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HET MENU !

bomengineering.nl

WIE NIET  
DOORONTWIKKELT  
BLIJFT STILSTAAN

Uit alles blijkt dat het team van BOM ontzorgt, be-
trouwbaar is en een onnavolgbare kwaliteit aflevert. 
“We investeren in onze relaties, maar zeker ook in 
ons personeel”, verduidelijkt Erik. “Beschouw ons 
maar als een kweekvijver voor jong en dynamisch 
talent. Werken bij BOM is topsport, maar we geven 
ook veel terug. We doen niet aan tijdelijke contract-
en. Bij ons kom je direct in vaste dienst. Deadlines 
halen is een kwestie van goed plannen, niet van 
overwerken. BOM Engineering is een prachtige 
speeltuin voor ambitieuze technici die innovatie in 
hun bloed hebben en samen met ons door willen 
groeien. Pas jij in dat plaatje, dan hoor jij thuis in 
onze hechte BOMfamilie.”

Kweekvijver voor talent

VOOR ONZE MENU’S
ZOEKEN WIJ  
TECHNISCHE HBO’ERS 

OPEN 24/7 DRIVE-THRU

Van ontwikkeling tot en met 
inbedrijfstelling.

Passie voor techniek en  
creativiteit is wat ons bindt.

SPECIAALMACHINEBOUW

ONTWIKKELING

Statische of dynamische belasting? 
Op BOM kunt u rekenen!

ANALYSE
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Naast creatief denken tijd voor   
doen bij BOM in de praktijk.

REALISATIE
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Specialistisch onderhoud zorgt     
 voor een juiste instandhouding.

SERVICE
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Creatief denken en doen!
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Uitnodiging voor een 

groot verkleedfeest? 
V O O R W O O R D  B U R G E M E E S T E R

Vorig jaar schreef ik op deze plaats al 
dat het goed gaat met het carnaval in 
’t Kleigat. En eigenlijk kan ik dit jaar 
hetzelfde schrijven. Gelukkig maar 
natuurlijk, want dat was nog maar 
een paar jaar geleden wel anders. 
De optocht trok afgelopen jaar meer 
deelnemers (25, zoveel waren het er 
nog nooit) en bezoekers. BN De Stem 
schreef bewonderend: “Wagens zo 
groot dat ze amper op de Voorstraat 
pasten”. Dit jaar is er zelfs een 
nieuwe categorie voor deelnemende 
wagens: de middelgrote exemplaren. 
In november trok het Ellufdu van 
dun Ellufdu-bal een recordaantal 
bezoekers, en ook nog eens een 
recordaantal deelnemers aan het 
Leuke Liedjesfestival. Fantastisch 
natuurlijk, want het is nog maar 

een paar jaar geleden dat er werd 
getwijfeld of er wel genoeg animo 
zou blijven voor carnaval in Kleigat. 

Carnaval 2020 vieren we in Kleigat 
met een nieuwe leutvorst. Na drie 
jaar regentschap heeft prins Toon 
dun Eerste de scepter overgedragen 
aan prins Basterino dun Eerste. Het 
motto dit jaar is ‘Wa hedde gij nou 
aon?’ Het zou me niet verbazen 
als dat een uitnodiging is voor een 
groot verkleedfeest met bijzondere 
kostuums. Hou je dus niet in zou 
ik zeggen! Ik wens iedereen een 
geweldig feest toe!

Jac Klijs
Burgemeester gemeente Moerdijk
fotograaf: Marcel Otterspeer
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Programma Carnaval
 vurraf carnaval

Ziekenbezoek Woensdag 19 &  donderdag 20 februari
  

Fendertshofbal Donderdag 20 februari | 19:00 | Fendertshof (besloten)

Vrouwkusbal Donderdag 20 februari | 20:00 | De Graanbeurs

Vrijdag 21 februari
Scholenoptocht & scholenbal
13:30 start vanaf Kennedyschool & julianaschool
14:00 aankomst bij Fendertse Hoeve & Scholenbal (besloten)

kindercarnavalsgala met dj Niek | Fendertse Hoeve
17:00 gala voor kinderen tot 10 jaar
19:00 Gala voor kinderen vanaf 10 jaar

Instuif Heijningen 19:00 | Pestalozzihuis Heijningen

opstartavond 20:30 | De Bereboot

Opwerrumavond 21:00 | De Graanbeurs

zaterdag 22 februari
Grote kleigatse Optocht  de voorstraat
12:00   wagens kijken
12:49  Sleuteloverdracht
13:00  tekenwedstrijd kinderen
13:00  Ophangen Jan de Vlegel
13:11  Start grote optocht
16:30  Stadse Blaozers in de Graanbeurs
17:00  Feestelijke prijsuitreiking in De Graanbeurs

CarnavalsBALS middag & avond | De Graanbeurs & De Bereboot

soep- en snackbuffet middag & avond | De Fendertse hoeve

Activiteiten met een  worden door C.S. de Kleibatsers georganiseerd.
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Carnaval
zondag 23 februari

