oef t'm
écht nie uit te legge oe
of datte wereld in mekare stikt. IJ wit van d'oed en de
rand, en zeker at over Vastenavend gaat. IJ etter ommes vor
deurgeleerd!

bijspijkere: ge zij d'ommes nooit
t'oud om te lere. Ellek jaar zijn d'r
vier trugkomdage en dan komme
me gèère nog 's kijke oe of da d't ok
awwir ammaal ging enzo. En dan
ziede wir iederéén die vroeger bij
jou in de klas è gezete, op 'n soort
van gròòte school-reejunie!

Vor Vastenavend besta gin kakschool of vakschool, d'r is eigelek
echt gin Vastenavend-òògeschool
of leut-akkedemie. Ge kreg 't mette
paplepel ingegote en ge snap 't of
ge snap 't nie. En agget éémaal et
aangeleerd gekrege, dan kreddet
ok nooit nie mir afgeleerd. Da's zo
zeker as da d'één en één ellef is!
Mar ge mot 't wél affetoe 'n bietje

Dan zette me ammaal onze wijsneus
op en dan legge m't nog 's uit. Kom
nie aanzette mè dweildiploma's of
leutsertifikate, mar mè d'al oew bulle die g'et! Dan doen me mekare wir
's vóór oe dagge ken dweile. Alle
kinderjuffrouwe en schoolmenere,
alle leut-o-loge, alle Vastenavendprefèssers en alle dweilinstrukteurs... erreme n'omòòg!

Want...

Dèèr emme vor
deurgeleerd.

-9-

’N LÒÒPEND LUIZELEVE
En toen ging ik lòòpe. Ze ielde mijn
altij d’aan d’n and. Ik oefde dus nie
bang te zijn daddik om zou valle.
Vedders wier ik de trap op- en
afgetild, of ik nouw wou of nie. Uiten aangekleed en in bad, ze deeje
n’t ammaal voor mijn, zellef mè d’t
ete. Ik oefde mijn lepel nie ééns
naar mijn mond te brenge. En m’n
toet veegde ze altij ok nog af, zoda
d’ik ‘r altijd kwant uit zag. Zeg nouw
zellef…’n echt luizeleve!
EINSTEIN
Op de basesschool deeje me
d’eerste jare alléén mar spellekes.
k’Eb ‘r gewòòn ’n spelleke van gemakt totda d’ik van school af mocht,
moes…. ken ik wel zegge. Ik eb
dus wél éél veul op school gezete,
om daddik veul mocht blijve zitte.
Achteraf è’k dèèr wel ’n bietje spijt
van. ’t Is moeielek agge nog steeds
nie goed zijt in leze en somme. Ge
ken trouwes wel altij d’op mijn rekene! Ik wòòn nouw nog tuis, want
ik eb nog gin meske kenne vinde
da bij mijn telènte past. Mar mette
Vastenavend staan’k d’r wir.
Verkleeje, erreme n’om’òòg en
dweile mar. Dèèr zijn ik éél goed
in! As beebie verkleedde ik m’n
eige n’al; as Einstein. Die was wél
éél slim, or… mar dan van z’n eige.
Ik gaan dees jaar wir as ’n echte
stèèngoeie dweil vor de leut op pad.
Meschient mag ik dan wir ‘Ein Stein’
ontvange! Dèèr zijn ik in ielek geval
’n kei in, dèèr è’k ’n wel aangebore
telènt vor.

Da's de kunst!
Da's meziek!
Òògeschool!!!

Tijdens de Vastenavend haal je
de lekkerste hamburgers natuurlijk
bij de Berger King!
Grote Markt - Lievevrouwenstraat
Bosstraat - Potterstraat

Enthousiast?

Kijk op onze website!
www.zoommavo.nl
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ZoomMAVO

Noordzijde Zoom 61 • 4613 AB Bergen op Zoom

T 0164 - 240 292 • E info@zoommavo.nl
Deze school is onderdeel van

Accountants en
Belastingadviseurs
Noordsingel 12
4611 SE Bergen op Zoom
Tel.: 0164 - 241352
www.fixus.org
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De leste méésteres
- Deur Striem Zwéépslag -

’k m’n òòge dicht
doen dan kom d’alles
wir bove drijve. En
dèèr sting ze dan.
Plòòje rokske, d’r
mee kante bloeske overklede
boezem, pentie mette naad over
de mellekwitte kuite en op alf
òòge akke. En asse dan d’r eige
omdraaide dan golfde d’r kestanje ròòd bruine are zo mee over
de schouwer. Ik zien ze zo nog
voor me. M’n méésteres; ‘n juf
van gròòte klasse. Zonder twijfel
’t mooiste meske van de klas. Danuta was d’r naam, da geschenk
van God in ’t Pools betekent.

DE
SCHOOLBEL

’t Was mar net wa vor leske dagge
kreeg. Ik was trouwes zo’n bietje de
jongste van de klas. D’r ware d’r bij
die veul ouwer ware. ‘k Denk om zo
tussedeur ’n bietje bij te lere bij de
méésteres van dèèr waar Brabant
Zeeland kust. ‘k Zijn trouwes wel
een keer naar de schooldokter gemotte. Oei, Oei, éél de klas ad toen
last van pietjes. Snotver da juukt en
ge ken t’r zo slecht bij.
Da’s nouw toch awwir zo’n 25 jaar
geleeje en ik gaan Danuta opzoeke
docht ik overlest. Oe zouw ’t metter
zijn en wa zou de tijd metter ebbe
gedaan? M’n eigeste méésteres juf

k zat op d’Allewisiusschool en
eb alle 6 klasse goed deurlòòpe,
al kreeg ik dikkels ‘n leer (trap)
onder m’n kont van de broeders,
of nóg erreger, moes ik op de gang
gaan staan. Ik was altij de lolbroek
op school, teminste, da von’k zellef.
Eén kirke ad de broeder z’n eige
lillek vergist. IJ riep, toen t’ie op ’t
schoolbord ston te schrijve en achter ‘m in de klas wa kebaal oorde:
“Paultje Asselbergs, gade gij mar op
de gang staan!”, maar op dieje dag
zat ik ziek tuis.
Toen ‘k ellef jaar was en in de zesde
klas zat, was ik ’n bietje verliefd op

’n meske van de Gerardus Majellaschool, vlakbij d’Allewisiusschool.
Da meske was ’n dochter van
groenteboer Franken. Ik noemde d’r
altijd: errepelmeske, maar da kon
aar niks schille. Ze was toevalleg ok
ellef, dus da kwam goed uit. EllefEllef.
Ik weet nog goed, ’t was in
d’aardrijkskundeles, damme de
gròòte plaatse van alle (toen nog
11) provinsies uit ons blòòte kop
moeste lere. Dan vroege ze bevobbeld: “Waar leg Aarlem?” Da wist
ik dan nie. Ik docht dan: ‘k Wouw
da’k naast aarlág, zo verliefd was

ik. ‘k Oorde de broeder zellefs ginééns meer prate. Ik zat gewòòn weg
te dròòme. Inééns schrok ik m’n
eige ’t leplazerus. Broeder Overste
gaf ’n flinke neuk aan dieje rotbel
bij de voordeur. ’t Was twalef uur,
me mochte gelukkeg weer nar uis.
M’n errepelmeske ston al buite
op mijn te wachte. Ze wòònde op
d’Alterseweg en ik op de Zòòm.
Kwam da d’eve goed uit! Me liepe
altij same naar school en naar uis.
Nouw, oe ’t verder mè d’ons is gegaan, da vertel ik nog wel ‘s. Van
aar ebbik in ellek geval veul meer
geleerd dan van de broeders.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT | GE WITTET NIE VAN MIJN!
Deur Rika van Illekoten-de Jong

Ik was net zestien, ’n Zundap onder m’n gat en ’n lekker opgeschote
kwaaijong, mar mette beste bedoelinge. Mar ja wa wilde. Zonder
dagge d’r om vroog, groei d’inééns
overal aar en kredde ok nog ‘n
lange baard in oew keel waar oew
stem van oversla. Lekker pubere
noeme ze da. Nou dan eddet toch
echt nie makkelek, or.
TELLE, AFTREKKE N’EN
VERMEDEGVULDEGE
Mar juf Danuta nam alle schaamte
en zonde van de wereld vor mijn
weg. Danuta wist wel raad mette
pubers in die tijd. As ’t moest dan
werkte ze ze één vor één af me
d’arde and. Neeje, die was d’r nie
flauw mee; de zwéép d’r over en
gin flauwekul. Wie zeurt kreg d’n
beurt en vor dagge n’t wist zatte in
de n’oek op te telle, af te trekke en
te vermenegvuldege. En oew òòge
konde soms mar beter in oew zak
ouwe, want ik weet nog goed da’k
een keer m’n òòg ongevraagd liet
valle op d’r boezem. “Pas op of ge
kregt t’r één”, zee ze dan.
PIETJES
Éél de klas was weg van Danuta en
vor iederéén trok ze ruim de tijd uit.

Danuta. Meschient nog ééne keer op
les? Mee daddik over de Kaai zo de
verlengde Moeregrebstraat in lop,
zien ik datter gin licht brand in ’t lokaal links bove de n’ingang. En beneeje zie d’t ‘r ok verlate n’uit. Alléén
de fietserekke vor de deur staan d’r
nog wel. Op de ruit sta d’t uisnummer 2000. Da’s dus ok veranderd.
Mee kom t’r iemand aanlòòpe mè
z’n ond. “U docht nog ’n flikflakje te
doen meneer?” “Nouw”, zeg ik, “in
gillemestiek was ik nooit zo goed.”
“’t Was ier ok mir ouwe bokspringe
de leste tijd, meneer, dus vandaar
daddet is geslote.” “Oh… ja, ik wilde nog wa d’errineneringe op’ale
aan Juf Danuta.” “Ah, ja. Danuta! Ja
die etter eige om late schole en is ’t
onderwijs ingegaan.”, zee de man.
Jeetje, docht ik. Esse dan al die tijd
zonder pepiere gewerrekt?! “Nouw
gelukkeg”, zee ik tege die meneer.
“Zonder pepierke komde nerregs
mir tegeswoordeg!” Bietje teleurgesteld mar ok wel me d’n goei gevoel
droop ik wir af. Juf Danuta be’oorde
nouw offiesjeel tot m’n errinnering.
M’n schooltijd… Die zou’k nog
welles over wille doen.

s kasteleinsvrouw van
kefee ‘De Leste’, è’k
al vor éél wa klante ’n
potje bier getapt. Wie et ‘r nie
mee mijn lief en leed gedééld
aan de tòòg. Dan edde al wel in
de gate da’k inmiddels ’n boek
ken schrijve over wa’k gezien
eb en wa d`ammaal aan mijn
in vertrouwe is verteld. Mar
diskreet as ik zijn, ken’k dèèr
gin boekske n’over opedoen.
Da begrepte! Oewel… as gij ’t
onder ons ouwt, dan wul ik wel
’n bietje n’uit de school klappe.
Mar denk t’r aan, ge wit ‘t nie
van mijn!
Meschient wist’t al, want ’t is ’n
pebliek g’eim. Kaat van Merie
Labbekak van d’n Eimeule die
ouw ’t mee ’n geschééje vent. Z'ís
zo broeds asse meroets is. Ze vonde mekare n’op Sekont Luf. Kaat
zee dasse nog altij gelukkeg getrouwd is metter Sjef, mar dattie
naar drie kinders ’t wel g’ad ad
mè minnekoze. Ter informasie; de
jongste van Sjef en Kaat is ondertusse 19 jaar.
SANTARUN
Dan zee ‘n amtenaar mijn, datter achter de scherreme ’n rel

DE EVOLUSIETEORIE
VAN DARREWIN
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was tusse de organisasie van de
Kerstmannelòòp en ’n nie nader
te noeme wet’ouwer die gin kerspak aanwulde. IJ docht daddet
om ’n Senterun ging in plek van
’n Santarun. Feitelek trok t`ie tóch
nog ’n pak aan toen ze tege n’m
zeeje dattet ok om geld ging, ok
al ging da nie naar de Berregse
ondernemers mar naar ’n goei
doel. Da`s toch Sterreck, éé? Diezellefde middag wier mijn deur ’n
boer van Prottekol toevertrouwd
da vollegend jaar vor ’t eerst `n
vrouwke lid zal worre van de Boereploeg en wel bij Technies. Mee
Ellef- Ellef wor t’r ’n wet kiel wedstrijd g’ouwe weges ’t motto van
da jaar: makt oew borst mar nat.

DE KAAI GA D’OPE
Van ’n woordvoerder van’t Geméénte’uis oorde n’ik datte Kaai
nog dees jaar ope gaat. ‘t Zal ’n
bassèn worre van 20 cm diep.
Spesjaal dèèrvoor worre d’r borde
geplaatst mette tekst 'nie duike'!
Volleges diezellefde woordvoerder van de Geméénte doen ze da
spesjaal omdatte gewòòne burreger al dikkels genogt z’n neus
et gestòòte. Diezellefde woordvoerder zee naar nóg ’n neut da
d`Ad van der Wegen genomineerd
zal worre as ‘Vrijwilleger van’t
jaar’ omdattie, ondanks dattie
beroepsmateg nie mir oeft, tóch
onbezoldegd overal mè z’n neus
veraan staat. Mar toch was ’t
mèèst pikante da mijn t’r ore n’is
gekomme wel ’t vollegende, Wies
is lesbies. Da zee ze verleeje week
tege mijn tijdes eppie ouwer in ‘t
kefee. Nouw is dèèr niks mis mee,
mar ze zoek nog ’n menier om ’t
aar Sjaak, dochter Sjakkelien en
zeun Bram te vertelle. Ze zal binnekort uit de kast komme. Z’et
mijn gevroge om ’t tot da mement
niet deur te vertelle. Mee m’n ‘and
op m’n art eb ik aar da beloofd.

Dus ge wittet nie van mijn!

Agge ga dweile in gròòte klasse
Kom dan bij ons oew maske passe
In ieleke maat gròòt of klein

Uitgedweild?

dèèrvoor motte bij Dietvorst zijn
En ge zul 't zien

Dan lengst DHT!

ier slaagde mè d'n tien!
Agge mar leut et!

G’opend van 14.00 uur tot 22.00 uur!

In onze bistro: plates vanaf €13,50 b.v. biefpuntjes, scampi`s,
varkenshaas, pasta`s, salades, enz.
In onze lunchroom/afhaal: Speciaal voor de kleine gasten
een kinderbox met een leuke verrassing voor € 5,00

DHT

DE HOLLANDSCHE TUYN
LUNCHROOM | CAFETARIA | BISTRO
Voor de bistro graag reservern. Tel. 0164 - 266011

CONTACTLENZEN IDEAAL MET VASTENAVEND
Uitproberen? We geven u graag een advies op maat!

Fortuinstraat 8

Bergen op Zoom T. 0164 234272 www.oogwereld.nl

Ik ellep oe zo van
oew uis af agge wilt!
verkòòp
inkòòp
bemiddeling
ver'uur
Stationsstraat 5 - 4611 CA Bergen Op Zoom
Telefoon: 0164- 257592 - www.robmionvastgoed.nl
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INFORMATIEVE
OPLEIDINGE
LEUTAKKEDEMIE
OEW EIGE KEFETTIE
Zijde die voorgesneeje kefettie ok zo
moei? Zitter altijd net nie de kleur
bij die ge zoekt? Vinde de kefettie van tegeswòòrdeg ok mar zo-

KLEINE WASJES,
GRÒÒTE WASJES
Kende da prebleem, alverwege de
voorwiekende motte toch ‘s ’n kirke
n`oew bulle gewasse worre. Mar
dan stade dikkels toch vor ’n dielemma. Magge m’n ròòje zakdoeke
wel bij m’n witte gerdijne? Wor m’n
boerekiel nie vaal a’k ‘m recht in ’t
wasmesjien douw? M’n Vastenavendjurrek et gin wasvoorschrift
mir, en nouw? Ge kreg vaneiges
antwoord op dees vrage agge de
11-delege kursus ‘Kleine wasjes,
gròòte wasjes’ bestelt. Nouw mè
grates wasbolleke in de vorrem van
’n verrekesblaas!

fettie ga d’t worre kommende Vastenavend, dus wees t’r gauw bij. D`r
zijn mar ’n beperkt aantal plekke
vrij!

’T SNELLE BESTELLE
Mette voorwiekende en de Vastenavend zellef kende soms over de
koppe lòòpe en ken ‘t ’n ééuweg’eid
dure vor dagge eindelek aan de
tòòg oew bestelling et gedaan.
Oew vriende legge te lellepòòte
van de dorst agge uiteindelek trug
zijt gekomme. Kenda nie wa sneller? Jazeker, mette kursus ‘’t Snelle
bestelle’. Ge zult naar ’t be’ale van
’t sertifikaat in `n vloek en ’n zucht

zo? Los zukke prebleme op mette
snelkursus ‘Oew eige kefettie’. Aan
d’and van ’n gediplemeerde kursusleider makte in ’n mum van tijd oew
eige kefettie. Gepersonaliseerde ke-

KELEEZJEBANKE...

ÒÒGESCHOOL VAN
PROEFBELONNE
D'n andere dag was Ton de
gesprekspartner van d'Òògeschool
van Proefbelonne, die d'r eige waarschijnlek, atte wind mee zit, vanaf
Sint Juttemes in ‘t Krabbegat zouwe
wille gaan vèstege. 'n Òògeschool
waar dagge “U” tege zegt en waar
studente van éél de wij'e wereld op
af komme vliege! 'n Chinees investeerder ga d't ammaal fienesiere en
't mak van ‘t Krabbegat in één keer
't Proefbelonne-sentrum van éél de
wereld en omstreke. Oeweige n'op

VASTENAVENDETIEKETTE
Wa ken nouw wel en wa ken nouw
nie mette Vastenavend? Stade ok
dikkels vor da dielemma? Ullep is
onderweg mette viedejoocursus
‘Vastenavendetiekette’. Ge zul naar
’t bekijke van ‘t 78-ureg lesmateriaal éémaal op d’òògte zijn van de
gewòòntes in ’t Krabbegat. Oe bestelde twee zakskes sjips? Oe legde oew bonnekes op de tòòg? Oe
knòòp ik m’n zaddoek? ’t Ken vor

MAK OEW EIGE
VASTENAVENDKRAKER
Vinde de liedjes van de Boere van
de Leutege Ploeg wel leuteg, mar
denkte gij dagget beter ken? Aarzel
nie en schrijf d`oeweige vandaag
nog in vor ‘Mak oew eige Vastenavendkraker’. In 4 weke tijd komde
ieleke maandag- en donderdagavend bijmekare om naar te denke
over ’t tema, de tekst en swoeng
van oew Vastenavendmop. Naar
wa stemoefinge onder leiding van
zangterapeut Hees, nimde dan in de
vijfde week oew nummer op onder

RÉCHT UIT DE

eeje, gade gij mar”, zee
Yvonne, mè zichtbaar spijt
in d'r òògskes, want eigelek
von ze da d't aar werrekt'rein was!
“Ik zijn toch van Onderwijs?” docht
ze. “En trouwes, ik eb zellef ok òòggestudeerd aan d'univerziteit van
Leide...”, mar z'ad al lang begrepe
dass'aan 't kortste eind zou trekke.
En Patrick docht ont'recht persies
't zellefde. “Di d'eb nou werrekelek alles mè mobiliteit van doen...
en bovendien è’k gestudeerd aan
de Labberatoriejemschool, dus è’k
verstand van alle soorte gasse!”.
Mar teejoloog Frank was duidelek
gewist: “Ik gelòòf datter in ‘t
Krabbegat mar één Minister van
Proefbelonne n'is, en da's Ton. Zo
w'is da en zo blef ta!”.

leiding van de befaamde dweilbend
‘11 Meter Bier en ’n Cola’.

oew bestelling ebbe. ’t Zal sebiet
lijke asof ge zellef ‘n (spoor)lijntje et
lòòpe mette brouwer!

de kaart zette, it da. En werrekgelegen'eid kreejere van ier tot
Tokiejo... en trug! Want nie allééneg worre me 'n stad mè vooraanstaand Òòger Beroeps Onderwijs,
en alles wa dèèr bij oort netuurlek,
mar 't trek ok 'n ééle nuuwe tak van
milieu-vriendeleke indestrie aan!
BIEJOBÉÉST
Die proefbelonne motte namelek
gevuld worre mee gebakke lucht.
“En agge friet ken bakke, kund'ok
lucht bakke”, zee Ton. “En ik ken
trouwes goed blaze!” attie erreges g'oord. “Ja... en da's ok
biejobéést!” ad Arjan dèèr nog mè z'n
Tilburregse studente-brilleke n'aan
toegevoegd, want die mag dikkels
mee as Ton erreges naartoe gaat.
“Da's ammaal 'n kwestie van kombinere n'éé? Verbindinge legge!
Mense bij mekaar brenge. Één en
één is drie!”, adde ze mekaar aangestòòte.
Affèn... 's Aves medéén Jan van
de Kestééle gebeld netuurlek. En
eerst alles op Feesboek gezet, want
anders zouwe ze tòch nog denke
dagge't van 'n ander et. Oja, en
morrege motte me Ad Coppens die
andere plannemakers nog evekes
late belle datte grond waarschijnlek
al uitverkocht is en dasse nie mir
oeve te komme...

jou gin ge’eime mir, naar ’t vollege
van ‘Vastenavendetiekette’.

~ GESLAAGD! ~

oew beurt prate – Harry Mulders
Ton Linssen vor de cursus Nie vor
angst - Boy Juten vor de spoedvor ’t vak Overwin oew microfòòn
nt vor de vak-opleiding Isterisch
cursus Klien Desk – Marco Vermu
afgestudeerd op ’t Naaimesjien
Istorisch – Ward Warmoeskerken
pedeuse g’aald vor de studie
van Bakker Jòòse – Peet Bakx pro
van den Broek vor de kepjoeterSerene Rust, mijn oorde nie – Lou
Egeraat vor de d’opleiding bij
cursus Knippe en Plakke – Els van
elsen afronde van de studie crimide F-side A’k wa rel – Willy Michi
Frans van Vliet vor de agrariese
nologie mette skripsie (W)alibi –
one - Frans Hazen vor ’t vak
cursus Van platte bòòne tot tromb
–
een draak van een eindopdracht
gillemestie Aasje over, ondanks
kschool mè d’t lied IJ Et se nie!
Peter Fransen geslaagd op mezie
vor de zelfverdedegingscurcus
IJ Et se wel! – Romano Groffen
r vor ’t tentame Van bròòdKoekje van eige deeg – Jeroen Du
Denissen vor de Schenke’s
trommel tot dròògtrommel – Ria
de ﬂitscursus in
tapdanscursus – Albert Joosen vor
de sterrekundeopleiding
kamer A – Jean-Paul Heck vor
van Dijk vor Zwarte
Pop, Sterre en ’t Éélal – Roger
sionado.
Kips proefcursus Advocado Pen
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'T RODE LAARSJE

Da's pas
v(l)akwerrek!

