
Vrijdag 17 februari 2023
19.00 uur Ouderwets carnaval vieren voor de ouderen in zorgcentrum De Stroming.
  Prinses Maon zal ook aanwezig zijn. Een heerlijke bonte avond
  georganiseerd door De Stroming.

Carnaval in Woonzorgcentrum de Stroming dus voor de Senioren (65+) van ons dorp. De avond is 
bedoeld voor bewoners en dorpsgenoten (65+). Het wordt een avond vol live muziek, optredens,
een bezoek van Prinses Maon en nog veel meer. Wij zorgen voor een drankje, een hapje en vooral 
veel gezelligheid!. De avond begint om 19.00 uur en zal rond 21.30 uur afgelopen zijn.

Hé…hé eindelijk we moge wir de kiel aon trekke dees jaor
Dé hebbe we dan toch mooi vur mekaor

Nao un paor jaor rustig aon doen
Geve we um nou wir van katoen

Wai beginne zoals elk jaor op vrijdag al
Dan is er op de Stroming een groot bal
Mee muziek, dans en veul gezelligheid

Dan kenne ze op de Stroming ok gin tait
De polonaise maag zeker nie ontbreke
Ook de oudjes hebbe nog gekke streke

Oons thema op de Stroming is Flower power, jazeker…
En de mooist verklede, krijgt nun beker

Dan doen ze extra hun best dé is zeker waor
Felle kleure, un pruik of nun gekke hoed en ge bent klaor

Ook naor dun optocht kaike wai mee alleman
Mee zun alle veur de raom zitte als ut effe kan

Un advokaatje mee slagroom en bitterballe
Dan goan we lekker knalle….
Wai wense iedereen veul leut

En pak op tait nun neut!

De
Stroming

Wie helpt ons? Op vrijdag 17 januari bouwen we Den Bolder weer 
om tot LEUTTEMPEL. Kom langs tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 
Vele handen maken licht werk en gezellig in de stemming komen. 

Dan kunnen er ook ID-pasjes voor de Disco Party gemaakt worden.
Daarna door naar Hieriest voor het Bouwersbal van CV De Heurt 

Zo! Hoezo carnaval maar 4 dagen...? ;-)
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Zaterdag 18 februari 2023
14.00 uur Den Bolder open: het feest kan beginnen!

14.30 uur Aanvang MAON STARS in leuttempel Den Bolder. Zing mee met een
  nummer van jouw idool. DOE MEE: zie pag. 17 en Facebook voor meer info

17.00 uur Officiële opening carnaval 2023 met Prinses Maon en iemand van de gemeente
  Waalwijk. Prijsuitreiking van Maon Stars en de Kleurplatenwedstrijd.
  Aansluitend feest voor de jeugd met DJ MARGOT

19.30 uur Disco Party met DJ MARGOT voor Waspikse jeugd vanaf groep 6 t/m 15 jaar;
  toegang alleen met ID-pasje. Vooruit met de geit!
  Entree: € 2.50 (sluiting 22.30 uur)
  Op vrijdagavond 17 februari en zaterdagavond 18 februari kunnen nog ID-pasjes
  gemaakt worden; neem wel een pasfoto mee: zie informatie hieronder.

avond  ‘s Avonds is er in Den Bolder een disco voor ‘oudere jongeren’ m.m.v. DJ MARVIN. Deze
  avond wordt door Den Bolder georganiseerd: meer info op www.denbolder.nl.

Naar de disco? Wel met geldig ID-pasje!
Tijdens carnaval organiseren we iedere  dag  ‘n discoavond
voor jeugd vanaf groep 6 t/m 15 jaar. Margot en haar team
verzorgen  deze avonden. Om er zeker van te zijn dat we
de  goede  doelgroep  binnen  hebben,   werken  we  met
speciale  ID-pasjes. Nog geen pasje?  Op vrijdag 17
februari kun je tussen 19.00 uur en 21.00 uur een pas-
je laten maken in Den Bolder: neem een geldig legiti-
matiebewijs en een pasfoto mee. Ook voor aanvang
van de eerste Disco Party op zaterdag 18 februari kan
         nog een pasje gemaakt worden. Een eigen gel-
                 dig legitimatiebewijs is natuurlijk ook gel-
                     dig (bijv. schoolpasje). Wij hopen dat
                          jullie er allemaal bij zijn tijdens de
                             Disco Party van DJ MARGOT!