Carnavalsmis 11:00 | Jacobus de Meerdere kerk

Kreekrakkersbal 14:00  | De Graanbeurs

Minikapellenfestival 15:00 | De Bereboot

Carnavalsbuffet vanaf 16:00 | De Fendertse hoeve

maandag 24 februari
Kindermorgen 10.00 | De Graanbeurs

Grijze Duivenbal 14:00 - 17:00 | De Graanbeurs

Kindercarnaval 15:00 | De Bereboot

a-la-carte/dagschotels avond | De Fendertse hoeve

CarnavalsBALS avond | De Graanbeurs & De Bereboot

dinsdag 25 februari
Mini-optocht 14:30 | start topshopper/family

Mini-optocht-kijken vanaf 14:00 | De bereboot

mini-optocht after-party 15:00 | De Fendertse Hoeve

Lampionnenoptocht 19:00 | start kop voorstraat

Vlegelverbranding 19:30 | De Fendertse Hoeve

vlegelcafé 19:30 | De Fendertse Hoeve

Tienerbal 20:00 | De Graanbeurs - grote zaal

Carnavalscafé 20:00 | De graanbeurs - café

leste rondjesbal 20:30 | De bereboot

na carnaval
Haring Happen woensdag 26 februari | 14.00 | De Bereboot



www.awfdiervoeders.nl

Verse aardappelen 
en diverse groenten

AWF Kwaliteits Diervoeders
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van ut bestuur

Wa hedde gij nou aon?
V O O R W O O R D  B E S T U U R

Leutige lezer,
Trots en enthousiast presenteren we 
jullie de nieuwe Dor(p)svlegel met het 
carnavalsprogramma 2020! Samen 
met veel vrijwilligers hebben we diverse 
activiteiten georganiseerd voor alle 
mensen in ons mooie Fijnaart en voor 
de gasten van buiten het dorp. Hopelijk 
ben je net als ons en vele andere lezers 
enthousiast over het bloeiende Kleigatse 
carnaval. Lees gauw verder wat we dit 
jaar ons Kleigat te bieden hebben...

Feest van verbinding
Carnaval is een cultureel en sociaal 
festijn van oudsher dat mensen bij 
elkaar brengt en daarmee onderlinge 
samenwerking, de hechtheid van onze 
gemeenschap en het leggen van nieuwe 
contacten stimuleert. Ongeacht leeftijd, 
geloof, afkomst, geslacht, et cetera 
Wij vinden het daarom belangrijk dat 
carnaval in onze leefomgeving blijft 
voortbestaan. 

Alhoewel we al enige jaren goed op weg 
zijn mogen we nog steeds constateren 
dat het Fijnaartse carnaval verder 
doorgroeit. Veel deelnemers aan de 
Grote Kleigatse Optocht en telkens meer 
toeschouwers langs de optochtroute. 
En in de cafés na de optocht natuurlijk. 
De Kleigatse optocht is inmiddels een 
van de grootste uit de regio. We zien 
ook steeds meer feestvierders met veel 
levenservaring op het Grijze Duivenbal 
maandagmiddag en jonge beginners op 
het kindercarnaval op maandagochtend. 
Het Kleibatsers Tienerbal is inmiddels 
een niet weg te denken programma-
onderdeel geworden. De opening 
van het nieuwe seizoen 2020 met 
het Ellufde van dun Ellufde bal brak 
opnieuw records qua deelnemers- en 
bezoekersaantallen.

feest van vernieuwing
Carnaval is een feest van verbinding 
maar ook van innovatie. Nieuwe 
activiteiten en/of een andere opzet 
van activiteiten houden bezoekers, 
deelnemers en vrijwilligers 
geïnteresseerd en betrokken. Grootste 
nieuws in 2020 is natuurlijk prins 
Basterino dun Eerste. 
Uw bestuur is dolblij dat Basterino van 
Hoof de nieuwe prins van het Kleigat 
wilde worden. Met Basterino gaat een 
Fendertsman in hart en nieren u allen 
voor in de leut tijdens carnaval. Wij 
danken Basterino dat hij deze belangrijke 
en eervolle taak op zich wil nemen. 
Ook nieuw in 2020 is de datum van 
het Vrouwkusbal: op donderdagavond 
in plaats van woensdagavond. Uit 
onderzoek bleek dat deze avond beter in 
de agenda van Fijnaartse dames past. 

Ook (oud)prins Toon dun Eerste 
onderschrijft het belang van 
vernieuwing. Na een uitermate 
succesvolle regeringsperiode van drie 
jaren heeft prins Toon besloten dat 
het tijd is voor een nieuwe leutvorst 
in het Kleigat. Het bestuur van de 
carnavalsstichting respecteert zijn 
beslissing en is Tony Vos zeer erkentelijk 
voor zijn inzet en inbreng in de 
afgelopen jaren. Tony heeft een cruciale 
rol gespeeld in de wederopbouw van 
carnaval in ons dorp. Ook een woord van 
dank aan lid van de raad Ludovic Bovee 
die na eenzelfde wederopbouwperiode 
heeft besloten carnaval in Fijnaart 
voortaan op een andere manier te 
beleven.

Vele handen maken licht werk
Veel vrijwilligers brengen onder het 
motto ‘ vele handen maken licht 
werk’ het elk jaar weer voor elkaar. 
Onze dank aan de verkeersregelaars, 

lotenverkopers, werkgroepen, 
sponsoren, bouwclubs, prins en raad is 
enorm. 

Verderop in deze krant vind je onze 
vacaturebank. Alhoewel we erg blij 
zijn met de vele mensen die ons al 
helpen, zoeken we nog steeds naar 
dorpsgenoten die wat bij willen 
dragen aan het carnaval. In de rol van 
helper, raadslid, organisator van een 
activiteit, lotenverkoper, klusjesman, 
verkeersregelaar, donateur of sponsor. 
In het bijzonder voor activiteiten voor 
de kinderen (de kinderochtend en de 
mini-optocht) kunnen we echt nog 
aanvullende hulp gebruiken. Laat 
onze kinderen ook meedoen en help 
een handje mee. Dus kun je wat tijd 
en energie maken, meld je aan via 
dekleibatsers@live.nl.
Je bent meer dan welkom! 