Kek kul. Ier stonden vroeger
ammaal winkels.Wa zijn da
pa,winkels? Nou, da waren
een soort uizen mee
grote ramen, ge kon er
vrij in en uit lopen en
deer verkochten ze
allerlei spullen. Een
eleboel winkels samen
noemden ze het centrum. Agge iets nodig
ad ging de ier nar toe en
ge mocht zelf weten wa ge
wulde n'ebben. Het was altijd
eel druk op straat en stikgezellig, op zaterdag kon de over de koppen
lopen. Ach pa, da zal wel ja, da verzinde
zeker. Nee jong, oew salaris wer nog nie

otomatisch nar de websjops overgemakt, ge was baas in eigen
portemonnee. Mar waarom
ebben ze da dan veranderd pa? Ja manneke,da
wit eigenlijk niemand
mir; het ad te maken
mee banken, crisis en
computers. Kom op
wegwezen, ik kreg er
de tranen van in m'n
ogen.......Ja krabben, agge
om oe een kekt oef de er nie
vor deurgeleerd te ebben da di
werkelijkheid ken worren. Nim de
n'andschoen op!

Oew fèèst is bij
ons altij geslaagd!

Arry Hamers.

en
Wie slim is
gebrukt
e
i
p
p
o
k
e
i
p
kop

'n Uis kòòpe?

Bij ons vinde ze in verschillende prijsklasse
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De kaalslag van de
Mammoetwet
ins de barre jare ’60 waarin
de onzinnege onderwijsidejale as ’t tematiese onderwijs
ware ingevoerd, is ’t onderwijsnivo
nouw nie bepaald beter geworre.
Vóór die tijd moeste de leerlinge
van de ULO, MULO, de Òògere Burreger School (HBS) en ’t Gim, ’t
Gymnasium, gewòòn alle vakke tottemet de leste eksamedag bij’ouwe.
En beston ’t Technies Onderwijs
nog. Toen al wier t’r gedocht: “Eddet zin om feite van buite te lere?“.
Mar netuurlek etta zin. Ge zieter
toch ok nie van af om jonge kinders
te lere fietse omdasse later toch
ammaal mette n’oto naar ’t werrek
gaan!
D’ELLEFT VAN DE VAKKE
’t Vakkepakket etter toe geleid
dagge tegeswòòrdeg nog mar d’n
elleft van de vakke oef te lere. Agge
vóór de Mammoetwet oew Gymnasium ß eksame wilde n`aflegge,
moeste eksame doen in: Grieks,
Letijn, Frans, Duits, Engels, Nederlands, Netuurkunde, Scheikunde,
Biolegie en Wiskunde, te wete Annelietiese meetkunde, Goniometrie
en Stereometrie. In Geschiedenis en
Aarderijkskunde oefde gin eksame
te doen, mar die vakke wiere wel
onderweze tottemet ’t eksame toe.
Da gol trouwes ok voor de MULO.
Kek, da’s pas ’n vakkepakket waar
dagge de boer mee op kunt, za’k
mar zegge. Dèèr adde teminste
wa d’aan. Agge zo’n ondergrond
et, witte pas écht waar dagge nie
in drijfzand staat. Dan edde pas
écht onderwijs genote, madde wel
zegge.
DE VRIJE SCHOOL
“Waarom dan ’t gedrocht van uitgeklede pretpakette deur de strot blijve douwe” oor ik oe zegge. Nouw,
omdatter gewòònweg nouw, naar
meer as 50 jaar Mammoetwet, gin
weg meer trug is! Dèèrdeur is t’r teveul naar de Filestijne gegaan. D’r
zit nouw nog mar één ding op! De
Vrije School! ’n School die rekening
ouwt, nie mè d’oew tekortkomminge, mar mè d’oew telènte. ’n School
die uitgaat van oew ambisies en
nie van onzinnege alternatieve,
omdagge nouw éémaal nie wit wa
dagge later mot worre. ’n School
die trug gaat naar 14, 15 vakke zo
dagge zellef oew richting ken kieze.
Gin pedegogies verantwoorde gevangenis, mar ’n ope instituut waar
ge wijzer van wor, op waffer nivo

dan ok. Waar dagge ‘n diploma ken
ale, da nie allééneg aangift wagge
geleerd et, mar ok wa dagge kunt
en kent. D’r zijn nog nooit zoveul,
deur de bank genome, ekenome afgestudeerd as op d’n dag van vandaag. Mar me n’ebbe d’r nog nooit
zo beroerd voorgestaan, agge sommege mot gelove. “’n Gebrek aan
vak- en aan vakkekennes is dèèr
debet aan”, zee ’n Friese prefèsser
pas geleeje. Per slot van rekening
is t’r in teorie gin verschil tusse teorie en de praktijk, in de praktijk
wel. Dèèr oefde nouw nie echt voor
deurgeleerd t’ebbe!

Mevrouw de Quaye-Cals
Gepensioneerd onderwijzeres
Nijverheidsschool/
Emansiepietware Opleiding

DE SCHOOLDOKTER:
VAN ZALLEFKES TOT AMERS

Was bekant net zo spanned as op schoot bij
Sinterklaas zitte; ’n bezoek aan de schooldokter. As
klein kulleke op de fiets nar de
Gròòte Mart waar dagge tege n’n
uize’òòg gebouw keek da later
kefee de Teerkamer zouw ete.
Ge douwde op de bel en ging dan
aan de lingse kant de ellelange
en steile trap om’òòg. Oew art
klopte in oew keel en ’t zwéét
brook oe lengst alle kante n`uit.
Van oew vriendjes adde al g’oord
dagge bevobbeld oeweige tot
aan oew emd moes uitkleeje. Da
zouw toch zeker gin waar zijn?

De ouwere ginnerasie van tegeswòòrdeg wier toentertijd verwelkomd deur Zuster Stoks. Ge wit wel,
dieje zuster die ’n menuut lang, al
leeket wel ’n allef uur, ’n stinkzallefke op oew lijf wreef. Oew
borstbéén brook bekant deurmidde,
zo ard asse douwde. ’t Leeket wel
of dasse aan ’t sjoele was. Dèèrnaar
mochte binne komme in de kamer
van Dokter Schlüter, een bòòmlange
arts, of later bij bevobbeld schoolarts Mol. Ge wier binneste buite
gekeerd en aller’ande teste peseerde de revu. Mè netuurlek vor de
mannekes de bekant traumatiese
ervaring van op de bal van oew and

CRÔTE D’AZUUR

LUCHTE DIE OE VERVOERE NAAR `N (NÉTNIE) VEVLOGE VERLEEJE!
deur Prefèsser Krootjes - direkteur Suker-labberetoriejum
mar zo`n bietje, mar écht ruke, o
mar. Oeneer edde voor `t lest écht
aan iets geroke? Witte nie mir,
éé! Witte wagge doet? Lopt `s
over de weekmart op de Kaai. Mè
d`oew òòge dicht. Van d`ope Kaai
naar `t Spui`uis. Enkelt mè d`oew
neusgate n`ope. Ge wit nie wagge
ruukt: vléés, appelesiene, geitewolle sokke, kèès, rubbere fietsbande…

a, ik eb `n kroot van `n neus.
Ik weet `t. Vierezesteg jaar
è`k `t dèèr moeielek mee
g`ad. Gepest op de kakschool, voor
gek gezet bij de verkenners (“Blaasde gij eve n`t kampvuur uit!”), pas
op m`n vieredertegste `n (bijziend)
meske, ga zo mar deur. Mar nouw
nie mir! Nouw, gatverpielekes: nie
mir!
Neeje, want da fokske van mijn ga
nouw geld verdiene voor z`n baasje.
Zeker wete, meneer. Want `n gròòte
neus ken ommes verrekte veul ruke,
zeker `n finansjeel buitekansje!
Oe? Simpel: mè ruukskes! Fleeje
week, op m`n werrek in `t Sukerlabberetoriejum, kreeg ik tusse
twee eksperiemente deur `n schitterend idee. Lumineus, al zeg ik `t
zellef. “BERREGSE RUUKSKES!”
Krabbegatse parfummekes, “Ach,
witte nog”-odeklonje”. Niks gin
4711..., mar 4611!
RIJKDOM AAN GEURE
Want de mense ruke nie mir tegeswòòrdeg, ze snottere en snuive

`n Rijkdom aan geure, zomar voor `t
opsnuive! Dus ik docht: “Ik stop al
die Berregse luchjes in `n fleske”. `t
Et wa nachjes gekost, dèèr in `t Labberetoriejum, mar `t is me gelukt. Ik
zijn d`r in geslaagd om échte, orizjenele, Krabbegatse geure te make!
Leun mar `s achterover en lat oe
betòòvere deur de luchte uit `n vergleeje verleeje die ge docht nooit
mir te zulle ruke. De luchte van oew
jeugd…….
LAGERE SCHOOL-MÉLANGE
Lekker muffege mix van natte jaskes mè d`n vleugske zwéétvoetelucht uit `t gymlokaal. `n Nostalgies
schoolboek-et, zeg mar.
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EAU D`ACNÉ
`n Broeierege mengeling van fietskotjeslucht, `n sprenkeltje jongeskespis, mè d`n topnoot van lavendelege meskeskamergeur. Ge ruukt
as`t ware oew eerste kus….!

RÊVE DE BATRAVE
De ouwerwetse, onvervalste, rechtvoor-oew-raap Kaailucht van de
Kaai bij laag water. Vettege, zwarte
sliklucht mè d`n toefke verdwaald
zeewier en Grebbe-drap as ondertòòn. Onvergetelek! Blef nog dagelang ange.
KLEEJKOTJESLUCHT
Van `t ouwe zoutwaterbad dan éé!
Bovetòòn van lysol, natte wolle
zwempakke en `n uitgetufte Belga.
Oew òòge dicht en g`oor vaneiges
Badmééster Van de Kreek!
SPIERETUS-LUCHT
Bekant al vergete! Kek mar naar
die blauwe schouw en ge ruuk
`t wir! “D`r kom rege, de Spieretus stinkt…!” Waar oorde da nog?
Mar ge ken `t nog ééne keer ruke!
Let ok op de spesjale Spieretusschouw-verpakking.

blaze, onderwijl ge letterlek in oew
blòòte kont staat bij ’n wildvreemde
medicijnman.
De jongere onder ons kenne netuurlek schooldokter Oei. Ge dee
dèèr zóveul teste daddet wel leek
op ’n toelatingseksame vor de F16vliegschool. Zo was ‘r de test mè gekleurde rondjes om te kijke of dagge
nie per ongeluk kleureblind was.
Sommege keke d’r 10 menute naar
en zeeje dasse ‘n ‘A’ zage. Dr. Oei
antwoorde datter allééneg cijfers
op stonde. Da was ’n tip! Is ’t ellef?
“Nee”, zee Oei. Dieje test dus mar
snel vergete. Dan de piepkestest:
’n koptillefoon op oew kop en ard
‘Piep!’ roepe agge ’n piepke oorde.
Ge zat dèèr as ’n krielkiep te piepe
en ge wier t’r bekant Òòst-Indisch
dòòf van. Agge tege die tijd nog
nie afgekeurd was, mochte ok nog
déélneme aan de òògetest. Ge moes
kijke nar ’n pooster die verkeerd
gedrukt was. Alle letters wiere namelek steeds kleiner. En nie dagge
mè twee òòge mocht kijke, neeje,
eerst oew lingse òòg afscherreme en
dèèrnaar andersom. G’ad ’t feitelek
wel gezien dèèrzo, maar neeje, d`r
wier ’n dòòs opegedaan en dèèruit
wier ’n gròòte amer g’aald. IJ zou
me toch nie de erses in slaan?! Nee,
d’r wier gekeke naar de refleks in
allebei oew knieje. ’t Kwam d’r in
’t kort op neer da Dr. Oei onder oew
knie sloog en gij in ’n refleks oew
zwééttééne onder de neus van de
schoolarts douwde. Wa mot die man
wel ammaal nie geroke ebbe in éél
in z’n werkzaam leve!

En dan, spesjaal voor
mette Vastenavend…
onze LEUTGEUR-LIJN!
DE LUCHT VAN NATTE
KEFETTIE
Ooit bij d`n Intocht staan wachte
lengst de kant in de rege? Mè d`n
jengelend jong mè d`n volle Pemper
in oew nek? Die onvergeteleke memente komme trug bij deze geur!

DE LUCHT VAN NET OPGEVEEGD
KEFEE-ZAAGSEL
Popelèère lucht. Deurdrenkt zaagsel-lucht uit `n overbekend kefee
van net naar twee uur snachs.
Bekend luchje? Docht `t wel. Nouw
ok te ruke gewòòn tuis op de bank.
Lekker: nie de rotzooi, wél de
lucht…..!
`N GEWAAGDE KREJASIE
`n Eftege mix van Bami-apkes en
Bengaals vuur! Ge wit wel, agge nét
iets te dicht bij `t Valle van de Kraai
gestaan et. Da ruukte d`n andere
dag nog….en gij nie allééneg!
Nouw, wa dochte d`r van? Spulleke
n`éé!. `t Is slechs `n greep uit de kelèksie en makkelek te vinde bij de
bekende verkòòp-adresse. Ge ga
mar op de lucht af, zogezeed.

DE ONWEERSTAANBARE
KRABBEGATSE LUCHTE-KELÈKSIE
VAN PREFÈSSER KROOTJES…
DIE ET 'R OMMES VOOR DEURGELEERD
EN... DIE ET 'R 'N NEUS VOOR!
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'T VER'AAL ACHTER DE KLUPVLAG
dus de leut spetterde d'r affetoe vanaf.
Onze vrindschap è tot 2007 geduurd,
tot datte gate d'r bekant in viele. Koen
van der Stéén è bij 'm tuis op de keukevloer toen 'n nuuwe, derde vlag
vor mijn gemakt. Die è d'n bietje n't
seriejeuze kerakter van m'n eerste
vrind, dus tot in de klein uurkes
dweile n'is t'r nie mir bij. Ach, ik wor
ok 'n daggeske n'ouwer, dus wa gif 't.

k zouw m'n eige n's evekes
voor wille stelle. Ik zijn 't
boerke van de klupvlag en
soms è’k wel 's 't idee da'k vor
niks rondsjouw deur weer en wind
en da ginniemand let op m'n nuuwe
Vastenavendpak. Watte? Wiste gij
nog nie da'k ellek jaar wa d'aan
m'n uitmonstering verander? 'k Zijn
toevalleg 'n mederrene, vlotte boer
en pas me n'aan aan 't motto, zowas al die duuzende Krabbe da d'ok
doen mè zullie dweilpak. D'r is één
Berregenèèr die waardering tòònt
vor al die moeite. IJ mak ellek jaar,
verafgaand aan 't Neuzebal 'n mooie
foto van mijn en m'n nuuwe pak.
Netuurlek ouw ik as bases m'n kiel,
m'n gestripte broek en m'n zwarte
pet, mar ik verander éél kreejatief
de details. Zo è’k voor 't vekansiemotto 'n aantal jaar geleeje 'n ééle
mooie 'Rayban' gekocht. Die leg
nog altijd op m'n nachkasje vor a’k
somers op vekansie gaan.

IK EN M'N VLAG!
'k Oef oe nie te vertelle da'k de trotse
oeder van de klupvlag van de Stichting
zijn. Edde m'n vlag eigelek al 's goed
bekeke, want ij is artstikke mooi! 't
Eerste ekseplaar wier ontworrepe
deur de kunstenèèrs Louis Weyts en
Jan van de Kreek in 1946. Da sprik
vaneiges, want wa d'is nouw 'n nuuw
klupke zonder klupvlag? 't Ontwerrep
is deur en deur op lake geschilderd, zodatte n'afbeelding ok aan
d'achterkant te zien is. Ge'éél in de
tredisie van de Vastenavend is de
tekst ‘Leve Vastenavend in 't Krabbegat’ in spiegelbeeld te zien. Onderaan
zijn uize te zien mè dèèrbove 'n boer
die de Peperbus omerremt. In z'n
rechter'and ettie 'n touw mè d'n krab
d'r aan. Zo wier t'r vroeger deur kleine
kullekes op krabbe gevist. Toen datte
vlag zes jaar oud was, wier ik gebore.
Co Matthijs è mijn ontworrepe n'in
1952.
De vlaggedragers blijve n'altij best
lang bij mijn, dus kennelek zijn'k goei
gezelschap vor die manne. Sins 1952
è’k pas zes lezjeeradresse g'ad en da's
wel zo lekker, want dan oef 'k nie
tellekes te ver'uize. Co Matthijs, Jan
Kòòpman, Ad de Waal, Aart de Valk

DWEILE MÈ SJEF... OF TOCH NIE?
Zo a’k 't éél goed ken vinde mè m'n
vlag, ebbe de Boere die vor mijn
zurrege n'ok veul vor mekaar over. Zo
erinner ik m'n eige n'n Neuzebal waar
da vlaggedrager Sjef te ziek was om
op stap te gaan. Gaandeweg d'n dag
rakte n'ik 'n bietje n'in peniek, want
ik zag 't Neuzebal en de foto van m'n
nuuwe ’n'outfit’ al aan me verbij gaan.
Rond 'n uur of acht saves was t'r
nog gin plan, mar gelukkeg brocht
't vrouwke van Sjef me wel nar de
Stoelemat. Onderweg kwame me Aart
tege. 't Was goed 'm weer 's te zien
want me n'adde 'n paar jaar dèèrvoor afscheid van mekaar genome.
Toen t'ie oorde watter aan d'and was
bedoch t'ie z'n eige gin memènt en
sprong op de fiets om z'n eige n'om te
kleeje n'en Sjef te vervange. Niemand

en Sjef de Wit ebbe n'al die jare goed
vor mijn gezurregd. Sins 2011 trek
ik op mè René Kools. Na de rustege
Sjef is 't 'n bietje wenne, want ik wor
affetoe alle kante n'uitgezwaaid. Da
kredde mettie jonge Boere. 'k Zijn 'r
trouwes best trots op da bekant al
m'n vlaggedragers in de lòòp van de
tijd wel 'n liedje n'of 'n gedicht vor
mijn ebbe geschreve. Éél verrasse'd
is da netuurlek nie, d'r is veul over
mijn te vertelle n'en ik zijn 'n bron
van inspirasie.
EEN NUUW ONTWERREP
1961 was 'n bietje n'n moeielek jaar,
mar 't ging echt nie meer. M'n vlag ing
t'r vor schandaal bij en d'r moes echt 'n

BEEBIE BOEM MÈ PESJOEN
’n ginnerasie die geschiedenis makte

et die n’avend in de gate g'ad datter 'n
ielegale vlaggedrager was. Aart was
ommes gemaskerd.

'k Zijn éél gròòtseg op m'n vlag, die
alles bij mekaar 2 meter 60 lang is.
De stok waar da'k op zit is van alleminiejem zodamme mè z’n alle nie
te zwaar zijn. Da's mooi meegenome
vor de vlaggedragers, mar z'ebbe wel
altij last van ééle kouw ande. Mè z'n
drieje zijn m'eigelek overal prezènt…
bij 11-11, op 't Neuzebal waar damme
éémaal veraan lòòpe, tijdes d'Intocht
en de Appeteejose van 't Dweilbendfestival, as nummer 3 van d'Optocht
mè d'n erewacht van Boere en tijdes
de Sluiting. Allééneg op de maandag
kunne me lekker zellef dweile, mar
dan gaan me netuurlek on'erkenbaar.
SAME DWEILE
Meschient komme me mekaar de
komme'de weke wel 'n kirke tege. Ik
zal ekstra m'n best doen op m'n nuuwe
pak, zo da d't di jaar meschient nie bij
die n'ééne foto bleft.
Nouw damme mekaar wa beter kenne,
kunne me meschient same n'n potje
bier drinke n'in de Stoelemat of in
't verbijgaan ‘Agge mar leut et’ nar
mekare roepe mè d'ons dumke n'aan
ons nuske.

andere komme. Bij 't afscheid è’k, naar
al die jaren van trouwe samewerreking, best 'n traantje gelate. D'r kwam
'n nuuw ontwerrep van Louis Weyts.
d’Uize wiere vervange deur 't Scheld
en febrieke. De Peperbus kreeg 'n
gezicht en 'n boske tullepe n'in z'n and.
't Aantje van de tore kreeg pauwevere en de krab wier wa speulser.
Mè d'n ròòje zaddoek om z'n nek gif
t'ie de mooie meskes van Berrege
n'n knipòòg en ij nim vor alle Krabbe
z'n oed af. Ondertusse kreeg 'k ok 'n
nuuwe kiel mè gekleurde linte.
Die tweede vlag en ikke n'ebbe
samen wa d'af geféést. IJ was lang zo
seriejeus nie as m'n vorege maatje,

BLOEI NA D'N OORLOG
Datte Berregse Vastenavend na de
n’oorlog z’n eige zo stormachteg zou
ontwikkele, ad ginniemand ooit kunne
vorspelle. De Stichting Vastenavend
zorgde vor ’n steveg kader en ‘n inspirerende invulling van de Prottokollèère
rolle. En de bodschap kwam éél simpel
vieja ’t Brabants Nuuwsblad bij de Berregenèère terecht. Die Berregenèère,
die verschilde nie zoveul van mekare
in de jare van de wederopbouw. D’r
veranderde nie veul en agge na ’t
school deurleerde buite de stad, dan
was de kans klein dagge trugkwam,
omda t’r dòòdgewòòn gin werrek vor
oe was.
NUUWE DWEILBENDS EN NUUWE
INIESJATIEVE
De “beebie boem”, de geboortegollef
van d’éérste 10 jaar na de n’oorlog, ad
ok ’t Krabbegat plaatsgevonde en die
kinders krege de Vastenavend mette
paplepel binne. Kleine kinders worre
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gròòt en bedrijve wiere overg’aald om
d’r eige in Berrege te vestege. Gevolleg:
vanaf ’t end van de jare zesteg lat ’n
nuuwe ginnerasie jongvolwassene ze
n’eige n’ore en nuuwe iniesjatieve van
zullie zijn nouw al lang gemééngoed.
Ze zette de trend en voegde nuuwe
dimensies toe aan ’t Vastenavendféést. Veral zichtbaar, of beter gezeed
oorbaar, op muziekaal gebied.
“Wa summe nou ebbe” was d’éérste,
mè (nog steeds) z’n eige geluid en
rippertwaarkeuze. Mar ok bends as
“01640” en “Kendut nog trug” schreve
geschiedenis. “01640”, geswanjeerd,
en “Kendut nog trug”, de vléés geworre
“Fefare van Onger en Dorst”. De één
brazbendachteg mè prachtege arrezjemente van Christ van den Boom,
zowas “Brussel” en de ander “Wij
staan achter Berregse meziek”
predekend, ’t past allemaal op ’t
muziekale pelèt. Mar ze deeje nog
veul meer: “01640” vulde de toen nog

lege zondagmiddage in mè d’r jaarlekse “Punt’òòfdkesèrt” en zette op
’t Dweilbendfestival ’n nuuwe trend
deur ’t pebliek bij de ekt te betrekke
en “Rule Brittannia” wier in ’n zee van
vlaggeskes “Vastenavend, bij ons in ’t
Krabbegat”. En “Kendut nog trug” sta
nog steeds vor eige tema’s, verbééld in
prachtege affiesjes, op ’t éénege gemaskerde bal en in d’Optocht, soms op
’t randje, mar mééstal éélemaal raak.
MÈ PESJOEN
Die “beebie boem” ginnerasie van
gewòòne Vastenavendvierders, van
Stééngoeie Dweile, van muziekante,
bouwers en bestuurders lop nouw tege
de vijfezesteg, zeuveteg, ga langzamer’and mè pesjoen, mè gròòte dank
vor beweze dienste.
Gelukkeg ebbe zullie kinders ’t stokske
inmiddels overgenome en ik kek dèèrom nouw al uit naar ’t optreeje van ’t
jubelerende “t’Is Wezeluk Waar” op 7
febrewarie.
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Schoenmode den Boer

Wa d'n wijs'eid?
Ier is oew bedje gespreid!

