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Ut weer 
tiedens de 
Carnaval

Ut weer: Het Carnaval 
zit dit jaor dichter 
bi’j de zommer als de 
veurgaonde jaoren. 
Echter um ut wat 
heiter te kriegen mot 
i’j zelf zörgen da’j op 
temperatuur blieft. De 
koldste tied hebt wi’j 
dan achter de rug met 
sneeuw en andere nattigheid. Maor dit jaor hebt wi’j met het 
feest der feesten de wind met tijdens het carnaval. Althans, 
dan mo’j wel de goeie kant uutlopen. Nattigheid dat kost een 
bietje, maor met völ gerstenat in de mens is het weer vaak naor 
ieders wens. Kledingadvies: is het warm of bloedheit, doe dan 
wat uut mooie meid. Is het an de kolde kant dan vrief elkaar 
maor warm. Niet te uutbundig vrieven want dan ku’j better 
thuus blieven. En hol natuurlijk tiedens het carnaval wat onder 
de kurk dan mot ut weer goed gaon….

De Weerboer van het Oosten
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TerborgTerborgTerborg

Keukens
 Jansen Bouman

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

Beste Vastelaovendpos lezers
Hij is er weer, de VP 2011. Dit jaar veel ruimte voor de zomer en muziek, een heuse terrassentest (toch handig nu de 
carnaval zo laat in het jaar is). En, geïnspireerd door de zon, heeft de redactie “Oh, oh Silvo” tot haar lijfspreuk gekozen 
voor deze zomerse feestelijke VP 2011.

En dat is niet alles, de VP is dit jaar nog dikker. Waarom, zou je kunnen denken, een dikkere uitgave? Hierover hebben wij 
als redactie lang nagedacht, maar niet alleen daarover, als je zo aan het mijmeren slaat, schiet er van alles door je hoofd, 
zoals:

WAAROM kan je een pizza vlugger bij je thuis hebben dan 
een ziekenwagen?
WAAROM bestellen mensen een Double Cheeseburger, 
een grote friet en dan een Cola light? 
Bovendien heb je je nooit afgevraagd:
WAAROM vrouwen geen mascara kunnen aanbrengen 
met gesloten mond? 
WAAROM het woord ‘afkorting’ zo lang is?
WAAROM je om WINDOWS te sluiten je op de startknop 
moet drukken? 

U kent zeker wel de onverwoestbare zwarte dozen in 
vliegtuigen:
WAAROM maken ze het vliegtuig niet van dit materiaal?
En als vliegen zo veilig is :
WAAROM noemt men de aankomsthal op het vliegveld 
dan ‘Terminal’?

En verder:
WAAROM drukken we harder op de toetsen van de afstandsbediening als de batterijen bijna leeg zijn?
WAAROM dragen Kamikaze piloten een helm?
Als een woord verkeerd geschreven staat in het woordenboek, hoe weet men dat dan?
WAAROM heeft die oen van een Noach die twee muggen niet doodgemept?
Ik koop een nieuwe boemerang, hoe raak ik de oude kwijt?
WAAROM hebben etablissementen die 24 uur open zijn sloten?

Welnu, ons antwoord op de dikkere uitgave is een stuk eenvoudiger, we hebben die ruimte gewoon nodig, we groeiden 
uit ons jasje….

Maar bovenal geniet en laat je verrassen…..
Met vrolijke carnavalsgroet,

Namens de voltallige redactie 

Daar zijn wij nu trots op
Carnaval in Zillewold; een begrip niet alleen in ons mooie dorp 
zelf, maar inmiddels geniet Zillewold ook regionaal bekendheid 
als “the place to be” tijdens de carnavalsperiode.

Mooi om te zien hoe (jonge) vriendengroepen, buurt-
verenigingen, hofjes etc. - ondersteund door ouders, sponsoren, 
buren en kennissen - al weken voor het carnaval samen in de 
weer zijn en toeleven naar het grote carnavalsfeest.

Nieuwe vriendschappen ontstaan of worden hechter,
verborgen talenten komen naar boven, creativiteit en trots zijn 
op de geleverde prestaties allemaal ingrediënten welke bij het
Zillewolds carnaval horen.

Vanuit 3 carnavalsverenigingen uit één dorp werken we 
gezamenlijk en in goede harmonie toe naar het carnavalsfeest.
En als we dan tijdens het carnaval veel Zillewoldenaren zien 
glimmen van trots en gezellig samen bezig zijn, dan weten wij
het als carnavalsvereniging zeker: “Hier doen wij het met z’n 
allen voor.”

Ook voor dit jaar hebben de drie verenigingen weer een
gevarieerd programma samengesteld met voor elk wat wils.
Wij begroeten u graag bij de activiteiten.

De Veurzitters van de drie carnavalsverenigingen

Het carnaval de komende 11 jaar, 
zet de data alvast in uw agenda!
Jaar Zondag Maandag Dinsdag
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
2021 14 15 16 februari

Leeswijzer
Deze leeswijzer is nog simpeler opgezet en werkt nu met kleuren

Pag. Inhoud 
  Kleur…

1 Voorpagina 
  

2 Informatief vanaf het begin 

3 Voorstellen van de hoogheden 

4 Terrassentest (jawel)  

5 Terrassentest (allemaal) 

6 De oude doos, wie kent ze nog 

7 Foto’s                                 
  

8 De optocht, nog groter    

9 De optocht, nog beter te volgen    

10 Foto’s                                 
  

11 Ingezonden stukken: 

12 Hier zit muziek in 

13 Hier zit muziek in 

14 Het carnaval programma                 

15 Het carnaval programma               

16 Gesponsorde pagina, dank aan al onze sponsoren 



TUINCENTRUM 
STEENTJES

SILVOLDE

”Wie zijn ze nu echt?”
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Waaraan denk je bij de kleur groen?
Euh… aan bos………. of aan erwtensoep………zonder worst 
dan.

Waaraan denk je bij de kleuren rood-wit?
Zo jammer dat wit, blauw kleurt, völ mooier.

Stel je kunt tijdens het carnaval één ding veranderen in Zillewold, 
wat zou je veranderen? 
1 carnavalsmunt die i’j in alle kroegen kunt gebruuken, want 
“carnaval dat vier i’j in Zillewold”.

Leg jullie motto eens uit?
Wi’j kommen uut “De Anhang”van de Marianierskapel (een 
dweilorkest dat enkele jaoren geleden is opgedoekt) vandaor: 
Hang um d’ran.

Stel dat jullie ziek worden van het bier drinken. Wie zijn dan de 
aangewezen personen om jullie te vervangen? En waarom?
Margot en Nieke (onze vrouwleu..) want die luusteren 
tenminste naor ons.

Wat is het grootste nadeel en voordeel aan het Prins zijn?
Naodeel: Dat i’j maor 1 jaor prins kunt zun
Veurdeel: Dat i’j maor 1 jaor prins bunt.
Want zoas un groot voetballer het al un keer zei: 
“Ieder naodeel het zien veurdeel!”

Adjudant, wat vind je het mooiste lichaamsdeel van je Prins?
Ik kan niet kiezen….hi’j hangt van mooie lichaamsdelen an 
elkaar!

Prins Silvius, wat vind je het mooiste lichaamsdeel van je 
adjudant?
Zien wasbordje…..al het i’j ut wel goed ingepakt!

De laatste vraag: Hoe gaat het komende carnaval eruit zien?
Un allerbastend mooi feest. 
Samen met onze collega’s van De Metwos, De Jeugd en zovol 
meugluk mensen genieten en feesten en daorum zeggen wi’j: 
HANG UM D’RAN!

Waaraan denk je bij de kleur groen?
Lente, erwtensoep, kermit, deurri’jen bi’j ‘t verkeerslicht, gras, 
enzzz.

Waaraan denk je bij de kleuren rood-blauw?
Bi’j rood denken wi’j an stoppen bi’j ‘t verkeerslicht, 
tomaat,enz. Bi’j blauw können wi‘j  niks bedenken.