De laatste woorden van Tony Vos als Prins 
Toon dun Eerste bij de Vlegelverbranding
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Voorzitter 
Bram Koomans (57). 

Ik ben getrouwd met Monique 
en heb twee uitwonende 
dochters Marlon en Sanne en een 
thuiswonende zoon Daan. Sinds 
2000 woon ik in Fijnaart, daarvoor 
in Willemstad. In het dagelijks leven 
ben ik directeur/eigenaar van een 
transportbedrijf. Jarenlang heb ik 
deel mogen uitmaken van de Stadse 
Blaozers, een aansprekend muzikaal 
gezelschap. Ik zit in het bestuur van 
carnavalsstichting De Kleibatsers 
omdat ik streef naar een fantastisch 
feest voor alle leeftijden. Met ons 
motto dit jaar, Wa hedde gij nou 
aon? kun je alle kanten op. Of je nou 
een boerenkiel, een narrenpak , een 
clownspak aantrekt of een steek op 
je hoofd zet, het maakt allemaal 
niks uit! Wat wel belangrijk is met 
deze leutige dagen: de dagelijkse 
besognes even aan de kant zetten 
en tijd maken voor het mooiste feest 
van het jaar!

Penningmeester 
Annemarie Houbraken (47). 

Sinds 2007 woon ik met mijn man 
Michel en onze zonen Marijn en 
Jarno in Fijnaart. Oorspronkelijk kom 
ik uit Bergeijk en daar is het carnaval 
mij met de paplepel ingegeven. 
Door mijn werk als veredelaar 
bij Rijk Zwaan, ben ik in Fijnaart 
terecht gekomen. In zo’n gezellig 
dorp als Fijnaart, is het goed toeven 
gedurende de carnavalsdagen. En 
met het motto van dit jaar: ‘Wa 
hedde gij nou aon?’ kan iedereen, 
van bouwclub, tot de kinderen in de 
loopgroepen maar ook de ‘gewone’ 
carnavalsvierders helemaal losgaan! 
Trek iets leutigs uit je garderobe 
en sluit aan in één van de lange 
polonaises! 

Secretaris 
Ben Vos (53). 

Niet geboren, wel getogen in 
Fijnaart. Getrouwd met Lonneke 
en we wonen samen met onze 
kinderen Pleun, Fien en Kees 
sinds 2012 in Fijnaart. Daarvoor 
verder of minder verder weg. 
Alle jaren dat we niet in Fijnaart 
woonden hebben we nauwe sociale 
contacten onderhouden. Buiten de 
carnavalsperiode ben ik financieel 
directeur en mede-eigenaar van een 
logistieke onderneming. Daarnaast 
raadslid voor de VVD in de gemeente 
Moerdijk. Het belangrijkste van 
carnaval is dat het mensen bij elkaar 
brengt (en je soms wonderlijke 
verbindingen en samenwerkingen 
ziet) en ons allemaal even laat 
ontspannen & ontsnappen aan de 
werkelijkheid, net als een ski-trip/
aprés-ski of een weekendje weg. 
Maar voor carnaval hoef je niet ver 
te reizen, dat kan gewoon in ons 
eigen dorp!

carnavalsstichting de kleibatsers

In ut bestuur
N O G  E V E N  V O O R S T E L L E N



10

Vakkatuurebank
Carnavalsstichting de Kleibatsers zoekt voor de optochten tijdens 
carnaval 2020 in de periode 21 februari tot en met 25 februari:

verkeersregelaars (M/V)

Met name voor de Grote Kleigatse Optocht op zaterdag 22 
februari (van 13:00 tot 17:00) zijn er nog een aantal belangrijke 

vacante posities.
Als verkeersregelaar bent je mede-verantwoordelijk voor een 

veilige doorgang van de optocht en een goede doorstroming van 
het verkeer.

Jouw profiel: 
18 jaar of ouder 

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
Bij voorkeur in het bezit van een evenementenpas 

Wij bieden:
Gelegenheid tot behalen van verkeersregelaar-aanstelling 

(via e-learning, dit kost ongeveer 90 minuten)
Een verkeersregelaarsvest (in bruikleen) 

Beperkte werktijden in een leuke collegiale sfeer

Wanneer je wilt bijdragen aan een veilig en leutig feest in Fijnaart 
meld je dan aan via: optochtkleibatsers@outlook.com

 of bel Cees Lokers op 06-14 44 01 63.

Carnavalsstichting de Kleibatsers is vanwege succesvolle 
leutontwikkelingen en toenemende publieke belangstelling

 op zoek naar

vrijwilligers (M/V)

Carnaval in Fijnaart is nog steeds groeiende. Om blijvende groei mogelijk 
te maken verwelkomen de carnavalsstichting en haar vrijwilligers graag 

nieuwe mensen in ons midden. Als vrijwilliger draag je enthousiast 
bij aan de beleving van carnaval in ’t Kleigat met creativiteit, initiatief, 

ideeën en vooral inzet. 