Beddespesjaalzaak in ’t Krabbegat

Potterstraat 48 4611 NK Bergen op Zoom Tillefoon (0164) 234590

Al meer as 47 jaar!

WĲ MAKEN
UW TOEKOMST
SABIC BERGEN OP ZOOM

SABIC is een van de grootste
petrochemische bedrĳven ter wereld,
met een belangrĳke productielocatie
in Bergen op Zoom. Wĳ tonen respect
voor onze omgeving en willen graag
iets terug doen voor de gemeenschap.
Daarom steunen wĳ lokale goede
doelen en evenementen. Daarnaast
realiseren de SABIC Volunteers
projecten in de omgeving.
Kĳk voor meer informatie
op onze website.
www.sabic-bergenopzoom.nl

info@acbautolakken.nl
www.acbautolakken.nl
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- Lesbrief Leut -

Aap Noot Leut
e leut is alom in ’t Krabbegat en dèèrmee magge me n’t zonder twijfel as ’n biezonder fenoméén bestempele. Dèèrom is
spesjaal dees lesbrief ontwikkeld. ‘t Gif inzage in ’t verschijnsel
leut zo amme da d'ierzo al éél wa jare kenne. Leut is nie allééneg
nie mir weg te denke, ’t is t’r feitelek altij al gewist. Wa was t’r eerder? De
Leut of de Vastenavend? Mè dees lesbrief kunde de leut nader dui'e en
d’r lering uit trekke, ok al edde d’r vor deurgeleerd. Ommes zijde ok nog 's
nooit t’ oud om te lere. Vandèèr damme zegge Aap Noot Leut!

5x11 jare ICB!
Besluit om de Vastenavend in 1946 nuuw leve n'in te blaze riep
medéén de vraag op oe datte organizasie gefinesierd moest
worre. Ommes 't bouwe van 'n féésje kost altij geld. In eerst instansie wier t'r gekeke nar de geméénte vor 'n subsidie. Bovedien wiere
d'r vanaf 't eerste n'uur Veldtekes deur de Stichting Vastenavend gemakt
om ok op die menier geld in 't laatje te brenge. Ok de kasteleins wiere n'al
snel benaderd. Z'ebbe d'r uiteindelek veul belang bij datte Vastenavend
goed g'organizeerd wor en dus veul mense n'op de béén breng. De Stichting Vastenavend blef in de beginjare zoeke nar mogelek'ede n'om mense
en bedrijve (finesjeel) aan zullie te binde. Zo ontwerrep Louis Weijts in
1954 'n schild waarop datte goeie verstand'ouding tusse de kasteleins en
de Vastenavend wor verbééld. De kasteleins die 't schild ontvange worre
benoemd tot ‘steunpilaar van de Berregse Vastenavend’. In ruil vor de
jaarlekse bijdrage wor op 't schild 'n stempel aangebrocht. In da jaar
(1954) brochte de kasteleins 'n bedrag van ƒ 5900,- bij mekaar.

D'OORSPRONG
Wa was t’r eerder, Leut of Vastenavend? Zeg gij ’t mar. Want witte gij ’t, dan
weet ik ’t ok. Amme leut geschiedkundeg benadere dan is leut net zo oud as
de mens; Adam atter al leut in, en ok Abraham. Zellefs Cleopatra dee ’t vor de
leut en ok de koninge, keizers, faraoos en andere otemetote uit langvervloge
tij'e adde n'al stikveul leut. ‘n Gèèf en veral treffe'd bewijs wor geleverd deur
de carrus navalis die al duuzende jare geleeje deur ’t vollek van de Nijl deur
de woestijn wier getrokke om 't één en ander ’s gèèf op z’n kop te zette…
ZIEL EN ZALEG’EID
Leut is ’n gevoel. Atte leut bij oe de kop op stikt, dan gif ta d'n tinteling
van opperste verrukking. Alle spiere, veral de lachspiere, spanne same n'en
ontspanne medéén wir in ’t zellefde òògeblik. ’t Lichaam van de Krabbe makt
dan Leutaline aan. Om persies te zijn wor di stofje aangemakt in de ieportostase, 'n leutorgaan in de ersepan datter vor zurregt dagge op 'n verrukkeleke
menier ’n bietje uit belans wor gebrocht zonder om te valle. ’t Otomaties deur
de knieje zakke en dèèrbij sipperaat d'erremkes om’òòg steke is 'n gevolleg
van datte Leutaline deur ’t ééle lichaam trekt. Onderzoek et aan ’t licht
gebrocht da d'eksterrene faktore ekstra van invloed zijn en leut-ver’òògend
werreke zowas dèèr zijn: de komst van d’n Òòg’eid, ’n dweilbendje, meziek,
dweile, dweile n’op meziek van ’n dweilbendje, d’Ellef Gebòòje, jajem, ’n potje
bier, Jantjes, limmenaaje, sjips, 'n stikgèèvedweil enz.

LEUTLEKTUUR
Wie schreft die bleft! Leest vor ’n gezonde géést! Niks is minder waar. In ’t Krabbegat verschijn t’r ellek jaar wel wir oppernuuwt ’n boekske mè proza, ver’ale,
niemendallekes, téékeninge, erinneringe en trugblikke, jubileeja en ok ’n krant.
In de literatuur dui'e me da d'ok wel as leutlektuur. Eerleke boeke n’en peperbeks om lekker mè d’òòg opgetrokke knieje onderuitgezakt op de bank in weg
te dròòme en oew eige t'identiﬁsere mette deur de skribent bedochte fegure.
Bij veul Krabbe legge dikkels ok al die kleurrijke keterrene van de Vastenavendkrant op ’t twalet om tellekes wir bij elleke gang der opluchting, 'n keterren
van A tot Z te spelle. Dan kunde rusteg stelle dagge de leut gewòòn ken ruuke.

LUSTRUMBOER EN –BOERIN
Mar naarmate de Vastenavend vedder
ontwikkelde, en de begròòting jaarleks
groeide, bleek gaandeweg de jare vijfteg
dasse op zoek moese nar nuuwe geldbronne. In 1956 nog klaagde de voorzitter van de Finesjele Kemissie datte
Berregse burregerij wijd achter bleef
mette gulle gave. Zo’n dertegduuze'd
Krabbe brochte slechs ƒ 2500,- in 't
laatje, terwijl allééneg d'n Optocht da
jaar al vor ƒ 13000,- op de begròòting
ston. De Stichting Vastenavend riep dèèrom 'n nuuw orde in 't leve waar elleke
Berregenèèr vor ellef gulde n'en ellef
sente lid van kon worre. Ge kreeg dan
otomaties de titel ‘lustrumboer of -boerin’. d’Orde was gin lang leve beschore.
SPONTAAN INIESJATIEF
'n Strukterééle oplossing vor de trugkere'de ﬁnesjele prebleme kwam in
1960 in de persòòn van Jos van der
Donk. Spontaan bood ie aan om mè
d'n klupke vrinde, waaronder 'Enk van
Schilt, Bertus van Eekeren en Rinus
Kriele, de burregers van Berrege lengst
te gaan. 't Jaar d'r op wier da d'iniesjatief
omgezet in 'n formééle Stichting Incasso
Burregerij (ICB). De voorzitter van de
Finesjele Kemissie ontving in Kefee
De Kròòn 28 manne. Ze krege n'n toelichting op de begròòting van da jaar
(totaal ƒ 24700,-) en op de werrek-

LIEVER LEUT AS PLEZIER
Leut edd'n zogezeed lokaal gebonde betéékenis. Ieverans in ’t land ebbe ze
plezier of ebbe z’t naar de zin. ’t Is nie vor niks damme n'in ’t Krabbegat liever
van leut spreke dan van plezier of van ‘t ruimere: naar de zin hebben. Bij ons
ebbe sommege Nederlanse variejante of sinonieme van ’t begrip leut ’n meer
negatieve laajing of altans toch 'n minder ﬂorisante bijklank. Dèèrom gebruike
me die bij voorkeur nie. Bevobbeld agge vuste laat en nie éémaal geruisloos,
gèèf in d’olie tuiskomt en de kinders dèèr wakker van worre. Dan kunde van
oew Kaat, die netuurlek nog gin òòg è dichtgedaan, t’ore krijge: “Edde nouw
oew zin?”. Me spreke liever ok nie van plezier as alternatief vor leut. Di vanweges de banale laajing van da woord. In klup Tweeduuzend (teminste ﬂeet
jaar nog wel, red.) én in Antwerrepe, kunde namelijk nar de dames van plezier.
Agge’t ier over dames van de leut et, dan ebbe me n’t over vrouwebendjes die
’n gèèf stukske meziek make zonder bijbedoelinge. Neeje, leut è d’n diepere
betéékenis. ’t Is de méést gelukzalege vorrem van zijn. Leut zit in de gene. Leut
is erfelek en nie zo’n bietje n’ok.
Me n’ope dagge d’r wa van et opgestoke. Mar opelek zet dees lesbrief oe ok aan
’t denke. Dèèrom stelle me n’oe de zellefde vraag as waar damme mee begonne
zijn. Wa was t’r eerder: de Leut of de Vastenavend? Agge mar Leut et!
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zaam'ede van de diverze kemissies
van de Stichting Vastenavend. Mette
opdracht om minimaal ƒ 5000,- binne
t'ale bezochte de nuuwbakke ICB-ers
1200 adresse. Ze zamelde ƒ 6073,- in.
Kwitansies wiere andmateg geschreve
en d'r wier afgereke'd bij Otèl De Gouwe
Leeuw.
NIE MIR WEG TE DENKE
De ICB was 'n blijvertje en ontwikkelde
z'n eige tot 'n instituut da nie mir weg te
denke valt in de Berregse Vastenavend.
Da wil nie zegge datte Stichting dèèrmee rusteg achterover kon leune. Deur
de jare n'een bleve ze nuuwe elemente
toevoege om de geldeleke inkomste
te vergròòte. Zo wier t'r in 1962 ok 'n
geveldweilkompetisie ingesteld vor de
middestand. Die van de kefees beston al
'n paar jaar. Bovedien ontwierep Louis
Weijts in 1972 'n “h’oorkonde” vor kasteleins en ander ondernemers die minstes
onderd Veldtekes adde verkocht.
In 1971 bereik de ICB d'r eerste lustrem: 1 x 11. 'n Jaar dèèrvoor was
d'eerste schooibrief de deur uitgegaan
en da was te merreke in d'inkomste.
Want waar datter in 1969 nog zo’n
ƒ 12000,00 wier opg'aald zurregde de
persòònleke nòòt in de vorrem van
'n rondgebrochte brief vor 'n rekooropbrengst van ƒ 18000,- .

In die periejode wiere de kwitansies
nog steeds mett' and geschreve. Stichtingsboer Wim van Kempen ield, ok
andmateg, 'n keplete kartoteek bij van
alle Berregse donneteurs.
'N PROFESSIEJONÈÈLE FEMILIE
De nie mir uit 't straatbééld weg te
denke Schooiwage kwam t'r in 1975.
d’Eerste opperschooier Arrie Mulders
wier t'r wereldberoemd deur.
Me kenne wel stelle datte ICB, die
van 't jaar 5 x 11 jaar vier, volwasse
n'is geworre. Mometéél zijn d'r 215
manne n'en vrouwe n'op 25000 adresse
(verdééld over 60 wijke) n'aktief. De
kwitansies zijn inmiddels voorgedrukt
en d'administrasie is netuurlek éémaal
g'otomatizeerd. Per jaar wor t'r zo'n
€ 75000,- opgehaald. d'ICB-ers worre
bovedien ok ingezet vor 't verspreide van
de Vastenavendkrant en tijdes d'Intocht
en d'Optocht bij de Schooiwage.
De langst lòòpe'de ICB-er is Frans de
Nijs. IJ zet z'n eige n'al 51 (!) jaar in vor
d'ICB. Net as 'n òòp van z'n kelega's ettie
op z'n roete z'n vast adresse, waar
dattie 'n pratje makt en 'n kopke kofﬁe of
wa sterrekers nuttegt. D'r val van alles
over dees klup te melde. Zo is t'r 'n
Berregenèèr die ellek jaar ellef euro
meer gif dan 't jaar d'r voor en is t'r 'n
ICB-er die ellek jaar 'n bedrag op'aalt
da d'op 11 sente n'eindegt. De Finesjele
Kemissie ontvang regelmateg uitnòòdiginge vor bruilofte n'en uitvaarte. d'ICB
is uitgegroeid tot 'n keplete femilie die
de Vastenavend 'n werrem art toedrage.
Vanuit de Stichting Vastenavend wor
t'r regelmateg mè (d'n déél van) zullie
overlegd oe datte organizasie nog beter
zouw kenne. d'ICB-ers kenne trots zijn.
Alle lof vor al die mense die d'afgelòòpe
55 jaar deur weer en wind lengst de
deure zijn gegaan. Respekt vor die ICBers die soms vier keer naar 't zellefde
adres trug gaan om de bijdrage as nog
binne t'ale. Dankbaar'eid vor zullie inzet,
ondanks dasse vast ok wel 's éél
sjacherijnege mense n'aan de deur
kenne treffe.
Manne n'en vrouwe van d'ICB, bedankt
en preﬁesjat mè d't mooie jubeleejem!

DÈÈR EMME VOR DEURGELEERD

WIJ BEGROETEN U
GRAAG BIJ:
Bruynzeel Keukens Bergen op Zoom
Drebbelstraat 9
4622 RC Bergen op Zoom
T. 0164 - 285 457

950014011 Adv-Carnaval-Vastenavendkrant.indd 2

27-11-14 13:39

ÒÒGGELEERD PEBLIEK! AGGE 'T NOG NIE ZIET?
BIJ OLYMPIA LIGT T'R WERK IN 'T VERSCHIET!

Zuivelstraat 9, Bergen op Zoom, 0164 23 64 44, bergenopzoom@olympia.nl, www.olympia.nl
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Waar kom ’t vandaan en waar ga d’t naar toe?

DE STÉÉN EN DE DWEIL
él eigenaardeg, mar van sommege dinge in de Berregse Vastenavend witte me n’eigelek nie wanneer of wèèróm dasse ontstaan
zijn. Nim nouw ’t dweile op straat. Toch één van de méést unieke
uitinge in onze Vastenavend. Mar sins wanneer en veral ok,
wèèróm? Gin idee. Eén ding is zeker, ’t beston al ver vóór d’n oorlog.

Protocol van Ontvangst van Prins Carnaval
"'n Onverwachte ontdekking van gròòte waarde!" da ware de woorde van d'archivaris van de Stichting Vastenavend bij 't zien van 'n verlore gewaand iestories plakkaat. Zomar fleet jaar gevonde. In 'n oekske van de kelder
van 't ouwe winkeltje van Becht, dèèr aan 't begin van de Kortemeestraat.
"Me n'adde welles g'oord van 't Protocol van Ontvangst van Prins Carnaval, mar omdamme dèèr nooit iets van
ebbe gezien, dochte me da d't 'n fabeltje was", aldus d'archivaris. Mar niks is minder waar. Uitgegeve n'in 1948 en
verfraaid mè d’n sierlukke tekening van Louis Weyts. De getiepte tekst ken nie anders dan afkomsteg zijn van ‘t
tiepmesjien van d'n Bes, de sik van t'eerste uur van de Stichting Vastenavend.
't Plakkaat was duidelek bedoeld om de Krabbe op 'n leutege menier uit te legge oe datte Prins op 'n passende
wijze ontvange moes worre. Nie ongebruikelek in die eerste naar-oorlogse jare. D’r ware ommes veul tredisies
verlore gegaan in d’n oorlog en dus moes d’r nogal wa nuuwe zake bedocht worre. Mar 't méést biezondere is wel
datte in'oud van ’t plakkaat niks aan kracht et ingeboet.

Ouwere Bergenèère kenne n’oe vertelle
oe dasse as jonge Krabbe op d’éénege
echte dweilavend, de Maandagavend, in rije, errem in errem naast
mekare, achter de meziek aan deur de
strate van ’t sentrum dweilde. En nie
allééneg vor d’r eige, neeje ok nog vor
veul pebliek. Want lengst de kante van
de strate sting ’t rije dik mee mense
die genote van zoveul leut op straat.
GIN DWEILE DEUR DRUKTE
Da dweile kunde netuurlek gin ure
onafgebroke vol ouwe, dus affetoe
dook zo’n ééle bups, mè muzikante en
al, ’n kefeeke in. En altijd speulde de
meziek in da kefeeke dan ok nog ’n
lekkere Vastenavendmop. Mar in de
lòòp der jare wier ’t drukker op straat.
En omdatter eerder kefees verdwene
as da t’r bij kwame, wier ‘t in ’t kefees
ok allééneg mar drukker. Zellefs zo
druk datte muzikante mee blaasinstrumente bang wiere dasse mee tande
binne kwame gelòòpe, mar zonder
tande wir buite wiere gebesjoerd.
Nie onbegrijpelek da veul toenmalege
dweilorkeste dèèrom ok nie meer de
straat op ginge om voor de dweilende
Krabbe meziek te make. Naar verlòòp
van jare was ’t dweile op straat bekant
verdwene. Da viel ’n aantal mense
n’op, waaronder ok boere van de
Stichting Vastenavend. Me zitte dan
eind jare zesteg.
ONTSTAAN G’EIME KEMISSIE
Die Boere van toen dochte dasse dèèr
meschient indierekt wel wa sturing
aan konde geve en dus bedochte
ze iets. Op de Maandagavend zou ’n
g’eime kemissie ’n nuuwe, biezondere
onderscheiding uitreike n’aan Krabbe
die ’t dweile op straat trug brochte
en d’r ok ’n nuuwe invulling aan
zouwe geve. ’n Invulling passend in de
Berregse tredisie; ’n ander leut geve
deur zellef leut t’ebbe. Per jaar zouwe
d’r nie meer dan ellef onderscheidinge
worre vergeve. Bij de Plechtege Sluiting zouwe die Stééngoeie Dweile dan
ok nog in ’t zonneke worre gezet deur
ze publiekelek dieje n’onderscheiding
uit te reike. Vwalaa, de Stééne vor de
Stééngoeie Dweile ware gebore!
Nouw, da d’ebbe ze gewete bij de
Stichting Vastenavend, want onderschat nóóit de krejativiteit van Krabbe.
Die nuuwe invulling kwam t’r en oe!
Gròòts opgetuigde monemente van
dweilbulle, lòòpende depedanses van
de Kragge. ’n Lust vor ’t òòg en d’ore
omdatter zoveul t’ontdekke en te lache
viel. Vus te gròòt om ’n kefee mee
binne te gaan, mar da nukte niks. Deur
één stéén ware de dweile weer trug
op de stééne van de binnestad. De jare
zeuveteg en tachteg van de twintegste
eeuw ware wa da betreft ’n verrijking
vor de Berregse Vastenavend.
STRAATTEJATER OP Z’N BERREGS
En vor dagge n’t wit zitte me dan
in de jare negenteg en is alles weer
anders. Spontaan was ’n nuuwe
invulling gegeve n’aan ’t dweile op
Maandagavend; ’n soort straattejater
op één plek! ‘t Avekwertier wier de
plek vor da straattejater en de Dubbelstraat, De Kaai en de Moeregreb ware
‘t sentrum in die nuuwe ontwikkeling.
Nog ielek jaar trekke onderde Krabbe
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dèèr naar toe om te kijke, te lache en
mee te doen.
Nog gin vier jaar geleeje (2011) wier
de Lòòzje der Stééngoeie Dweile
opgericht en mette ont’ulling van
zullie eige putdeksel in de Moeregreb
(waaronder ’t sjaggerijn leg begrave)
is ’n nuuw òòfdstuk toegevoegd aan
de rijke geschiedenis van ’t dweile op
Maandagavend.
Van ’t zellef dweile n’op straat, zowas
da d’in de jare vijfteg populèèr was, is
bekant niks meer over. De dweilmonemente uit de jare zeuveteg zijn zellefs
éémaal verdwene. Da’s meschient wel
jammer, mar t’is zowas t’is. De Vastenavend stuurt z’n eige en bepaalt ok
z’n eige toekomst. Dèèrom verdwijne
sommege elemente naar verlòòp van
tijd, mar worre d’r ok bij tijd en wijle
nuuwe zake toegevoegd. En zijn d’r
jare da d’alles bleft zowas ’t was.
WIJER KIJKE
Soms perbeert de Stichting Vastenavend voorzichteg ’n nuuwe richting
aan te geve, gewòòn om te late zien
da d’r meerdere wege naar Rome
leije. Netuurlek is de Maandagavend
Dweilavend uniek in z’n soort en mot
da d’ok veral blijve. Mar de Stichting
Vastenavend zie d’ok da dweile zich
soms nie meer latte leije deur de tredisie van tijd en plaats. ’t Avekwertier
oef nie allééneg ’t domein te zijn waar
dasse optreeje en de Maandagavend
is nie allééneg ‘t tijdstip vor leut op
straat. Dèèr ga de g’eime kemissie ok
rekening mee ouwe.