Stel je kunt tijdens het carnaval één ding veranderen in Zillewold, 
wat zou je veranderen?
Dan kiezen wi’j veur warm weer. ’t Mooiste is ongeveer 
viefentwintig graden.

Leg jullie motto eens uit?
De pupkes laoten dansen:  Kiek maor naor Johnny van 
Ree. Den was aardig an ‘t  springen toen wi’j d’r as Prins en 
Adjudant niet waren!

Stel dat jullie ziek worden van het bier drinken. Wie zijn dan de 
aangewezen personen om jullie te vervangen? En waarom?
Vervangers hebben wi’j niet neudig. Wi ‘j worden namelijk 
nooit ziek. Daor hebben wi‘j un neusje veur.

Wat is het grootste nadeel en voordeel aan het Prins zijn?
Wi’j wetten eigenlijk gin naodelen. Het hef alleen maor 
veurdelen. Un groot veurdeel is dat ’t ook gin naodelen hef. 
Wi’j raden het in ieder geval iedereen an.

Adjudant, wat vind je het mooiste lichaamsdeel van je Prins?
Dat is makkelijk: De neus. Daor ku’j niet umhen. 

Prins Metwaldus, wat vind je het mooiste lichaamsdeel van je 
adjudant?
Dat bunt ongetwijfeld zien lange benen. 

De laatste vraag: Hoe gaat het komende carnaval eruit zien?
Minder gestrest en met de hoop dat Johnny van Ree nog 
steeds lid van De Metworst is, hahaha!

Waaraan denk je bij de kleur rood-wit?
Een lekker vanille ijsje met van die heerlijke rode aardbeien 
saus. Het liefst nog met een kauwgombal onderin.

Waaraan denk je bij de kleuren rood-blauw?
Dan denken wij meteen aan een tekenfilmpje waar wij vroeger 
altijd naar keken. Jullie kennen het wel, met van die blauwe 
beestjes. En er was één zo’n blauw beestje die had een rode 
muts. 

Stel je kunt tijdens het carnaval één ding veranderen in Zillewold, 
wat zou je veranderen? 
Nog meer dansmarietjes!

Leg jullie motto eens uit?
Carnaval, wij hout ervan! Gewoon, wij houden van carnaval. 
En het woord hout, omdat wij de plank zeker niet mis slaan. 
En als je er nog geen hout van snapt, kom dan gewoon even 
carnaval vieren.

Stel dat jullie ziek worden van het bier drinken. Wie zijn dan de 
aangewezen personen om jullie te vervangen? En waarom?
Wij mogen van papa nog geen bier drinken. Dus ziek worden 
zal dan ook wel niet lukken.

Wat is het grootste nadeel en voordeel aan het Prins zijn?
Het grootste voordeel is dat we nu heel populair zijn bij 
de meisjes. Het grootste nadeel is dat de titel Prins voor de 
meisjes drempelverhogend kan werken.

Adjudant, wat vind je het mooiste lichaamsdeel van je Prins?
Dat zijn zijn lange manen! Hij is net Chris Zegers.

Jeugdprins, wat vind je het mooiste lichaamsdeel van je 
adjudant?
Zijn schitterende glimlach! Als Diede lacht, dan krijg ik altijd 
weer goede zin. Maar ja, eigenlijk heb ik nooit slechte zin.

De laatste vraag: Hoe gaat het komende carnaval eruit zien?
Het wordt een gigantisch mooi feest! We gaan knalluh met zijn 
allen! En waarom? Want carnaval, wij hout ervan!

Waaraan denk je bij de kleur groen?

Edwin Leuverink
Mobiel 06-53444205

Beggelderdijk 39
7091 HE Dinxperlo

Tel.  0315-244888
Fax. 0315-244887

”Wie zijn ze nu echt?”

Adjudant: Diede Tangelder Prins: Jari ten Have

Adjudant: 
Iwan Buiting

Prins: 
Wouter 

Tombergen

Adjudant: Albert Pothoff
Prins: Jeroen Pothoff



‘t Smikkeltje 

Ligging   
Zeer centraal gelegen aan een doorgaande weg. Zo centraal 
gelegen, dat men bijna het terras oprijdt. Ondanks de ligging 
aan deze verkeersader, heeft men toch een schitterend uitzicht 
op het bos. Echter hiervoor moet je wel eerst naar binnen.

Publiek
Hoofdzakelijk Wim Veenhuizen.

Zon
Zonlicht is in diverse kleuren waargenomen. Bij nader inzien 
bleek dit het kunstmatig licht van de buurman H. de Kort.

Bediening
Zeer goed. Het team, Mark, Eddy en Thea voelt elkaar zo goed 
aan; het is net één grote familie!

Menu
Zeer gevarieerd menu, zolang het maar in het vet kan.

Meubilair
Zeer duurzaam meubilair, niet kapot te krijgen. Gaat al jaren 
probleemloos mee.

Prijs/kwaliteit
Zeer goed. Deze fastfoodketen laat de McDonalds en Burger 
King ver achter zich. Hier heeft men na afloop tenminste wel 
de buik vol.

Pizzeria Antonio

Ligging
Zeer Italiaanse ligging aan de voet van een berghelling.

Publiek
Hoofdzakelijk mannen die een keer moeten koken.

Zon
Op het moment van onze test was geen zon waarneembaar. 
Echter het deed winderig aan. Hoogstwaarschijnlijk lag de oor-
zaak in een zeer actief darmstelsel van Dhr. Sanders. De pizza 
‘Salami’ wordt dus door ons afgeraden.

Bediening
Zeer goed. Men komt zelfs bij je thuis.

Menu
Effe wachtuh…

Meubilair
De stoelen van hun Volkswagen Caddy zitten prima.

Prijs/kwaliteit
De prijs/kwaliteit verhouding is voldoende. Zoals Berlusconi 
zou zeggen: “Een pizza is net een prostituee, een goeie mag 
wat kosten.” 

Jos de Bakker

Ligging
Dit etablissement ligt in een echte bak-omgeving: namelijk 
recht tegenover Antonio de pizzabakker, naast de bakfietsen 
van “Van Balveren” en schuin tegenover de bak onderbroeken 
van Truus Vermeij.

Publiek
Publiek dat bakkerij Ten Have te ver fietsen vindt.

Zon
Nee, wel de winderigheid vanaf Antonio.

Bediening
Zeer goed. Er werd ons zelfs een grote partij oliebollen aange-
boden. Hierdoor begonnen zijn graai-handjes te jeuken en was 
onze heer Sanders genoodzaakt zijn parasol elders te stallen.

Menu
Gesneden of ongesneden.

Meubilair
Half bruin.

Prijs/kwaliteit
Er is hier maar één ding over te zeggen: Jos is the Boss.

De Schuylenburgh

Ligging
Naast het kermisterrein.

Publiek
Hoofdzakelijk 80 plus, maar seizoensgebonden verschijnen er 
erg veel jonge mensen met rapporten.

Zon
Door de hoogbouw doet de zon niet erg bruisend aan. Het 
enige dat hier bruist is de Steradent.

Bediening
Zeer vriendelijk, maar waarom ze allemaal in het wit lopen?

Menu   
Zeer uitgebreid. Je kunt alles bestellen, zolang het maar rijste-
pap is.

Meubilair
De inrichting en het pand zijn pas nieuw. Toch doet de hele 
omgeving gevoelsmatig erg oud aan.

Prijs/kwaliteit
Oude tijden herleven. Hier kunt u nog met vierkante stuivers 
betalen.

Café Lichtenberg

Ligging
Volledige vergunning

Publiek
Volledige vergunning

Zon
Volledige vergunning

Bediening
Volledige vergunning

Menu
Volledige vergunning

Meubilair
Volledige vergunning

Prijs/kwaliteit
Volledige vergunning

‘t Hoentje

Ligging
Deze fastfoodketen was moeilijk te vinden, het ligt namelijk 
achter een paal.