Wij zoeken:
Lotenverkopers 

Werkgroepleden (invulling in overleg te bepalen)
Handige klussers
Sponsorwervers

Dranghekkenzetters en -ophalers

Wij bieden:
Veel voldoening

Gezelligheid en een informeel sociaal netwerk
Training-on-the-job

Een belangrijke rol binnen een groeiende organisatie
Beperkte werktijden

Belangstelling voor een van deze belangrijke functies? 
Reageer dan naar dekleibatsers@live.nl

Carnavalsstichting de Kleibatsers is vanwege buitengewone 
succesvolle leutontwikkelingen op zoek naar

RAADSLEDEN (M/V)
voor uitbreiding van het gevolg van Prins Basterino dun Eerste.

Als lid van de Raad draag je enthousiast bij aan de beleving van carnaval 
in het Kleigat. Je verbindt mensen uit verschillende groeperingen en 

komaf met elkaar door je aanwezigheid, amicale opstelling en glimlach

Jouw profiel:
- Enige ervaring of affiniteit met carnaval

- Vrolijke en optimistische inborst
- Representatief voorkomen en sociale vaardigheden

- Spreekt luid “Alaaf!” uit met duidelijke stem, zonder stotteren
- Participeert actief in de leut waaronder meezingen, polonaises en 

ludieke acties

Wij bieden:
- Geen salaris, vakantiegeld, 13e maand en/of lease auto

- Wel gezelligheid en een informeel sociaal netwerk
- Training-on-the-job

- Een belangrijke rol binnen een groeiende organisatie
- Beperkte werktijden 

Belangstelling voor deze interessante publieke functie? 
Reageer dan naar dekleibatsers@live.nl

Op het Leuke Liedjesfestival van Carnavalsstichting de Kleibatsers 
worden regelmatig nieuwe talenten ontdekt die een nationale 
doorbraak nabij zijn. De stichting blijft daarom op zoek naar:

zangtalenten (M/V)

Als deelnemer aan het gezelligste Liedjesfestival van het Kleigat 
draag je enthousiast bij aan de beleving van carnaval. Je vermaakt 

de mensen met je act en gezang.

Jouw profiel:
Affiniteit met entertainment of aandachtbehoevend

Stressbestendig (je wordt aanschouwd door een groot publiek)
Beide voeten op de grond (opdat je ook na je doorbraak carna- 

val viert in het Kleigat) behalve tijdens de polonaise
Duidelijk stemgeluid, hoeft niet mooi te zijn

Wij bieden:
Eeuwige roem

Een platencontract en wisselbokaal (alleen de winnaar)
Een gegraveerde glazen laars; de Kleibats (publieksprijs)

Verschillende podia tijdens carnaval om op te treden
Veel applaus

Meedoen met het gezellige Liedjesfestival? 
Mail dan naar dekleibatsers@live.nl
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Kleigats Koopwaar
K E I G A V E  H E B B E D I N G E N

Hang de vlag uit

Hang de vlag uit met carnaval! 
Met de officiële Kleigat vlag laat je 
zien dat je een echte Kleibatser bent 
en het carnaval een warm hart toe 
draagt! Bovendien ziet je woning er 
meteen feestelijk uit!

Afmeting: 150 x 100 cm
Prijs: 15 euro

Als carnavalsliefhebber wil je natuurlijk laten zien dat je een echte Kleibatser bent! Dat kan met onze Kleigat merchandise. 

Met de onderstaande keigave hebbedingen  kom je helemaal in de feeststemming, bovendien steun je er het Fenderts 

carnaval mee! Je kunt je bestelling mailen naar mediakleibatsers@outlook.com. Na betaling wordt de bestelling de week 

voor carnaval bij je thuis bezorgd! Je kunt het bedrag contant afrekenen of overmaken naar: 

NL91 RABO 0115 2087 12 tnv ‘CS De Kleibatsers’, onder vermelding van: Koopwaar  ‘uw naam + adres’

Of kom langs in de winkel van Wol van Moos waar u zelf meteen de Kleigatse Koopwaar kunt kopen en mee kunt nemen!

carnavalsstichting
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kleigat

voor op uw pakske

De exclusieve ‘Wa hedde gij nou 
aon?’ motto-button van carnaval 
2020 is in gelimiteerde oplage 
verkgrijgbaar. Een echt collectors 
item dus en de kers op de taart van 
je pakske!

Afmeting: 57 mm 
Prijs: 1,00 euro

Lekker warm 

Een gebreide carnavalssjaal van de 
Kleibatsers is niet alleen warm, maar 
ook lekker feestelijk! Natuurlijk 
kan deze echte Kleigat sjaal niet 
ontbreken in je kledingkast met al 
die optochten in ons dorp.

Afmeting: 140 x 17 cm
Prijs:10 euro

Kleigatse Loterij
M E J  F A N T A S T I S C H E  P R I J Z E N !

Wederom wordt de Grote Kleigatse Loterij georganiseerd! Door deelname aan deze loterij maak je niet 
alleen kans op mooie geldprijzen, je steunt hier bovendien ook  de organisatie van het carnavalsfeest mee! 
Voorafgaand aan carnaval kan je de lotenverkopers aan de deur verwachten. Heb je de lotenverkopers gemist?  
Geen punt! Gedurende het hele carnaval zijn er lotenverkopers actief bij de verschillende activiteiten. Je kunt 
natuurlijk ook een bestelling plaatsen via mediakleibatsers@outlook.com

Je maakt kans op de volgende fantastische prijzen: 1e prijs 444 euro, 2e prijs 333 euro, 3e prijs 222 euro.