De tredisie van dweile op de Maandagavend bleft vor de g’eime kemissie
leidend, mar d’r zal wijer worre gekeke
dan de Dubbelstraat en Moeregreb en
de dweilavend is nie afgelòòpe om allef
tien saves. Agge ’n echte dweil zijt, zo’n
dweil die d’t nie doet vor ’n Stéén mar
gewòòn om z’n eige leut op straat te
dééle mè d’andere, dan gade ok deur
na dagge meschient zo’n biezonder
pepierke et gekrege. Totte maandag
wir dinsdag is geworre.
De Stééne vor de Stééngoeie Dweile
zulle nog jare blijve bestaan. Ok dees
jaar zulle d’r wir Stééngoeie Dweile
worre gevonde, die op ’t podiejem bij
de Plechtege Sluiting, dieje unieke
Stéén, geketend aan ‘n dweilgrijs lint,
omg’ange zulle krijge deur de Prins
van ’t Krabbegat, Prins Nilles III.

Eerste klas tepijte!
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Kèk op onze nuuwe website: www.stomerijdegagel.nl
voor onze maandelekse aanbieding of print de kortingsbon uit
voor kassakorting bij ons in de winkel
Na de Vastenavend kunde bij ons oew vastenavendjas
voor d’n elleft van de prijs late reinege. *
Aksie geldeg vanaf Aswoensdag tot 28 febrewarie 2015
en afgeleverd bij ons in de winkel Holleweg 105.
*nie i.c.m. andere akties
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- Nuuwe Berregse Revu -

Me bouwe; Ge wit nie wagge ziet!
Fotoos: Dick Vermaas

ODE AAN DE BOUWERS
Stééngoeie Dweil, de Prins en z'n gevolleg, 't Veldteke, de talloze meziekskes in de kefeekes…ammaal
onderdééle van ons gròòtse en artverwerreme'de féést. Mar wa zou de Vastenavend zijn zonder onze
bouwers? Die ruige, ardwerreke'de manne die 't ééle jaar in d'r bouwkot bezeg zijn om d'r voor te zurrege
da wij, Krabbe, mette n'Intocht de Prinsewage kenne bewondere en ons kenne vergape n'aan d'impozante en
kleurrijke kreejasies tijdes d'Optocht, die dankzij zullie wereldberoemd is in Berrege n'en omstreke. Di jaar krijge
die steunpilare van de Vastenavend 'n keer wa d'ekstra aandacht. Z'ebbe n't meer as verdiend.

'K ZIEN, 'K ZIEN, 'K ZIEN, 'K VOEL…
'k Zien manne n'op de fiets, in d'oto. 'k Zien manne n'op weg, altij mar op weg om bezeg te zijn. Bezeg te zijn mette
grens op te zoeke van noeste arbeid, van weg te zijn.
'k Zien manne mè splinters in d'r ande, klove n'in de vingertoppe. 'k Zien vuile ketelpakke n'en verslete schoene. 'k Zien
brandplekke. 'k Zien nagels mè d'n rouwrandje, 'k zien strakke velle n'om knokkels. 'k Zien 'n éét balleke n'onder de
knie. 'k Zien 'n van pijn vertrokke gezicht. 'k Zien de blauwe walleme, 'k zien de stofwolleke.
'k Zien manne soms blauwbekke'd van de kouw en dan wir nat van het zwéét. 'k Zien manne d'r eige in in d'r ééntje
n'uit de naad werreke n'en dan inééns wir same.
'k Zien dampe'de en geure'de bekers koffie mè d'n enkele keer 'n koekske. 'k Zien mè zurreg getapte glaze bier. 'k Zien
genot mar ok afschuw bij de Radler en 'k zien diepgevrore borrels mè zoute pinda’s.
'k Zien 'n ondergeschove kindje: DE TIJD.
'k Zien de verschille, 'k zien d'overéénkomste. 'k Zien weemoed, ‘k zien geluk, 'k zien trots en 'k zien altijd JA. 'k Zien
manne gediensteg, nedereg en betrokke ten be'oeve van 'n gròòter belang. 'k Zien 't individu, déél uitmake'd van 'n
gròòter ge'éél. 'k Zien 'n gròòter ge'éél waar mè d'artstocht, saam'oreg'eid en vrindschap deur inzet en deurzette 'n
bijdrage n'aan wor geleverd.

k Stichting Berregs Leut Tejater breng d'n ode aan de Berregse bouwers.
d’Opvollegers van de Berregse Revu onder leiding van regiseur Erwin
Eggermont brenge n'n preduksie op de planke onder 't motto ‘Me
bouwe; Ge wit nie wagge ziet!’. In 'n voorstelling vol leut, meziek, dans en 'n lach
en traan geve ze de Berregse bevolleking 'n kijkske achter de scherreme van 't
keplete bouwpresès van 't ontwerrep van de wage tot aan d'Optocht. Mar ok 't
wel en wee van de bouwklup en van de mens achter de bouwer wor in bééld
gebrocht. Klage'de echtgenotes (“Motte nou alweer naar da bouwkot?!”), vrindschap, persòònleke tegeslage en de saam'oreg'eid van 't bouwe passere de revu.
Ongetwijfeld éél erkenbaar vor veul mense n'in de zaal.
De bouwers gaan overeges wel op sjiek, want di Muzekaal Leut Spektakel zal
vollege'de week van 5 tottemet 8 febrewarie te zien zijn in De Maagd. Ge'éél
volleges Vastenavendtredisie spul meziek 'n vername rol tijdes de voorstelling.
d'Akteurs worre n'op 't podiejem begeleid deur 'n eus laaif orkest onder leiding
van Erwin Leijs.
't Wier tijd datte bouwers 's 'n keer in 't zonneke gezet worre. Me wete zeker dagge
zo nòg meer waardering kregt vor de tallòòze avende kleie, tjeppe, plakke n'en
verreve n'in de bouwkote n'op 't Konterscherrep en elders en da d'oew applaus
tijdes d'Optocht van 't jaar oorverdòòve'd zal zijn!
Stichting Berregs Leut Tejater
vroeg Eric Elich 'n passe'd logo
t'ontwerrepe da persies weergift waar dees entoezjaste klup
vor staat. 't Logo is één bonk
tejater geworre mè zang, dans,
meziek, dekoor en spèsjel effekts
in de vorrem van ròòk en kefettie.
De klesieke timpaan verwijs naar
De Maagd en d'oudste vorrem
van tejater make. 't Woord LEUT
stijg t'r bovenuit.

Ik zien onze bouwers en ik voel…

In gesprek mè d’onze n'eerste burreger

Frank Petter
oen onze n'eerste burreger, Frank Petter, fleet jaar vor 't eerst
de Vastenavend meemakte, voelde n'ie z'n eige n'as 'n brugpieper op de gròòte school, of as 'nne feut mette ontgroening. De
redaksie vroog 'm naar z'n ervaringe van 't eerste schooljaar.
Nog voor damme 'n vraag konne stelle
barst d'n burreger al los. Voor oew
beurt prate wor op 'n normale school
wa minder gewardeerd, mar 't antoezjasme van deze speesjale brugpieper
is artverwerreme'd.
“Tijdens de eerste 11-11 viering viel me
meteen op dat iedereen in de Boereploeg hetzelfde schooluniform heeft.
Er is geen onderscheid. Iedereen is
gelijk en dat is heel prettig, want het is
dus een plek waar ik als burgemeester
helemaal mezelf kan zijn en voor mijn
eigen potje bier moet zorgen”.

Welleke verwachtinge ad u vantevore over de Vastenavend?
“Ik heb vooraf geen college gevolgd
bij mijn voorganger Han Polman.
Vastenavend is een feest dat je toch
zelf moet voelen en ervaren. Ik kwam
er al snel achter dat verwachtingen
vooraf bovendien zinloos waren.

Eb u binne de Boereploeg 'n vaste
leraar of 'n mentor?
“Volgens een Joods spreekwoord
ontmoet je in het leven twee soorten
mensen: vrienden en leraren. Beiden
heb ik ontmoet in de Boereploeg”.

personen bestond. Zij hadden moeite
om vrijwilligers te vinden die behoorlijk wat van hun vrije tijd wilden
opofferen. Overigens gaat het daar qua
organisatie inmiddels weer de goede
kant op”.

Ad u in vorege funksies al eerder
kennes gemakt mè d't fenoméén
carnaval?
“Ik ben geboren in Breda en woonde
vanaf mijn 10e in Bavel. Dat is een
kleine, hechte gemeenschap waar ze
ook goed feestjes kunnen bouwen.
Speciale herinneringen heb ik aan de
vroege uurtjes, als we rond sluitingstijd van Café Bruininks in polonaise
naar het bedrijf van Krielaars liepen.
Daar bleef de tap net iets langer open.
In Woudrichem trof ik bij mijn komst
een Raad van Elf die nog maar uit zes

Eb u Berregse les gekrege van de
mense van de Berregse Kamer?
“Toen ik net burgemeester was heb
ik wel een inleiding gekregen, maar
helaas heb ik geen tijd om echt op
les te gaan. Het lijkt me ook best wel
moeilijk om echt Bergs te leren”.

Zo dacht ik bij Wagentjes kijke dat we
onder het genot van een kopje koffie
een praatje zouden maken bij de bouwers. Ik vond het eigenlijk een beetje
overdreven dat ik daar speciaal mijn
kiel voor moest aantrekken. Het werd
me allemaal duidelijk toen we op ’t
Konterscherp aankwamen. Zoveel
ziel en ontroering geeft kracht aan de
Bergse samenleving”.

As t'r 'n school was waar dagge
Vastenavend viere zouw kenne lere,
welleke vakke zoude dan 't liefste
wille vollege?
“Ik zou heel graag les willen krijgen in
gemaskerd dweilen. Zo onherkenbaar

in je eentje plezier maken spreekt
me wel aan. Daarnaast zou ik zeker
de muzieklessen niet overslaan. Ik
zou namelijk graag wat meer vastenavondliedjes willen leren. Eigenlijk zou
ik op die school een hele ijverige leerling zijn en geen les overslaan. Bij alle
onderdelen van de Vastenavend zou ik
namelijk graag de deksels van de pannen willen tillen om inzicht te krijgen
in gebruiken, tradities en technieken."
Naar wellek onderdéél van de
Vastenavend kekt 't mééste n'uit?
“Qua gevoel en beleving heeft Wagetjes Kijke vorig jaar een diepe indruk
op me gemaakt. Daar heb ik dus zeker
zin in! Als burgemeester is de dinsdag
de dag dat ik gasten van buiten de
stadsgrenzen heel trots de prachtige
creaties in de Optocht kan laten zien.
Dat is ook heel leuk. Eigenlijk
heb ik overal wel weer zin in! Het
wordt hoog tijd dat ik na de Intocht de sleutel van de stad weer
aan de Prins mag overhandigen!”
Oe zal de Vastenavend d'r over
ellef jaar uit zien?
“Het feest is stevig verankerd
door diepgewortelde tradities.
De Stichting Vastenavend gaat
weliswaar met haar tijd mee,
maar hele grote veranderingen
liggen niet in de lijn der verwachting. De Vastenavend is een
buitengewoon warm gemeenschapsfeest dat nu slechts door
een deel van de inwoners van
Bergen op Zoom gevierd, gevoeld
en beleefd wordt. Ik zou het
fijn vinden als ook Krabben uit
andere baaien over elf jaar actief
aan het feest meedoen”.

Wa d'eb u 't méést verwonderd?
“De combinatie van uitbundigheid en
de rijkdom aan tradities. De leut wordt
hier serieus genomen en is diepgeworteld in de Bergse samenleving.
Studeren, zoals ik zelf heb gedaan,
zegt niet alles. Uit het warme menselijke contact tijdens de Vastenavend,
maar ook uit het leven zelf kun je
wijze lessen trekken. Daar wordt je een
rijker mens van”.
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Ier kunde nog es wa van lere!

www.ivonetwerk.nl
facebook.nl/IvoNetwerk

Freesolarshop, me n'ebbe geleerd om duurzaam te denke.
Investeer dèèrom slim en kòòp zonnepenele bij ons.

Oude Moerstraatsebaan 5
4614RN Bergen op Zoom
0164-763825
info@freesolarshop.nl
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Vanuit ‘t Slikpeleis, Krabbegat

Ei leutege Krabbekes!
'n allerliefste, leutegste, Krabbekes,
knappe kopkes, studiebollekes
en kreukeltjes van éél
‘t Krabbegat!
Nouw duur ‘t nie lang mir or
voordatte Vastenavend-vekansie begin!
Edde op school al lere n’optelle n’en
aftelle? Ja? Nouw, dan kunde ieleke
dag tege de schoolmeneer of juffrouw zegge oeveul dage n’t nog
duurt voorda d’t Vastenavend is.
‘t Zijn d’r gelukkeg nog mar ‘n
paar.
Ooooh, lekker dweile n’en fééste mè
mekaar. Liedjes zinge, danskes make
én….. oeweige netuurlek stikgèèf
verkleeje n’as n’n echte Stééngoeie
Dweil. Dèèr ebbik ‘n éél jaar naar uitgekeke!
Gek is da d’eigelek, éé Krabbekes, da
d’alles wamme mette Vastenavend
doen zo vaneiges ga. En damme
dèèr éémaal nooit voor nar ‘t school
zijn oeve te gaan. Ik weet zeker da
me ammaal ‘t òògste dieploma op
zak ebbe as’t gaat over Vastenavend
ouwe. En dèèrom zegge me dees jaar:

‘DÈÈR EMME VOR
DEURGELEERD'
De Nar ok Krabbekes, die is druk bezeg om ‘t lespregram wa dattie ooit
op de Narre-akkedemie et geleerd
wir van bove tot onder, van links naar
rechts, op-ze-kop, binneste-buite,
dwars-diejagonaal deur te neme. Wa
d’n leutege bende mak t'ie d’r wir
van in’t Slikpeleis zeg, oejoejoej! Alle
tafels staan 4 òòg opgestapeld, de
stoele n’ange n’aan de kròònluchters,
de plante staan tijdelek ammaal op
de Blauwe Schuit, ‘t bankstel zit in de
piejano en de adjudante ouwe n’alle
spiegels in één gròòte sirrekel vast,
zodatte Nar z’n dweiloefeninge van
alle kante ken bekijke. Ja Krabbekes,
ij mak t’r een werrek van, or! De Nar
nimt éél ‘t lespregran deur: meezinge

mè d’t
Vastenavendliedje,
erreme n’om’òòg,
potje dweile, dumke aan
z’n neus, zakke deur z’n ukke,
schudde mè z’n gat. Nouw, beste
Krabbekes, de Nar is vor mijn de
beste dweilprefèsser van éél ‘t Krabbegat! Ahaaaaa, kek ier, ij kom net
z’n report brenge. Die zal ik ‘s eve
n’in gaan vulle mee ammaal ellefe!
Oh, neeje, kek nou…. IJ eddet zellef
al ingevuld! Hahahaaaahhaaaaa, die
gekke Nar toch, éé! Witte wa, beste
Krabbekes? De Nar kregt van mijn ‘n
ééle mooie, gròòte, gouwe, Prinseplaatje op z’n report, want vor mijn
is de Nar mee ‘n ellef mè d’n Gniffel
geslaagd! Zo, rippetere jullie ok nog
eve n’oew dweilgillemestie Krabbekes? Suukses nog evekes op ‘t school,
lekker aftelle naar de Vastenavend
en dan zien me mekare gelukkeg
weer éél gauwkes en dan roepe me
n’éél geleerd tege mekare….

Agge Mar Leut Et!
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De Bel! De school ga d'uit!
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Alle dage speulkwartier!

Allee, nie schoolziek éé!
Leut is 't beste medicijn!
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Moeregrebstraat 35

Restaurant De Hemel
4611 JB Bergen op Zoom
info@dehemelboz.nl

T. 0164 – 210 108
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DE JEUGDREDAKSIE VAN DEES JAAR
e jeugdredaksie van de Vastenavendkrant stelle d'r eige ier onder
aan oe voor. Wilde ok 's in die redaksie zitte of edde 'n leuteg
ver'aal of tekening?
Meel dan naar: krant@stichtingvastenavend.nl.
Naam:
Beppie
Wat doe ik?
Ik interview mensen
Hoelang zit ik bij de jeugdredactie:
Ik zit al 5 jaar bij de jeugdredactie.
Waarom zit ik bij de krant:
Omdat ik heel graag mee wilde helpen om de krant leutig te
maken voor alle Kreukels en Krabbekes.
Naam:
Narreke bij de Narrekes
Afkomst:
Natuurlijk 't Krabbegat
Wat doe ik in de redactie:
Ik doe heel veel interviews met
bekende Bergenaren
Waarom zit ik bij de redactie:
Ik ben een echte Bergenaar en ik hou
heel veel van de Vastenavend!
Hoi ik ben Greet van de Grebbe.
Ik zit op het Roncalli in de 1e klas in hoe kan het
ook anders… in groep 11!
Bij de jeugdredactie vind ik het leuk.
Dit jaar is het mijn 3e jaar dat ik lid ben van de
jeugdredactie. Wat doe ik daar: mensen interviewen, speuren naar leutige informatie voor de Krabbe.
Oudoe
Naam:
Pilientje Kous uit 't Krabbegat
Wat doe ik in de redactie:
Ik maak teksten en foto's enzo
Waarom zit ik bij de redactie:
Ik ben 'n gebore Krab en wil iets leutigs doen
voor de kleine Krabbekes en Kreukeltjes.
Ps: Ik hou heel erg van dweilen.

LEUTEG DAGGE D'R OK BEND
rabbegat is weer 'n jong
dweilbendje rijker. Wie
zijn ze en speule ze ok
dees jaar weer 'n potje
mee? De jeugdredaksie
vroeg ze 't hemd van 't lijf.
1. Hoe hebben jullie elkaar leren
kennen?
Via de harmonie hebben we een
aantal mensen gevraagd en daarna
briefjes uitgedeeld en zo zijn we een
band geworden.
2. Waarom zijn jullie een band geworden?
Een paar van ons zaten er al over
te denken en hebben het door gezet. Het leek ons leuk dat er nog een
jeugdband zou komen.
3. Hoeveel instrumenten zijn er in
totaal?
Er zijn 15 leden dus ook 15 instrumenten.
4. Wat is jullie favoriete liedje om te
spelen?
We vinden Jajem en Wana altijd
leuk om te spelen.
5. Wat is de jongste en wat is de oudste speler van het bandje?
De jongste is 14 jaar en de oudste is
16 jaar.
6. Hoevaak oefenen jullie?
1 keer per week (op vrijdag)
7. Waren jullie zenuwachtig toen jullie voor het eerst voor mensen gingen spelen?
We waren een beetje zenuwachtig.
Het klonk ook niet al te best, haha!

Vastenavendmeziek make is ons lust en ons leve.
8. Willen jullie altijd een dweilbandje
blijven?
Ja, we vinden het gewoon heerlijk
om met z'n allen muziek te maken!
9. Wat is jullie favoriete café en waar
spelen jullie het liefst?
Ons favoriete café is het Zwijnshoofd
daar hebben we ook voor de allereerste keer opgetreden. Dat was erg
leuk.

10. Hebben jullie iets bij je kleding
waardoor je kan zien dat jullie samen
een dweilband zijn?
Eerst droegen we allemaal dezelfde
handschoentjes, maar na een tijdje
droeg niemand die meer en zijn we
overgegaan op een dweiltje met ons
eigen logo.
11. Willen jullie zelf nog iets zeggen?
Ja, koperblazers zijn altijd welkom!!

LEESPLANGESKE VAN STEKETEE
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Enthousiast?

✔ gymnasium
✔ atheneum
✔ havo

✔ Europese Leerroute

Kijk op onze website!
www.mollerlyceum.nl

Mollerlyceum
Bolwerk Zuid 168
4611 DX Bergen op Zoom
T 0164 - 241 550
E info@mollerlyceum.nl
Deze school is onderdeel van

Oew blomme
aalde bij Igor!

Bloemenshop

Igor

3 bosse tullepe

vor € 5.-

Sint Joorenplein 4
tegenover V&D
T. 06 27466631

Om te slage kunde bij ons
oew bulle kôpe.
Lang geleerd of kort geleerd,
zeer geleerd, jong geleerd,
liever nie geleerd ma bont, ok goed.
En natuurlijk ok blommekesjurken, spencers,
bretels, oeden en petten en nog veul meer!
Steenbergsestraat 12
Bergen op Zoom
Tel. 06 53 625603
www.kolderkleding.nl
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Jesse, d'éénegste jonge tusse n'ammaal meskes

BIJ DE NARREKES!
k ben Jesse en ik ben 15 jaar.
Ik zit nu in de 3e klas mavo op
’t Ravelijn in Steenbergen. Ik zit
nu 2 jaar bij de Narrekes, dus dit
jaar wordt mijn 3e keer. Ik vind het
erg leuk om erbij te zitten. Ik ben de
enige jongen tussen alle andere meiden. Wat best wel leuk is. Vroeger zaten er wel meer jongens op maar dat
is nu helaas niet meer zo. Ik snap eigenlijk niet waarom er niet meer jongens bijkomen, het is namelijk hartstikke leuk.

