
Is Cärneval op zien retour ?                                          
 

 
Zo zachiesan e-k ’t wel e-ad met al dät ieuwige gezanik aover woorden en 
tredisies die wi’j niet meer zollen mogen gebruken umdät der steeds meer van 
die achterlijke  idioten opstaon  umme van zich te laoten  euren  umwille van . .  
” eur mi’j  ies  geliek ebben ! ”    . . .   Sociale media ??   . . .     Diegene  die  dät  
uut-evunnen  ef  adden ze bèter gelieke met  ’t  waswaeter kunnen wegspulen.  
Ik zie der absoluut gien  verbètering  in  oe mensen met  mekander ummegaon. 
In jören ’70-’80 a-j ook al dät  psychologische geauwe-oer van  ” wi-j der 
misskien aover praoten? ”. .   Nee !!  . .   Dät volk ef now naogeslacht voort-
ebrach dät alles wat tredisie is ofkeurt en vinnen dät de meest nörmale 
woorden, wöör sinds mensen-eugenis niks mis mee wazzen, inies niet meer kunnen . .  
of  zoas  zi’j  dät  zelf zeggen . .  niet meer van disse tied bint.   
Ik zol dan ook wel niet meer tegen unnie kunnen zeggen  . .  val toch te bärsten ! 

 

Cärneval is cärneval . . . en gien verkleedfeest ! 
 
 
 

’t Planten van ’t Eileuversnöst op de Grote 
Märkt, vri’jdesaovend, as de officiële stärt van 
’t Sassendonks Cärneval, döör bin-k niet bi’j 
. .  dä-s mi’j net een bettien te völle van  ’t goeie . . 
en baovendien a-k döör ook elemaole gien 
tied veur.  Ik mosse de vrouwe zaoterdes-
mörgens uut Zandove opalen, dus a-k  wel  
wat anders an  de kop.    Maer ’s-middes is 
moeders de vrouwe wel èven mèè-egaon 
naor de Assendörperstraote umme  naor de  
cärnevalsoptocht te kieken.   

 
 
 

Elaas bint de weergoden wöörskienlijk ook bi‘j 
de ”idioten van disse tied” op visite ewest  en 
ebben döörumme veur disse middag maer 
een bak met ärde en kolde wind lös-elaoten. 
  

 
Dus der wazzen niet zo völle volk op de bien. 



En ook cärnevalsvierders die op weg bint naor de 
binnenstad waren der disse keer een stuk minder op de 
bien . . jammer . . die zullen ook wel edach ebben . . ie 
bekieken  ’t maer, . . ik gao alvaste naor de kroeg . . 
lekker wärm.  
 
 
 
 
 
 

Endelijk maer toch  . . ’t Zwols kwetiertien is 

weer ies  ruumskoots  aoverskreden . . is der 
bewèging  in de  straote,  maer toen begon ik an 

mien verstand te twiefelen. 
 

Wat zult wi’j dan now kriegen . . bin ik ier wel 

goed?  . . Gien muziek te euren . . en der sjokt 
ter iene  in ’t  zwärt  veur een  auto  uut.      
Bint ze in de rouw?  
Nee . . ij ef wel een blauwe steek op en 
versierselen umme . . gelukkig kump ter nog een Eileuver, 

evolgd deur een paer auto’s van sponsoren en de 
binnenstadondernemmers  op een bakfietse  en met 
fietstaxi’s.   
              

( Veurig  jöör booien  zi’j  ons  nog  een  gratis  
blauw-antien an,  maer met dit kolde weer . . giet dät te völle kossen.)  

 
 
 
 
 

 
De  groep lopers met de collecte-bule  willen 
oe verleiden kiekgeld te doneren.   



En dan . . waerachtig . . muziek . . en  kump  Jubal  de straote  inmarcheren.  

 
 
De prinsenkörre van CV. De Eileuvers   ef ’t veurmalige Paleis van Justisie op de 
Bli’jmärkt  as fundasie veur un  waegen gebruukt.   
Is èven kieken.       Maer  dät  dink  ken  ik  toch  al ?   
 

Weet ie wat   . .    ik  zette  wat  foto’s van  2019  naost  die  van  2020. 

 
 2019   Prins – Balgje                  2020  Prins – Willem van Bourgondië 

 
Cärnaval in Sassendonk . . .  thema veur 2020  . .  ”A-j maer van elven olt.” 