Officiele trekking loterij tijdens het Vlegelcafé op dinsdagavond 25 februari om 11 over 9 (21.11 uur)



Tijdens de 
carnaval slaan 
wij het balletje 
even niet af... 
en ook een 
biertje niet!

De Fendertsmannen

wensen
alle

Kleibatsers
 een een

leutig Carnaval!!
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dun ellufdu van dun ellufdu
G o s p e l p o m p e r s  w i n n e n  w e d e r o m  h e t  L e u k e  L i e d j e s f e s t i v a l

Prins Basterino nieuwe prins van kleigat
Fijnaart heeft een gloednieuwe prins carnaval: Basterino 
van Hoof (42). Als Basterino dun Eerste zal hij zijn 
onderdanen leutig voorgaan tijdens het aankomende 
carnaval. In een afgeladen Graanbeurs werd onze 
nieuwe prins tijdens het Ellufdu van dun Ellufdu bal aan 
de enthousiaste Kleigatse bevolking gepresenteerd. 
Marco Dierks volgt Basterino op als ceremoniemeester. 

veel deelnemers
Traditiegetrouw begon de gezellige avond met het Leuke 
Liedjesfestival. Maar liefst tien –een recordaantal- 
getalenteerde zanggroepen beklommen onder 
aankondiging door secretaris Ben Vos het podium. De 
450 toeschouwers (de hoogste 11/11 opkomst ooit 
volgens penningmeesteres Annemarie Houbraken) 
vielen van de ene carnavaleske verrassing in de andere. 
Het motto 2020 “Wa hedde gij nou aon” bleek 
aangeslagen. Zowel in de uitdossing als de liederen 
kwam het motto naar voren. 
De fameuze Gospelpompers brachten eerst direct de 
sfeer erin met hun tophit van 2018. Nadien betraden de 
Kleibatsers de spotlights. Nar Cootje had in voorgaande 
weken al verschillende malen op bedenkelijke wijze de 
publiciteit gehaald. In een inmiddels volledig afgeleefd 
en gerafeld narrenpak bezong hij samen met de raad 
de teloorgang van zijn kostuum. De andere negen 
vocale ensembles deden vanzelfsprekend mee om de 
gezelligheid. 
De Stadse Blaozers brachten een nagenoeg zelf 
gecomponeerd lied met zeer toepasselijke lyrics.  
Behalve het voorval in herberg Dun Kopermolen 
in 1520 werd ook een ander ludiek kledingincident 
bezongen. Daarmee verdienden de Stadse Blaozers de 
prijs voor met meest Fendertse lied mee. De winnende 
Gospelpompers overtroffen hun vorige hit en zichzelf. 
Met een ongebruikelijke drieletterige woordkeuze en 
dito outfit verklaarden zij al zingend waarom het zo 
goed toeven is in Fijnaart:  in ut Kleigat stade nooit vur 
l*l!
Terug van een sabbatical: Blaos t ‘ um Op was gelukkig 
weer van de (feest)partij! Zij vermaakten het grote 
publiek tijdens de pauze.

droom in vervulling
Voorzitter Bram kroonde ter plekke Basterino van 
Hoof tot Prins Carnaval. Voor Basterino ging een lang 
gekoesterde droom in vervulling. Na in een vorig leven 
raadslid in de naburige Kleiknoestenstad te zijn geweest 
besteeg hij nu de leuttroon in het grote mondaine Kleigat. 
Ceremoniemeester Marco Dierks, Joop Hekkema, Ed 
Vermeulen, Raymond Woerlee, Tony Vos, Vrouwke 
Melanie en Nar Cootje vormen de hofhouding van onze 
nieuwe prins.
Na een leuthegemonie van drie jaar heeft Prins Toon dun 
Eerste in al zijn wijsheid besloten de carnavalsscepter 
door te geven en als eenvoudig raadslid verder te leven. 
Voorzitter Bram Koomans: Prins Toon was cruciaal voor 
de Kleibatsers 2.0. Wij zijn hem erg dankbaar voor wat 
hij het carnaval in ons dorp gebracht heeft.” 

DJ’s Grens&Loos namen na afloop van de formele 
plechtigheden direct het daverende voortouw. De ene 
carnavalshit na de andere meezingdeun schalden uit 
over het steeds gezelliger en massaal opgekomen 
publiek. Op de grens van zaterdag op zondag besteeg 
Veul Gère het podium. Hun overbekende aanstekelijke 
hits sloegen enorm aan. Een greep uit de avond: de 
Gròzzie van mèn Buurvrouw, Liever schuin erin dan 
recht d’r neffe, Speciaole Friekendèl, Solo en, bijzonder 
toepasselijk op het Kleigatse motto 2020, Wa trèkte oan! 
Jong of minder jong, eenieder genoot van de amicale, 
vrolijke sfeer.