Mijn beleving op de Blauwe Schuit is erg speciaal. Van kinds af aan
dacht ik vroeger al. "Wanneer mag ik er nu eens een keer op?" Het
is namelijk zo gaaf om erbij te zitten. Vooral met de Intocht op het
bordes van het stadhuis. Dan zit je namelijk heel dicht bij alle hoofdrolspelers van de Bergse Vastenavend, wat trouwens bij de Sluiting
ook zo is. Als ik 16 ben dan is het mijn laatste jaar, want dan willen er
natuurlijk ook andere kinderen op. Er is ook een wachtlijst. Als ik nog
wat ouder ben zou ik graag door willen stromen naar ’t Gilde van de
Blauwe Schuit. Dat lijkt me ook een hele eer om daar bij te mogen. En
mijn allergrootste droom is toch wel om bij de Stichting Vastenavend
te komen. Omdat ik helemaal gek ben van de Vastenavend lijkt me dat
super gaaf. Vastenavend is een deel van mijn leven geworden, wat nog
jaren en jaren door zal blijven gaan! (Eigenlijk gaan de kriebels nooit
meer weg).
Verder hoop ik jullie genoeg informatie te hebben gegeven, over mijn
beleving als Narreke en Vastenavendvierder. En ik hoop dat mijn dromen in mijn verhaal werkelijkheid worden!

De jeugdredaksie et deze vraag 's voorgeleed aan de Berregse schoolklasse.

Wa vinde basesschoolkrabbekes
eigelek van Vastenavend?

Di woordweb is gemakt mè d'uitsprake van kindere van groep 8 van basesschool Sancta Maria as ze aan de Vastenavend denke.
De kinderen van School Oost hebben laten weten wat ze van Vastenavend vinden. De meeste kinderen uit 7b
vinden Vastenavend en dweilen heel leuk. Leuk met papa en mama de stad in en dansen maar! Maar er zijn ook
mensen die er niks van vinden. Ze vinden het maar raar dat mensen raar gaan dansen en raar gekleed door de
stad heen gaan.

Agge mar leut et!

Groete van Pilientje Kous

Jesse

Meer wete oe dagge bij de Narrekes ken komme?
Meel dan naar krant@stichtingvastenavend.nl

Mayera Linssen tekende 'n Krabbekestweeling.
In d'r kamer make deze zusjes d'r eige n'op vor de Vastenavend.

En middelbare schoolkrabbe?
Op 't Roncalli schreve leerlinge trefwoorde n'op. Waar denkte bij Vastenavend aan? Aan van alles, mar 't
woordje LEUT komt gek genogt nie
voor!
De mèèste middelbare scholiere
viere wel Vastenavend. De Lievevrouwestraat is de mèèst bezochte straat
mè die dage. Onder de 16 gin alleke'ol. Da kom nog wel zee t'r ééne, da
ebbe me nog tegoed. Vedders spreke
veul jongere op de Mart af, rommetom Wana of 't podiejum vor 't Staduis.
Op de vraag wie dounlòòd 't Vastenavendliedje? Ammaal!

11 Strafregels:
1. Agge te veul limmenade et gedronke, motte ’t ééle stad’uis poetse.
2. Agge te lang et deur gedweild,
mot oe ieleke dag om 7 uur bij Steketee melde.
3. Agge meer dan één kilo kefettie
strooit, motte 3 dage kefettie vege in
de Stoelemat.
4. Adde te laat op de Kindervastenavend zijt, motte de lèèrze van d’n
Òòg’eid poetse.
5. Agge mè d’n Intocht ’t nuuwe
liedje nog steeds nie ken zinge, oefde
zondagmiddag nie te gaan dweile.
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6. Agge nie ard genoeg op oew
fluitje blaast, motte de Peperbus
mar is 'n uurtje vermake.
7. Agge ruzie makt, motte de neus
van de Peperbus schòònmake
8. Agge dronke wor en je bent onder
de 18 dan motte de schoene poetse
van de boere.
9. Agge te weinig dweilt dan motte
strafwerk schrijve.
10. Agge niet gek gekleed bent dan
mag je 1 dag nie dweile.
11. Agge gin Vastenavend viert, motte
koke vor de Prins.

Eej!
Zing
d’ok
mee?
mè
bladmeziek
en ceedee!
www.quistboeken.nl
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Zijde leuteg wiste dweile
en edde genogt verteerd?
Bel nar de REVO, die breng d'oe tuis
Déér emme vor deurgeleerd

Edde nog genogt note n'op oe zang,
vertel ons oe me motte rij'e.
Want vor 'n bietje bijspijkere
zijn me n'ok nie bang!

Texaco van der Meer.
wenst u een leutig

Vastenavend 2015
Texaco van der Meer “Meilust”
Marconilaan noord 56
4614 HB Bergen op Zoom
Tel. Nr: 0164-260876
Fax. Nr: 084-7205446
Bakery@tankstationvandermeer.nl
Www.tankstationvandermeer.nl

Marconilaan Noord 56 4614HB Bergen op Zoom 0164-260876

Bestel online!! www.tankstationvandermeer.nl
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Kunstakkedemiestudente Veerle Schouten

fstudere op de Vastenavend? Bij tijd en wijle is t’r wel
iemand op d’òògeschool, universiteit of d’akkedemie die
t’r op afgestudeerd. Veerle Schouten (21) uit ‘t Krabbegat dee da d’op de kunstakkedemie AKV|Sint Joost. Me
ginge n’in gesprek.
Vastenavend as onderwerrep?
Zijn onderwerrepe as sirrekus, kerremus, Vastenavend nie uit den boze?
Die tijde ware d'r jare geleeje op Sint
Joost wel! (red)
“De tòòn is nu veral kies ‘n onderwerrep da dicht bij oe legt”, begint Veerle. “Vastenavend zit me in ‘t bloed
en dat vertelde ik aan m’n docente
en medestudente. Die denke bij Vastenavend aan ‘Carnaval’ mar de Berregse Vastenavend is zò anders. Ok de
bééldtaal onderscheidt zich. Begin
mar ‘s om wa d’uit te legge over gerdijne n’en lampekappe! Dan zijde wel
eve bezeg. Ik vin de Vastenavend geweldeg en vier ‘t ok uitbundeg. Die
liefde en ‘t feit da‘k van jongs af aan
teke verklaarde dèèrom ok de keuze.”
Tekene en Vastenavend wiere dus
zo één?
“Ja, twee obbies in één!”, zegt Veerle. Op de middelbare school, ‘t Rijks,
kreeg ze tekelesse en wier ze aangespoord en begeleid om toelatingsonderzoek op ‘n kunstakkedemie te
doen. “Ik wilde éél erreg graag naar
de kunstakkedemie en wier aangenome.” Ze koos illustrasie as richting.
Gedurende 3 jaar leer je dèèr op allerlei meniere tekene n’en illustrere,

n’en in ‘t vierde jaar motte ‘n afstudeeronderwerrep kieze.
De Vastenavend is rijk aan bééld en
vorrem, oe orezjienéél kunde zijn?
“Ik wilde ‘t dialekt onder d’aandacht
brenge”, verteld Veerle, en ad ‘t idee
vor ‘t Berregse ‘ABeeCee’. Bij ieleke
letter kwam ’n illustrasie. Deels in
potlòòd en aangekleed mè gerdijntjes
en piepkleine bordjes boerekool inklesief worst. Om van te watertande!
“‘k Ad ‘t ‘ABeeCee’ voorgeleed mar de
docente ware mar mateg entoezjast,
temeer omda’k dèèrneve ok mè d‘n
ander projekt, ‘de Brabantse industrie’, bezeg was.”
Dwing ‘n docent je dan nie d’andere
kant uit?
“Nee, voor mijn was ‘t juist ‘n uitdaging om ze entoezjast te krijge”, vervollegt Veerle, “Dus ebbik de mogelek’ede van de Berregse taal nog ‘s
onder ‘t licht g’ouwe. Toen onston ‘t
idee om d’r ‘n Vastenavendwage van
te make.”
Konde alles kwijt binne de studierichting?
“De bases van de studie is ver’ale
vertelle in béélde. As illustrator is da

Toevalleg of nie, de wage zou dees jaar zo in d'n Optocht mee kenne rije.
't Motto: 't Berregs ABC gin leerling doet 'r meej.
d’opdracht. Ge wul kommenusere mè
d’t pebliek”, legt Veerle uit. In da opzicht is ‘n wage ok ‘n bééld en et ‘t alles te make mè oe ‘t overkomt op ‘t pebliek. Veerle makte ‘n stappeplan en
won advies in bij ‘n aantal Berregse
bouwklups. Zo kreeg z’inzicht in kompesisie, léésbaar’eid, interaksie en
uitvoering. Ok het optochtregelement
wier ter and genome. En op Féésboek
makte ze ‘n onderzoek mè d’n vragelijst mè 5 tema’s over de Vastenavend: tredisie, saam’oreg’eidsgevoel,
krejativiteit, simboliek en anonimiteit.
Mè cijfers van 1 tottemet 10 wier geturrefd oe t’r naar de Vastenavend
gekeke wor; saam’oreg’eidsgevoel
scoorde ‘t òògst, simboliek ‘t laagst.
Na di onderzoek wiere tientalle schet-

'N SPREEKBEURT OUWE OVER
VASTENAVEND OE DOEDE DA?
ltij d'al 'nne spreekbeurt wille
n'ouwe over de Vastenavend en
ge wit nie presies oe ge mot beginne? Vraag 't mar aan Eline en
India die wete 't presies!

Toen me aan de beurt ware ebbe me n' eerst
'n onderwerrep gekoze. D'r ware al 'n paar
spreekbeurte gewist over tennise en uisdiere mar wij wilde 'n spreekbeurt ouwe over
de Vastenavend. Dèèr ouwe me alle twee erreg veul van en d'r is 'n òòp over te vertelle.
Ge ken mar kieze: dweilbendjes, bouwklups,
iestorie, en netuurlek ok de organisasie, de
Stichting Vastenavend, of de Òòfdrolspeulers enz. Mar oe komde dèèrmee in ketakt?
Kende die zomar belle of meele? Via www.
stichtingvastenavend.nl kwame me in ketakt en me koze de Nar. Me stuurde de
Nar 'n meel om 'n afspraak te make. Van te
vore ebbe me tuis vrage bedocht en op geschreve. De vrage ginge over Oe worde Nar
en de Vastenavend in z'n algeméén, over de
iestorie, over de Optocht en wages. Mar me
n'adde ok andere vrage: Wa vin oew vrouw
d'r allemaal van en edde ok uisdiere? Toen
kwam de intervjoewdag. Me ginge verkleed
nar de Nar. Toen t'ie ons zo zag begon t'ie
gelijk te zinge! Nada me n'ons eige voorgesteld adde en wa gedronke n'adde begon 't

intervjoew. Me mochte 't op onze mebiele tillefoon opneme. Da's andeg want ij ad zoveul
te vertelle damme tog altij te weineg pepier
bij adde g'ad. Me ebbe ok nog foto's gekeke
in 't grote fotoboek van de Nar. Toen 't klaar
was, gave me 'm as dank nog 'n kedooke en
ginge blij nar uis. De dage voorda de spreekbeurt g'ouwe moes worre ebbe me alle infermasie die mette tillefoon opgenome was
uitgetiept. Tijdes de spreekbeurt liete me wa
me opgenome n'adde aan de groep ore. De
juf van school von onze spreekbeurt zo goed
damme 'n 9 krege! Dèèr ware me artstikke
blij mee!
Bedankt or Nar!
Op www. stichtingvastenavend.nl vinde 't ééle
intervjoew.

WWW.KINDERVASTENAVEND.NL IN DE LUCHT
Vastenavend kredde mette paplepel binne, da's één! Twee is da t'r di jaar 'n splinternuuwe
wepsait vor de (basis)schoolgaande jeugd online is gegaan. Ier vinde: achtergrond ver'ale,
ge ken 't vastenavendliedje lere en... bééldbelle mette Peperbus! Ge ken d'oeweige ok
opgeve vor 'n nuuwsbrief dan blefde op d'òògte van de Vastenavendaktewaliteit. Ok aan
de leerkrachte is gedocht. Zo wor t'r aandacht besteed aan Vastenavend-lessuggesties
Suggesties die zowel in krejatieve oek as in leervak-oek op te zoeke zijn.
Kek op: www.kindervastenavend.nl
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se gemakt en uiteindelek kwam t’r ‘n
definitieve tekening. ‘t Ver’aal van ‘de
Berregse taal wer verbééld deur ‘n
lesgevende wijze uil, die ‘n losgesloge
klas mè snotape en luiaarde, kruipend
over stapels boeke, bij de les ouwt. Er
wier ok ‘n techniese tekening gemakt
en netuurlek ok ‘n makette. Mè klei,
pepier en karton makte Veerle de
Vastenavendwage op schaal 1:20. ‘t
Make vraag d’om ‘n verfijning, mar
‘n makette van ‘n wage gif d’n goei
bééld oe dattie d’r uit moes komme te zien. “Ik presenteerde ‘m op
d’eindeksame-eksposisie en dee iets
ekstra’s. Ik ad m’n mebiele telefoon
onder de wage geleed en zo kon ik op
d’achtergrond ‘t geluid van ‘t publiek
lengst de kant late n’ore.”

En mè lof geslaagd?
“De docente ware zeer entoezjast over
de presentasie en ‘k zijn geslaagd!”
Vastenavend as onderwerep verdien
toch lof! Bij ‘t eindresultaat wor d’ok
‘t prezès beoordééld. Oe eddet aangepakt, welleke keuzes edde gemakt,
zit t’r ‘n konsept in en éél belangerijk kommenuseer ‘t! “M’n ver’aal is
uiteindelek één bééld geworre, ‘t is
dekoratief en simbolies want die kant
legt me ‘t beste,” blikt Veerle trug op
d’r eindeksameprejekt. “Op mement
zijn’k bezeg tekeninge nar tatoewazjes om te zette en da’s voor mij, na
2Dee en 3Dee wir ‘n nuuwe dimensie!”
De makette van Veerle is te zien tijdes de tentòònstelling ‘Tentòòngespreid’ in de Kapitelzaal van Tejater
De Maagd.

15 bonnen voor €30,Graag contant betalen. Binnenlandse likeuren: 2 bonnen.
Buitenlandse bieren: 2 bonnen. Buitenlands gedistilleerd: 3 bonnen.

De Stoelemat
t Slik
Café 't Molleke
Den Enghel
Restaurant
Miyako
Restaurant
De Hemel
Brasserie
Intermezzo
Eetcafé El Mundo
de Carlita
De Tuymelaer
Waldolala
Café 't Dobbertje
De Bourgondiër
Stadscafé Thalia
De Schorre
t Groene Paard
De Grote Slok
O'Carolan's

Bistro
Poncin
t Hoefke
Café De Kaai
t Provoosthuis
R&B Café Die Twee
Katarina Bar
Hotel De Draak
De Stadhouder
Tapperij De Kroon
De Teerkamer
Curiositeitencafé
't Locomotiefke

Showboat
De Peperbus
Miller Time
De Mortier
d'Honneur
De Kleine Vijzel
De Saeck
t Spuihuis
De Witte Olifant
Café Oosterwaal
De Markies
Wijn & Zo

Ponderosa
De Stadskelder
Willy's Pizzeria &
Dönner Kebab
Don Camillo Bar
De Moor
t Zwijnshoofd
Les Vedettes
Café Krijnen
Broodjeszaak
't Vierde
t Wapen van
Engelandt
Café Geen Flauw
Idee
Mr Miyako's Wok
Restaurant
't Heertje
Troy
Hotel Eetcafé
Van Ee

ALLE CAFÉS ZIJN OM 02.00 UUR GESLOTEN OOK TIJDENS DE WEEKEINDEN
VOOR DE VASTENAVEND. LAAT UW (LEGE) GLAS IN HET CAFÉ.
HOU HET IN DE KLEINE UURTJES RUSTIG OP STRAAT.
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5x11 JAAR GEIT VAN MIE D'N OS

KORT MAR KRACHTEG

DIEPTE INTERVJOEW

k zijn Snuf. De zeun van Snuf
sr sr sr sr en kleinzeun van dé
Snuf. De schilder uit de Schimmelpennincklaan. 'k Zijn vader
van twee kinders. Snuf jr jr jr jr
en Snuffinneke. Al bekant ellef
jare zijn ‘k getrouwd mè Wendy.
Of zij mè mijn netuurlek. Ik zien
m'n eige as ‘n kreejatief duuzendpòòt, Vastenavendlief’ebber en
verzamelèèr. En kaal. Mar da zijn
z’ammaal bij ons in de femilie.
WA VINDE GIJ VAN DE
VASTENAVENDKRANT?
De Vastenavendkrant is ellek jaar
wir ’n tijdkapsule. ’n Afspiegeling
van de dinge die speule en ’n gewèldeg dokement om lekker in onder te dompele. Tegelijk is elleke
krant op z'n eige ’n inspirasiebron!
Leutege tekste, liedjes, ver’aaltjes,
fotookes. Kortom, ’n féést vor alle
Krabbe!!

n de jare tachteg zat ik op
basesschool De 7-Sprong. ’n
Stikleutege Berregse basesschool in wijk Oost, dèèr aan de
Guido Gezellelaan wittewel. In die
jare wiere dèèr de klasse n'al 'n
bonte verzameling van verschille'de kulture en de docente ware
van die lekkere Berregse juffe
n'en menere. Zo van: Bakx, Borg’outs, Mallee, Bastiaanse, Verdult
en Van Tilburg.

MESSCHIENT VERZAMELDE GIJ
ZE OK?
Jazeker, tuurlek! En da nie allééneg.
Neve Vastenavendkrante verzamel
ik ok Veldtekes, liedjes (de gedrukte
Neuzebal-verzies), centebrieve of
schooibrieve, Ellef Gebòòjes… noem
mar op! Gewòòn om da d't nooit
verlore mag gaan. ’t Zijn de parels
van ons Vastenavendverleeje, de
kròòntjes op ons aller fééstgeschiedenis. Mette Vastenavendkrant ellek
jaar as kers op de taart! As ’t òògtepunt der òògtepunte!

Netuurlek wier t'r ok fannetiek aan
Vastenavend gedaan. In d'aanlòòp
nar de Vastenavend wiere d'r deur
meneer Bastiaanse al allerlei leutege Vastenavendprente n'in de
schoolkrant gezet. As dan mee ‘t
Neuzebal ‘t liedje bekend was, wier
ta d'in de klas gerippeteerd. Zellefs
onder de gimmenestiek-lesse wier
dan ‘t Vastenavendliedje n'opgezet,
zoda zellefs 't dweile éél goed kon
worre g'oefend. Net as tegeswòòrdeg, adde wij toen ok de jaarlekse
Kinderoptocht deur de wijk op de
vrijdagmiddag vóór de n'Intocht. Al
weke van te vore bouwde me n'aan
'n gereike. Da deeje me dan mee ‘n
onderstel van ‘n ouwe kinderwage
die was verzien van 'n ouwe n'oute
menusiekist.
DE WAGE
De kestruksie adde me trouwes al.
Want dèèr wier elleke woensdagmiddag deur ons ‘t ouw pepier mee
opg'aald in de wijk. Me ginge dan
deur aan deur om te vrage nar ouw
pepier. Da konne me dan inlevere
bij de kleuterschool neve School
Oost. Aan d’and van ‘t aantal kilogramme krege me dan bonnekes die
één keer per jaar wiere verzilverd in
aardege prijze; d'r was namelek 'n
wedstrijd vor ‘t méést aantal kilo's.
De kestruksie op da d'onderstel wier
dan vor de Kinderoptocht uitgebreid
deur d'r 'n Peperbus op te bouwe en
gerdijne d'r aan t'ange. Ok verzonne

OE LANG AL DOEDE GIJ DA D’AL?
Al bekant, ommenabij, zo’n bietje,
nie éémaal persies, mar wel sewijle
ongeveer ’n jaar of 5.
WELLEKE EDDE GIJ NOG NIE?
k’Eb z'ammaal, van ’t pregrammabladje 46 tottemet de krant van
fleet jaar! En ‘k staan te trappele tot
da’k d'n deze mag toevoege, want ‘k
staan d’r zellef in!

me ellek jaar iets wa d'op 't motto
sloeg. Vrijdagsmorreges mochte me
dan al in onze Vastenavendbulle nar
school komme en in de kleine pauze
wier t'r al gedweild en slote me n'af
mè d’t danse van de Zeuvesprong.
Vor ‘t danse van de Zeuvesprong
oefde n't ginééns Vastenavend te
zijn. Da was ommes ons schoollied!
DE TOCHT!
Smiddags was dan d'Optocht! Deur
de Vondellaan, Canadalaan, Guido
Gezellelaan. In de beginjare ginge me
dan naar de mes van de Kort’eilegers
Kazèrrene. Dèèr was altijd 'n gèèf
stukske Kindervastenavend. ’n Leu-

teg teneelstukske mette n’Òòg’eid,
de Gròòtste Boer, de Nar en Steketee.
Dèèr ging dan ok van alles mis, mar
’t kwam altij wir goed! De gròòte finale was 't prijsdweile, waar dagge
‘n prachteg bronze bééldje mee kon
winne, gemakt deur juf van Tilburg.
Later vierde me de 7-Sprong-Vastenavend nie mir op de Kort’eilegers
mar in De Raayberg. Leuteg was
dan da d’oew moeder (en later oew
vader) dèèr ok naar toe kwame en
dan kon ‘t zomar ‘s éél laat worre!
Dèèr op de 7-Sprong is de Vastenavend ons mette paplepel ingegote
en dèèr plukke me nouw nog steeds
de vruchte van.

- 33 -

Oftewel: Toen emme d’r al vor deurgeleerd!

Van ‘n ouwe 7-Spronger!

WA DOEDE GIJ MEE AL DIE OUWE
KRANTE?
Éél ’t jaar deur, mar veral op
druilerege, regenachtege, donkere
najaars-avende, pak ik zo affetoe
wel ‘s ’n krantje uit m’n map om te
geniete van alles watter in sta. Van
ouwe advertensies tot ellek woordje
van d'n Òòg'eid.
WILDE VERDERS NOG WA KWIJT?
Ja. 'k Eb nog ’n ouw strijkijzer en ’n
schoffel mè d’n kepotte steel staan,
die zou ’k wel kwijt wille.

Selu!

Adde me
nou les in �'t
òòfdgebouw of
bijgebouw?

Mak me nie
uit, as �'t mar
gebouwd is deur
Bergh Bouw!

