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Beste Vastelaovondpos lezers
Hij is er weer, de VP 2010, dit jaar in bijzondere kleuren. 
Dat heeft een reden.
Dit jaar een VP die voorop loopt in optimisme. VP, dat 
staat toch voor VastelaovondPos. Helemaal goed, maar 
dit jaar heeft de afkorting VP een nieuwe betekenis gekre-
gen. VP staat weliswaar voor VerbindingsPunt, maar nu 
voor jong en oud, voor mooi en lelijk, voor dik en dun en 
bovenal voor carnavalisten en voor die mensen die dat 
nog niet zijn.
Dus ga met ons mee in deze editie en dompel je onder in 
de liefde, de hartjes, de handige tips en de dates.
We hebben als redactie de proef op de som genomen en 
de ultieme VerbindingsPunt test gedaan, en wel met een 
willekeurige Terborgenaar, deze een aantal vragen gesteld 
en jawel, ook antwoord gekregen.

Vraag 1
V: Hoe beleef jij het Zillewoldse carnaval? 
A:  Op afstand, door verhalen, de kranten en voornamelijk 

door (oud)leerlingen en hun verhalen. Ik denk dat ik een 
beperkt beeld heb van de Zillewoldse carnaval. 

Vraag 2
V:  Welke onderwijskundige elementen kunnen we nog 

halen uit het Carnaval in Zillewold.
A:  Dat je met een goede voorbereiding en een enthousiast 

team een heel eind kunt komen. Dat focussen op een 
bepaald doel succes op kan leveren. Dat het na gedane 
arbeid goed feesten is.

Vraag 3
V:  Wat moet er gebeuren om een rasechte Terborgenaar 

aan het Zillewoldse carnaval te laten deelnemen 
A:  Opvoeden. Als de Terborgenaar niets/weinig weet van 

het carnaval zullen ze het niet begrijpen, laat staan voe-
len. Dan blijft er een onzichtbare grens tussen de plaat-
sen bestaan. Misschien is een cursus via internet iets.

Ja, zo zie je maar weer, door het stellen van 3 simpele 
vragen komen we dichter bij elkaar. 
Wie had kunnen dromen dat we zo dicht bij elkaar staan, 
maar bovenal wie is nu deze Terborgenaar ? Meldt je als 
je het denkt te weten.
Maar bovenal geniet en laat je verrassen…..
Met vrolijke carnavalsgroet en veel engelengeduld

Namens de voltallige redactie 

De VP
Namens de drie voorzitters van de carnavalsver-
enigingen, De Metworst, Stichting Jeugdcarnaval en De 
Foekepot mag ik dit jaar een voorwoord doen in deze 
Vastelaovondpos.

Vanuit mijn jeugd was ik al aardig met het carnaval ’virus’ 
besmet en dan komt het onvermijdelijke vanzelf weer op 
je pad en ben je voorzitter van de oudste carnavalsvereni-
ging van Zillewold, De Foekepot.
Over virus gesproken, wat een gedoe over een griepje. 
Dat durf ik nu te zeggen omdat het erop lijkt dat het alle-
maal wel meevalt, met name in Zillewold. Natuurlijk kun 
je achteraf makkelijk praten maar ik ben ervan overtuigd 
dat het carnaval ‘virus’ hier een positieve bijdrage in heeft 
(gehad). Alle vrijwilligers voelen dat in hun bloed, de 
jeugd, de prinsen en adjudanten, de Raad van Elf leden, de 
dansmarietjes, de straatversierders, de wagenbouwers en 
naaisters van de prachtige kostuums in de optocht en alle 
anderen die zich inzetten 
voor het Totaalcarnaval. 
In dat kader wil ik nog 
even wijzen op de 
nieuwe indeling van de 
maandag en die is best 
ingewikkeld. Dus kijk 
even op pagina 10/11 in 
ons spoorboekje om geen 
vertraging op te lopen!

Namens de drie voorzitters wens ik iedereen een gezellig 
en griepvrij carnaval!

Berry Helming, Ibe Bongers en Rob Schuurman

ZILLEWOLD ALAAF!

Weer Carnaval 
Met Carnaval en Valentijn op één dag samen zijn dat 
gebeurt niet velen.
De regen op de ruiten van de caravan wat kan ons dat 
schelen.
Met zijn tweetjes gezellig samen en het weerbericht van 
Optimaal FM.
Ik haal voor jou nog snel uit de keuken een boterham 
met jam.
Ach de weerboer zegt dat het na de regen snel kouder zal 
zijn.
Wij gaan stug door met een zoentje en een glaasje wijn.
Het wordt langzaam wel wat kouder en minder nat, hoe 
zit dat?
Normaal zegt ze, ben je ook niet gevangen voor één gat.
Onderhand komt er ook wat meer wind door de bomen,
de eikels vallen omlaag dus daar hoeven we ook niet 
meer over te dromen.
Na het weerbericht komt de zacht vrolijke muziek,
we voelen het, de lucht zit vol romantiek
We liggen nu al een hele tijd bij elkaar,
dit helpt beter dan een cursus yoga van een jaar.
We kijken elkaar in de ogen en zitten gezellig te dromen 
en hebben het gevoel dat er meer van zal van komen.
Met carnaval en Valentijn zullen we gelukkig zijn. 
al is het weerbericht dan verkeerd het doet ons geen 
pijn.
De weerboer had het even 
fout het werd warm en niet 
koud.
Maar dat komt zeker omdat 
je met dit feest extra van 
elkaar houdt.
Was het iedere dag maar 
carnaval en Valentijn
dan zou iedereen altijd blij-
vend gelukkig zijn met zo’n 
superfestijn.

Hotel de Tolkamer
Europakade 10
6916 BG  Tolkamer
Tel. 0316 - 547525
www.detolkamrr.nl
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dank aan al onze sponsoren!

Het carnaval de komende 11 jaar, 
zet de data alvast in uw agenda!
Jaar Zondag Maandag Dinsdag
2010 14 15 16 februari
2011 06 07 08 maart
2012 19 20 21 februari
2013 10 11 12 februari
2014 02 03 04 maart
2015 15 16 17 februari
2016 07 08 09 februari
2017 26 27 28 februari
2018 11 12 13 februari
2019 03 04 05 maart
2020 23 24 25 februari

Voor al uw bouwwerkzaamheden 

Zeddamseweg 11 - 7075 EA  ETTEN
Tel. 0315 340751 - Fax 0315 341098

 CARMEN BOSMAN
Markt 5, 7064 AZ Silvolde

Tel. 0315 - 386497 
www.schoonheidssaloncarmen.nl



Lieve carnavalsvrienden
Afgelopen 11e van de 11e was 
het dan zover. Prins Silvius 
de 51ste en zijn adjudant 
Roy Liebrand mochten op de 
bühne bij Herberg Jan het 
masker aftrekken en zich-
zelf prins en adjudant van 
De Foekepot noemen. Een 
moment wat een carnaval-
list in hart en nieren zoals 
ik, Robbin Löwenthal, nooit 
meer ga vergeten. 

Als geboren Silvoldenaar ben 
ik trots om één van de drie 
prinsen van dit mooie dorp 

te mogen zijn. En dan mag je ook je eigen 
adjudant gaan kiezen. Lang heb ik eigenlijk niet hoeven 
zoeken. Roy ken ik al mijn hele leven. Vroeger waren wij 
buurman en buurman op de Konijnenhof. Na elkaar een 
paar jaar uit het oog te zijn verloren wonen we nu weer 
dicht bij elkaar. Weer buurman en buurman dus en nog 
wel op de Kinderköpkesweg. 