Publiek
Het publiek is zeer divers, maar toch zijn het hoofdzakelijk 
huisvrouwen die deze eetgelegenheid aandoen, want na 
een zware rit met de winkelkar gaat een bereklauw er wel in, 
en niemand kan hen betrappen, ze staan immers achter een 
paal.

Zon
Niet zichtbaar. Door een zeldzame paalsverduistering.

Bediening
Op wat voor tijdstip men ook komt, het personeel oogt zo fit 
als een hoentje en staat bepaald niet voor paal. Men vindt ze 
namelijk áchter de paal.

Menu
Was wel aanwezig, maar moeilijk te lezen, omdat het achter 
een paal hing.

Meubilair
Niet zichtbaar. Stond achter een paal.

Prijs/kwaliteit
Zeer goed, dat staat als een paal boven water.

VP’s TERRASSENTEST
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Tijdens het carnaval is het van groot belang dat je tijdig je natje en je droogje krijgt. Concreet; eerst een bodempje leggen, om 
een kater bij voorbaat te verjagen. Op dat bodempje vallen vervolgens allerlei carnavalsdrankjes. Vervolgens krijg je van al dat 
geslobber altijd vreselijke honger, dus zijn de cirkels weer rond (je ziet inmiddels dubbel). Dit jaar valt het carnaval zó laat dat 
we ons al bijna in de zomer wanen. Reken maar op tropische uitdossingen, aangename temperaturen en verbrande koontjes. 
Daarom hebben wij een heuse terrassentest gedaan. Onderschat zo’n test niet. Tijdens de koudste december in 40 jaar 
hebben wij alle bekende en onbekende terrassen van Zillewold kritisch onder de loep genomen. Dat betekende dat je vrijwel 
altijd whiskey on the rocks kreeg, ook al had je zonder besteld en de sofijsjes bikkelhard waren en dat er geen doorkomen aan 
was. Hieronder ziet u welk een fijne etablissementen Zillewold rijk is, misschien maar vast reserveren voor volgende week?

1 zonnetje:      
Je kunt nog beter in Terborg carnaval vieren, dan hier op het 
terras zitten met carnaval!!
2 zonnetjes:  
Er is geen man overboord wanneer dit je terras vergeet tijdens 
carnaval. 
3 zonnetjes:   
Dit terras draagt op een zeer positieve manier bij aan uw 
gemoedstoestand tijdens carnaval.
4 zonnetjes:   
Absoluut HET terras to be tijdens carnaval!
5 zonnetjes:  
Wij hout van dit terras, waar de pupkes dansen tijdens carnaval 
en dus hier hangt de troffee an!



‘t Molentje

Ligging
In de schaduw van het Molentje

Publiek
Van Butje tot aan Ibe Bongers.

Zon
Erg veel zon, want de kleine Bibi is immers het zonnetje in 
huis…. en Butje ook.

Bediening
Geweldige bediening. Het team draait als een carrousel… ehh 
molentje.

Menu
Men heeft een kleine kaart, toch kan deze zonder bril goed 
gelezen worden.

Meubilair
Genoeg voor 300 personen.

Prijs/kwaliteit
Boven verwachting. We kunnen maar één ding zeggen: 
Retteketet, naar Ger, Jen en Ed. Retteketet, naar Ger, Jen en Ed. 
Retteketet, naar Ger, Jen en Ed. Retteketet, naar Ger, Jen en Ed

Sportclub Silvolde

Ligging   
Zeer mooie landelijke ligging, met veel groene weides. 

Publiek
Op zondag iets meer dan doordeweeks. Een aantal mensen uit 
het publiek kan erg vijandig overkomen, derhalve niet teveel 
aanspreken.

Zon
Vanwege het open karakter van de weides erg veel zonlicht. 

Bediening
Helaas bleek dat alles zelf gehaald moest worden. Na enige 
kritiek werd ons gemeld: “U moet het niet zo zwart-wit zien.” 
Toch geeft deze manier van bediening het sportieve karakter 
van dit terras weer.

Menu   
Het menu bestaat hoofdzakelijk uit voedingssupplementen 
voor de ware sportman: kroket, frikandel, bal gehakt, enz.

Meubilair
Wat ons opviel is dat naast één van de groene weides een 
schitterend overdekt terras is gebouwd. Enig minpuntje is dat 
iedereen dezelfde kant op moet kijken.

Prijs/kwaliteit.   
Alles kan zowel wit als zwart worden afgerekend.

Selim Pascha Eethuis

Ligging
Naast de Doctor SCHAEPmanstraat.

Publiek
Veel knoflook-liefhebbend publiek

Zon
In de folder veelvuldig aanwezig

Bediening
Zeer vriendelijk. U moet wel van snorren houden.

Menu
De Turkse taal werkt blijkbaar veel met nummers. Gelukkig 
stond voor de Nederlander het gerecht erachter.

Meubilair
We misten de Turkse waterpijp. Als alternatief hebben we 
parasolpijp gebruikt.

Prijs/kwaliteit
Zoals altijd een schapelijke prijs.

Café ‘t Centrum

Ligging
Zoals de meeste goede kroegen: tegenover een kerktoren.

Publiek
Alles! Van de liefhebber tot aan diegene die het bezoek aan 
een kerkmis als dekmantel gebruikt.

Zon
Veel, er groeien zelfs geïmporteerde palmbomen uit Megchelen 
op het terras. Mocht er geen zon zichtbaar zijn, dan is 100 
meter verderop wel een regenboog te zien.

Bediening
Zoals het karakter van een Megchelse herder: Waakzaam, 
actief, bruisend van vitaliteit en altijd bereid om tot actie over 
te gaan. Kortom de Megchelaar is een werkhond.

Menu
Een bitterbal of een bokworst. Ach ja… één biertje staat ook 
voor een boterham. Wat dat betreft kun je er zelfs ontbijten.

Meubilair
Mooi rieten meubilair. Tevens is tussen de palmbomen een 
prachtige loungeset aanwezig. Hierop kan alleen plaats wor-
den genomen als de kroegbaas er niet te vinden is.

Prijs/kwaliteit
De prijs/kwaliteit moeten we de hemel in prijzen. Gezien God’s 
wakend oog aan de overzijde, zal dit namelijk wel goed zitten.

Steakhouse Amadeus

Ligging
Onder hetzelfde plafond als Dinie zat.

Publiek
Onder het plafond

Zon
Boven het plafond

Bediening
Zit soms aan hun plafond

Menu
Bijna groter dan het plafond

Meubilair
Aan en onder het plafond

Prijs/kwaliteit
Bodemprijzen

Eetcafé/zaal Kolks

Ligging
U zult het niet geloven, maar het is op precies dezelfde locatie 
gebouwd als “De Harrebar”, “De Pan” en “Eetcafé Evers”.

Publiek
Dan weer CV De Foekepot, dan weer geen CV De Foekepot, 
dan weer CV De Foekepot.

Zon
Afhankelijk van de begroeiing van de voor de honden interes-
sante boom.

Bediening
De bediening kan u vanuit de glazen serre van verre al aan zien 
komen.

Menu
Zie www.hetonland.nl/menukaart.php

Meubilair
Indrukwekkend. Zelfs het terras is tijdens de winterdagen com-
pleet ingericht.

Prijs/kwaliteit
Zie www.hetonland.nl/formulier.php
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Zie www.hetonland.nl/formulier.php

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

Markt 11

SILVOLDE
TEL. 0315-32 45 12

VOOR AL UW BROOD EN BANKET!