Witteveenweg 2, Bergen op Zoom
T +31 164 251 240 info@berghbouw.nl
www.berghbouw.nl
berghbouw

‘ier emme vor deurgeleerd’
Auditvergunning I Administratieve Dienstverlening I Loonadministratie & Advies I Helder Belastingadvies

V A S T E N A V E N D K R A N T

énvoud, simpele lijne,
duidelek en mè d’umor
deurspekt. Da tiepeer d‘t
tekewerrek van Jan Koopman.
Wa d'ettie nie ontworrepe vor de
Vastenavend! Van Veldtekes tot
dekoors van de Kindervastenavend. Jan ad ’t telènt van uis uit
en begon in de jare 60 as dekorateur bij VEE&DEE en makte dèèr,
mar d’r neve n'ok vor andere
winkeliers, de prijs- en reklamekaarte.
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Grafies ontwerreper Jan Koopman makte van ‘n advertensie ‘n Vastenavendplaatje

‘t Is dikkels d’eenvoud die ‘t ‘m doet!

“Tiepografie, de tekstuwééle vorremgeving in de reklame, sprikt
me nog altij ‘t mééste n’aan. Mè
penseel en inkt, later mè dikke
vilstifte wiere wekeleks tientalle
aanbiedinge geschreve. In Vastenavendtijd wiere d’advertensies 'aangekleed' mè d‘n bijpasse'de téékening. Toen ‘k op ‘n gegeve memènt
bij Brabans Nieuwsblad in Roosedaal ging werreke was ‘t opmake
van advertensies jarelang één van
m’n vaste take. In ‘t begin was t’r
nog gin studiejo en was ‘t same mè
Jan Mol piejoniere n’aan de tééketafel.” Z’n grafiese achtergrond, van
d’akkedemie Sint Joost, kwam ‘m
dèèr goed van pas. “d’Advertensies
ware toen dikkels in zwart-wit. Ze
wiere getééke'd mè fijne téékepennekes en schaats-malle n'op kerton.
As 'n illestrasie vor de krant in kleur
gemakt moes wore, moes t’r van elleke kleur ‘n apart déél téékening of
fillem gemakt worre. Zo’n kleurepagina sprong t’r dan echt uit!”
DÒÒDKETOEN
Zo kwam ok de vraag of t'ie vor de
Vastenavendkrant ‘n bijdrage wou
levere. “Ik makte, onder de naam
Johannes,
gedichtjes en makte
dèèr dan ‘n téékening bij. Dikkels
g'inspireerd op ‘t motto. Da d'is ok
't vertrekpunt. ’n Motto gif richting,
ik krijg dèèr medéén bééld bij en
d’r mot ‘n scheut dòòdketoene Berregse Vastenavend in zitte.” Zo et
Jan 11 Veldtekes ontworrepe, plaat'oesjes van tekst verzien, affiesjes

k mot nege'tien zijn gewist
toen d’r ’n gròòte bruine
n’anvelop deur de brievebus
op de mat viel. Van ons pa mocht
ik namelek nie deurlere. IJ zal vast
bij z’n eige gedocht ebbe: “Da’s
weggegooid geld”. Dus dèèrom
moes ik mar in militèère dienst.
‘k Docht da gij wa zee!
Dèèr ston ik mè m’n bruine
n’anvelop. Éél spannend. Die spanning sloeg binne de kortste kere
n’om in vette peniek omda t’r sting
da'k m’n eige n'op de maandag van
de Vastenavend moes melde n'in
Nijmege… Bij de Luchtmacht! Nouja,
d’r sting netuurlek nie “op de maandag van de Vastenavend”, mar 'n
datem en da was de maandag van
de Vastenavend. Mar da begrepte
netuurlek wel. Wa ware da vor achte'leke tieties dèèrzo in Den ‘Aag.
Zouwe ze dèèr nouw echt zo lomp
zijn dasse nie wete datte Vastenavend in ’t Krabbegat ’n kruising is
tusse n'n zalegverklaring deur Paus
Paulus de Zesde n'en 't ééuwege
leve? 'k Eb wel ellef kere gekeke n'of
't klopte, mar 't sting d'r toch echt:
“Om nege n'ure melde bij serzjant
'Ellental op 't stesjon van Nijmege”.
Die afgrijseleke datem kwam tellekes dichterbij en ondertusse was ’t
Neuzebal ok al verbij, toen…
't Was op zo’n ouwerwets Vastenavendbal bij Koppenolle in de Korebeurs da d’ik ’n meske zag. ’n Bui-

getééke'd, en Gròòtste Boere- en
Prinsewages beletterd. Al is téékene
vor de Vastenavend dankbaar, d’r
ga soms onnoemelek veul tijd in
zitte. Zeker as ‘t ga d’om dekoors,
rekwiziete n'of ‘t overschildere, mè
zeefdrukinkt, van de kiel van de
Peperbus naar Sjekèt. “d'Allereerste
keer datte Peperbus aangekleed
moes worre (1974) kreeg ik de

vraag om dèèrvoor ‘t ontwerrep
te make.” Agge z’n werrek kent is
‘t onmiskenbaar d’and van Jan: ‘n
Maske, ‘n kiel en 'n ròòje zaddoek,
éénvoudeg en elder: de klare lijn.
Mar 't moes ok technies goed in
mekaar zitte. “‘t Moes prakties zijn,
vanwege de d’omgang rommetom
de bovekant van de tore. Want alles moes bij d’ont'ulling uitgeklapt

kenne worre.”
NET AS D’IKEEJA
Jan is naast ontwerreper nog steeds
betrokke bij d’uitvoering van de dekoors en rekwiziete van de Kindervastenavend. Dèèrnaast ettie nog
tijd om ‘instruksietéékeninge’ vor de
kleine jong te make. ”Elleke spieker,
ellek aakske of knopke sta d’op pe-

M'N KEURING

lòòpe nog achter
zullie eige ijzere gerdijn, dus
die twee dage
n'ekstra
zulle
n'ok nie zoveul
uitmake". Mè d'n
bloeiend art vol luddeveduh en 'n
kater zo gròòt as morrege n'éél d'n
dag, meldde n'ik m'n eige op Asselewoensdag bij de Luchtmachtkezerrene n'in Nijmege. 'n Smoes
addik ok al gerééd. Zo'n goeie
smoes, da'k 't zellef bekant
gelòòfde. 'k Moes wachte
n'in 'n kamerke. Ander'allef uur ebbik naar 'n deur
zitte stare voor da'k eindelek wier binnegeroepe
bij serzjant ‘Ellental. Da
was zo'n echte n'ouwerwets beroepsmilitèèr; 'n gròòt imponere'de
snor en strak nar achter gekamd
are. Zo strak, da zou Bob Erremans
van z'n levesdage nie vor mekaar
gekrege n'ebbe.

tegewòòn gèèf
meske. Ze sting
zomar in de zaal
tege n’één van
die pilare te leune. Ik was stiksjeloers op die
pilaar, da kunde wel begrijpe.
z’Ad 'n ròòje zaddoek as 'n òòfddoekske om d'r aar gestrikt,
mar d'r blonde krullekes
kwame d'r nog 'n bietje
n'onderuit. En die òòge!
Zo groen as 't Pielekeswater. Margo itte ze. Nou,
Margo was vor mijn 'n kedoo...
’N SMOES ADDIK OK AL
GERÉÉD. ZO’N GOEIE
SMOES, DA’K ’T ZELLEF
BEKANT GELÒÒFDE.
Zowiets kon ik toch nie
deur m'n vingers late glippe. Naar 'n stief ketierke
n'ouwoere, leunde ze nie mir
tege dieje pilaar, mar tege
mijn. De rest van die Vastenavenddage ware me nie uit
mekare te slaan. Me leke bekant wel klitteband. Ik was tot
over m'n ore verliefd op Margo.
En, ok al kwam ze nog ginnéés
uit Berrege, ik kon ’t nie over
m’n krabbe’art verkrijge n'om da
meske nog voor Asselewoensdag
los te late. Ik docht bij m'n eige:
"'t Land is nie in gevaar, de Russe

IJ

VERANDERDE IN ’N
BLOEDDORSTEG MONSTER
WAAR ZELLEFS WANA NOG
BANG VAN ZOU WORRE.

Éél vriendelek vroog t'ie
aan me n'oe da'k m'n eige
voelde, omdattie aan m’n deurgelòòpe soepòòge en m’n wit
smoelwerrek netuurlek wel
zag da d't nie te best mè
mijn gesteld was. Vol over-
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pier. Zowatte ’n werktéékening van
Ikeeja. Mar dàn zonder datter wa
d'ontbrikt en dan sta d’t 'ding' as
‘t gemakt is degelek en as 'n uis in
mekaar.”

Da’s Jan Koopman!
tuiging vertelde n'ik 't ver'aal van 'n
éél errege n'aanval van bronchietes
en da'k last ad van miegrèène. Ik
zee ok dattie gerust dokter Legein in
Berrege mocht opbelle. Ik wist ommes dattie toch nooit tuis was in de
week van de Vastenavend. IJ liet me
n'éél m'n ver'aal vertelle waarnaar
t'ie zo 's draaide n'aan z'n snor en
veranderde in 'n bloeddorsteg monster waar zellefs Wana nog bang
van zou worre. d'Aders in z'n nek
wiere zo dik as kabels van de bòòt
van Landa en ij begon aan 'n preek
waar da m’n are gewòònweg van
achterover waaide. Ik kreeg dèèrom
'n bietje d'indruk dattie me nie éémaal gelòòfde. Naar da'k z'n speeksel van m'n gezicht ad afgeveegd,
vroeg t'ie of ik 'm wilde vollege.
Mè m'n wiekendtaske liep ik zwijge'd achter 'm aan naar één van
de veule barakke n'op 't kezerrenet'rein. IJ dee 'n deur ope en ik
zag oe drie jonge gaste steveg in
de weer ware mè d’emmers en bezems, om die barak schòòn te make.
De serzjant brulde zo ard da m'n ouwelui 't tuis ebbe motte kenne n'ore:
'K ZAL OE LERE DWEILE! VRAAG
DA MAR AAN DIE ANDERE INTELEGÈNTE KNUPPELS UIT BERREGE!
Peejes:
Margot è’k nooit meer gezien

Vastenavend bulle zat

Dèèr oefde nie vor deur te lere!
Van Berregse kiele, nuuwe dweiltjes, bontjaskes, lange jasse,
Berregse ròòje zaddoeke, Berregse buttons, speldjes,
oedjes en nog veul meer...

Mè veul liefde en leut ebbe me
spesjaal voor de vastenavend deze
stikgève drukskes gemakt.

Zoete Drukskes
Ge kun ze op diverze plekke kòòpe
en netuurlek
ope me dasse oe
zulle smake!!!

V A S T E N A V E N D K R A N T
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AL WIR 44 JARE Schòòn Wefkes!
DE KRABBEKLUTSERS
En da d'al ellef jare!

owas ‘t ’n bouwklup op
leeftijd betaamt, zijn ok de
Krabbeklutsers opgericht in
de kroeg. In kefee De ‘Ut in de
Stéénberregsestraat was ’t ‘Ennie
‘Orsten, Jan de Jonge en Paul van
de Perre eigelek d’r om te doen
om ’n meziekgroepke op te richte.
Ze wouwe wa meer betéékene
vor de Vastenavend dan allééneg
mar ’n bietje dweile. Om dasse bij
nader inzien géén van alle muzekaal ware, mar om dasse wél ‘n òòp
andege manne kende, zijn ze mar
gaan bouwe. Me schrijve 1971. ’n
Kleimeule was
t’r nie. Klei zellef
ommes ok nie.
Ervaring mè poliejester adde ze
nie. ’n Beter begin kun d’oeweige dus as bouw
klup nie voorstelle. Om datte
K rabb ek wekers
naar ’n nuuwe lokasie ginge, adde
de manne de beschikking over ‘n
bouwkot aan de
Boerenol. Klei konne ze krijge bij de
Leutige Krabbe en
de
Krabbekwekers leerde ze poliejestere. Allééneg de kleimeule was
t’r nog nie, dus wier de klei nog
in jute zakke getrapt om ’t soepel te make. Zo konne ze van start
in d’Optocht van ’74 in de kattegerie Gròòte Groepe. Van Gròòte
Groepe wier ’t Extra Gròòte Groepe tot in ’84 Krabbeklutsers zullie eerste echte B-wage bouwde. En oe! Medéén derde prijs.
FÉÉSTE KUNNE ZE
Toen in de jare negeteg ’t Konterscherrep in gebruik wier genome

wiste de Krabbeklutsers de dans
t’ontspringe en kwame z’in de
Stadsschuur te bouwe. Al adde ze verwerreming, ’t bouwe n’in de binnestad et zo z’n nadele. Poliejester mag nie, dus bouwe ze mè Paverpol. En ’t leg wa d’uit de roete
van ’t Wagetjeskijke. Dèèr ebbe in
1995 ’n paar knappe koppe wa d’op
gevonde. Namelek: De Dubbelstriet
Pereet. ’n Dweilavend mè bandjes
en optreejes in en om ’t bouwkot,
de Mortier en kefee Krijne. Mè d‘n
euze wisseltroffee en ’n nog euzere
zjurie, dikkels be-

staande
uit
ouwe
òòfdrolspeulers. Inmiddels is de
Dubbelstriet
Pereet
‘n
vaste
waarde geworre van de Vastenavend. Agge denkt datte Krabbeklutsers allééneg mar wages
kunne bouwe edde ’t dus mis. Fééste
kunne ze! Bij ‘t 22-jarege bestaan
van de klup wiste z’al de Stoelemat
vol te krijge en ware vijftien’onderd
Krabbe getuige van ’n optreeje van
niemand minder as André Rieu im
sellef, die 22 jaar geleeje nog éémaal nie beroemd was en dèèrom
nog te betale, mar da t’r zij’e.

De Klutsers wiste n‘m zellefs
Vastenavendliedjes te late speule
mè z’n Mestrichs selonorkest.
ANNO 2015…
De bouwklup is nog altij springleve’d.
Al is ‘t, zowas bij elleke bouwklup, mè d’n vergròòtglas zoeke
naar jonge bouwers. In 44 jaar ebbe
ze zo ongeveer zesteg kleine jong bij
mekare geklutst, mar d’r zijn d’r mar
weineg waar ’t vieres bij is blijve
n‘ange na de lego-tijd. Al sta d’in ’t
11-jarege jubeleejemboek da t’r ok
in ’83 al ‘n tekort was
aan jeugd.
Dees jaar gaan de Krabbeklutsers mè zullie
gerijke trug naar ’t jaar
van d’oprichting, 1971.
Wa netuurlek ’n tijd
was van de disko-fiever, nog net ’n bietje
flauwer-pauwer en nie
te vergete: wij’e pijpe.
’n Mooie klus vor de
vrouwkes van de
naaiploeg dus. Da ken
dees jaar vor de toeschouwers lengst de
kant van d’Otocht
mar
één
ding
betéékene as de
Krabbeklutsers verbij trekke: Swinge!

Krabbeklutsers, van arte!
En dagge nog mar vor minstes
nog ’s ellef jare mag blijve bouwe
n’aan de Leut!
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Zullie ebbe d’r al éél veul
jare vor deurgeleerd en
eindelek is 't dan zo wijd: De
Krabbesisters viere d'r ellef
jarege jubeleejem!
'n Groepke vrouwkes, ontstaan
vanuit 'n vriendinneklupke.
Nouw ellef jaar wijer zijn d'r
zusters en zellefs kinders bij
aangewaaid. Dus oud, belege
n'en jong deur mekaar, dweile
n'ellek jaar mette Vastenavend
deur de strate van 't Krabbegat.
Zwaaie'd en zwiere'd mè zullie

majorettestokskes. A't effe ken
voor de meziek uit mè zellef
gemakte strakke pakskes. De
maat ebbe ze dan wel nog nie
te pakke, mar da nuk zullie
éémaal niks.
Ge zal ze dees jaar zeker wir
deur de stad zien dweile, want
zowas ze zellef zegge:
Jonglere, is oud gedaan.

Krabbesisters prefiesjat!

De beste service
Dèèr emme bij
intratuin vor
deurgeleerd
Voordeelcoupon

Dit voorjaar
(2015) van
8 maart
t/m 14 juni

IEDERE
ZONDAG
GEOPEND!*

De berregse
peperbus

Miniatuurhuisje incl. verlichting

U bent van harte welkom
tussen 11.00 tot 17.00 uur

38.95

* Wij zijn gesloten op zondag
5 april (1e Paasdag) en
zondag 24 mei (1e Pinksterdag)

32.95

*

* Geldig bij Intratuin Halsteren t/m 28-02-2015.

Intratuin Halsteren

Halsterseweg 65a (Afslag Bergen op
Zoom Noord, 6de stoplicht rechts).

Tusse de Schuifdeure is mede mogelek
gemakt deur tanteLouise-Vivensis.
Edde zorg nòòdeg, dan zijn me d‘r voor oe!

Openingstijden:
ma. 09:30-17:30 - di. 09:30-17:30 - wo. 09:30-17:30
do. 09:30-21:00 - vr. 09:30-21:00 - za. 09:00-17:00

Like ons op facebook: www.facebook.com/intratuinhalsteren

www.intratuinhalsteren.nl

Restaurant Hemingway
Grote Markt 36
4611 NT Bergen op Zoom
T + 31(0)164 25 20 50 - F + 31(0)164 25 70 01

info@restauranthemingway.nl
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VAN LUIE–
WIJVESLAAJ
IN 'N
BOEKSKE
a d’is ’n tufferke? Wa
zijn orentjes? Wa zij
d’aan ’t doen agge aan
’t lebbere zijt? En wie ken t’r in de
femilie ’t beste koeiere? ‘k Weet ’t
ammaal naar ’t leze van ’t spiksplinter-nuuwe Berregs Woordeboek, datte zondag na d’Ellefde
van d'Ellefde wier ont’uld in kefee
’t Zwijns’òòfd.
Ok dees verzie van ’t Berregs Woordeboek van gééstelek vader Hans
Heestermans, wier gemakt in samewerreking mette Berregse Kamer. En ’t woordeboek is ’n stuk
uitgebreider geworre; vijf’onderd
ouwe en nuuwe Berregse woorde
zijn toegevoegd. Ok is t'r nouw ’n
Nederlans-Berregs gedéélte. In ’n
gewòòn woordeboek gade nie opééns zitte te leze, maar ierin wel!
’t Leg bekant onder m’n kusse en
voor ’t slape gaan, blader ik d’r ‘n
bietje n'in. Bekende en onbekende
woorde komme verbij, mè d’uitleg
netuurlek, meer dan onderd pagina’s leesleut!
Errineringe komme bove a’k ’t
woord luiewijvepap lees. Tuis zeeje
me n’ok altij luiewijveslaaj amme
fijn ge’akte slaaj in ’n zakske bedoelde. Op ’n middag mocht ik van
m’n moeder nar de Spar om d’oek
om wa slaaj t’ale. Ik, as klein jong,
die winkel in en ‘k kon alles vinde
be’alleve luiwewijveslaaj. Dan mar
evekes vrage. "Mevrouw, eb u ok
luiewijveslaaj?" "Wa bedoelde, kulleke?" "Slaaj in ’n zakske, mevrouw."
"Oh, ge bedoel d'affeseerslaaj! Ier
eddet!" Ik as ’n razende nar uis en
zee tegen m’n moeder da’k toch
mooi vor gek ston in de Spar. "Da's
zeker diejalekt, luiewijveslaaj. In ’t
Nederlands itta gewòòn affeseerslaaj" zee ik tege m’n moeder. M’n
moeder moes lache en zee: “Ja, zegde gij vertaan mar affeseerslaaj”.
’t Nuuwe Berregse woordeboek
is te kòòp vor 12,50 euro via
info@deberregsekamer.nl (in ‘t
Krabbegat grates tuisbezurregd),
bij Ròòksjop de Schelde, de
boek’andels Quist, Van der Kreek,
Primera Bloemendaal / Zonneplein / Halsteren, Intratuin en VVV
Brabantse Wal.

kes opgedaan (wa verklaar datter in
d’eerste jare nog veul vrouwkes mee
bouwde) en de kontribusie wier t’r
ge-int. Twee gulde. Nie betale, was
nie danse.

Ieper-de-Piepschuim!

BC WIJ 44 jaar!
ontstaan van bouwklup WIJ
leg op ’t Fort. In kefee De
Sjors beslote de manne ‘Ans
Soeters, Kees ‘Orste en Jan Gladdines tot de eroprichting van WIJ.

Jawel, de “eroprichting”. In ’69 en
’70 liep t’r al ’n vriendeklupke rond
onder de naam WIJ. ‘n Gewòòneg
dweilgroepke da d’ok al deelnam
aan d’Optocht in die jare. Mar aan
echte ambisie ontbrak ‘t. Dàn ‘Ans,
Kees en Jan. Die wouwe bouwe!
Gròòts. In ’71 wier t’r gestart, nog
bij de Krabbekwekers in uis, aan
zullie eerste echte gereike. Mè d’n
startkappitaal van onderd gulde
marliefst. En over ambisie gesproke,

gelijk ’n B-Wage. z’Adde de luukse om te kenne beschikke n’over
’n kleimeule, dankzij de gastvrije
Krabbekwekers. Na twee jare dèèr
gebouw t’ebbe zijn ZIJ uitgevloge.
Eerst nog in ’t Pak’uisstratje en later in d’ouwe kolelòòds van Van d’r
Ouderaa. Na d’ouwe Bart Wittebròòd
t’ebbe gevroge n’of da z’n nog piepjonge zeun Jan mocht komme n’ontwerrepe n’en boetsere, begon de
klup vorrem en ‘n eige stijl te krijge
onder ‘t motto “al doende lere me”.
Wittebròòd wier al gauw gekoppeld
aan de zus van Gladdines, waardeur
dattie di jaar al wir z’n 42ste
kreejasie è d’ontworrepe vor WIJ.
Applaus!