Toen Robbin mij vroeg om zijn adjudant te worden moest 
ik wel even slikken. Het is nogal wat, maar Robbin en ik 
kennen elkaar nu al zo lang en zo goed dat ik er een goed 
gevoel over had. Zo’n kans komt ook niet snel een tweede 
keer en ik heb hem dus met beide handen aangepakt. 

Als buurman en buurman willen wij ons graag in gaan zet-
ten voor een fantastisch carnaval voor De Foekepot. Maar 
ook het totaalcarnaval staat bij ons hoog in het vaandel. 
Carnaval vieren doe je immers samen. 

Wij hopen dat wij dat extra tintje aan carnaval 2010 kun-
nen gaan geven, maar carnavalvierend Zillewold… ont-
houdt ons motto; ALLES KUMP GOED

Prins Silvius de 
51ste 
Robbin Löwenthal 
en Adjudant 
Roy Liebrand.

Afgelopen 11
het dan zover. Prins Silvius 
de 51
Roy Liebrand mochten op de 
bühne bij Herberg Jan het 
masker aftrekken en zich-
zelf prins en adjudant van 
De Foekepot noemen. Een 
moment wat een carnaval-

info@paperclipsilvolde.nl
www.depaperclipsilvolde.nl

TUINCENTRUM 
STEENTJES

SILVOLDE

Geef d’r un slinger an! 
24 februari stond de junglewereld in de 
zaal van ’t Molentje totaal op zijn kop. 
Iedereen wist dat er iets belangrijks 
stond te gebeuren. Maar wat? Nadat 
Tarzan bleef treuzelen doordat hij heen 
en weer werd geslingerd door zijn gevoel, 
namen uiteindelijk de jungle-apen het 
voortouw. Zij wezen hun nieuwe leiders 
aan. Rick Schreur en Jamie te Hennepe 
werden de carnavalswereld ingeslingerd 
als de nieuwe prins en adjudant van het 
jeugdcarnaval! Zij zullen heersen over 
het Zillewoldse carnavalsrijk onder hun 
motto: “Geef d’r un slinger an!”

En een slinger dat 
geven ze d’r zeker 
an.
Zo is jeugdprins 
Rick Schreur als 
jaren verslingerd 
aan het carnaval.
Samen met zijn 
ouders en broer 
woont hij op de 
Korenweg in 
Zillewold. 

Als hobby’s 
heeft hij voet-
bal, vissen, 
t v - k i j k e n , 
c o m p u t e r e n , 
buiten spelen, 
enz. Kortom 
geef d’r maar 
un slinger an 
en het is zijn 
hobby.
Zijn adjudant 
Jamie te Henne-
pe is woon-
achtig op de 

Eekhoornhof in Silvolde. Daar woont 
hij samen met zijn ouders en zijn 
zusje. Behalve verslingerd aan het 
jeugdcarnaval, is hij ook verslingerd 
aan voetbal en dan vooral aan Ajax. 
Maar voetbal komt tijdens de carnaval 
in zijn woordenboek even niet voor.
Zij hopen er een fantastische carnaval 
van te maken. En dat kan niet anders, 
dan met alle Zillewoldenaren bij mekaar. 
Dus loop je op straat en zie je 
ergens nog een huis dat niet 
versierd is: 

Geef d’r un slinger an!
Zie je in de disco een mooi leuk meisje 
en lijkt je dat wel wat: Geef d’r un 
slinger an! De wereld zou d’r toch een 
stuk kleurrijker uit zien als 
alle wereldleiders in plaats 
van “Yes we can”, 
zouden zeggen:

GEEF D’R UN 
SLINGER AN!

Alaaf

En een slinger dat 
geven ze d’r zeker 
an.
Zo is jeugdprins 
Rick Schreur als 
jaren verslingerd 
aan het carnaval.
Samen met zijn 
ouders en broer 
woont hij op de 
Korenweg in 
Zillewold. 

”WIJ STELLEN ONS AAN U VOOR...”
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HOTEL-BISTRORANT 
”HERBERG JAN” SILVOLDE

Markt 1, 7064 AZ  Silvolde
Telefoon (0315) 32 45 67 

e-mail: info@herbergjan.nl
Internet: www.herbergjan.nl

Lekker opwarmen met een drankje en ‘n hapje.

27 28

Voorverkoop

“Vaak bu’j te bang!” 
Tja, wie zun die buuls zu’j wel denken…..vaak niet te bang, 
moar wie zun wi-j now echt en hoe kent wi-j mekaare? Ik 
bun prins Ruud Huls en mien adjudanten zun Niek Keijser 
& Dennis Schwartz. Niek den ken ik al zo lang dak ja hoast 
neet meer wet hoelang. Zeg moar vanaf de fase in ow 
leaven woarin i-j een betjen kattekwoad uut haalt, hutten 
bouwt en kiekt wie d’r ut wiedste pissen kon. Vanaf ut 
moment dat d’r legaal bier gedronken mocht worden zun 
wi-j begonnen met ut metlopen in d’n optoch. Dat gaf 
echt een kick! In de joaren doarnoa volgden de ene noar 
de andere wagen en toen kwam ook Dennis in beeld. 
Natuurlijk kenden wi-j mekaar al wel een betjen, al was 
dat meer van gezicht. Veur Dennis was de carnaval niet 
vrump, hi-j hef as enige van ons drieën bi-j ut jeugdcar-
naval in de road gezeaten. 
Met doen is belangrieker dan winnen! Zelfs veurig joar toen 
ut d’r niet van kwam um een wagen te bouwen, konden wi-j 
ut niet loaten um op ut laatste moment toch nog as loop-
groep te goan. Dit joar zun wi-j in ieder geval verzekerd 
van de mooiste plek in d’n optoch, (hebt wi-j ons loaten 
vertellen) boavenop de prinsen wagen. Wi-j wissen ut allang 
dat wi-j dit joar op disse beveurrechte plek mochten stoan. 
Moarja dan mo’j ut nog zo lang veur ow hollen, moar toen 
d’n 14den veurbi-j was hef iedereen kunnen zien wat wi-j 
allang wissen. Uut ut kanon zo ut podium opgeknald, en 
doar stonden wi-j dan.
Zo, genog oaver het verleden, wat d’r kommen geet is min-
stens zo belangriek. Zoaterdaags klinkt het startschot! Hike-
carnaval is d’r dan veur iedereen die de kearls an de deur 
wies kan maken da’j toch minstens 16 joar bunt. Zondaags 
noar d’n optoch kieken of liever nog gewoon met doen! 
(“vaak bu’j te bang) toch? Noa de prijsuitreiking lup meestal 
de markt net zo hard leug as ’t mölleke vol. Familie carnaval, 
das woar ut um dreajt! Ook moandag en dinsdag is iedereen 
welkom, van maxi-cosi tut rolator. Met live muziek in de 
zaal en in het cafe dus ‘Als wi-j goan, dan goan wi-j noar 
de Metworst!’ En de carnaval wud afgesloaten zoals wi-j ut 
begonnen zun, in de kerk. Kom doar ook ‘ns kieken, “VAAK 
BU’J TE BANG”!