Jack Huls Kappers

Hoofdstraat 17, 7061 CG TERBORG

Telefoon (0315) 34 00 91  

E-mail: jackhulskappers@planet.nl  

Internet: www.jackhulskappers.nl

• APK keurstation
• Onderhoud/reparatie

• Occasions
• Wasplaats

Silvoldseweg 71, 7061 DM TERBORG
Telefoon (0315) 32 45 16  

www.garageveenhuizen.nl



Vaart der 
volkeren
Dit jaar gaan we van 12 naar 16 pagina’s. Dat betekent meer ruimte om 
alles te plaatsen en grotere kiekjes. Juist die kiekjes weet u te waarderen. 
Laten we daarom nog eens een duik nemen in het verleden van het 
Zillewoldse carnaval. We hebben inmiddels het eerst decennium van het 
nieuwe millennium achter ons gelaten, dus dan wordt het hoog tijd om 
terug te kijken. Daarom blikken we op deze pagina terug als eerbetoon aan 
diegenen die het Zillewolds carnaval op de kaart hebben gezet. Reis mee in 
deze Zillewoldse vaart der carnavals volkeren, want even met de VP op schoot 
is toch een gevoel dat bij het Zillewoldse carnaval hoort!
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De Nöt, grootheid van het Zillewoldse carnaval, hier te zien in 
1995. Joop ten Have grossiert in onderscheidingen en andere 
eervolle decoraties. Als Nöt op vele podia te bewonderen en 
hij bezit een unieke gave om de lachers op zijn hand te krijgen. 
Tijdens de laatste Foekepot+ middag bleek hij nog niets aan 
glans te hebben ingeboet.

Silvius de 18e, Gert Heuvels, was in 
1977 de eerste Prins van De Foekepot 
die een adjudant aan zijn zijde had. 
Schijnbaar was het even wennen, 
want op bovenstaande foto is 
adjudant Joep Verheij waarschijnlijk 
bij voormalig Hotel-cafe-restaurant 
Harbers achtergebleven… Maar dat 
maakte Gert niet uit: “Geen gezeur, De 
Foekepot rommelt deur.”

Voordat Silvius de 36e aantrad, had 
hij nooit kunnen vermoeden dat het 
hoogheid spelen zoveel tijd in beslag 
zou nemen. Maar spijt heeft Erwin 
Eijkelkamp geen moment gehad, zijn 
adjudant Hans Knies vond het ook 
prima. Want wat waren het mooie 
bezoekjes, recepties en vergaderingen 
en niet te vergeten een prachtig 
carnaval. Tijd hadden ze in 1995 
schijnbaar zat: “Wat kan ’t schèlen!”

In 1999 was Gertjan Schoppers Metwaldus 
bij De Metworst, klaarblijkelijk laat smult 
hij ook van het worstje dat op z’n bord 
ligt. Deze foto lijkt ons van een vroeger 
tijdstip, maar Gertjan is eigenlijk geen spat 
veranderd. Als de “Bob de Bouwer”van De 
Metworst zorgt ie dat ook het aangezicht 
van De Metworst rimpelloos blijft, de één 
na de andere winnende praalwagen rolt 
hier dankzij hem van de band.

De jeugdraad uit 1982, het jaar dat aan de basis stond van veel zaken die nu nog van belang 
zijn voor ons. U herkent misschien enkele gezichten die nu nog actief zijn in het carnaval, 
maar in 1982 werd de compact disc geïntroduceerd, konden we voor het eerst gamen op 
de Commodore 64 en het best verkochte album aller tijden -Thriller van Michael Jackson- 
bestormt de hitlijsten. De Jeugd heeft de toekomst!

We weten niet precies 
wanneer deze foto genomen 
is, maar iedereen zal ze 
herkennen, de gezusters 
Steentjes, Miranda en 
Simone. Was Miranda wat 
meer op de achtergrond, 
Simone heeft tijdens de 
pronkzittingen menig 
hart harder laten kloppen 
met haar prachtige stem. 
Wellicht kunnen we nog een 
keer een duet verwachten.

Een dansmarietje, wie zal dat 
zijn. Volgens ingewijden is het 
Sandra Huls, nu Bongers geheten. 
Eind jaren ’70 vormde zij met een 
aantal enthousiaste vriendinnen  
de dansgarde van De Metworst. De 
geruchten gaan dat toen al enige 
toenadering werd gezocht met de 
huidige voorzitter van De Metworst.  
Maar dat zijn natuurlijk alleen maar 
geruchten.

en gun de Vas
telaovend

poslezer
s een 

  blik in 
het verle

den.

Voordat Silvius de 36Voordat Silvius de 36
hij nooit kunnen vermoeden dat het hij nooit kunnen vermoeden dat het 
hoogheid spelen zoveel tijd in beslag hoogheid spelen zoveel tijd in beslag 
zou nemen. Maar spijt heeft Erwin zou nemen. Maar spijt heeft Erwin 

Wie kent deze markante carnavalsvierder niet. 
Wie aan Zillewold denkt aan Wim. Vele functies 
heeft hij vervuld bij De Metworst, Prins in 1974 en 
bijna het jubileum van 25 jaar zittingspresident 
vol gemaakt. The one-liner “A’k doe wa’k 
vuul” is ongeëvenaard, maar nog steeds een 
klassieker, kortom Wim Veenhuizen.
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GOED GEZIEN   
  WORDEN  
IN UW MARKT?

WWW.JOHNSPEKSCHOOR.NL •  T .0315-345000

GOED GEZIEN   
  WORDEN  
IN UW MARKT?

0315 32 88 61 - info@ekogeluid.nl - www@ekogeluid.nl

Geluid en Licht 
Concerten • Productpresentaties • Horeca Inrichtingen 

Dance Evenementen • Theatervoorstellingen 
Sportevenementen • Modeshows • Conferenties • Vergaderingen

Zondag 6 maart om 14:11 uur is het weer zover: D’n optocht kump!
Vele praalwagens, loopgroepen, individualisten en muziekkorpsen trekken samen 
met de hoogheden van Het Jeugdcarnaval, De Metworst en De 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 vast een Google Street view overzicht. Zo wordt 
u probleemloos langs en/of door de optocht geloodst. 
Veel optocht plezier!

”D’N OPTOCH KUMP”
Zondag 6 maart om 14:11 uur is het weer zover: D’n optocht kump!
Vele praalwagens, loopgroepen, individualisten en muziekkorpsen trekken samen 
met de hoogheden van Het Jeugdcarnaval, De Metworst en De 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 vast een Google Street view overzicht. Zo wordt 
u probleemloos langs en/of door de optocht geloodst. 
Veel optocht plezier!

1 2
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Waar is de 
kleurplaat?
De kleurplaat zit sinds vorig jaar niet meer 
in de Vastelaovendpos maar wordt hij op de 
basisscholen 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, De 
Foekepot. 
De kleurplaten zijn verkrijgbaar bij de 
Welkoop en De Paperclip. 
Je kunt de kleurplaat inleveren tijdens de 
optocht bij ’t Centrum.

Waar is de 
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advertenties
logo’s 
huisstijlen
boeken
jaarverslagen
folders
magazines
brochures
kranten
flyers
nieuwsbrieven
websites …

Studio Wijkamp VISUELE COMMUNICATIE  
            Thorbeckestraat 21 | 7064 HC  Silvolde | (0315) 342 350 
www.studiowijkamp.nl

Kijken en 
    bekeken worden…

Taxi/autorijschool Gebr. Berendsen

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

”D’N OPTOCH KUMP”
ROUTE OPTOCHT 2011 

Markt, Ulftseweg, Boterweg, St. Clarastraat, Roomberg, 
Lichtenbergseweg, Jachtlaan, Kwartelstraat, Boterweg, Pr. 

Beatrixstraat, Koningin Julianastraat, Pr. Bernhardstraat, Schoolstraat, 
Mgr. Nolensstraat, Thorbeckestraat, 

Dr. Dreesstraat, Pr. Bernhardstraat, Markt.