De gospelpompers winnen ook het liedjesfestival van 2019!
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Interview met 

Prins basterino dun eerste
D U N  N I E U W E  P R I N S  V A N  ‘ T  K L E I G A T

Wie is prins Basterino?  
Ik ben Basterino van Hoof, 42 jaar oud en een geboren 
en getogen Fendertsman. Ik vermoed dat de mensen 
die hier al net zo lang wonen als ikzelf mij wel kennen. 
Mijn voornaam is best bijzonder en mijn helaas veel 
te vroeg overleden vader Sjaan was zeer bekend bij 
veel mensen in het dorp. Sinds een paar jaar ben ik 
ceremoniemeester in de raad van de Kleibatsers. Ik ben 
getrouwd met Marianne en samen hebben wij twee 
geweldige kinderen, Mathieu van 14 en Danique van 
11. 
Carnaval is mij echt met de paplepel ingegeven, vooral 
door mijn vader Sjaan. Hij was mede-oprichter van het 
carnaval in Oudemolen en hield zelf ook wel van een 
feestje. Zelf ben ik ook nog geruime tijd lid geweest van 
de raad van de Oudemolense Kleiknoesten tot dat aan 
die organisatie helaas een einde kwam. Om te kunnen 
feesten moet er natuurlijk ook gewerkt worden en dat 
doe ik als vrachtwagenmonteur bij DAF in Roosendaal. 
Mijn hobby is fietsen en dan bedoel ik de racefiets. Ik ga 
graag met de lokale fietsclub op pad op zondagochtend 
of in mijn eentje op zaterdag effe lekker een rondje; je 
hoofd leeg maken en genieten van al het moois om je 
heen. 

Waarom wilde je prins van het Kleigat worden?
Inmiddels ben ik drie jaar actief betrokken bij het 
carnaval in het Kleigat en het is ronduit geweldig. 
Eigenlijk had ik niet echt de ambitie om prins te worden 
maar stiekem kwam het verlangen wel naar boven 
borrelen. Dus toen wij ons verkiesbaar mochten stellen 
om de rol van prins in te vullen heb ik dat ook gedaan. 
Alleen had ik nooit verwacht dat ze mij zouden kiezen 
en nu ben ik dus uitgeroepen tot Prins Basterino dun 
Eerste. Daar ben ik supertrots op.

Eindelijk prins en wat nu?
Gelukkig heb ik het een en ander al af kunnen kijken 
van onze oude prins en dat is wel een groot voordeel. Ik 
kijk er vooral heel erg naar uit en heb er superveel zin 
in om er een geweldig carnaval van te maken met de 
raad en alle mensen die het carnaval in de Fendert een 
warm hart toe dragen. Ik wil vooral plezier uitstralen en 
dat kost normaal ook geen moeite. Dus geen zingende 
prins maar wel een lachende prins die graag meezingt 
met de rest van de feestvierders.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Voor mij -en velen zullen dat beamen- is dat toch je 
eigen gezondheid en die van de mensen om je heen. 
Dat klinkt behoorlijk cliché maar zo is het toch. Je hoopt 
allemaal zo lang mogelijk gezond te blijven en de een 
heeft daarin meer geluk dan de ander. Dus als ik vanaf 
deze positie iedereen een mooi gezond carnaval kan 
wensen dan doe ik dat graag. Een goede gezondheid 
is een belangrijk goed dus drink een lekker pilsje maar 
maak het niet te bont want een Fendertse stoeprand 
kan dan wel eens te hoog voor je zijn.

Wat verwacht je van het carnaval 2020? 
Hopelijk een mooie opkomst met veel feestvierders en 
mooie optochten in ons dorp. We hebben een goed 
gevuld programma voor zowel jong als oud, dus voor 
ieder wat wils.

Prins Basterino en (oud)prins Toon tijdens 11-11
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Wat wil jij bijdragen aan ons carnaval?
Ik wil proberen samen met de raad ook de jongere 
generatie bij het carnaval te betrekken. We hebben 
natuurlijk al een veel grotere opkomst dan voorgaande 
jaren. Maar als we het voor elkaar kunnen krijgen 
dat ook de jongere generatie met ideeën komt over 
hoe zij het carnaval willen zien, dan zou dat mooi 
zijn. Kijk naar de Gospelpompers die door deelname 
aan het liedjesfestival -zonder het volgens mij echt 
door te hebben- heel veel jonge mensen meenemen 
in hun enthousiasme. Zij zijn een voorbeeld voor de 
bovenbouw van de lagere school. We hebben jonge 
mensen nodig want die zijn de toekomst.

Wat moeten de lezers van deze krant echt weten?
We zoeken raadsleden want tot op heden zijn we een 
raadslid rijker en ook een armer en dat is erg jammer. 
We hopen oprecht dat er mensen zijn die misschien 
wel willen. Het is echt leuk en heus niet zo veeleisend 
als je denkt. Je bezoekt de scholen en als je wilt ook 
de mensen thuis of in het ziekenhuis. Het is altijd leuk 
om te weten dat waar je ook komt de mensen ook echt 
op je zitten te wachten en daarna een geweldig feestje 
bouwen. Je krijgt er ook veel waardering voor terug zal 
ik maar zeggen. Dus hopelijk werkt ons enthousiasme 
en helpt mijn vraag hier een beetje, want het zou toch 
leuk zijn om er 11 van te kunnen maken.

Welk advies heb je voor je onderdanen?
Blijf niet thuis! Er komt toch niks bijzonders op TV. En 
dan kun je maar beter naar een mooie optocht komen 
kijken. Of lekker warm in het café een drankje komen 
doen en gezellig met ons een polonaise lopen. Dan blijf 
je ook nog in beweging. Wat je aantrekt maakt zeker niet 
uit, al kom je in je zondagse kloffie of in je deurwerkpak. 
Als je maar leut hebt. Het allerbelangrijkste is dat we 
er met ons allen een groot feest van maken waar we 
naderhand weer lang over napraten in de Fendert: 
Carnaval 2020 was Grandioos!!!