Metwaldus 
de 47e. 

alle wereldleiders in plaats 
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Mijn man is een carnavalist !!!!

Lieve VP, 

Ik heb een groot probleem, mijn man is een carnavalist en ik 

geef er niets om. Elk jaar wordt de kast op de kop gezet, de 

pruiken en attributen opgepoetst en dan fl oets, weg is hij. 

Dit jaar schijnt hij continue met de buurman op stap te zijn, 

niet 1 dag, geen 2 dagen maar zelfs 6 dagen de hort op. En 

dan heb ik het nog niet eens over de “voorbereidingstijd”, want 

ja, je zou eens wat missen. Hoe kom ik deze tijd door ??

Groetjes van een wanhopige partner, want ik houd best van ‘m.

Liefde op afstand !!!!Met de carnaval heb ik altijd een stille liefde, echter die is 
elk jaar weer anders. Ik kan ze alleen op afstand adoreren, 
die mannen met steken en grote veren. Onbereikbaar zitten 
ze daar op dat podium of grote praalwagen. Ze kijken over 
het volk heen en lijken er geen oog voor te hebben. Hoe kan 
ik het voor elkaar krijgen dat ze me wel zien. Soms heb ik 
wel contact, maar dat is maar voor 1 jaar, elk jaar is er weer 
een ander en dan begint het weer van voren af  aan.
Groetjes van een eenzame aanbidster

Versiertips !!!!
Hallo, ik ben bijna 11 jaar en ben op zoek naar versiertips, hoe kan ik nu het beste voor de dag komen??

Groetjes van een aspirant versierder

dan heb ik het nog niet eens over de “voorbereidingstijd”, want 

Groetjes van een wanhopige partner, want ik houd best van ‘m.

Liefde op afstand !!!!Met de carnaval heb ik altijd een stille liefde, echter die is 
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die mannen met steken en grote veren. Onbereikbaar zitten 
ze daar op dat podium of grote praalwagen. Ze kijken over 
het volk heen en lijken er geen oog voor te hebben. Hoe kan 
ik het voor elkaar krijgen dat ze me wel zien. Soms heb ik 
wel contact, maar dat is maar voor 1 jaar, elk jaar is er weer 
een ander en dan begint het weer van voren af  aan.
Groetjes van een eenzame aanbidster

Versiertips !!!!

Groetjes van een wanhopige partner, want ik houd best van ‘m.

Lieve VP helpt!

Beste partner,
Wanhoop niet, wees blij met dit 
intermezzo, op deze wijze komt 
jouw man van zijn energie af, 
jij hebt heerlijk de tijd om din-
gen voor jezelf te doen en last 
but not least, na de carnaval 
is hij als herboren, denkt nog 
meer aan je en zal ook gerust 
met jou de bloemetjes buiten 
zetten.

Beste aanbidster
Ja, dit is een probleem, man-
nen in uniform zijn nu een-
maal onweerstaanbaar. Ik zou 
zeggen wordt zelf prinses 
of adjudante, dichterbij kun 
je dan niet komen en wel-
licht springt dan wel de vonk 
definitief over. En dan kun je 
meteen die veren kortwieken, 
want  daarmee steken ze let-
terlijk en figuurlijk iedereen 
de ogen uit.

Beste jonge versierder,
Ik ben blij met je noodoproep, wij hebben de 
nodige tips op een rijtje gezet:
1.  zoek of maak leuke attributen (slingers, bal-

lonnen, make-up pruiken) en probeer ze op 
jezelf uit

2.  als je met meer bent, probeer dan ook buiten 
te versieren, bijvoorbeeld de straat, waar je 
woont je kunt vaak gratis wel ballonnen of 
slingers krijgen, vraag ook je ouders

3.  met spuitbussen en haarlak kun je elkaar vet 
cool maken

4.  doe gewoon gek, dan doe je al gewoon genoeg

Kortom: wees niet bang, geef d’r un slinger an 
en alles kumt goed.

Een nieuw fenomeen maakt zijn intrede in het 
Zillewoldse carnaval. Lieve VP!
Lieve VP heeft een antwoord, remedie of goed advies 
voor alle voorkomende carnavalsdilemma’s. 
Lees de uit het hart gegrepen verhalen, vol met 
klein en groot leed. Maar bovenal, geniet van de 
antwoorden en wie weet heb je er zelf ook nog wat 
aan!!

Lieve VP helpt!Lieve VP helpt!Lieve VP helpt!Lieve VP helpt!Lieve VP helpt!Lieve VP helpt!



Keerls jong en old goat veur heur knippen 
noar kapper HULS in Zillewold.

De auto zet e’j be’j mien veur de deur 
doar noa zurg ik veur ow heur

Herenkapsalon
Markt 10, Silvolde
Tel 0315 - 324633

verrassend 
&

vanzelfsprekend AtmR 
&

kantoor- 
benodigdheden

AtmR Kantoorverandering BV

Pascalweg 4   Postbus 162 - 6660 AD Elst (Gld)

T 0481 - 366 544   F 0481 - 353 309   Kvk 09124335   info@atmr.nl   

www.atmr.nl

Markt 11

SILVOLDE
TEL. 0315-32 45 12

De Stenenmaat 13, Ulft
Tel. 0315 - 683515

Jack Huls Kappers

Hoofdstraat 17, 7061 CG TERBORG

Telefoon (0315) 34 00 91  

E-mail: jackhulskappers@planet.nl  

Internet: www.jackhulskappers.nl
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NAAM: Heidi Navis
LEEFTIJD:  29 jaar
ZOEKT:    
• MAN        
• VROUW       
• BEIDE

IK HOU VAN HOBBIES: 
Zie vraag 2 
WAT DOE JE VOOR JE PLEZIER?  
Carnaval vieren en slapen 
BEN JE EEN OCHTEND OF AVONDMENS? 
Avond!!!
WAAROM KUN JE LACHEN? 
Om Prins Silvius en zijn adjudant
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSNUMMER? 
Gele broek en paarse trui
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSOUTFIT? 
Dito
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSDRANKJE? 
Tooooooooooninoooooooooo!!!
MET WIE WIL JE GRAAG CARNAVAL VIEREN? 
Met alle Silvoldse mensen

NAAM: Niek Adjudant van Metwaldus
LEEFTIJD: 27
ZOEKT:    
o MAN
• VROUW       
o BEIDE

IK HOU VAN HOBBIES: 
Niks doen 
WAT DOE JE VOOR JE PLEZIER?  
Carnaval vieren
BEN JE EEN OCHTEND OF AVONDMENS?  
Avond
WAAROM KUN JE LACHEN? 
Om Metwaldus
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSNUMMER? 
11 of as wi-j goan
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSOUTFIT? 
……
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSDRANKJE? 
Pils
MET WIE WIL JE GRAAG CARNAVAL VIEREN? 
Met alles en iedereen. 

WAAROM MATCHEN WIJ?
Zoveel overeenkomsten (slapen-niks 
doen/ beiden lachen om hun hoogheid/ 
carnaval vieren met alle mensen) het is 
bijna vreemd dat ze elkaar niet eerder 
ontmoet hebben, maar ja vaak bu’j te 
bang. Gelukkig bestaat datingbureau VP 
dus alles komt goed.