3

4

5

6

VERSE WORST   3,99  PER KILO
 

Geldig van 28 februari t/m 5 maart 2011

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

geeft meer

Deze deelnemers kunt u in elk geval bewonderen! 
WAGEN GROEP ONDERWERP
Grote wagen Bennie’s Wat gebeurt er toch met hoogste gebouw van Zillewold?
Grote wagen  Berkenlaan Met ijs, zand of zout, bij de Berkenlaan wordt men daarvan niet warm of koud!
Grote wagen  Silvijaoren Prinsenwagen
Grote wagen  Metworst Wi’j laot de pupkes dansen.
Grote wagen  Foekepot Hang um d’ran.
Grote wagen  Schoenveters Is de Syntus nu echt ontspoord?
Grote wagen Maotjes Wi’j gaon de boel lopen narren!
Grote wagen Bijdehandjes Eén grote verrassing
Grote wagen  Yannick Venes Openbaar vervoor in  2011? Wi’j redden onszelf!
Grote wagen Dwarz Oude tijden herleven, wij drinken er nog één op carnaval 2011.
Kleine wagen Rooie Vogels De economische crisis is voor iedereen voelbaar, daarom sponsoren wij dit jaar iedereen!
Kleine wagen Matties Plofkraak 
Kleine wagen De bonte stoet De bonte stoet naait ‘trekzusters’ !
Kleine wagen  De Aanhang Wi’j hangen overal wat an
Loopgroep De Spönskes Hotel ‘de Buitenlucht’
Loopgroep De Beugels Wi’j strijken de prijs op!
Loopgroep Brandweer Brandweer Bastards
Loopgroep Zillewold Angels Carnaval geeft je “Flügels”
Loopgroep De Kroezenhoek De Kroezenhoek mek d’r ook een nummertje van
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Carnaval op ’t Hof
Al vele jaren kan menig bewoner van de Eekhoornhof zich verheugen op de zaterdag voor 
aswoensdag. Het moment van een carnavalstraditie welke met het jaar grootser wordt 
aangepakt. 

Vroeg in de ochtend worden we gewekt wanneer de eerste carnavalskrakers door de straat 
schallen. Niet alleen de welbekende klanken van Vader Abraham en de Gebroeders Ko rollen uit 
de speakers, ook het geluid van eigen artiesten klinkt volop. Want aan carnavalstalent ontbreekt 
het de Eekhoornhof zeker niet. Niet alleen worden enkele huizen bewoond door leden van Ut 
Bloempotju ook de helft van het duo Makkie veur Ruud vindt zijn thuis aan het hof.
De dag begint met een paar sterke koppen koffie, want menigeen heeft de vrijdagavond al 
nuttig weten te besteden. Na de noodzakelijke cafeïne moet er natuurlijk worden gewerkt. 
Ballonnen, slingers, vlaggen en ander kleurrijk materiaal wordt opgehangen. Als eerst ieder zijn 
eigen huis onder handen heeft genomen volgt traditiegetrouw de erwtensoep. 
Na deze goede bodem worden de krachten gebundeld en helpt iedereen mee om van de buurt 
een carnavalesk geheel te maken. Wanneer de laatste ballon is opgeblazen mag de borrel uit 
de koeling worden gehaald. Na eerst jaren in de kou te hebben gestaan werd vorig jaar het 
feest gecompleteerd door het plaatsen van een heerlijk verwarmde tent. Het enige wat nu 
nog ontbreekt is een eigen Eekhoornhofkapel, maar het zal niemand verbazen als dit ooit eens 
werkelijkheid wordt.
Driewerf Alaaf, 

Namens Buurtvereniging ‘de Eekhoornhof’

Carnaval op ’t Hof
• W•V•N•T•V•P•K •

Succesvol een straot versieren
Ingrediënten: 
Steigerpiepen, bier, vlaggen, ballonnen, bier, jäger-
meister, breudjes, luj, bier, leut, breudjes, `n leer of 
2,  bier. 

Bereidingswijze: 
Wi`j vangen an bi`j `t begin, en de rest ook.
Eerst maken wi`j greupkes, en die doen wi`j dan bi`j 
mekaar veur `t gemak en dan liek ut ook meer.
Pak `n piep steek um in `t van te veuren geprepa-
reerd gat klaor en met de bi`j mekaar geformeer-
de  greupkes kieken of hi`j liek steed.
Dan pak wi`j de piep d`r weer uut, want wi`j zunt de 
vlaggetjes vergeten ha ha, eerst wat drinken want 
door kriej wel `n dreuge str.keel van 
Dit herhaaln wi`j dan tut daw an `t end zun.
Vegaet ok de partners en blagen niet, want die he`j 
hard neudig veur `t bloazen en distribueren van de 
ballonnen. Tussen deur `n breudje, `n kupke soep, en an `t end warme pot, bi`j dees 
of geen op de keuken.
As dan de letste versierder in`t donker de weg weer noar huus het gevonden, kun 
wi`j spreeken van `n geslaagde versierde botter keas en eierweg.

D`n opzichter Fred- Erik van de Botterweg.

Vacature uitgever VP
Regio: Zillewold en directe omstreken
De organisatie
Je verzorgt eenmaal per jaar de carnavalsuitgave ‘de Vastelaovendpos’. Voor deze 
uitgave werken 7 mensen, 2 Foekepotters, 2 Metworsters en 2 Jeugdcommissieleden 
en 1 uitgever.

Functie-inhoud
De Uitgever heeft de volgende opdracht:
•  Het ontwikkelen en realiseren van 

een nieuwe business development 
strategie met crossmediale elementen; 
met andere woorden, het moet een 
mooi geheel worden!;

•  Het aanscherpen en uitbouwen van 
VP en identificeren en benutten van 
nieuwe commerciële kansen; het gaat 
dus gewoon om geld;  waarbij de 
kwaliteit vóór de euro’s gaat;

•  Het aansturen van een klein, 
‘dedicated’ team van 6 professionals; 
je bent een soort ‘Daddy’/Pappa, 
waarbij in het woordenboek de 
woorden, totaal carnaval, leut, je kúnt 
het, en de bekende rode viltstift niet 
mogen ontbreken;

•  In verband met de vergaderingen is 
een bezit van het rijbewijs toch wel 
handig, scooter, trekker of anderzijds 
maakt niet uit.

•  Je rapporteert aan de voorzitters 
van De Metworst, De Foekepot 
en Het Jeugdcarnaval. Indien dit 
onoverkomelijk is, dan zij dat zo.

Profiel
•  Minimaal een afgeronde Plakkenberg 

of Drie Linden opleiding of bijpas-
send werk- en denk niveau.

•  Minimaal 5 jaar ervaring als senior 
carnavalsvierder en je moet je bij alle 
verenigingen thuis voelen; 

•  Fingerspitzengefühl om de juiste 
mix te vinden voor informatie en 
vermaak in Zillewold’s enige echte 
carnavalskrant;

•  Redactie thuis willen ontvangen, 
met liters cola en vooral veel lekkere 
koekjes; 

•  Geoefend presentator, in verband 
met de jaarlijkse presentatie van de 
nieuwe VP; 

•  Goed kunnen evalueren, tot in de 
kleine uurtjes;

•  Enige basisvaardigheden met Word is 
handig (zeker de spellingcontrole).

Het betreft een functie zonder proeftijd, bij gebleken 
geschiktheid is een lang dienstverband onvermijdbaar.
Mocht je geïnteresseerd zijn, mail dan je sollicitatiebrief met 
CV voor 31 maart 2011 naar: 

Ton Sanders
sanders_everink@hetnet.nl

In zijn voorwoord meldt Ton dat wij van 12 naar 16 pagina’s zijn gegaan, 
omdat “we uit ons jasje groeiden”. De redactie twijfelt aan dit motief, want 
na 16 jaar VP zet Ton een punt achter zijn carrière. 16 jaar? 16 pagina’s? Volgens ons heeft Ton 
zichzelf dus een welverdiend afscheidscadeau gedaan!
 
De redactie van de VP zal het voorzitterschap van Ton missen. Immers 16 jaar lang betrokken bij 
Zillewolds populairste gratis krant, waarvan een jaar of tien als uitgever, dat is een prestatie van 
formaat. De manier waarop verdient een groot compliment. Ton heeft humor, is gewoon erg 
gezellig, maakt het je altijd naar de zin en kan daarnaast redactieleden motiveren het uiterste 
uit zichzelf te halen. Met het vertrek van Ton sluiten we een mooie VP-periode af. Aan zijn 
opvolger de eer om er ook weer iets “eigens” van te maken. Ton namens je redactie, maar we 
denken namens alle lezers van de VP, danken we je oprecht voor alle energie die je in de VP hebt 
gestoken. Geniet van je vrije tijd! Enne, je cadeau ligt voor je….