Deelnemers aan de optocht let op!
De bordjes (nummers) voor deelname aan de optocht moeten zaterdag 18 februari tussen 16.00 
uur en 17.00 uur opgehaald worden in Den Bolder. We werken met ingang van dit jaar niet langer 

met een borg voor de bordjes: de bordjes dienen aan het einde van de optocht verwijderd te 
worden van de creatie en worden ingeleverd.

Zie ook onze spelregels hiernaast
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NIEUWE ROUTE OPTOCHT!!!

CHECK PAGINA 8

Veel plezier he!!!



Zondag 19 februari 2023
11.00 uur Opstellen voor de optocht in een lange rij in de Carmelietenstraat (loop-
  groepen) en Schotse Hooglanderstraat (wagens). Info voor wat betreft
  de opstelling zal tijdig verstrekt worden. Buurthuis ‘t Schooltje is vanaf
  10.30 uur open voor voorbereidingen.

12.11 uur Start optocht (deelname op eigen risico). Het reglement en de spelregels
  zijn te vinden op onze Facebook-pagina.

WE STARTEN EEN UUR EERDER EN WE HEBBEN EENWE STARTEN EEN UUR EERDER EN WE HEBBEN EEN
KORTERE ROUTE: zie hiernaast!KORTERE ROUTE: zie hiernaast!

De ontbinding is dit jaar op het parkeerterrein van de Plus. Wij streven ernaar de 
prijsuitreiking in DEN BOLDER z.s.m. na de ontbinding te laten beginnen (rond 17.00 
uur). In de tussentijd en daarna: lekker hossen en springen met DJ NIQUE.

20.00 uur Disco Party met DJ MARGOT voor Waspikse jeugd vanaf groep 6 t/m 15 jaar;
  toegang alleen met ID-pasje. Ut klinkt wir es un klok!
  Entree: € 2.50 (sluiting 22.30 uur)

avond  ‘s Avonds is er in Den Bolder een disco voor ‘oudere jongeren’ m.m.v. DJ NIQUE. Deze
  avond wordt door Den Bolder georganiseerd: meer info op www.denbolder.nl.

Ook in 2023: publiek bepaalt de winnaar
Al jarenlang worden door een publieksjury de Maonprijs en Aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze jury 
bestaat uit Waspikkers die onafhankelijk naar alle creaties kijken en samen beslissen welke creatie zij 
de mooiste / leukste vinden. Om het nog meer een publieksprijs te laten zijn, hebben we besloten ook 
dit jaar het publiek langs de kant ook mee te laten beslissen (naast de publieksjury). Dus krijg je een 
formulier uitgereikt aan het begin van de optocht, kruis dan je favoriet aan en beslis zo mee! Op dat 

formulier staat korte uitleg over de act. Succes: we zijn benieuwd...

Geen auto’s langs / op de route
De organisatie wil mensen vragen geen auto’s op de route van de optocht te parkeren. Daarnaast 

geldt in de Schoolstraat een parkeerverbod op de hoofdrijbaan en de ventwegen. Er is een omleiding 
ingesteld. De optocht is leuk om naar te kijken en wordt nog mooier om naar te kijken als iedereen de 
Maoneblusserslaand vlag met wimpel(s) ophangt. Maak er een mooi schouwspel van in oons laand. 

Deelnemers: succes!
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VOLG STICHTING 
JEUGDCARNAVAL WASPIK OP 

INTERNET

WWW.CARNAVALWASPIK.NL

 INSTAGRAM EN FACEBOOK



Maandag 20 februari 2023
09.00 uur Start Kroegentocht! Dit jaar georganiseerd door het Zomerkamp: zie
  poster hiernaast. Ook CV Ketel doet mee: zie pag 12.