NAAM:  Brigitte Kock
LEEFTIJD: 48 jaar
ZOEKT:    
• MAN        
o VROUW       
o BEIDE

IK HOU VAN HOBBIES: 
Lezen, buiten zijn 
WAT DOE JE VOOR JE PLEZIER?  
Carnaval, dansen, lezen 
BEN JE EEN OCHTEND OF AVONDMENS? 
Allebei
WAAROM KUN JE LACHEN? 
Bloopers
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSNUMMER? 
Geen voorkeur
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSOUTFIT? 
Groen - Jeugdcarnaval
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSDRANKJE? 
Bier en spa als ’t te wordt
MET WIE WIL JE GRAAG CARNAVAL VIEREN? 
Gezellige ontspannen mensen

NAAM:  Kees Kok
LEEFTIJD: 26
ZOEKT:    
o MAN
• VROUW       
o BEIDE

IK HOU VAN HOBBIES: 
Ja jij ook?
WAT DOE JE VOOR JE PLEZIER?
...... 
BEN JE EEN OCHTEND OF AVONDMENS?  
Beiden, ’s avonds stappen,’s morgens bakken
WAAROM KUN JE LACHEN? 
Om alles
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSNUMMER? 
Kip met de moes in de bek
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSOUTFIT? 
Siepel outfit
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSDRANKJE? 
Bier
MET WIE WIL JE GRAAG CARNAVAL VIEREN? 
De Siepels

WAAROM MATCHEN WIJ?
Brigitte houdt van gezellige ontspannen 
mensen en Kees kan overal om lachen. 
Bovendien drinken beiden bier en met 
deze achternaam kan het helemaal niet 
meer mis gaan! 

NAAM: Evi
LEEFTIJD:  9 mnd
ZOEKT:    
• MAN        
o VROUW       
o BEIDE

IK HOU VAN HOBBIES: 
Dansen
WAT DOE JE VOOR JE PLEZIER? 
Gillen
BEN JE EEN OCHTEND OF AVONDMENS? 
Avondmens
WAAROM KUN JE LACHEN? 
Om papa
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSNUMMER? 
Alles waar je op kunt dansen
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSOUTFIT? 
Mijn groene polo
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSDRANKJE? 
Roosvise
MET WIE WIL JE GRAAG CARNAVAL VIEREN? 
Met het jeugdcarnaval

NAAM:  Paul Buiting
LEEFTIJD: 56
ZOEKT:    
o MAN
• VROUW       
o BEIDE

IK HOU VAN HOBBIES: 
Muziek
WAT DOE JE VOOR JE PLEZIER?  
Fietsen
BEN JE EEN OCHTEND OF AVONDMENS?  
Ochtend
WAAROM KUN JE LACHEN? 
Om alles
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSNUMMER? 
Zillewold is zo
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSOUTFIT? 
Boerenkool
WAT IS JE FAVORIETE CARNAVALSDRANKJE? 
Bier
MET WIE WIL JE GRAAG CARNAVAL VIEREN? 
Mimy

WAAROM MATCHEN WIJ?
De afwisseling van een ochtend en 
avond mens komt hier perfect uit. De 
kleindochter past ’s avonds op Opa 
en Opa past ’s morgens op Evi. Verder 
houdt Paul van muziek maken dus  Evi 
kan hier op dansen. Een perfecte match 
voor de aankomende carnaval. 

verrassend 
&

vanzelfsprekend AtmR 
&

kantoor- 
benodigdheden

AtmR Kantoorverandering BV

Pascalweg 4   Postbus 162 - 6660 AD Elst (Gld)

T 0481 - 366 544   F 0481 - 353 309   Kvk 09124335   info@atmr.nl   

www.atmr.nl

Datingbureau Vastelaovendpos is van start gegaan tijdens de Carnavalaafmiddag 
bij café ’t Centrum. Ieder jaar blijkt dat er altijd toch een aantal 
mensen zijn die zich eenzaam voelen tijdens carnaval. 
Daarom heeft de VP een datingbureau in het leven geroepen. 
Wij helpen deze mensen graag om de carnaval minder eenzaam 
door te komen. Kijk snel of u al gekoppeld bent…. zodat u in 
ieder geval swingend het carnaval door gaat!
Kijk voor je eigen match op: zillewoldsevp.hyves.nl 

bang. Gelukkig bestaat datingbureau VP kan hier op dansen. Een perfecte match kan hier op dansen. Een perfecte match kan hier op dansen. Een perfecte match 
voor de aankomende carnaval. voor de aankomende carnaval. 



HOME-GARDEN SHOP
Silvoldseweg 65-67, Tel.: 0315 - 326258

www.homegardenshop.nl

Zondag 14 februari om 14:11 uur is het weer 
zover: D’n optocht kump! 
Vele praalwagens, loopgroepen, individualisten en 
muziekkorpsen trekken samen met de hoogheden 
van ’t Jeugdcarnaval, Metworst en Foekepot door 
Zillewold. 
Het belooft weer een groots carnavalesk spektakel 
te worden, dat niemand mag missen. Dus ook u 
niet! Hetzij als deelnemer, hetzij als toeschouwer. 
Daarom biedt de Vastelaovendpos u een gratis 
TomTom navigatie aan om u probleemloos langs 
en/of door de optocht te loodsen! 
Veel optochtplezier!
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”D’N OPTOCH KUMP”

Uw fiscale en 
administratieve zaken 

zijn bij ons in 
deskundige handen 

Ulftsestraat 30B, 7075 DD  ETTEN
Telefoon (0315) 34 05 33

Mobiel 06 - 54658869
Fax (0315) 34 05 66

VAN KEULEN
administratie- en belastingadvieskantoor

Waar is de KLEURPLAAT?

Vanaf dit jaar zit de kleurplaat niet meer in de 

Vastelaovendpos maar zal hij op de basisscholen 

worden uitgedeeld. 

Mocht je ook zo’n leuke kleurplaat willen maar ga je 

nog niet naar school of zit je op een andere school 

dan kun je het downloaden op de website van het 

Jeugdcarnaval, De Metworst of De Foekepot.

De kleurplaten zijn ook verkrijgbaar bij de Olde 

bond en De Paperclip.

Je kunt de kleurplaat inleveren tijdens de 

optocht bij ’t Centrum.

van ’t Jeugdcarnaval, Metworst en Foekepot door 
Zillewold. 
Het belooft weer een groots carnavalesk spektakel 
te worden, dat niemand mag missen. Dus ook u 
niet! Hetzij als deelnemer, hetzij als toeschouwer. 
Daarom biedt de Vastelaovendpos u een gratis 
TomTom navigatie aan om u probleemloos langs 
en/of door de optocht te loodsen! 

3de Links, 3de rechts, rechts. En i’j bunt 
weer bi’j Prins Bernhard in de straot. 

11

Bi’j hoge toren an linkerkant niet gaon 
pissen. God zut alles! Ook de haan niks te 
vretten geven!

12

Nao 3 klomplengtes bu’j gearriveerd op 
ut endpunt en ku’j consuptiebonnen gaon 
kopen bi’j ut Centrum. 

13

RPLAATATA ?LAA

A’j zelf ook oaver un urineoaverschot 
beschikt, wördt geadviseerd zovöl 
mogelijk links te holden.

10

A’j 333 klomplengtes heb gehad ku’j links 
afslaon. Op de weg zovöl mogelijk rechts 
holden ivm pissende menigte op grasveld 
linkerzijde.