Alcoholbeleid Carnavalsdisco?
 
Ook dit jaar wordt er door het jeugdcarnaval de 
altijd gezellige carnavalsdisco georganiseerd voor de 
jeugd vanaf 14 jaar. Deze middag vindt plaats op 
Rosenmaondag in café ‘t Centrum. Een locatie waar een 
feestje al gauw een FEEST wordt! En om een FEEST voor 
iedereen een FEEST te houden zal het jeugdcarnaval 
een alcoholbeleid toepassen. Dit in het kader van de 
verschillende aanwezige leeftijdscategorieën. 

Men krijgt bij binnenkomst aan de hand van de leeftijd 
wel of geen polsbandje omgedaan (geldige legitimatie 
is dus verplicht) Dit staat voor het volgende: geen polsbandje: leeftijdscategorie tot 16 jaar. 
Geen alcoholhoudende dranken. wel een polsbandje: leeftijdscategorie vanaf 16 jaar. Licht 
alcoholische dranken (bier/wijn). Iedereen dient zich tevens aan de regels te houden zoals 
aangeplakt bij de entree en is na te lezen op www.jeugdcarnavalsilvolde.nl

na 16 jaar VP zet Ton een punt achter zijn carrière. 16 jaar? 16 pagina’s? Volgens ons heeft Ton 

In memoriam 
  
   Rinus Migchelbrink
Misschien miste u Herberg Jan al bij de terrassentest. De redactie van de VP heeft 

ervoor gekozen Herberg Jan niet op te nemen in de test, gezien het trieste verlies 

van Rinus op 22 december 2010. Iedereen weet natuurlijk dat het bij Rinus geweldig 

vertoeven was. Hij was een fantastisch gastheer. Als je bij hem op het terras zat, dan 

werd je echt vertroeteld. Rinus was er altijd voor een praatje en toonde oprecht 

interesse in zijn klanten. Door zijn amicale benadering voelde het alsof je thuis was en 

om dat te bewijzen hebben we echt geen test nodig. Rinus, we missen je!

Redactie Vasteloavendpos

Rinus tijdens het dankwoord aan de Zillewoldse 
residentieuitbaters op dinsdagochtend 
16 februari 2010 om 1:05 uur.

Het betreft een functie zonder proeftijd, bij gebleken 

Mocht je geïnteresseerd zijn, mail dan je sollicitatiebrief met 

ZILLEWOLDSE
VASTELAOVENDPOSVASTELAOVENDPOS

Ton Sanders stopt met VP (Vastelaovendpos)



Ulftseweg 87a, 7064 BC  Silvolde

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

www.abwillemsen.nl

info@willemsen.nl
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Les PiNEUt – dé feestband van Zillewold
De band Les PiNEUt is inmiddels niet meer weg 
te denken uit De Foekepot-scene, toch is het 
maar de vraag of deze band dit jaar ook weer op 
het podium zal schitteren. Wilt u een antwoord 
op deze vraag, kom dan naar de pronkzittingen 
van De Foekepot, zoals ieder jaar weer op de 
carnavalsvrijdag en -zaterdag om 20:11 uur in 
residentie Zaal Kolks.
Les PiNEUt begon enkele jaren geleden tijdens 
de 11e vd 11e bij De Foekepot als een geintje. 
Het franse thema Moulin’ Rouge was aanleiding 
voor het formeren van een band, die eenmalig 
zou optreden. Wegens groot succes bleef de 
band echter spelen en ieder jaar werden er 
weer nieuwe nummers toegevoegd aan het 
repertoire. 
Les PiNEUt bestaat uit 6 personen. Op drums 
Kees Mulder, op trompet Camiel Steverink, op saxofoon Patrick Ebbers en Daan Mulder. Wygle Liebrand op toetsen en 
drijvende kracht, bandleider en zanger van de band is Rob Donderwinkel. 
Hoewel de 6 heren beseffen dat de samenstelling van de band geen doorsnee samenstelling is, weten zij het publiek 
wel te bespelen en uiteindelijk te raken. De band staat garant voor feest en brengt covers van smartlap tot rock met 
een Zillewolds Foekepot-sausje. Kortom Les PiNEUt mag zich rustig dé feestband noemen van Zillewold. 
Les PiNEUt is een authentieke Foekepot-band. Wilt u de pronkzittingen van De Foekepot bezoeken dan kunt u zoals 
ieder jaar weer terecht op de carnavalsvrijdag en –zaterdag om 20:11 uur in residentie Zaal Kolks.

Sinds 2001 oefende een coverband elke donderdagavond om 20:00. Nadat in augustus 
2006 de huidige formatie is ontstaan werd het ook tijd voor een nieuwe naam: Thursday@8! 
Ze omschrijven zichzelf als “Ultimate rockband”, wat zoiets betekent als de meest vette 
rockband die u zich kunt voorstellen.
De Silvoldse formatie met de twee opvallende zangeressen Regina Reiniers en Desiré Aalders 
legt de nadruk op rockmuziek uit voorbije  jaren met covers van onder andere Van Morrison, 
ZZ Top, The Cult, Free en Living Colour. Ook recentere songs van bijvoorbeeld Anouk en 
Maroon 5 en Waylon maken deel uit van de setlist. Naast de twee zoetgevooisde frontlady’s, 
bestaat de band uit: gitarist Roy Hunter, toetsenist Cees Beinema, bassist Larry Haccou en 
Wouter Tombergen op drums. Willem Jansen zorgt ervoor dat al het geweld in optima forma 
de geluidsinstallatie verlaat en uw oren bereikt.
Ik hoor u denken: “Daar is weinig carnavalesk aan”, maar de oplettende lezer heeft natuurlijk 
gezien dat de drummer behoorlijk wat in de carnavalspap te brokkelen heeft! Wouter is niet 
alleen voorzitter van de Raad van Elf en bestuurslid van De Foekepot, nee hij is dit jaar ook 
nog eens Silvius de 52e! Dat maakt Thursday@8 acuut de “Ultimate carnavalsband”.

Ut klink as bas...
Bij carnaval hoort uiteraard muziek. Feestelijke en opzwepende 
klanken, waarop het goed dansen en hossen is. In Nederland kennen 
we sinds de tweede wereldoorlog het fenomeen carnavalslied. Een 
Nederlandstalig nummer met absurde, humoristisch bedoelde 
tekst, makkelijk meezingbaar en op een eenvoudige melodie met 
swingend marsritme (6/8 ste of 3/4 de).

Maar nu worden we misschien iets te technisch. Waar het om gaat: 
gezellig meelallen op bekende nummers, liefst door onze locale 
helden bedacht en gespeeld. In Zillewold hebben we een boel 
carnavalverwante bands. Op deze pagina krijgt u een idee wat u 
de komende carnavalsperiode kunt verwachten. Wij kunnen niet 
meer wachten en hebben onze danspasjes weer bijgespijkerd…

Thursday@8

De Foekapel - nieuw in Zillewold
Is het een dweilorkest? Is het een symfonisch blaasorkest? Is het 
een big band? Is het een harmonie? Is het een fanfare? Nee, niets 
van dit alles is waar. De Foekapel is de nieuwe hofkapel van De 
Foekepot en zal haar debuut maken tijdens de pronkzittingen 
op de carnavalsvrijdag en –zaterdag om 20:11 uur in residentie 
Zaal Kolks.
De Foekepot heeft een rijke historie als het gaat om hofkapellen, 
denk bijvoorbeeld aan de Rabouwers, de Marianierskapel en 
natuurlijk de Opbloasband. De leden van De Foekapel zien 
het daarom als een eer om op te mogen treden tijdens de 
pronkzittingen van De Foekepot. Zij zullen er letterlijk alles aan 
doen om te zorgen dat het feest compleet wordt.
Hoewel de samenstelling nieuw is, zijn de leden van dit nu al 
legendarisch orkest behoorlijk op elkaar ingespeeld. Zo zijn er 
diverse oefensessies geweest om de muzikaliteit op een Foekepot-
waardig-peil te brengen. Er zijn natuurlijk nieuwe nummers 
uitgezocht en speciaal voor deze samenstelling geschreven. 
Om echt muzikaal te kunnen stralen, staat het geheel onder 
leiding van Zillewolds muzikale duizendpoot Patrick Ebbers. 
Onder zijn bezielende leiding zullen de klanken van De Foekapel 
menig Foekepotter kippenvel doen bezorgen. Het geluid dat 
deze nieuwe groep produceert, is een genot voor het oor, aldus 
Patrick. 