PRINS Basterino DUN EERSTE
Basterino van Hoof

Prins van ‘t kleigat sinds 2020

De Prinsengalerij

Gedurende 11 jaar, van 1966 tot en met 1977, zwaaide 
Prins Malta I (Piet Nagtzaam) de scepter als Prins der 
Heijfendriekwartblouwe-zwingkaaiboeren.

Prins Toon dun Eerste, Tony Vos (‘19/’18/’17)
Prins Robert I, Robert Berghout(‘16/’15/’14)
Prins Driekus, Kees Koekkoek (‘13/08/’00) 
Prins Peejloof I, Robert Berghout (‘12)
Prins Kwast, Rob van Bakel (‘11)
Prins Peer I, Peter Kannekens (’10/’99/’96)
Prins Bolleke I, Hans Berghout (‘09/’02)
Prins Wil I, Wil Frijters (‘06/’91)
Prins Jacques I, Jacques van den Baard (‘05/’95/’95)
Prins Tetro I, Thijs Neelen (‘04/’94)
Prins Arie I, Arie Sonneveld (‘03)
Prins Dirk I, Dirk de Vos (’01/’85)
Prins Nilleke I, Jan Smit (‘98)
Prins Nico I, Nico Koomans van den Dries (‘97)
Prins Janus I, Ad Palings (‘93/’88)
Prins Jan I, Jan Kanters (‘92)
Prins Kobus I, Ko Mangelaars (‘89)
Prins Hannes I, Jan van der Stap (‘87)
Prins Tien I, Martien Bosters (‘86)
Prins Casper, Casper Hut (‘84)
Prins Nil I, Cees van Hoof (‘83)
Prins Leo I, Leo van Ham (‘82)
Prins Pol I, Pauw Wagemakers (‘81)
Prins Kneel II, Cees van Hoof (‘80)
Prins Sjors I, Jos Boot (‘79)
Prins Kneel I, Cees Vos (‘78)



Garage
Hollander
www.autofirst-garage-hollander.nl





20

Cootje, Marco Bechtum  

Ik ben Cootje, de nar van het 
hele stel en ben 40 jaar jong. 
Jullie zijn wat mij betreft nog 
lang niet van me af. Natuurlijk 
ben ik er dit jaar ook weer bij, 
hoewel de start van mijn 4e 
carnavalsjaar niet helemaal 
soepel verliep. Maar zoals 
beloofd: ik zal nooit meer 
bier drinken en mezelf soort 
van gedragen. Samen met 
iedereen, maar vooral met de 
kleine Kleibatsers, gaan we 
weer een paar dagen hossen, 
springen en vooral veel lol 
maken en gaan we er weer 
een stuiterend carnaval van 
maken! Maar dan op cola...

tony vos

Mijn naam is Tony Vos, ik heb 
het grote voorrecht gehad 
om vanaf 2017 tot en met 
2019 Prins van het Kleigat te 
zijn geweest. Ik heb een lieve 
dochter Puck en ze heeft ook 
de eer mogen hebben om in 
2018 en 2019 Jeugdprinses 
van de Kennedyschool 
te zijn. Ik ben sinds 1973 
woonachtig in Fijnaart, al 
heb ik wel tussendoor in 
Heijningen, Parijs en Londen 
gewoond. Ik heb een hele 
leuke afwisselende (en 
onregelmatige) baan in de 
luchtvaart, gelukkig kan ik 
dit jaar weer tijd maken 
om bij het Kleigats carnaval 
aanwezig te kunnen zijn als 
raadslid. Hopelijk kom ik 
dit jaar weer vele trouwe 
carnavalsvierders tegen in 
ons mooie Kleigat.

Marco Dierks

Hallo Kleibatsers, leutig 
dat ik jullie als kersverse 
ceremoniemeester mag 
begroeten vanaf deze plek. 
Ik ben 4x11 jaren jong, 
getrouwd met Anika en heb 
twee zonen Lars en Luc. 
Ben geboren en getogen in 
de Fendert en woon alweer 
voor het 10e jaar aan de 
Nieuwe Molen. Natuurlijk 
doen we het met zijn allen. 
Aan de voorbereidingen en 
enthousiasme van iedereen 
zal het niet liggen. Mijn 
visie op carnaval is dat we 
voor, met en onder elkaar er 
een mooi feest van maken: 
groot, klein, dik, dun, arm, 
rijk, jong of oud. We zijn 
allemaal hetzelfde en willen 
vooral met carnaval maar 
één ding en dat is een mooi 
en groot feest bouwen. Dus 
Kleibatsers tot aankomend 
carnaval, houdoe!

Ed Vermeulen

Hoi, ik ben Ed Vermeulen en 
52 jaar gek. Heb 3 dochters  
waarvan de jongste bij mij 
woont. Ook ben ik de trotse 
opa van een kleindochter. 
Oorspronkelijk kom ik uit 
Dordrecht waar ik vier jaar 
in de Raad heb gezeten en 
genoten. Dat doe ik hier 
in het Kleigat ook. Ik woon 
inmiddels zeven jaar naar 
mijn zin in het Kleigat. 
Heerlijk genietend van mijn 
vrije leven. Met carnaval 
maak je veel contacten 
en dat is geweldig, al die 
vriendelijke feestgangers!
Ik kijk uit naar de grote optocht 
maar ook naar het feestje  
in het verzorgingstehuis. 
Dus Fendert: feestneus op 
en genieten. 3x Alaaf voor 
Fijnaart & Heiningen!