Oewel der dit jöör niet zovölle loopgroepen waeren zoas eerdere jören, kwamp 
ter now toch iene langes die opvielen.    Netuurlijk kenne ik de uutdrukkink   
van  ” a-j ’t aover Zwolle ebt . . drei’jen ’t altied op stront uut ” , maer disse 
groep wissen der wel raod mèè.   Of die gasten now al die kaokpregramma’s op 
de tillevisie op de akke nammen of willen angèven . . ”wat ter ingiet . . kump ter 
ook weer uut” . . laot ik maer in ’t midden, maer de vondst wazzen niet 
verkeerd . . en de met-edragen tekstbörties  lieten ook al niks te raoi’jen  aover. 

 
CV zonder naam 
  ( 11 personen) 

 
 
 
 
 
Groepen die al sins eugenisse metdoen an de Zwolse-Cärnevalsoptocht bint die 
van de ’t Katholieke basisonderwies De Vlieger.  Elke locasie van die skoele döt 
met een eigen creasie mèè.   Een Ti-Ta-Teuvernaer van De Vlieger-1 kwamp, 
even as veurig jöör, met een bakfietse met an-anger antrappen.  Evolgd deur een 
ele kladde Elfies.    
Mien eerste indruk wazzen wel dät  veural ’t onderwiezend personeel der wel 
eel völle  skik  van adden. 



 
 
CV. De Knienebelters  ef de waegen disse 
ker op-eleukt met een gesloopte fietse . . . 
’t zol wel wat te betekenen ebben . . .  
maer ik zagge  de clou niet. 
 
 
Solisten . . . waren der ook niet te völle, maer 
gèven wel  altied een verrassende kiek op 
de zake. 
Wat dach ie ier van . . . 

 
 
 
 
 
 
 
Èven   bi’jpraoten ? . .  
Der  èven  bi’j  praoten ? . .  
Bi’j  de  bi’jen  staon  praoten ? . .   
Tegen de  bi’jen  praoten ? 
 
 /. / . / .  
 

ie strepen maer deur wat  
 niet van toepassink is !  



Naodät ter een grupien (h)Ippies , die al blowend in de Flower-Power-tied  waren 

blieven angen, veurbi’j  waren  ekommen.     Keken wi’j naor een stellegien 
Zwolse Pulsvissers  die  op  weg leken  naor  Den (h)Aag. ( Malieveld ) 
Ik wisse niet dät wi’j in Zwolle een vissersvloot adden en de ienigste illegale 
pulsvisser die  ik kennen  was  Karel (vd. V.) de streuper.  

 
 
Èvenzogoed . . as de 

weersveurspellingen  uutkommen . . 
ebben zi’j de Zuud-Wester al an. 
 
 
 
 

     Of engelen zi’j toch liever een pilsie? 
VOC = Verenigd Overijssels Carnaval 

 
 
De eren lopers van CV.  De Deurzakkers die veur de prinsenwaegen uut liepen, 
törsen confetti-kenon mèè, maer fluorideerden der zels beoorlijk op lös.  
De dames die achter de prinsenwaegen anliepen, waren niet minder kleurriek 
en adden Zwolle in de diverse wieken op-edeeld. 

 
 
 
Basisskoele De Vlieger-2 wol ons wel bi’j de lesse aolen, 
maer  kwamp  met rèkenen  niet  värders  dan 1x11=11 
 
 

Een dät is veur Cärneval genog ! 
 
 



En dan . . endelijk . . ’t cluppie dät now  jubileerd umdät zi’j  5x11 jöör  bestaon,  
CV. De Oelewappers  kump anriejen en adden  zels  de Pèperbusse  bi’j zich.   

 
De voele gasters van veurig jöör adden now, met de benuming van ’t 
Prinsenpaer - prins André & prinses Femmy,  de poppen an ’t dansen ekrègen 
en dus liepen der een ele kladde, in gold estöken, van  die op ”Betty Boop”  
liekende  smoelties  rond. 

 
 
De in ’t gèèl uut-edoste groep van de Sassendonkse Stadscamping kleppen 
achter een olde rokende Förd an wöör ie, naor mien mening, bèter niet mèè op 
vekansie kunnen gaon.     



        sjek-in   /  sjek-uut   /   sjek-weg 
 
 
 
Gelukkig is meziek-körps  Blaoskepel  ”De Anewakkers” uut Attem, trouw an de 
Sassendonkse optocht en vrolijkt de boel weer een bettien op.   

 
 
 
 
Of  ’t grupien  ”Zwärtmensen” now 
achter de meziek anliepen umme 
trommelstökkies te zuken ?  
  . . . achter een blaoskepel . . .  
Ik zol  ’t oe niet kunnen  zeggen,  
maer van  de  veurstelling  snappe  
ik  niks. 