Wilt u ook getuige zijn van de première van De Foekapel kom dan 
naar de pronkzitting van De Foekepot. Zoals ieder jaar wordt dit 
gehouden op de carnavalsvrijdag en –zaterdag om 20:11 uur in 
residentie Zaal Kolks.

Sing voor de Prins!
De Sing voor 
de Prins band 
begeleidt de 
jeugd tijdens acts 
en het zingen. 
En de jeugd is 
veeleisend. 

De oren van 
jongeren zijn ge-
wend aan elek-
trisch versterkte 
instrumenten.  

Carnavalsmuziek 
heeft een vette 
beat en een coole 
sound. Daarom is er de ‘Sing voor de Prins Band ‘ : carnaval met een vette beat! 
Deze SvdP-Band is opgericht door en voor het jeugdcarnaval en bestaat uit een 
zingende schone; Titia ter Steeg.Zij is beroemd Zillewoldenaar en was lead zanger in 
de Isala band. Tijdens een lange en slopende auditie is gebleken dat Patrick Ebbers 
de grootste longen heeft, hij speelt sax.

De drie broers; Guido, Alex en Remco Meijer zijn gevallen voor de charme van de 
Zillewoldse jeugd en zorgen voor de bas, gitaar en trompeterij.
En omdat voorzitter van de jeugd, Rob Schuurman ook wel eens achter wil zitten, is 
hij de pianist. De drummer is mysterie gast 2011. Het  beloofd weer een maffe boel 
te worden.
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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

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!
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Ook de M-band laot de 
pupkes dansen!

Tijdens het carnavalsseizoen van 2009-2010 is de grote wens van CV de Metworst voorzitter Ibe 
Bongers in vervulling gegaan. “De M-BAND”. Waar wij ons vorig seizoen hebben geintroduceerd 
willen wij dit jaar de harten van menig carnavalvierend Zillewold veroveren. Met enige mutaties 
in de band hebben wij ons weten te ontwikkelen tot een carnavalsband waar je U tegen kunt 
zeggen. Een show voor jong en oud van formaat is wat u van de M-band kunt verwachten. 
Wat in het bovenstaande al naar voren kwam is dat de M-band te maken heeft gehad met 
mutaties in de band. We hebben nu een zangeres. Een grote nog niet vervulde wens van de 
M-band. Met haar hebben wij een spetterend optreden verzorgd tijdens de prinsenpresentatie 
in november 2010. Waar de M-band met een vernieuwde show de zaal weer wist te prikkelen.
Voor het seizoen 2010-2011 heeft de M-band ook een eigen nummer. “Wi-j laot de pupkes 
dansen” geïnspireerd door het motto van Prins Metwaldus en zijn Adjudant. De M-band hoopt 
met dit nummer ook daadwerkelijk heel carnavalvierend Zillewold (en omstreken) de dansvloer 
op te krijgen. 
Met optredens tijdens de pronkzitting van de Metworst en op de maandagmiddag in het 
Molentje hebben vele inwoners van Zillewold de gelegenheid om naar een te gek optreden 
te kijken en luisteren van de M-band. Dus kom allemaal kijken, want ook wi’j laot de pupkes 
dansen!
Alaaf!

Het belangrijkste van muziek, 
staat niet in de noten!

Applaus en gejuich klinkt, de 
sfeer is geweldig en de mensen 
zijn alweer tevreden. Dat zijn de 
kenmerken van een optreden van 
de Opbloasband! Ze weten hun 
motto; ‘’Een feest is pas een feest, 
als de Opbloasband is geweest!’’ 
alwéér waar te maken. 
Elk optreden is anders weet 
Patrick ons te vertellen. Als we 
een optreden mogen geven, is 

de sfeer altijd meteen goed als we binnen komen. Waarop Jaap meteen zegt: zelfs 
in onze repetitieruimte spelen wij het dak er af! Jaap speelt de grote trom bij de 
Opbloasband. Hij zelf weet ook dat hij het moeilijkste instrument heeft. Zelf zegt Jaap: 
Het is niet makkelijk, maar door veel te oefenen weet ik het altijd wel aardig bij te 
houden. Ook heeft de Opbloasband dit jaar iets nieuws! Choreografen en een heuse 
stage-manager!  De stage-manager Stefanie verteld dat het niet altijd makkelijk is om 
stage-manager te zijn. Ze zorgt voor het uitdelen van promotiemateriaal, de foto’s en 
voor de Opbloasband. Ze heeft haast geen tijd om te praten want ze wordt al weer weg 
gestuurd om drinken te gaan halen.
‘’Het belangrijkste van muziek, staat niet in de noten’’ zegt Ruben. De gezelligheid is het 
belangrijkste bij de Opbloasband en dit is ook wel te merken. Tussendoor is Stefanie 
terug met het drinken. Je kunt wel merken dat ze het nog niet helemaal in de gaten 
heeft want ze vraagt Tom S. of hij een biertje wil. Waarop ze het antwoord ‘’Is de paus 
katholiek?’’ alweer krijgt. Toch wordt er nog om een cola gevraagd door Jeanne die er 
dit afgelopen jaar bij is gekomen samen met Dennis en Rosanne. De Opbloasband heeft 
het afgelopen jaar weer diverse optredens gehad en hoopt dit de komende jaren nog 
te houden. Mocht u nu verlegen zitten om een stukje goudeerlijke 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!

Carnaval zonder 
de Kroezenhøkers? 
Onmogelijk!
Het Silvoldse carnaval leeft van alle kanten en de Kroezenhøkers zijn daar 
ontegenzeggelijk een onderdeel van. Jarenlang was er geen dweilorkest 
van eigen bodem te zien tijdens de optochten en moesten ze van elders 
aangetrokken worden, maar sinds een aantal jaren zijn de Kroezenhøkers 
vast onderdeel van de optocht en krijgen heel veel waardering van het publiek 
voor hun bijdrage.
Daarnaast zijn we het huisorkest van de Metworst en begeleiden we de bijeenkomsten van 
deze aktieve vereniging. De “elfde van de elfde”en de twee buutavonden zitten we naast het 
podium en proberen we op 
strakke wijze de avonden 
te begeleiden en op tijd de 
artiesten te voorzien van 
het “ alaaf”.
Veelvuldig komen er 
aanvragen binnen om elders 
op te treden maar gezien de 
aktiviteiten van de leden is 
het meestal niet mogelijk 
om daaraan mee te doen.
De concentratie ligt in en 
rond Silvolde en u kunt daar 
een beroep op doen.

Hebt u een feestje en wilt 
u een uurtje leuke muziek 
van een enthousiaste groep 
muzikanten, neem kontakt op, we proberen iets te regelen.
We zijn inmiddels weer volop in training voor de komende carnaval en samen met Prins 
Metwaldus  en z`n adjudant zullen we “de puppekes loaten dansen”.
Een hele mooie carnaval toegewenst door;

De Kroezenhøkers

Ut klink as bas...