9

Nao 3 holten lindebomen rechts afslaon 
naor de Schoolstraot. 

8

ROUTE OPTOCHT 2010
Markt, Ulftseweg, Heuvelstraat, Lichtenbergseweg, 
Jachtlaan, Kwartelstraat, Boterweg, Pr. Beatrixstraat, 
Koningin Julianastraat, Pr. Bernhardstraat, Schoolstraat, 
Mgr. Nolensstraat, Thorbeckestraat, Dr. Dreesstraat, Pr. 
Bernhardstraat, Markt.



Wi’j doen alweer een tiedje met in 
de optocht en wi’j kunt d’r neet 
omhen…’t bevalt ons steeds bet-
ter! Veurig joar maakten wi’j aller-
barstend de blits met onze leus;  
“Wi’j draven deur”. Dit joar pakken 
wi’j de recessie bi’j de lurven! 
Want ondanks de recessie hebben 
wi’j moandelijks een bitj’n geld bi’j 
mekaar gesprokkeld zodat wi’j ook 
in 2010 van de parti’j kunnen zun. 
D’r mot nog wel wat gezaagd, getim-
merd en dom geluld wodden veur-
dat wi’j 14 februari de stroat op 
könt.  Moar zoals wi’j altied zeggen;  
met ’n bitje gezonde stress, preste-
ren wi’j  ’t best! 

Alaaf           Ons karnavalskluppie De Bonte Stoet
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”D’N OPTOCH KUMP”

DwarZ
Hallo, wij zijn een vriendenclub die nu voor de 2e keer meedoen met 
een eigen carnavalswagen. Wij vinden het erg leuk om samen deze 
wagen te bouwen en dat we de nieuwe bouwplaats bij “Steentjes” 
mogen gebruiken. We zitten vol ideeën en de vergaderingen zijn dan 
ook altijd erg gezellig !!, maar dat kan 
ook niet anders, met zoveel ouders 
met carnavalsbloed.
We kunnen nog niet verklappen wat 
we gaan bouwen, want dat is ook 
voor ons nog een geheim. Kom dus 
met z’n allen kijken om het resultaat 
te bewonderen. 
Tot zondag bij de optocht. 
De dwarZ’jes

Ow startpunt is ut Marktplein 
(let op, hier is op dit moment gin markt). 
Gao in zuudelijke richting naor Parijs.

1

Nao 2666 klomplengtes links afslaon 
naor de Heuvelstraot. 

2

Nao 1 klomplente circa 10 batslengtes 
de hoogte inlopen richting bergtop. Hei 
hoogtevrees, gao dan terug naor start. 

3

Nao ut passeren van bergtop zelfde 
afstand naor beneden. Dit geet vanzelf.

4

Links, rechts, links, rechts, links, links. 
I’j bunt now op de Botter-kaes-Eierweg. 

5

Nao 333 klomplengtes rechts afslaon 
naor ’t Kortste Straotjes (w’j gaon verder 
in mm’s, dan liek ut langer). 
Nao 50.000 mm rechts afslaon. 

6

In de Julianastraot nao 1666 
klomplengtes links afslaon naor de Prins 
Bernhardstraot. Hoe kan ut ook anders, 
die twee waren onafscheidelijk!

7

Kennis 
maken 
met…
   Wie zijn jullie?
Rob Arendsen, bijnaam Roptocht
Ruud Schouten, bijnaam Rudolf
   Wat doen jullie?
Negen maanden wachten tot het moment dat we 
weer kunnen beginnen aan de voorbereidingen 
van de optocht. Wij coördineren de optocht 
van begin tot eind. 
Roptocht is voor de technische en praktische 
ondersteuning en Rudolf doet de rest.
   Wat willen jullie?
Iemand die niet wil meelopen met de optocht, 
maar ons wil helpen. Met andere woorden; zijn 
er nog meer Robtochten? Meld je dan voor, 
tijdens of na de optocht bij één van ons!

Grote wagens 
De Bennies:  Niet 1 maar 2 wagens dit jaar!   
Siepels: Er spookt een geweldig idee door ons hoofd 
Berkenlaan:  Wij springen wel, maar springen niet bij  
Silvijaoren: Nog herkenbaarder dan voorgaand jaar  
Foekepot:  Alles komt goed  
Maotjes:  We-j hebt dr an gedag  
Metworst:  Vaak bu’j te bang  
Schoenveters:  Cultureel ingestelde Haverdil, is voor 

Zillewold een bittere pil   
DwarZ We-j haolen de winst d’r uut

Kleine wagens 
Rooie vogels:  Je ziet ze ook overal  

Loopgroep 
De Piepers: Kiek ‘m gaon  
Kroezenhoek: De Kroezenhoek steet onder hoge spanning
Helden op sök: Wij bakken er niets van  

De prijsuitreiking is bij café ‘t Centrum.



Veilig en comfortabel wonen kan voordeliger

Zeddamseweg 5, 7075 EA  ETTEN
Geopend van maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.00 uur

www.kozijntechniek.nl
Bel gratis: 0800-02 02 023

 tot nao de carnaval!

HEREN: VANGUARD  MC GREGOR  STONES  M.E.N.S.  MEYER  PIERRE CARDIN  BLUE INDUSTRY
DAMES: SAMOON     MC GREGOR     THE BARN      VAN AVENDONCK      MAC     MART VISSER

Alles kump goed!

Een feest is pas een feest, 
als de Opbloasband is geweest!
Met dat motto gaat dweilorkest de Opbloasband 
in Silvolde door het leven. De Opbloasband heeft 
in die jaren al diverse optredens verzorgd in bin-
nen- en buitenland. Braderieën, verjaardagen, 
kermissen, carbidschieten, vlotvaren en carnaval 
zijn voor de Opbloasband nu heel gewoon.
In die paar jaar heeft De Opbloasband hun reper-
toire al flink uit weten te breiden met nieuwe 
nummers en leden. Ook dit jaar hebben zij tal-
loze repetities aan nieuwe nummers besteedt om 
het publiek weer met wat nieuws te vermaken.
Daarmee gaan wij zorgen dat De Foekepot weer 2 
geweldige pronkzittingen tegemoet kan zien. Zij 
blazen hun beste beentje voor!
Mocht u verlegen zitten om een stukje goud-
eerlijke muziek op uw feest? Schroom niet om 
hen te boeken, want de Opbloasband maakt hun 
motto waar; Een feest is pas een feest, als de 
Opbloasband is geweest!
Wacht u niet te lang met boeken…

www.opbloasband.nl
opbloasband@hotmail.com

d’n Dolle Dinsdag, ook dit jaar 
weer oud Hollands goed !!
Net als ieder jaar staat ook dit jaar carnavalsdins-
dag in het teken van de oud Hollandse spelen. ‘D’n 
Dolle Dinsdag’, zoals deze carnavalsdag al sinds 
jaar en dag heet, wordt georganiseerd door de 
Silvijaoren. Dit jaar staat ‘D’n Dollen Dinsdag’ in het 
teken van ‘Het oud Hollands Rooie Vogel Schieten’. 
De Silvijoaren hebben het evenement min of meer 
geadopteerd. Kortom na ‘Het oud Hollands Lopend 
Buffet’, ‘Het oud Hollands Ballon Pieken’, ‘Het oud 
Hollands Boek Drukken’, ‘Het oud Hollands Blok 
Bateren’, ‘Het oud Hollands Paoltjen Vangen’, ‘Het 
oud Hollands Balletje Balletje’ en ‘Het oud Hollands 
Zandzakken Veur D’n Deur’ zal er op ‘d’n Dolle 
Dinsdag’ wederom een oud Hollands spektakel 
plaatsvinden. Zoals gezegd wordt er dit jaar een 
schot gelost op d’n Rooie Vogel tijdens ‘Het oud 
Hollands Rooie Vogel Schieten’. De winnaar wordt 
uiteraard uitgeroepen als koning der Rooie Vogels 
en mag deze titel gedurende de hele (resterende) 
carnavalsperiode met trots dragen.
Deelnemers voor ‘D’n Dolle Dinsdag’ hoeven zich 
niet op te geven, maar mogen vanaf 11:00 uur gra-
tis meedoen. Plaats: Café ’t Centrum. Weet echter 
wel waar je aan begint, want zoals altijd betekent 
ook dit jaar: meedoen is mee-eten! 