De Annewakkers waren niet allenig uut (h)Attem ekommen . .  Disse keer 
wazzen ook  CV. De Kladdegatters   met  een  waegen  derbi’j.    
Wel ampärt . . die gasten ebben liever wien dan bier . .  now-ja  smaken kunnen 
verskillen toch? 
 

 
 

Ie binnen as droeve mooi zoer . . . a-j  achter de  wienvaten  an  mut  lopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De verpersonaliserink van  Zwolse’s  stads-figuur . .  
Billy  . .  oftewel  ”Börgemeester  Mooiweer ” 
wazzen  der now  weer  bi’j.             
 
Disse keer ad ij de weersveurspellingen e-eurd en ij 
wensen niemand mooi weer,   maer von wel dät 
zien brille op maote  mos  wörren  emaakt.  
 
 
Kiek . . glas mut vol wèèn ! 
 
 
  
 

Börgemeester mooiweer - 2020 

 
 
 
En dan inies kump ter een  ”echte”- cärnevalswaegen  anrie’jen.  Maer a-k dan 
begriepe  dät dit ”CV. De Sassenbonkers”  bint kan-k mi’j de veurstelling ook 
wel plasen.  De Sassenbonkers ebben een positief-goeroe as prins op de 
waegen ezet.  ( ie weten wel ”mr. TJAKKA” )       Now ’t positivisme, van die in België 

wonende veurmalige patatboer,  ontgiet  mi’j  wel  ies  een bettien, maer  de keuze  
veur een piratenskip  met een  blaoskaak  as  boegbeeld  wörren  inies  dudelijk.   
 
 

( ’t is wel een mooie ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



CV. De Gleuvenskoevers   skoeven de veran-
derende  örganisasie  van  postbezörging 
alvaste  naor  veuren. 
 

 
Strakkies  ma-j  dus  oew  post  zels  op-alen  en  in  de  busse  stoppen. 

 
 
KBS  de Vlieger 2-4   wollen wel een 11-cärnevalsstedentocht  riejen.  
Oeteldonk- Boeskoolstad-Sassendonk-Lampegat-Kruikenstad-Nolersriek-Stoppelburcht . . . . 
 



Ook de uut Wezep ofkomstige 
jublerende  CV. de Tolhekkers  
(4x11 jöör)  was samen de brede-
skoele  ’t Uilenhorst    van  de 
peti’je.     
 
Ook ier weer een loopgroep  van  
allerande  elfies  der achteran  te 
kleppen. 

 
Maer toen ik de waegen 
naokeke zagen wi’j de donkere 
wolken zich al baoven Zwolle 
samenpakken. 

 
 
Maer al is de luch dreigend  . . .  
de Van Limburg Stirum Band  uut Wezep  
kump  in een bonte stoet an-elopen en löt  
weer wat  vrolijke  klanken  euren.  



Een grupien met stofzoegers op de kop kump veurbi’j . . maer de verlengsnoere 
bint ze vergèten . . de confetti bleef wel lègen. 

 
 
 
 
 

Naodät  CV. de Pepperbuzziez  veurbi’j  wazzen  ekommen . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De chauffeur van de trekkende waegen  dachen vaste al an  woensdagaovend. (bok-aovend) 

Maer ’t  venien  zatten  em  dit keer ook weer in de steert 



. . .  kwamp  de Sassenexpress  anriejen, maer  toen brakken gelieke de pleures 
uut  . .   met bakken kwamp  ’t  uut  de emel kletteren. 
  

  . . . now  dan vallen oew  dienst-regeling  ook wel  in ’t water.  
 

 
 

De ook  jubilerende  CV de Tonnezotters  ( 4x11 ) waren niet direct meer in 
jubelstemmink. 
En zo viel veur naogenog alle deelnemmers van de cärnevalsoptocht disse 
middag  in ’t water.   Ik wete wel dat dät bi’j ons Nederland euren . . . maer 



a-j der lopen . . en dan ook met name die kleinties  . . .  is  ’t  gien  feest. 
 
As dan ’t Cärneval mut wörren veranderd in een verkleedfeest . . . kunt ze der 
in de toekomst  zich mooi vanof maken deur een kladde plastic zakken an te 
trekken.  Of  wörren  die  strakkies  verböden ? 
 
De Takkewiev’n as bessemwaegen van de optocht en dienstdoende agente op 
de fietse ten spiet . . .   ’t  wazzen takke-weer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik bin zeiknat naor uus egaon en ebbe mi’j gelieke mutten ummejörken, want ik 
adde gien dreuge draod meer. 
 
           
 
 
6  meert  2019    