BOUWKLUP IN DE VOLKSWIJK
“’t Was de mooiste tijd, ge ken lulle
wagge wil.”, vin bouwklup WIJ. “As
’t buite rege’de was ’t binne dròòg.
Was ’t buite wir dròòg, dan drupte
n’t binne nog ure naar. En bij vorst
konde nie klei’e. Ge wis wa g‘ad.”
De gemakke n’en ongemakke
van ’t bouwe in ’n ouwe vollekswijk. Was t’r wa d’op dan wiere
de schuurkes afgestruind en wiere
de middestanders in de wijk afgegaan op zoek naar verref, koffie,
jute, gips en wa nie meer. Janvier,
de dansschool, bleek ’n belangrijke
plek vor WIJ. Wa d’erreges logies
is vor kullekes van achttien. D’r
wiere bouwers geworreve, vrouw-

Goeie cijfers
Die vroleke en léénege Berregse
letters kende netuurlek al lang…
Mar kèk ‘s ier! Nouw edde ze alle
ellef op 'n rijke: de Berregse cijfers
van nul tot en mè d’ellef! Geteke'd
deur Walter Agenèèrs. Neve n‘t
Berregs AaBeeCee van zijn and,
da d'onder andere gebrukt wor
in de Vastenavendkrant, ebbe me
Walter ok bereid gevonde n’om
de cijfers d’r bij t'ontwerrepe.
Uit z’n inktpen vloeide z’op
pepier. En de waffere! Ielek

cijfer et ‘n betekenis en ze
zitte vol mè Vastenavend-simboliek:
maskes, gerdijne, ‘t Vierkantje,
dweilmeziekinstremente…
Zellefs de leutneutbonne komme d’r
in trug. Kek zellef mar ‘s. Één ding is
zo zeker as da d'één en één ellef is:

't Krabbegat is wir 'n
'Kapitaal' rijker geworre!
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d’Uitleg:
1. De Éénling
2. Twee viejole n'en
'n trommel en ’n fluit…
3. De Driepikkel
4. ’t Vierkantje
5. Gif me de vijf
6. Zesdéélege Dweil-set
7. De Zeuvesprong
8. Achterstevore
9, 'n Negeponder
0. De Nulstand
11. d'Ellef Gebòòje

G’AKKENAAI
In ’91 is de klup overgegaan naar ’t
Konterscherrep. Dròòg en verwerremd. Wèg uit de vollekswijk waar ’t
ellek jaar wir passe n’en mete was
en d’ééle Antwerrepsestaatweg afgezet moes worre n’om uit te rij’e
vor d’Optocht. Mè nog altijd manne
van ’t eerste uur, Jan Wit’age, Bas
de Jong en Jan Gladdines in de
geledere, is t’r veul veranderd bij
WIJ. Zowas Bart Wittebròòd ooit ’s
begonne mè poliejester, zo is z’n
zeun Jan drie jare geleeje begonne
te bouwe mè piepschuim. Gin
kleimeule mir, gin poliejesterlucht
mir in d’al. Mar ’t gekraak en gepiep
bij ’t uitsnij’e van de koppe en fegure. Onder ’t motto “al doende lere
me”. Bij WIJ ebbe ze nouw ellek jaar
’n witte kerst. Altij mè te weineg
tijd. Da’s sins de jare zeuveteg nie
veranderd. Nouja… Toen konde
ze nog wa makkelekker tussedeur
en tot laat in d’avend de vaart d’r
achter zette en ‘n zware bouwavend
afblusse mè d’n glaske bier in De
Vermoos. “Na 44 jaar komt dèèr tuis
g’akkenaai van.”

BC WIJ,
éél artelek gefielesiteerd
mè jullie mijlpaal!

Dèèr emme 10 jaar
vor deurgeleerd!

0p nar 11 jaar Brasserie Appelmans & Absinthbar
Antwaarpen verwacht u!
Kasper Stuart & Danyelle van Thoor

Brasserie Appelmans & Absinthbar

Papenstraatje 1 - 2000 Antwerpen +32 3 234 27 22
www.brasserieappelmans.be - info@brasserieappelmans.be
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1x11 jaar: die bolleboze van

DWEILORKEST

RèTTeKeTèT
komme d’r wel

gge dweilorkest RèTTeKeTèT mot vergelijke mè
d’n scholier, dan kende da
d’t best doen mè d’n klein kulleke
da beresterk is: z’ebbe n‘n kleine
groep, mar muzikaal zijn ze onverwoestbaar. Ze dominere nie allééneg ’t schoolplein, mar zowa d’éél ’t
Krabbegat!
Dasse d’r eige naar 1x11 jare nog
alzeleve nie klein late krijge, n’is wel te
merreke n’aan de wilskracht die z‘ebbe
n’om meziek te blijve speule. Naarda
bekant ‘t alleve orkest jare geleeje n’op
straat kwam te staan, toen dweilbend
Wa Zat Worre ter ziele was gegaan,
ware de schoolverlaters d’r as de kiepe
bij om wa nuuws te beginne. Dweilorkest RèTTeKeTèT was wir de baas
van `t school. Zullie g’eime fermule n’is
da niks mot en alles ken. Feitelek zijn ’t
gewòòn alleve ippies, die niks anders
wille dan vrij’eid en blij’eid! Die vrij’eid
en blij’eid rippetere zullie in ’t Slik,
nie allééneg om te kenne speule n’in
de kefees, mar ok om d’ouwere van
dage te vermake n’in de Scheldeflet
op ‘n spesjale n’avend ter ere van de
Vastenavend. As die mense geniete,
dan ken vor RèTTeKeTèT de leut nie mir
op! ’t Mak dan nie uit of d’ouwere d’r
erreme n’om’òòg doen of nie.
En omda d’t dees jaar ‘n 1x11 jareg
féésje n’is, vier dweilorkest RèTTeKeTèT zullie kinderféésje n’op zondag
1 febrewarie in kefee de Schorre van
14.30 uur tot 19.00 uur.
Let op! Ge wor nie tuis gebrocht en
oew zwemspulle madde ok tuis late.
Wa dagge wél ken doen, is zullie jubeleejem USB-stik kòòpe, waarop 1x11
gigabait sta, mè d`eige ingespulde
Vastenavendmeziek. Kek da d’is nog ‘s
‘n meevaller in krisestijd!
Manne n'en vrouwe, van arte!
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AGGE MAR LEUT ET!
Vastenavend ouwe me toch nie op ’t internet?
n ’n tijd da d’n steeds gròòter déél van ons leve zich ga d’afspeule n’op ’t internet, worre n’ok steeds meer zake die te make n’ebbe mette Vastenavend vieja
’t internet gezeed. Dweilorkeste ebbe bevobbeld féésboekpagina’s, websaits
en twitterakkounts. En ok mette Vastenavend op straat kun d’oew kont nie kere
n’of ge zie wel ’n tillefoon de lucht in gaan om ’n fotooke n’of ﬁllemke te make.
Dèèrop dochte me mette redaksie van de Vastenavendkrant mè d’onze tijd mee te
gaan en ‘s ’n kompilasie te make van registrasies van leutege Vastenavendmeziekmemente n’op Joetjoep, mar da viel vies tege! Toch emme n’n beschei’e verzameling
van leutege ﬁllemkes kenne vinde, die de veulzijdeg’eid van onze Vastenavend
weerspiegele. Op www.stichtingvastenavend.nl/meziek/digitaaldweile kunde die
verzameling ﬁllemkes bekijke. Ieronder avvast ’n voorproefke van wa dagge dèèr
ammaal te zien kregt.
DE JEUGD ET DE TOEKOMST
Bekant ’t jongste dweilorkesje van ’t
Krabbegat, gebore n’uit de schòòt van
d’Opeloze. Ammaal zitte z’op meziekles en zijn nie angsteg om vor ’n zaal
mè duuzende mense op te treeje n’op
‘t Dweilbendfestival, dus ’n orkesje om
rekening mee t’ouwe n’in de toekomst!

OE DAGGE OK KEN
DWEILE
Gewòòn ’n orrezjinééle menier
van ’n middagske gaan dweile,
wa lat zien da d’t mette krejetiviteit
binne n’onze Vastenavend nog wel
snor zit. En éél moeielek oef ‘t nie te
zijn, ziede wel.

VASTENAVENDMEZIEK
VERBROEDERT
Twee orkeste van statuur op ’t Beurspleintje. Ok wir twee ginnerasies
Vastenavend(meziek), die mekare vinde
n’op ’n dweilzondagmiddag en dan eve
n’n stukske Griekse wijs’edemeziek
weggeve.

EN OF T’R NOG GEDWEILD WOR OP
STRAAT!
g’Oor ’t nog wel ’s ier of dèèr; “D’r wor
tegeswòòrdegs nie mir op straat gedweild!”. Gelukkeg emme n’ier ’n ﬁllemke da lat zien da da nog best ken.

’N MUZIKAAL EERBETÒÒN
’n Muzikaal eerbetòòn aan Steketee,
die in 2013 ellef jaar de sabel zwaaide.
Ok tiepies iets vor de Berregse Vastenavend, ’n innesjetief van de Krabbe n`om
de mense die d’r nek uitsteke vor onze
Vastenavend in ’t zonneke te zette.

LEUT SPRIKT ALLE TALE
Wie ken ze nouw nie? Asoekar! Rasechte Berregse muzikante die de Berregse Vastenavendmeziek jare n’aan ’n
stuk op zeer profesjenééle wijze in ’n
Zuid-Amerikaans jaske n’ebbe gestoke
n’en dèèrbij de Bergenèèr zo nouw en
dan zomar vaneiges aan ’t danse krege.

’n Seriejeuze zoektocht nar Vastenavendmeziekmemente n’op Joetjoep et netuurlek meer opgeleverd as di. Zoek bevobbeld mar ‘s op de naam van oew
faveriete dweilorkest. Mar ouwe me Vastenavend op ’t internet? Netuurlek nie,
Vastenavend ouwe me gewòòn op straat! En agg’ op Asselewoensdag mè d’oew
ﬂauwe kater nog ‘s ’n bietje sfeer wil opsnuive, dan gade gewòòn nar Joetjoep of
nar www.stichtingvastenavend.nl/meziek/digitaaldweile.

Sken mè d'oew tillefoon dees
QR kode, zo dagge de fillemkes op
oew tillefoon ken bekijke!

UIT DE SCHOOL GEKLAPT: ouw toch oew bekkes!
e ken ze wel. Ze valle n’op,
mar toch ok wir nie. In ellek
dweilorkest zit ‘r mar ééne,
mar z’ebbe twee losse instremente.
Zullie ebbe feitelek gin meziekles
nòòdeg, al is ’t toch moeieleker as
dagge denkt. Mar eerlek gezeed,
amme dan tóch uit te school motte
klappe: ge ken nie zonder die manne
n’of vrouwe. Netuurlek ebbe me n‘t
ier over de bekkenist in ‘n dweilorkest. Zullie zijn zo onmisbaar as ’n
pauze op ’nne lange schooldag of as
’n stikker op ’n proefwerrek: ge mis
’t as ’t er nie is.
En amme dan toch bezeg zijn, kenne
me net zo goed alle g’eime van da
soort muzikante op tafel gooie. Want
gadvergimmes, ’t zijn toch wel biezondere mense n‘or. ’t Zijn bekant
alzeleve rustege mense, die affetoe d’r
dan toch ‘n spektakel van make waar
dagge dan bang van wor. ’t Zijn ok
mense die veul van oe pikke, mar agge
wa over zullie deksels zeg, dan zijn ze
deksels kwaad en roepe ze dagge oew
bekkes mot ouwe. Aan ’t begin van

d’n avend zijn ’t meer brugklassers:
z’ouwe d’r eige op d’n achtergrond en
doen ’t rusteg aan, brik me dèèr m’n
bekkes mar nie over ope.
Mar oe vedder d’n avend vordert,
oe onrusteger zullie worre. As wilde
kleuters springe ze deur ’t kefee, of
ze nooit vanzeleve n’anders gedaan
ebbe. Op zullie bekkes ziede ze dan ok
nie dikkels gaan.
As ze dan éémaal op volle toere zijn,
dan is ‘t speulkwetier mééstal al
verbij. Dèèrom: lat oe de bekkes nie
snoere oenneer ge de deksels slaat.
Denk t’r aan dagge echt nooit nie zo
vals spult as de blazers. Lat oeweige
nie ondersnééuwe as bekkenist. Ge
zijt stiekem de sterrekste van ’t schoolplein, allééneg witte da zellef nog nie.
Dus bekkenist, krup uit oew ol en lat
oew kelega-orkestleeje zien wie t`r
nouw feitelek de gròòtste bekkes et!
Want jullie meuge d’r zijn, rotte errepels zijn d’r ok.
Zet ‘m op en ouw nooit vanzeleve
n‘oew bekkes!
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Dweile in oew beste bulle

www.opdevijverberg.nl
®

HUREN of KOPEN?
- eengezinswoningen
- appartementen

Op mar
2x11
11 menute
lòòpe vanaf
de Gròòte Mart!

Of u nou starter bent of een ervaren koper, Vijverberg heeft voor iedereen een huis naar wens. Betaalbaar, comfortabel en belangrijker
nog: in een gezellige en levendige buurt. Benieuwd naar uw mogelijkheden? Registreer u nu alvast op www.opdevijverberg.nl
Een project van:

WIJ ZIJN DE WIJK is een samenwerking tussen Stadlander en Gemeente Bergen op Zoom
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Naar 3x11 keer blaze

DE PEPERBUSKES
nog steeds nie òòg van de tore!

Dweilorkest mè d’n pakkende naam, is altij beter as ‘n dweilorkest mè d’n nie
pakkende naam. Dèèrom ebbe ze van de jubelerende Peperbuskes beslote
n’om zullie muzikale klupke te noeme naar de bekendste tore van de (belevings)wereld (van de Bergenèèr), die ók nog ‘s ken prate. Want zeg nouw zellef, edde
gij de Sint Jââân (zo zegge ze da d’in Roosendaal) wel ‘s ore prate? En as da zo was,
adde die toch nie kenne en wille verstaan.
De Peperbus, of feitelek meneer De Peperbus, was al van kleins af aan één van de
gròòtste aan’angers van ’t orkest. Nie allééneg omdasse wel ’n leuteg mopke kenne
speule, mar ok omdasse gewòòn d’r eige blijve n’en nie t’òòg van de tore blaze. Al toen
de manne n’en vrouwe bij ‘t ouwe kefee De Blauwe n‘And rippeteerde, was meneer de
Peperbus al aan ‘t geniete van de muzikale klanke. Ok in de Tuymelaer of tegeswòòrdeg bij de Kròòn, zit die ouwe reus netuurlek n’op d’eerste rij as de Peperbuskes aan
‘t rippetere zijn. En witte wa? Die kleine ouwe reuze mettie meziekinstremente, ouwe
da d’al 3x11 jare vol. Bekant nét zo lang as d’n echte Peperbus ’t al vol’ouwt op z’n
klokkespel.
As eerbetòòn aan ‘t jubelerend dweilorkest zal de Peperbus deze Vastenavend vast en
zeker “Lang zulle de Peperbuskes leve” n’op z’n belle speule. Da ken nie anders! As da
nog nie genogt vor oe is, kunde netuurlek op zondag 15 febrewarie ok gewòòn naar ’t
spesjale pregram komme n’in de Kròòn. Di pregram is zo spesjaal, da ginniemand wit
oe of watter die dag ga gebeure, mar da mak ’t netuurlek ekstra spannend. Wa dan wel
wir bekend is, is datte Peperbuskes dees jaar ok mè d‘n eigeste veldteke komme. Ellef
keer raaje wavor veldteke da zouw zijn...

Dweilbend

La Mar Komme 3X11

gge net as ons éél ard leert
en veral blef deurlere, dan
ken d’t nog wijd schuppe.
Omdamme zukke ééuwege studente
zijn, emme n`t vor mekare gekrege
damme dees jaar 3x11 jaar bij mekare zijn.
Netuurlek zouwe me ‘n boek kenne
schrijve over al die jare. Van ons eerste
optreeje bij de Kloof, waar damme
mè veul bravoer in artje zomer 1982
ons rippetwaar van twee Vastenavendliedjes liete n’ore, vieja ’t winne
van de Stééngoeie Dweil mè d‘éél de
bend as “Sjiek op de Kiek”, Sloffetochte, Broeders van `t Ééuwege Leve,
Braborenners tottemet de Toreadores
(ge wit wel, mettie meterslange vlag)
afgelòòpe Vastenavend.
Mar 3x11 jaar leutmeziek is nie te
beschrijve en omda t’r éél wa méér
ver’ale te vertelle zijn, ebbe me afgelòòpe zondag 25 jannewarie zo
rond de klok van 15:00 uur d’opening
beleefd van Gallerie der Krejature in’t
Groene Pèèrd aan de Kerrekstraat. ’t
Was dèèr ’n drukte van belang. Ieleke

Krab wilde d’ekspesisie LA MAR
KOMME, BEK TOE komme bekijke
en beluistere. Gediplemeerde gidse
van ‘t SBM (Stichting Bek Mè) name
n`oe deur de tijd van spiekerschrift tot
spiekerschrift mee. Agge nie gewist
zijt, dan edde echt wa gemist!
Om de kommende Vastenavend ons
IeKuu wa te ver’òòge, ebbe me zo ard
geleerd da d’ons ersepan ’t begeve

La Belle Jans
- al 1 x 11 jaar in de (‘t?) leer -

n’et. Agge mette Vastenavend wa verdwaasde muzikante ziet, zouw da
zomar ’s kenne zijn da wij da zijn.
Ok gaan me nog ‘n erdenkingsstéén
legge, geschonke deur steen’ouwerij
De Kort, bij ’t Vastenavendmonement
op de n’oek Dubbelstraat-Kaai. Names
alle leeje van La Mar Komme.
Manne van arte prefiesjat, nog
veule jare!

Da ging vergimmes vlug:

Onze n’Adrie

2X11 JAAR

Manne n’en vrouwe van de Peperbuskes, van arte!

ÒGE NÒÒD: al 3x11 jaar afgestudeerd
weilorkest Òge Nòòd draai
d’al 3x11 jare mee in ’t
Krabbegat, mar toen de
leeje nog wa jonger ware n´en in
de schoolbanke zate, begonne de
dweilmeziekkriebels al.
Mè scheikunde kwame ze d’r achter
da oenneer ge ’n stukske worst, wa
petatte, ’n bietje kriebel en dan nog
wa van datte bij mekare gooit, datta
dan smakte n´as de sakkerju.
Toen de jong onde mè d’t vollegende
lesuur aardrijkskunde de strate van de
Meziekbuurt uit d´r òòfd moeste lere,
wier de kriebel nar ’n eigeste orkest
eviger en eviger.
In de pauze kwame zullie d’r achter
datte (toekomstege) leeje ’t best ´n eige
orkest konde beginne. Zeuvetien jonges
en meide begonne bij de naschoolse
opvang/kefee De Ster mè rippetere.

Nadasse d´r diploma g´aald adde,
wiere z´aangenome n´op de agrariese
school. Vanaf da mement liepe ze mè
van die ròòje overals en in de volleksmond wiere z´ok wel de ròòdborsjes
genoemd, terwijl in diezellefde tijd
zullie smoelwerrek ok mè ròòje bultjes
bedekt was. Mar ja, da’s de pubertijd
zumme mar zegge.
Jare n´en jare ginge verbij en naar
verschillende prijze gewonne t’ebbe
en d´r goed vor deurgeleerd t’ebbe,
zijn de leeje van Òge Nòòd naar ´n
schoolkariejèère van 3 x 11 jaar dan
eindelek afgestudeerd.
Op zondag 8 febrewarie ouwe ze
dan ok d´r eindeksamefuif in De
Mortier. Agge dèèr nartoe kom,
kunde d´afgestudeerde leeje òògstpersòònlek fielesetere.
Van arte prefiesjat mense!

awor, ‘t is zo wijd! La Belle Jans besta d’awir 1x11 jaar! Wa d’n jubeleejem mot da worre! In ellef jaar gebeur t’r veul. Goed om ‘s evekes stil
te staan bij di gedenkwaardeg jubeleejem. Vor degene die ons nog
nie kenne of beter wille lere kenne, ebbe me wa “wiste gij da-tjes” gemakt:
WISTE GIJ DA:
La Belle Jans bekant onder de naam “Frumusse” ad gespuld? Gelukkeg is t’r nog
‘s demokraties over gestemd, dèèr zijn me namelek erreg goed in, en uiteindelek
is “La Belle Jans” as winnaar uit de bus gekomme. Bij nader inzien zijn me dèèr
ammaal arstikke blij mee!
T’r ellek jaar ard gerippeteerd wor vor ‘t Dweilbendfestival mè gorréjograﬁe en
ritme! Òògtepunt in onze ritmiese karriejèère was toch wel ‘t ezelsbruggeske
sinaasappel – appel – appel – peer vor onze geisja-panne-ekt. Dèèrvoor zijn me
overiges onderscheeje mette Worstprijs.
La Belle Jans ok internasjenale suuksesse et geboekt? Zo emme in 2012 d’eerste
prijs in de wacht gesleept bij de nasjenale dweilwedstrijd in Alle in d`n Bels. Mè
lippe n’as Lolo Ferrari name me d’ambiejansprijs in ontvangst (vraag ons overeges nie waarom ‘n Nederlandse bend mee mag doen aan de Belse Nasjenale
Dweildag, da’s ok vor ons nog altij ‘n raadsel).
Ge 'n ekenomies medèl ken loslate n’op onze aktiviteite? In de zomer zitte me in
‘n resessie mè gin ammezuur en gelukkeg zitte me nouw wir in d’òògkonjunktuur.
La Belle Jans ‘n trendsetter is? Me n’ebbe de kaplèèrskes-trend gezet mè d’ons
eerste glanzende witte lèèrskes. Mar ok dees jaar, vorda d’t motto zellefs al
bekend wier, emme drie zwarte lere banke verzameld om vervolleges onze leerplanne iets af te zwakke, omdamme neve de vrije dage vóór de Vastenavend nog
wel ‘n week vrij moeste neme n’om al onze (ambiesjeuze) planne te rejalisere.
Mar agge ons dees jaar zie speule mè d’n subtiel bietje leer in ons pakskes, dan witte
damme d'r vor deurgeleerd emme!
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e dollemansrit van dweilorkest Onze n’Adrie (ok wel
A3) ga mar deur. Zellefs naar
2x11 jaar, sjeeze ze nog alzeleve
deur de strate van ’t Krabbegat. En
zeg nouw zellef, mè A3 komde wijer
as mettie A4, want die laatste n’is
nog nie éémaal klaar.
Iermee wille me netuurlek nie zegge
da A3 klaar is, mar ze zijn eerder bij
‘n òògtepunt aangekomme. En zo is
da mar net! En feitelek is, zowas in ’t
echte leve, niks zowas ’t lijkt. De naam
Onze n’Adrie kom nie van die snelweg,
mar van de drie A’s: sjoviskes, sperries en errebeesjes. Wa dagge ieruit
wel ken opmake n’is datte leeje van
Onze n’Adrie wel lekker kenne speule,
mar d’r school nie ebbe n’afgemakt.
Iederéén wit netuurlek da agge
d’eerste letter van sjoviskes, sperries
en errebeesjes achter mekare zet,
dagge ‘SSE’ kregt en nie ‘AAA of A3’.
Dèèrom ad téjoreties de naam ‘Onze
n’SSE’ meschient beter op z’n plek
gewist. Mar gelukkeg ebbe die manne,
in al d’r onwetend’eid anders beslote.
Wa damme wél wete, is da zullie nie
te stoppe zijn en nog wel ’n tijdje blijve
deurdendere. Evekes bijtenke n’in ’t
kefee, gauw gauw wa speule en dan
gelijk deur. In die 2x11 jaar ebbe zullie
nog nooit nie pech g’ad en da gaan ze
zeker nie krijge n’ok. Want mochte ze
ooit nogges vast komme te zitte, dan
trekt de leut zullie d’r van eiges wel
wir uit.
Onze n’SSE, A3, Onze n’Adrie?
Éél artelek prefiesjat!

architectuur interieurarchitectuur

grassodenridder_architecten

DÈÈR EMME VOR DEUR GELEERD
Oude Moerstraatsebaan 41 4614 RN Bergen op Zoom | 0164 - 25 28 77

Kloosterstraat 40, 4611MC Bergen op Zoom
0164 201 202 / www.grassodenridder.nl

Resterant ’t Heertje en
Resterant 't Geheim van Bergen
zijn tijdes de Vastenavend netuurlek ope

vor 'n heerleke Vastenavend maaltijd.
Geopend vanaf 17:00 uur
en tijdes de Optocht vanaf 16:00 uur

En ieleke
111e klant
mag op
onze koste
komme n'ete!