‘D’n Dolle Dinsdag’ 
dinsdag 16 febr., 11:00 uur, café ‘t Centrum

opbloasband@hotmail.com

Ja, beste lezer 
van deze mier-
zoete VP, donder-

dag 11 februari vindt het eerste ‘bokkenbal’ 
plaats. Laat de Olde Wieven maar kwaken bij 
’t Centrum, na het hijsen van de vlaggen is 
Herberg Jan het domein van de Zillewoldse 
bokken!
Ontstaan als borrelpraat tijdens een avondje 
‘vrienden onder elkaar’ en onder de vleugels 
genomen door oud prins Silvius Hans Thiele en 
–eindelijk volwassen– Jan Olthof. Dit feestje bij 
Herberg Jan gaat uitgroeien tot hét spektakel 
van het Zillewoldse carnaval.
Waarom zou je er heen gaan? Nou, om te begin-
nen laten we vrouw en kinderen lekker thuis. 
Alles en iedereen is welkom, als het maar man-
nelijk is en een strik is verplicht. Dus rood-wit, 

Carnavals meel

Alcoholbeleid 
Carnavalsdisco?
Ook dit jaar wordt er door 
het jeugdcarnaval de 
altijd gezellige carnavals-
disco georganiseerd voor de jeugd 
vanaf 14 jaar. Deze middag vindt plaats 
op Rosenmaondag in café ’t Centrum.                                                                 
Een locatie waar een feestje al gauw een 
FEEST wordt! En om een FEEST voor iedereen 
een FEEST te houden zal het jeugdcarnaval 
een alcoholbeleid toepassen. Dit in het kader 
van de verschillende aanwezige leeftijdscate-
gorieën.
Men krijgt bij binnenkomst aan de hand van 
de leeftijd wel of geen polsbandje omgedaan 
(geldige legitimatie is dus verplicht). Dit staat 
voor het volgende:    
geen polsbandje: leeftijdscategorie tot 16 
jaar. Geen alcoholhoudende dranken.  
wel een polsbandje: leeftijdscategorie vanaf 
16 jaar. Licht alcoholische dranken (bier/
wijn). Iedereen dient zich tevens aan de regels 
te houden zoals aangeplakt bij de entree en is 
na te lezen op www.jeugdcarnavalsilvolde.nl.

Ook dit jaar wordt er door 

disco georganiseerd voor de jeugd 

Ja, beste lezer 
van deze mier-
zoete VP, donder-

blauw-rood of groen, komt en huivert! Er zullen 
een aantal ludieke acts te zien zijn waarbij zelfs 
de doorgewinterde carnavalsvierder rode oortjes 
krijgt. Alleen mannen passeren dus de toegangs-
poorten van Residentie Herberg Jan, echter we 
maken één uitzondering, de acts mogen juist wel 
weer een hoog ‘vrouwgehalte’ hebben. Sterker 
nog, hoe meer je laat zien, hoe groter de kans is 
dat je volgend jaar weer met open armen wordt 
ontvangen. Nieuwsgierige dames die denken van-
uit de skybox van Smikkel de boel in de gaten te 
kunnen houden: Rinus heeft ingestemd met het 
verzoek van de organisatie of de gordijnen de 
hele avond gesloten mogen worden. Voor slechts 
 2,50 entree krijg je de garantie dat je bokken-
vol naar huis gaat!
Dus niet mokken maar bokken op donderdag 
11 februari, van 21.00 uur tot sluitingstijd, bij 
Herberg Jan!

Bokkenbal

Donders Stevige
Rooie Vogels: 
I’j zeet ze 
ook oaveral!
De Rooie Vogels zijn zeer actief in veel carnavalsverenigingen, of het nu bij De 
Foekepot, De Metworst of bij Het Jeugdcarnaval is, Rooie Vogels zie je overal. 
Zelfs aan deze krant werken achter de schermen enkele Rooie Vogels en daarom 
gaan zij dit jaar door de carnaval onder het motto: “I´j zeet ons ook oaveral”. Een 

motto dat staat als een huis, een vogelhuis! 
Ieder jaar kiezen De Rooie Vogels een prins en een adjudant die het Rooie-Vogel-gevoel het beste benaderen. 
Dit jaar is de keus gevallen op het duo ‘Donders Stevig’. Camiel Steverink en Rob Donderwinkel zullen dit 
jaar respectievelijk als prins en adjudant de Rooie Vogels een jaar lang vertegenwoordigen. Buiten het feit dat 
dit twee rasechte Zillewoldse carnavalisten zijn, zijn zij ieder jaar in diverse theatervormen te bewonderen op 
de verschillende carnavalpodia van de Achterhoek. Je ziet ze echt overal en dit sluit natuurlijk naadloos aan bij 
het motto van de Rooie Vogels. Maar Camiel en Rob zijn niet de twee enige hoogheden van de Rooie Vogels. 
De bekenste zijn natuurlijk prins Silvius, Robbin Löwenthal en zijn adjudant Roy Liebrand, prins en adjudant 
van De Foekepot. Beide zeer actief binnen de Rooie Vogels en nu ook binnen De Foekepot. Zoals gezegd de 
Rooie Vogels: I’j zeet ze ook oaveral !!
Tijdens de optocht kunt u Rooie Vogels zien bij diverse praalwagens en loopgroepen. De Rooie Vogels zijn 
daarom niet compleet rondom hun eigen praalwagen. U kunt dit leed verzachten door hen tijdens de optocht 
bij te staan in de vorm van enkele versnaperingen. De Rooie Vogels zijn u daarvoor zeer erkentelijk. 
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Studio Wijkamp  STUDIO VOOR VISUELE
     COMMUNICATIE  Thorbeckestraat 21 | 7064 HC  Silvolde
(0315) 342 350 | www.studiowijkamp.nl

Kijken en 
    bekeken worden…

Adv Vaste Avondpost.indd   1 22-12-2009   11:18:49

Taxi/autorijschool Gebr. Berendsen

bel onze jongens op nummer 324459
of kijk op www.berendsenbv.nl

W.v.n.t.V.P.k.