14.00 uur Zaal Den Bolder open

15.00 uur Kindermiddag: Carnaval Muziektheater in Den Bolder: een geweldige
  muzikale Carnavals Show met Tijl Damen: zie hieronder voor meer info
  Entree: € 3,00. Er is een heerlijke verrassing voor alle kinderen!
  Daarna gezellig feesten en hossen met DJ Margot

19.30 uur Disco Party met DJ MARGOT voor Waspikse jeugd vanaf groep 6 t/m 15 jaar;
  toegang alleen met ID-pasje. Taid om te feeste!
  Entree: € 2.50 (sluiting 22.30 uur)

avond  ‘s Avonds is er in Den Bolder een disco voor ‘oudere jongeren’ m.m.v. DJ MARVIN. Deze
  avond wordt door Den Bolder georganiseerd: meer info op www.denbolder.nl.

Een lied over de polonaise met een punaise in je voet, over Prins Carnaval en 
de raad van elf die van geen ophouden weet met polonaise lopen... Er wordt 

gemarcheerd als een fanfare, maar ook het eeuwige getwijfel over hoe je je dit 
jaar nu weer eens moet verkleden wordt bezongen (met een live verkleedpartij 

uit het publiek). Verder leert entertainer Tijl Damen zijn publiek in slechts 
enkele minuten een compleet nieuw lied aan m.b.v. symbolen en worden 

feesthoeden in razend tempo in het pubiek doorgegeven, tot de muziek stopt 
en het refrein de kinderen die de hoed in handen hebben onverbiddelijk in 

beweging zet...

Carnaval Muziektheater

MAANDAG 20-2
15.00 UUR
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Dinsdag 21 februari 2023
14.00 uur Zaal Den Bolder open

15.00 uur PYJAMA BAL in Den Bolder: ben jij al wakker???
  Ouders blijven deze middag netjes op afstand ;-)
  Entree: € 1,00, inclusief een zakje chips.
  Daarna gezellig feesten met DJ Margot (tot 18.00 uur)

18.00 uur Verzamelen voor de lampionnenoptocht bij Den Bolder. Alle kinderen mogen
  meelopen: voor iedereen ligt een gratis lampion klaar. Zorg dat je op tijd bent!!!

18.30 uur Start lampionnenoptocht: kleine route door het centrum van Waspik. De lampion mogen
  jullie houden! Bij slecht weer maken we binnen een ronde!

19.00 uur Maonverbranding op het DORPSPLEIN (bij ons monument)
  Bekendmaking van het motto voor carnaval 2024 door Prinses Maon

19.30 uur Disco Party met DJ MARGOT voor Waspikse jeugd vanaf groep 6 t/m 15 jaar;
  toegang alleen met ID-pasje. We gooie alle remme nog 1 keer los!
  Entree: € 2.50 (sluiting 22.30 uur)

19.30 uur ‘s Avonds is de King of Bingo Huibke van Turnhout in Den Bolder met een
	 	 spectaculaire	bingo-show.	Toegang	tot	deze	avond	bedraagt	5	euro.	Na	afloop	(om
  22.30 uur) is er een gratis afterparty voor iedereen m.m.v. DJ BART.
  Deze avond wordt door Den Bolder georganiseerd:
  meer info op www.denbolder.nl.

Tijdens deze carnavalsmiddag gaan we, 
allemaal gekleed in pyjama, helemaal 
los op de muziek van DJ Margot. Dat 
geldt voor de kinderen, maar ook de 
ouders en grootouders zijn van harte 

welkom om gezellig mee te doen. 
Een doldwaas slaap-landschap waarin 
groot en klein zich kan laten gaan! Dus 

we roepen allemaal in koor:

WAKKER
WORDEN!!!!

HET GROTE PYJAMA BAL

WAKKER WORDEN!!!
met DJ Margot!!!
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