Perfect Showband
Het is voor ons natuurlijk altijd al een feest als we moeten optreden maar carnaval is altijd 
extra speciaal! Dit jaar is het helemaal bijzonder omdat we voor het eerst tijdens de carnaval 
spelen in  Silvolde, de thuisbasis van Albert en Jeroen Pothoff. Daarnaast zijn  de beide 
broers ook nog een prins en adjudant, daarom kan voor ons carnaval 2011 al niet meer stuk! 
Vanachter het drumstel en de piano zullen de twee broers tijdens de carnaval hun functie 
bekleden en zijn daarmee hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor een geweldig feest 
op zondag en maandag. Samen 
met de rest van Perfect Showband 
zullen wi’j de pupkes laoten 
dansen!

Perfect Showband bestaat uit :
Jeroen “Metwaldus de 48e” 
Pothoff - drums en zang, 
Albert Pothoff (Adjudant) - 
toetsen en zang, 
Gilbert van Zolingen - gitaar 
en zang, Erik Dollekamp - 
trompet/sax en zang, 
Andre van Ham - basgitaar, Jeroen 
ten Broeke - geluid, Nando Burghart - licht.

Carnaval zonder 
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Onmogelijk!
Het Silvoldse carnaval leeft van alle kanten en de Kroezenhøkers zijn daar 
ontegenzeggelijk een onderdeel van. Jarenlang was er geen dweilorkest 
van eigen bodem te zien tijdens de optochten en moesten ze van elders 
aangetrokken worden, maar sinds een aantal jaren zijn de Kroezenhøkers 
vast onderdeel van de optocht en krijgen heel veel waardering van het publiek 
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en zang, Erik Dollekamp - 

Andre van Ham - basgitaar, Jeroen 
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PROGRAMMA

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
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Voor meer informatie over het 
Zillewoldse carnaval:

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

carnavalsbijlage Oude IJsselstreekvizier 
op 2 maart.

Voor meer informatie over het 

Donderdag Vrijdag 

Dinsdag 

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 -

OW 
Donderdag  

3 maart
20.33 uur 

Olde Wievenbal 
‘t Centrum

Entree:  3,00

BB 
Donderdag  

3 maart
21.00 uur 

Bokkenbal 
‘t Molentje 

Entree gratis!

JC 
Vrijdag  
4 maart

13.15 uur 
Prinsenbezoek

Basisscholen

JC
Maandag  

7 maart 
12.11 uur 

Sing voor de Prins
’t Mölleke

 4,00 of gadget
Kinderen gratis!

JC
Maandag  

7 maart 
14:11 uur 

Rosenmontag-
party

’t Centrum
 4,00 of gadget

FK 
Maandag  

7 maart 
12:11 uur 

Carnaval met DJ 
en surprise act

Kolks
Entree gratis!

MW 
Maandag  

7 mrt. 15:11 uur 
Malle Metworst 
Middag m.m.v. 

De Deurzakkers
’t Mölleke

Entree gratis!

MW 
Maandag  

7 mrt. 17:11 uur 
Lekkere moes 

met worst
’t Mölleke
4 munten.

SV 
Dinsdag  
8 maart 

11:11 uur 
Oud Hollands.....

’t Centrum 
Entree: gratis!

MW

Maandag  
7 maart 10.33 uur 

Brunch bij Zaal Kolks
Tot 12 jaar: 3 munten of  5,50

Vanaf 12 jaar: 5 munten of  9,00

MWFK

Dinsdag  
8 maart 13:11 uur 

Frühshoppen in ’t Centrum

Entree gratis!



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
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• REGENBOOG APOTHEEK • 
• KAPSALON MIRACLE HAIRFASHION •

• AUTOMOBIELBEDRIJF TEN HAVE SILVOLDE •
• ZALENCENTR. JAN TER VOERT MEGCHELEN •

• BOUWBEDRIJF KLANDERMAN BV VARSSEVELD •
• VERHUIS/TRANSPORTBEDRIJF VAN DAM •

• EMAUS ETTEN TUIN EN LANDSCHAP •
• VAN BALVEREN TWEEWIELERS • 
• SCHILDERSBEDRIJF SPRENKELER •

2011

Terborgseweg 23, 7064 AA  Silvolde
Telefoon 0315 - 346064

eetcafé en zaal

Kolks

www.gremaro.nl

Dat zit goed

Maandag 

Zaterdag 

Zondag Zaterdag 

FK 
Vrijdag  
4 maart 

20.11 uur 
Pronkz. Foekepot

Kolks 
Entree:  7,50 (l)

Entree:  10,00(nl)

FK 
Zaterdag  

5 maart 
20.11 uur 

Pronkz. Foekepot
Kolks 

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

MW 
Zaterdag  

6 maart 
20.11 uur 

HI-Carnaval
met Hike
‘t Mölleke

Entree:  6,00

JC 
Zondag  
6 maart 

14.11 uur 

Optocht

Markt

JC 
Zondag  
6 maart

20.00 uur 

Carnavaldisk
‘t Centrum

Entree:  5,00

FK 
Zondag  

6 mrt. 16.00 uur 
Fam. carnaval met 
‘De Blaasbalgen’

Kolks
Entree gratis!

FK 
Zaterdag  
12 maart 
13.30 uur 
Foekepot 

Pl+s middag
Kolks

Entree:  5,00

MW 
Zondag  
6 maart 

15.41 uur 
Familiecarnaval

+ Perfect Showband
’t Mölleke

Entree gratis!

MW 
Zondag  
6 maart 

17.41 uur 
Lekkere moes 

met worst
’t Mölleke
4 munten

ALLEN 
Dinsdag  
8 maart

24.00 uur 
Bacchus

verbranden
‘t Centrum

Entree gratis!

FK

Maandag  
7 maart 10.33 uur 

Brunch bij Zaal Kolks
Tot 12 jaar: 3 munten of  5,50

Vanaf 12 jaar: 5 munten of  9,00

MWFK

Dinsdag  
8 maart 21:11 uur 

Spätshoppen in ’t Centrum

Entree gratis!



Voor algemene informatie:

www.kozijntechniek.nl
Voor prijsopgaves bel gratis: 

0800 02 02 023 

De stoakkost’n riesen elk joar de panne uut, dus ow 
bespoaring’n op de neije kozien’n werd’n elk joar 

alsmoar groter. Duurzame onderholtsvreije kozien’n 
verheugt ook nog es den wert van owen huusken.

 
Wès wies!, maak now gebruuk van d’n tiedeleken 

BTW-verlèging, en loat ow ens gut adviseren, 
Da kost niks.

        En da’s al d’n ersten bespoaring!

Showroom & fabriek:
Zeddamseweg 5
7075 EA  Ettten

Open: ma t/m za 10:00 -17:00

Showroom & fabriek:Showroom & fabriek:Showroom & fabriek:Showroom & fabriek:Showroom & fabriek:Showroom & fabriek:Showroom & fabriek:

Actie: Nu 6% 
BTW voor elke 

woningeigenaar!

JS
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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.

Persoonlijke aandacht
staat voorop

‘s-Maandags met de Carnaval OPEN!

      

    Steakhouse

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

www.rabobank.nl/graafschap-zuid

Rabobank. Een bank met ideeën.

Bankieren tijdens carnaval?
Dat is het idee!

'T IS TIED VEUR
CARNAVAL

Moar bi-j Rabobank Graafschap-Zuid ku'j 24 uur

per dag ow bankzake bliève regele via: 

- www.rabobank.nl

- Rabofoon 0900-0909 

- Rabolijn 0900-0907

Groot 
assortiment aan 

Carnavals  
kleding

 Groot 
assortiment aan 

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

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

Symbus voor een

passende baan in

de regio

Werken, leven en wonen in 

balans. Daarvoor staan we 

bij Symbus. Wij begeleiden 

professionals naar een 

succesvolle loopbaan in 

de Achterhoek, Liemers en 

Twente. Voor bedrijven zijn 

we een betrouwbare 

adviseur op HRM-gebied.

Symbus B.V.       

Expeditieweg 4       

7007 CM Doetinchem       

Tel. 0314 – 378909  

SAMEN STERKSAMEN STERK

www.symbus.eu
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Zillewold
Pr. Bernhardstraot 46

Ulluf
Middelgraof 38

Wenterswiek
Misterstraot 33

Arem
Koningstraot 13-A