Aan alle “Olde Wieven” 
van Zillewold 
Nao de succesvolle aovenden van de 
afgelopen 4 jaoren laoten wi’j Zillewold
wetten dat er op donderdag 11 
februari weer een “Olde Wievenbal”is.
En wel een Feestelijk “Olde Wievenbal” ! 
Dit umdat wi’j ‘t 1e lustrum vieren.
Ut olde Wievenbal” wud gehollen in Cafe ’t 
Centrum” en wi’j beginnen um 20.00 uur.
Dames, jong of old jullie zun allemaol van harte 
uutgeneudigd.
Jao, ’t wud weer ’n prachtige aovend met ’n 
geweldig optreden van de enige echte “Tante 
Annie”!
Wi’j zollen ut leuk vinden da’j ow ’n bietjen 
feestelijk ankleedt vanwege het Jubileum!

Um 23.00 uur maggen de kearls kommen en 
dan kunnen wi’j nog gemeudelijk
Gezellig samen effen deurzakken.
Now dames kom maor ‘ns an net als de andere 
jaoren.

Um een bietje’n uut de kosten te blieven vra-
ogen wi’j  3,00 entree, veur de olde wieven,
de kearls maggen veur niks naor binnen.
Kaarten ku’j kopen bi’j Dorry van de Paperclip 
of bi’j de jongens van de “Olde Bond”.
Koop het kaartje wel op tied want vol is vol!
En a’j nog wat te vraogen hebt ku’j bellen naor 
0315-327586.
Dames  tut d’n 11e.

Spare ribs en Schnitzel bij Amadeus
 
Bij Amadeus zijn alle carnavallisten ook dit jaar van harte welkom. 
Voor de stevige trek of gewoon voor het leggen van een goede bodem, 
om je vervolgens vol overgave in het feestgedruis te kunnen storten.
Amadeus opent het hele carnavalsweekend (dus ook op maandag) haar 
deuren voor alle feestneuzen die willen genieten van bijvoorbeeld 
heerlijke spare ribs. Voor  16 mag je ze onbeperkt bestellen en 
knabbelen tot je niet meer kunt. Voor de niet-kluivers onder de 
carnavalsvierders is er een fijne daghap, namelijk schnitzel met 
gemengde salade en frites voor maar  12,50. Daarnaast wordt er voor de chique feestvierder ook 
nog een 2- of 3 gangen menu geserveerd voor  15,95 of  19,95. Mocht je meer keuze willen, 
natuurlijk kun je tijdens het carnaval ook gewoon van onze normale kaart eten. Graag tot ziens!

Het afgelopen jaar was de meest succesvolle 
editie van de Foekepot Pl+s tot nu toe. Het 
programma was zeer sfeervol en respect-
vol aangepast aan de gasten, de wat oudere 
Zillewoldenaren. De zaal zat barstens vol. 
De Foekepot+ middag verhuist mee naar het 
gezellige Herberg Jan. 

Ook dit jaar zal er weer een passende selectie uit 
de Foekepot-pronkzittingen worden gekozen en 
zullen artiesten van weleer het podium bestijgen. 
Zo wordt het dus een mix van toen en nu speciaal 
voor u!

De Foekepot heeft de afgelopen 5 jaar de organisa-
tie met veel plezier en liefde op zich genomen. Zij 
voelt dit als een eerbetoon aan alle Zillewoldenaren 
die de afgelopen ruim 50 jaar het Zillewoldse car-
naval hebben vormgegeven. 
De kosten voor deze middag kunnen echter niet 
langer volledig door De Foekepot worden gedragen. 
Voor de komende editie zullen zij een geringe  5,- 
entree vragen inclusief 1 consumptie, het is prettig 
als u vooraf een kaartje haalt bij De Paperclip. Dat 
valt toch best mee? Je krijgt er een heerlijk mid-
dagje genieten voor terug.

Het  taxivervoer is nog wel gratis en wordt 
weer verzorgd door Taxibedrijf Berendsen 
uit Zillewold. Bel even met Ivonne Mijnen 
06-15371091 en zij regelt uw taxi, als u anders 
niet bij Herberg Jan kunt komen.

Gezellig met z’n allen genieten van het 
Foekepotprogramma, dat moet je willen meema-
ken. De Foekepot en Rinus ontvangen u graag 
op zaterdag 20 februari van 13.30 uur tot 16.30 
uur. Laat je die kans niet ontnemen want ook bij 
de Foekepot Pl+s geldt: alles kump goed!

Genieten voor jong en oud!

W.v.n.t.V.P.k.

Het afgelopen jaar was de meest succesvolle 

Succes Foekepot Pl+s!

De drie carnavalsverenigingen en het kerkbe-
stuur hebben de handen ineen geslagen om 
op zaterdag 13 februari om 17.30 uur in de 

VERSE WORST  3,99 PER KILO
Geldig van 8 februari t/m 13 februari 2010

Denk ook aan de kleine flesjes voor de optocht? 
Bij ons volop verkrijgbaar.

PLUS PEPERKAMP 
Korhoenstraat 2, 7064 CZ  Silvolde. Tel. 0315 32 98 34, Fax 0315 23 09 06

www.plussupermarkt.nl

Aan alle “Olde Wieven” 

Ut olde Wievenbal” wud gehollen in Cafe ’t 

Dames, jong of old jullie zun allemaol van harte 

Jao, ’t wud weer ’n prachtige aovend met ’n 
geweldig optreden van de enige echte “Tante 

Um een bietje’n uut de kosten te blieven vra-

Beleef het verschil.

St. Mauritiuskerk een waardevolle carnavalsviering 
organiseren. Carnaval vier je samen, dus wat is er 
mooier dan met álle partijen die actief bij het carna-
val betrokken zijn, de start van dat carnaval samen 
te beleven.
Het thema van de viering is ‘bonte stoet’. Deelnemers 
van allerlei pluimage, rangen en standen komen 
samen om het carnaval te vieren. Een mooi moment 
om eens na te denken waarom we eigenlijk carnaval 
vieren, wat denken wij daarin te vinden en waarom 
slakkeren we ons - soms wel 6 dagen lang - helemaal 
uit? Diverse carnavallisten proberen hun beleving in 
woorden te vatten, reken maar dat daar hartverwar-
mende verhalen tussen zitten. Dus plan dit evene-
ment in je carnavalsagenda om bij elkaar te komen 
en de passie voor het 
carnaval samen te delen. 9

‘Bonte stoet’ 
tijdens carnavalsviering



Voor meer informatie over 
het Zillewoldse carnaval:

www.jeugdcarnavalsilvolde.nl   
www.cvdemetworst.nl    
www.cvdefoekepot.nl

carnavalsbijlage Oude IJsselstreekvizier 
op 10 februari.

Gezellig restaurant 
en Grand café in het 
centrum van Terborg 

waar bijna alles 
mogelijk is...

Brückendeich 25
46 399 Bocholt-Süderwick

Tel.: 0049 2874738 of
0049 28742476

Ulftseweg 87a, 7064 BC  Silvolde

Tel. 0315-324150, b.g.g. 0315-686086

www.abwillemsen.nl

info@willemsen.nl

JC 
Vrijdag  

12 februari 
13.15 uur 

Prinsenbezoek
Basisscholen

SV 
Dinsdag  

16 februari 
11:11 uur 

Rooie Vogel 
schieten

’t Centrum 
Entree gratis!

Donderdag Vrijdag 

Dinsdag 

           FK                      MW

Dinsdag  
16 februari  13:11 uur 

Frühshoppen in ’t Centrum

Entree gratis!