Restaurant 't Geheim van Bergen
Bosstraat 20 - T. 0164-653943
www.restaurant-tgeheimvanbergen.nl
Restaurant 't Heertje
Bosstraat 17- T. 0164-751671
www.restaurant-tHeertje.nl
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GÉÉPNOTISEERD

MISSkend
telent

k zijn mar wir ’s lekker weg, mar t’is d’òògste tijd om naar uis te gaan.
Ik dweil over de Berregse Kaai en oor ik me dèèr toch wa waterege
note. Ze lijke gevange n’in de schemer en de flarde mist. Ze komme
n’uit de richting van ’t Spui. ’t Is moeielek te zien, maar de klanke lijke
te zweve, zomar net bove de grond. Ze schiete van lings nar rechs dwars
deur en over de Moeregreb. Onder één van de lantares blijve z’evekes
ange, schitterend in ’t matte schijnsel. Verrek, oe è’k ’t nouw?! Bukkem?
Èèring? Sjoviskes? Oe ken t’a nouw? Dèèr mot ik ’t mijne van wete.
As aan ’n aak gesloge volleg ik ze ’t oekske om. Ik zien ze net onder onze
Gevangepoort de Lievevrouwestraat in zwemme. As nie meer as ‘n schaduw
schuive z’over de gevels van de gèèfste straat van ’t Krabbegat. ’t Voel asof ik
betòòverd wor deur al da geglinster en gezwier, en wellek mopke ze nouw
feitelek speule n’is mijn ’n raadsel. ’t Mak me feitelek ok nie uit, a`k mar ken
blijve drijve n’op dees klanke van zuivere leut. Ik mot wete wa d’of da di toch
ammaal is en te betekene n’et. Ik volleg ze wijer tot op de Maria’oek. Dèèr
ange ze wir evekes stil in ’t licht van ’n lantèère. Wa langer dees keer en òòger
ok, asof ze ’n verkeerde afslag genome n’ebbe. Da gif mijn evekes de tijd om ’t
weeldereg taffereel ’s goed te bestudere. ’t Lijke mijn twee ande vol géépe n’in
‘n school! Één mè d’n schuif, wa trompette, ‘k zien ‘n klarinet, zellefs ‘n saks en
d’r et t’r één ’n gròòte trom in z’n vinne. Wa d’n ver’aal!

et al 1x11 jaar de
"loeks" en ok de "skils"!

Dan kreg de school ’t inééns op z’n eupe en beslut de Fortuinstraat te neme.
Zeker op weg nar z’n eigeste welverdiende appetéjose. Géépnotiseerd gaan ik
mè zullie mee. Ze speule nog mar ’s ‘n leuteg mopke. Die klas mè muzikante et
mijn toch mar ’s ‘n gèève n’avend bezurregd, zo laat nog op de Mart. ‘k Voel
da’k onger eb, wa za’k ’s gaan ete. ’n Bakske friet bij ’t Vierde? Neeje, ‘k eb
veul meer zin in ’n lekker viske!

attie manne mè zullie
instremente doen, da
motte wij ok kunne!”, zo
docht dweilorkest MISSkend Telent 11
jaar geleeje. Nouw, en gelijk adde ze!
’n Bietje emansipasie binne de Vastenavend ken netuurlek gin kwaad. Al
motte me n'eerlek zijn; de Peperbus
mè d’n ròòze jurrek, maskara en ‘n
òòge stem is netuurlek net niks.

TROEP ’71: naar 4x11 jaar

Bij de dweilorkeste is t‘r dan wir niks
gèèver as gèève vrouwkes, die vol
entoezjasme de sterre van d’n emel
speule. En ok al zouwe ze volleges
annenieme bronne gin muzikale achtergrond ebbe, dèèr is mette Vastenavend
anders niks van t‘ore! En atta wel zo is,
val t’r alzeleve nog genogt te zien. De
meskes van MISSkend Telent ebbe d’r
oe dan ok vor deurgeleerd. Waar ziede
da nouw, ’n groep meide watte “loeks”
et en ok de “skils”? Die Telente van
MISSkend, die komme d’r wel! Is ’t nie
mè zullie instremente, dan is ’t wel mè
zullie gouwe stemme of entoezjasme.

nog lange nie uitgeleerd!

gge denkt dagge t’oud zijt om te lere, dan eddet goed mis! Kek bevobbeld
mar`s naar de leeje van Troep ’71, die dees jaar awwir 4x11 jare n’aan
’t deurlere zijn om de beste van de beste te worre. Veral in ’t jaar da d’t
orkest wier opgericht, deeje ze d’r zo affetoe nog ‘s ‘n schupke bovenop (da’s stom
toevalleg ok ’t motto van ’71), mar nouw wete ze wel beter.
In d’afgelòòpe 4x11 jaar ebbe ze d’r eige goed aan ’t rooster g’ouwe en zijn ze gin
ééne keer te laat gekomme. Op zullie rapport is te leze dasse d’r eige n'allééneg
ebbe n’ingezet vor de Berregse Vastenavend. Deur dasse ooitvanzeleve ‘t orkest
ware van de Blauwe Schuit, z’op d’n Ofavend ebbe gespuld en zo ier en dèèr ‘s ’n
onderscheiding ebbe meegepakt mè d’t Dweilbendfestival.

Meskes, ‘n ééle gèève Vastenavend
en van arte!

Naar 4x11 jaar…

Ga veral zo deur! Jullie zijn over naar ’t vollegend jaar! Mense van Troep ’71, preﬁesjat!

Vastenavendgezelschap Ken Dut Nog Trug
Zo ebbe me n’op ons éél eige, otentieke menier 4x11 jaar meegedaan
aan de Berregse Vastenavend. Deur
ouwe bekende mopkes te blaze en as
’t mar eve ken, alzeleve n’op straat te
speule. Me zijn d’r vanaf ’t begin, in
1972, altij mette Kindervastenavend
bij om zo de kleine jong lekker achter
ons aan mee te neme deur de stratjes
van ’t Krabbegat.
Da zouwe veul meer bendjes motte
doen! Per slot van rekening mot Vastenavend ier in ’t Krabbegat n’op
straat g’ouwe worre! Dèèrom speule
me, as ’t eve ken, mééstal buite, mar
gaan me n’op tijd nar binne n’om
onze (gròòte) dorst te lesse.

ins 1971 zijn me n`in de weer gewist vor de Vastenavend. Me ware
in ’t prille begin as vaneiges verkleed as ‘lekkere dweile’, mar
naar ’n paar jarkes ebbe me krisesklere n’uit de jare ´30 aangetrokke. ’t Trouwpak van ons vader en de platte pette n’uit die tijd. Da
past ok wel bij onze naam: Ken Dut Nog Trug. In die tijd in ‘t Brabants
Nuuwsblad ’n vaste rebriek over vervloge tij’e.

Me n‘ebbe n’al sins 1973 ons eige
Bal zodamme nouw “’t Ouwste Bal
van Berrege” n’ebbe. Eerst bij de
Kròòn, dèèrnaar bij (Riet) De Ster
aan de Koremart en vanaf 1992 bij
De Mortier. Steevast op de vrijdag
naar ’t Neuzebal.
‘n Leuteg, Berregs motto zurregt d’r
dan voor da d’t elleke keer ’n stééngèève n’avend is, waar g`over de
koppe ken dweile.
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“De Leste Groente Veiling”, “Me
n’ebbe nie te klage” (’t Jiddiese Bal),
‘n Sjinees Bal mè d’n af’aalresterant
en netuurlek de Verkiezingsavend
van “de Toffe Jongens Pertij” om zo
“in de stemming te komme“, zijn zo
’n paar bekende motto’s gewist. ’n
Bal datter zijn mag en da mot blijve
bestaan!
Me kenne beter ouw’oere dan bouwe!
Dèèrom ebbe me dikkels erkenbare,
pakkende mar makkelek uit te voere
motto’s. Nie allééneg vor ons bal, mar
ok vor d’n Optocht. Sins 1983 doen
me nie meer as muzikante mee mette
n’Optocht, mar as dweilgroep. ’n
Leuteg motto da d’elleke Bergenèèr erkent, ebbe me bekant 30
jaar op straat gebrocht. ‘t Is féést
om zo mee te doen as ’t de mense
lengst de kant aansprikt. D’r mot
netuurlek wel wa te lache zijn
mette n’Optocht.
Me n’ouwe de kommende Vastenavend op vrijdag 30 jannewarie
wir ons eigeste Bal in Abdij De
Mortier onder ‘t motto “Leve in de
Brouwerij”.

Nie allééneg ‘t Ouwste Bal van
Berrege, maar dees jaar ok ’t Moutste!
Vedder is t’r op zondag 1, 8 en 15
febrewarie ‘n artstikke gèève vertòònstalling ingericht in ’t Klein Arsenaal
van 14.30 uur - 17.30 uur, waar dagge
ammaal stik welkom zijt. “Naar 44 jare
in di leve…” Di madde nie misse de
kommende Vastenavend! ’n Spesjale
Vertòònstalling voor de echte fijnproevers.
(Da mag ok wel, agge d’r 4x11 jaar
voor et deurgeleerd!!)??
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1x11 jaar Wa Motte D’r Mee: zo oud is nog gin één verreke geworre!
s t‘r één orkest is waar gin
zitteblijvers in zitte, dan is
’t wel dweilorkest Wa Motte
D’r Mee. In de 11 jare da zullie bij mekare zijn, is ’t nog nooitvanzeleve saai
gewist. Da d’is bij de mééste uweleke
wel anders!
Di d’orkest is nog spannender as de
Kindervastenavend. Bij Wa Motte D’r
Mee rake d’r ellek jaar nie één, mar
meerdere leeje kwijt mette Vastenavend. ‘t Éénege verschil is da zullie
nie bundjiedjumpend van de Peperbus
afspringe en wir gewòòn tevoorschijn
komme, mar dasse zellef kruipend nar
uis meuge gaan en da d‘t nog mar de
vraag is of da d’iederéén d‘r de vollegende dag wel is.

Waar ‘t orkest d’afgelòòpe jare wél
gespot is, is op de Blauwe Schuit. Al ‘n
aantal jare speule zullie op die gròòte
blauwe bòòt en trekke de Prins uit ‘t
Slikpeleis. Één van de voordééle van
dees jaar, is da d’t motto van ‘t orkest
‘Ge mag ons kusse’ n’is. Want wa veul
mense nie wete, is dagge ’n oute kont
tottemet kregt van die pepiermesjeeje
bòòt. De Schuit is van alle gemakke
verzien: van internet tot verwerreming
en van ‘n minibar tot digitale tillevisie,
mar ’n kusse vor op de Schuit motte
dan wir zellef regele. Dèèrom zitte ze
dees jaar prins‘eerlek op ’n kusse, lekker
werrem messenalle n’op d’n bòòt.
Mar d’r is netuurlek méér. z’Ebbe n’in
d’afgelòòpe 11 jare bij verschillende

bouwklups gespuld, gaan mette Vastenavend gemiddeld lengst drie kefees
op ’n avend en ebbe meer verlore
mè d’t Dweilbendfestival dan dasse
gewonne n‘ebbe. Mar da’s nie erreg,
omda Wa Motte D’r Mee nie vals spult
mè d’t Dweilbendfestival. Gin denke
n’aan!
Wasse dan wel wir doen, is de sterre
van d’n emel speule. Gadvergimmes,
wa zijn zullie goed!
Agge da zellef mè d‘oew eige n’ore wil
ore, dan kende da zondag 8 febrewarie
in ’t Zwijns’òòfd komme doen. Di
omdasse jareg zijn. En witte wa, ge mag
ze dan kusse!

VAN ARTE MANNE!

t’Is Wezeluk Waar wor 2x11 jaar!
notver, da’s nie mis. D’r zijn
zo impessant al wir ellef
jare verstreke. D’r is veul
veranderd in die jare, mar veul ok
nie or! ’t Is ommers nog alzeleve
ellek jaar Vastenavend. Da blef as
uit rots g’ouwe fier overend. Da’ s al
ééuwe zo en da zal ok nog wel ééuwe
zo blijve.

MEZIEK... dèèr

ebbe ze vor deurgeleerd
’r zulle d’r nie veul mir zijn die vroeger naar de meziekschool
ginge toen die nog op de Mart was (in ’t pand waar da nouw De
Teerkamer is). D’r zulle wa meer Berregenèère zijn die naar de
meziekschool in de Wassenaarstraat zijn gewist (waar nou d’inrit van de
perkeergerazje n’is). Veul meer Berregenèère zijn naar de meziekschool
in ’t ouwe broeder’uis van ’t Juvenaat gegaan en de jongste ginnerasie
ga d’al sins 1982 naar de meziekschool in d’ouwe Willeminakezerne.
Trouwes, ’t is nou ok al dik twinteg jaar da d’t nie mir meziekschool it,
mar CKB (Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom). ’t Zal nie lang mir
dure n’en dan viere ze da t’r al onderdvijfteg jare gemééntelek meziekonderwijs in ’t Krabbegat wor verzurregd.
Oeveul jongeskes en meskes (en ok
gròòte mense) zijn ooit welles de
drempels van die Berregse meziekschoollokasies overgegaan? Duuzende!
Vroeger was ’t nog iets wa meschient
allééneg mar vor d’elite was weggeleed, mar die tijd leg gelukkeg ok al wijd
achter ons. Want tegeswòòrdeg ken
iederéén d’r naartoe om ’n instrement
te lere bespeule.
In ’t Krabbegat neme me n’éél wa zake
mè d’n korreltje zout, mar de Berregse
Vastenavend nie. Neeje, da d’is ’n ééle
seriejeuze zaak.
In de tijd datte dweilorkeste n’as
paddestoele n’in ’t najaar uit de grond
schote, wilde n’éél veul van die jonge
gaste nie speule van spijkerschrift,
mar van echte mezieknote. Zodasse
ok tegemillediekes enzo konde speule.
Want Vastenavendmeziek is ok ’n seriejeuze zaak. Nouw dan is ’t simpel, éé!
Dan motte naar de meziekschool, want
de mense die dèèr rondlòòpe, die ebbe
d’r vor deurgeleerd zogezeed.
Veul, éél veul leerlinge van de
meziekschool krege dèèr echt de

Ellek van d’afgelòòpe jare ware me van de
pertij. Mar op ‘n zeker mement veranderde
d’r wa. Nouw achteraf was da feitelek ok
nie te voorkomme, mette kennis van nouw
zouwe me wille zegge, agge die leutege
binke volle bak sjas oorde geve. Manne
van eb-ik-me-jouw-dèèr, goed in d’r vel
en op de toppe van d’r kunne. Ge ken wel
zegge da die bij ‘n bepaalde bevolkingsgroep daneg in de smaak viele. En ge wit
‘t; dèèr komme kinders van! Eerst eentje,
toen ’n tweede en langzamerand wiere n’t
d’r steeds meer. Da was wel evekes wenne.
Zo wier t’r in ’t begin nog wel ‘s naar ‘n
éél klein kefeeke gegaan. Zo’n uit de kluite
gewasse kelderkast, waar g’oew kont bekant
nie kon kere, lat staan da t’r ’n ééle bend

mè d’aan’ang binne kon vertoeve. En da t’r
dan ééne buite moes blijve staan, omda
d‘r wage mè kleine jong nie nar binne
kon. Dan konde nog wel ‘s ’n pandoering
verwachte agge wir buite kwam. Mar
gaandeweg lukte n’t om ok dèèr rekening mee t‘ouwe, zoda t’r zondags lekker
gedweild kon worre mette n'ééle n'òòp!
Nie allééneg kinders zurrege vor veranderinge. Neeje, ok de bezonjes van alle dag
ebbe n’invloed g’ad. Tegeswòòrdeg trekke
me net naar de zomer al d’agenda’s. En
worre d’r drifteg data opgeschreve, deurgestript, omgekat, vastgeleed, afgestemd,
aang’aald, losgetrokke, nar vore deurgeschove en nar achter g’aald, g’opperd,
afgeweze, op meschient gezet, mè ròòd
omsirrekeld, voorgesteld, nie naargekomme, vergete, nooit nie genoemd en
zo wijer. Zoda t’r op ’n gegeve mement
ginniemand mIr persies wit oe of da d’t
nouw feitelek zit. En dan wor t’r mar
gewòòn afgesproke damme gaan speule
oeneer ’t ken. En damme nie gaan speule
oeneer ’t nie ken. Of meschient dan toch
ok. Of nie. Dan wor t’r wir gespuld asof ’t
leve d’r van af’angt. Meschient nie zoveul

mir op ’n avend as vroeger, d’r mot ommers
genogt zuivere tòògtijd overblijve, mar
nog steeds mette d’ongebreidelde enerzjie
van vroeger.
Van sjiekdefriemel kofﬁekesèrte in de
vroege morrege tot ongekontreleerde,
muzikale uitspattinge bij nachtelek ontij.
Mette strakke, opjuinende ritmeseksie, de
krachtege onverstoorbare bas, de vrije
uitlòòpbariton, de jankende schuive, de
steigerende trompette en de vliegende
klarinette en affetoe ’n liera, tamboerijn of
koeiebel, kunde d’r zeker van zijn da t’r ’n
pertij onvervalste Vastenavendmeziek de
ruimte in wor geslingerd.
Soms worre de panne van ’t dak gespuld
en soms ok nie, da leste tot grote vreugde
van d’eigenaar van de panne. Mar
bovenal wor t’r voor de leut gespuld. Of da
nouw in ’t kefee is, op straat, bij de bure
van nummer onderdenèèn of op ’t Dweilbendfestival. Da makt ammaal nie uit, ’t is
ommes één gròòt fèèst!

T’IS WEZELUK WAAR!

smaak te pakke van meziek make n’en
ebbe toen nog vedder deurgeleerd.
Wie da zijn? Da zijn d’r te veul om op
te noeme.
Toen z’uitgeleerd ware n’op ’t konservatorium zijn d’r gaan werreke n’op
meziekschole n’ieverans in ’t land,
mar ook bij ’t deftege Kesertgebouworkest of d’één of andere militèère
kepel, in d’orkestbak van Joop van
d’n Ende, of as meziekleraar op ’n
middelbare school. (Trouwes, nouw
de meziekschool ’n sentrum vor de
kunste n’is, zijn d’r ok al die zijn gaan
deurlere vor akteur of danseres of vor
bééldend kunstenèèr.)
En de vollegende ginnerasie sta d’ok
awwir te trappele. Kek bevobbeld mar
’s naar die jonge gaste van “Moeders
Mooiste”; bij zullie sput de (Vastenavend)meziek nou al uit d’r ore. En
waar ebbe z’t geleerd?
Ok al gade d’r naartoe om te danse,
t’aktere, meziek te make n’of te schildere me noeme n’t gebouw dèèr aan
de Stulemeijerlaan gewòòn de meziekschool, want dèèr is ’t ammaal mee
begonne.

T'IS WEZELUK WAAR IN D'R JONGE JARE.
Ier stinge ze bij d'ontvangst van d'eerste keteener van de Markiezaat Keteener Terminal in tweeduuzendzeve.
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DÈÈR EMME VOR
DEURGELEERD:

VANAF 16 FEBRUARI
BENT U VAN HARTE
WELKOM BIJ
ONZE AUTOTEAM
VESTIGING IN
ROOSENDAAL!
Wij verhuizen vanuit onze AutoTeam vestiging in
Bergen op Zoom naar onze vestiging in Roosendaal:
Van Beethovenlaan 6, 4702 JS Roosendaal
Tel. 0165-578578
roosendaal@autoteam.nl

AutoTeam de Laat

ONZE VESTIGING IN ROOSENDAAL

Speciaal voor onze klanten uit Bergen op Zoom
hebben wij de VIB service (Very Important
Bergse klant):
• Uw auto klaar terwijl u wacht! Maak gebruik
van onze vernieuwde comfortabele
wachtruimte met: verse koeken (van de
Bergse Bakker Groffen!), goede kofﬁe,
tijdschriften en Wi-Fi.
• Gratis vervangend vervoer in een nieuwe
Opel naar keuze.
• Altijd een schoon gewassen auto terug na
onderhoud.
• Leuke attentie bij uw eerste bezoek aan
onze vestiging.
• Groot assortiment nieuwe en gebruikte Opel
personen- en bedrijfswagens.

Afrit 23
Roosendaal-Oost

Kijk voor meer informatie over de verhuizing en de voorwaarden van
onze VIB service op www.autoteam.nl/verhuizing