FK 
Vrijdag  

12 februari 
20.11 uur 

Pronkz. Foekepot
Herberg Jan 

Entree:  7,50 (l)
Entree:  10,00(nl)

MW 
Maandag  

15 febr. 15:11 uur 
Middag met live 
muziek in zaal 
en DJ in kroeg

’t Mölleke
Entree gratis!

    JC        MW                     FK 

Maandag  
15 februari  17.11 uur 

Moes eten Herberg Jan
Tot 12 jaar: 4 munten of  7,00
V.a.12 jaar: 8 munten of  14,00

Varsseveldseweg 3
Postbus 105
7064 AC Terborg
Tel. 0315-640884
Info@hetwoonhuismakelaardij.nl

Legenda  Voorverkoopadressen
 - BB - Bokkenbal -
 - OW - Olde Wieven De Welkoop en De Paperclip
 - FK - Foekepot De Paperclip, Herberg Jan en De Welkoop
 - MW - Metworst De Welkoop en ’t Mölleke
 - JC - Jeugdcarnaval De Paperclip
 - SV - Silvijoaren -

BB 
Donderdag  
11 februari 
21.00 uur 

Bokkenbal 
Herberg Jan 

Entree:  2,50

OW 
Donderdag  
11 februari 
20.11 uur 

Olde Wievenbal 
‘t Centrum

Entree:  3,00

op 

PROGRAMMA

10

FK 
Maandag  

15 febr. 21.11 uur 
Het gebroken 

hartje
Herberg Jan

 9,50 (kassa)
 7,50 (voorverk.)

BEZIG MET BOUWEN 
OF VERBOUWEN?

Geurinkstraat 1b, 7064 KN Silvolde. Tel.  0315 - 32 36 48, Fax 0315 - 32 63 42.
info@lankveld.nl    www.lankveld.nl

TEVENS HET ADRES VOOR AL UW RENOVATIES. 

GROOT OF KLEIN!



Ettensestraat 19 
Postbus 112  
7060 AC Terborg

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

info@terborgse-wijncentrale.nl www.terborgsewijncentrale

Voor al uw dranken, horeca- en kantine benodigdheden!

DRANKENHANDEL

MULDER
GROENTE- EN 
FRUITSPECIALIST

ULFTSEWEG 6, SILVOLDE

T. (0315) - 323449

Voor de mooiste natuursteen:

Leveren en aanbrengen van:
•Natuursteen •Tegelwerk-
•Badkamerrenovatie •Afkitten

Terborgseweg 22, Silvolde
Tel. 06 30497674 11

Maandag 

FK 
Zaterdag  

13 februari 
20.11 uur 

Pronkz. Foekepot
Herberg Jan 

Entree:  7,50 (l)
Entree:  10,00(nl)

JC 
Zondag  

14 februari 
14:11 uur 

Optocht

Markt

MW 
Zaterdag  

13 februari 
20.11 uur 

HI-Karnaval
band: Hike
‘t Mölleke

Entree:  6,00

MW 
Zondag  

14 februari 
15:41 uur 

Familiekarnaval
met B-have
’t Mölleke

Entree gratis!

FK 
Zondag  

14 febr. 16:33 uur 
Fam. carnaval 
Land van Jan 

Klaassen
Herberg Jan

Entree gratis!

JC 
Zondag  

14 februari 
20.00 uur 

Carnavaldisk
‘t Centrum

Entree:  5,00

ALLEN 
Dinsdag  

16 februari 
24.00 uur 
Bacchus

verbranden
‘t Centrum

Entree gratis!

FK 
Maandag  

15 februari 
13:11 uur 

Carnavalsfeest
Herberg Jan

Entree gratis!

JC
Maandag  

15 februari 
12.31 uur 

Pronkzitting
’t Mölleke

 3,50 of gadget
Kinderen gratis!

JC
Maandag  

15 februari 
14:11 uur 

Rosenmontag-
party

’t Centrum
 3,50 of gadget

Zaterdag 

Zondag 

           MW                     FK 

Maandag  
15 februari  10.33 uur 
Brunch Herberg Jan

Tot 12 jaar: 3 munten of  5,25
V.a.12 jaar: 5 munten of  8,75

Zaterdag 

info@ekogeluid.nl
www@ekogeluid.nl

           FK                      MW

Dinsdag  
16 februari  21:11 uur 

Spätshoppen in ’t Centrum

Entree gratis!

• HANS VAN DEN HURK • 
• VERHUIS/TRANSPORTBEDRIJF VAN DAM • 

• VOEGERSBEDRIJF VAN DER KEMP • 
• BOUWBEDRIJF KLANDERMAN BV VARSSEVELD •

• SCHILDERSBEDRIJF SPRENKELER •
• EMAUS ETTEN TUIN EN LANDSCHAP •

• REGENBOOG APOTHEEK • 
• AUTOMOBIELBEDRIJF TEN HAVE SILVOLDE •

• ZALENCENTR. JAN TER VOERT MEGCHELEN •
• GREMARO MEUBELEN 

WWW.GREMARO.NL •
• VAN BALVEREN TWEEWIELERS •

• REKLA-MEX SILVOLDE •

2010

FK 
Zaterdag  

20 februari 
13.30 uur 
Foekepot 

Pl+s middag
Herberg Jan

Entree:  5,00

creatief in vormgeving

ADVERTENTIES

BROCHURES

COMPLETE HUISSTIJL

FOLDERS

HANDLEIDINGEN

ILLUSTRATIES

JAARVERSLAGEN

LOGO ONTWIKKELING 

MAILINGS

NIEUWSBRIEVEN

VERPAKKINGEN
Aangenaam.. .

Overtuin 2, 7061 DH  Terborg
T .  0315 34 50 00 
M . 0 6  2 0 5 5 4 4 0 6 
info    johnspekschoor.nl
w w w . j o h n s p e k s c h o o r . n l
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KEMPERS MEUBELEN ULFT BV

Hogeweg 1b 7071 GA
Industrieterrein “de Rieze” ULFT NL

Tel. 0315 640604, Fax. 0315 640344

MAURITS HEEBINK 
TUINBEHEER

         Rabelingstraat 9a
         7064 KG  Silvolde

Tel. 0315 32 78 20, Mobiel 06 51361207
www.tuinbeheer.nl

Veur logistieke handelingen, 
caravanstalling, verhuur en nog meer zake,

meld i-j ow nao de carnavalsdage bi-j 
Verheij um ’n afspraak te make.

Grand Café - Zalen - Kegelbanen

Op karnavalszondag én maondag  veel live muziek 
en gezelligheid zowel in de zaal als in ons 
sfeervolle café, en zondags ku’j bi’j 
ons terrecht veur de heerlijke

    Moes met Worst
Veur gezelligheid en plezier met ut 
carnaval kom naor ‘t Mölleke, 
daor is ut altied bal.

Fijne karnaval namens Jen, Gerwin en Ed.

TerborgTerborgTerborg

Keukens
 Jansen Bouman

Doetinchemseweg 11
  Tel.: 0315-32 64 96
   www.jansenboumankeukens.nl

Persoonlijke aandacht
staat voorop

‘s-Maandags met de Carnaval OPEN!

      

    Steakhouse

Terborgseweg 67, 7064 AB  Silvolde. Tel. 0315 346800
www.steakhouseamadeus.com