UT GeVolg van
H E T  F E E S T  K A N  B E G I N N E N
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Raymond Woerlee

Ik ben Raymond Woerlee, 
getrouwd en we hebben 
samen 3 kinderen. Daor ebbe 
we oonse haanden vol aon. 
Zoals je ziet wordt dankzij de 
Kleibatsers mijn Brabantse 
woordenschat met het jaar 
beter. Alleen de spelling blijft 
nog een beetje achter. Sinds 
vijf jaar woonachtig in het 
centrum van Fijnaart maar 
kwam daarvoor al naar de 
optocht in het Kleigat kijken. 
Het is de laatste jaren wel 
een stuk gezelliger geworden 
vind ik. Hopelijk ben jij dit 
jaar ook van de partij! 

prins BASTERINO DUN EERSTE
W A N T  W I J  Z I J N  B I N N E N !

Vrouwke melanie

Hallo lieve Kleibatsers, wat 
heb ik vorig jaar genoten van 
mijn eerste carnaval in het 
Kleigat. Grandioos! Ik heb er 
geen andere woorden voor. 
Eigenlijk kan ik iedere dag 
wel noemen & roemen maar 
dat ga ik niet doen. Maar wat 
ik echt geweldig vond was 
de grote optocht. Wat een 
enorme opkomst voor de 
optocht in een eigenlijk klein 
dorp. Is dat niet fantastisch! 
We gaan er weer een mooi 
feestje van maken met de 
nieuwe prins Basterino. Dat 
gaat zeker helemaal goed 
komen, ik heb er het volle 
vertrouwen in! 

Joop Hekkema

Beste Kleibatsers, mijn 
naam is Joop Hekkema. 
Ik ben gelukkig getrouwd 
met Anita Verhaart; een 
echte Fendertse! Samen 
hebben we vijf kinderen. 
Onze jongste zoon Jorn was 
jeugdprins in 2018. Zodoende 
ben ik de Kleibatsers beter 
gaan kennen en raakte erg 
enthousiast. Daarom zet ik 
ook mijn schouders onder 
het carnaval in het Kleigat! Ik 
vier al 20 jaar carnaval in de 
Fendert en heb verder veel 
praktijkervaring opgedaan 
als lid van BC de Coole Club.

vakkatuure

Carnavalsstichting de 
Kleibatsers is vanwege 
buitengewone succesvolle 
leutontwikkelingen op zoek 
naar raadsleden (M/V)
voor uitbreiding van het 
gevolg van Prins Basterino 
dun Eerste. Als lid van de 
Raad draag je enthousiast bij 
aan de beleving van carna-
val in het Kleigat. Je verbindt 
mensen uit verschillende 
groeperingen en komaf met 
elkaar door je aanwezigheid, 
amicale opstelling en glim-
lach
Sta jij hier volgend jaar?
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Jaarlijks maken wij 2 miljoen ton afval voor 95% geschikt voor hergebruik. Afval dat 
voorkomt uit onze welvaart. Met 220 collega’s verwerken wij 24/7 veilig en verant-
woord verontreinigde grond, verpakt chemisch afval, oliehoudend slib, afvalwater en 
scheepsafval. Met innovatieve verwerkingsprocessen voorzien we voor 75% in eigen 
energiebehoeften. Alles voor een opgeruimde wereld!

Ook qua kennis en kunde zijn we zelfvoorzienend. De procesinstallaties zijn namelijk zelf 
ontworpen en gebouwd. We hebben veel verschillende expertises in huis: van procestech-
nologen tot software engineers, van operators tot veiligheidskundigen. Ook beschikken 
we over een eigen laboratorium en bedrijfsschool. En we blijven groeien en bouwen….

Ben jij onze nieuwe collega?

Bouw aan jouw toekomst 
én de onze! 

Join us!
Onze mensen zijn trots, tevreden en trouw. Het verloop is met 6% laag, 80% is langer dan 
5 jaar in dienst en 95% heeft een vast contract. De betrokkenheid en vakbekwaamheid 
van onze mensen maken het verschil. Zonder ATM’ers immers geen ATM. Wij waarderen ze 
en stimuleren hun talenten. Onze arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden zijn 
royaal. En we zijn sociaal. Kortom: voor de ATM’ers wordt goed gezorgd!

Meebouwen?
Bekijk onze actuele vacatures, vraag naar jouw toekomstmogelijkheden en solliciteer!
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Al ruim 30 jaar
uw mobiliteitspartner!

Steenpad 9 • 4797 SG Willemstad • Tel.: 0168 47 34 35 

www.dueren.nl

• Wij werken met alle merken, nieuw én gebruikt.

• Service & onderhoud, ook lease auto's van

 alle maatschappijen.

• KIA service dealer.

 
Wanneer je als bedrijf advies 

nodig hebt, om een en ander aan 
te kleden … 

	

www.therightadvice.nl 

Wij wensen alle Kleibatsers          
een leutig Carnaval !	

Wen’s Fotografie, altijd naar Wens!

T 06 23 39 49 23  M mail@wensfotografie.nl  W www.wensfotografie.nl

Uw pand ook strak in ‘t pak? 
Bel dan: 0168-462899.

Afspraak maken?
Online via dokkappers.nl
of 0168 47 26 19
Openingstijden:
ma gesloten
di / wo 08:30 - 17:30
do / vr 08:30 - 20:00
za 08:00 - 15:00
Raadhuisstraat 12 - Willemstad
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DE JEUGd raod
D E  P R I N S E N  E N  P R I N S E S S E N

V A N  U T  K L E I G A T
Op de Kennedyschool en OBS de Springplank zijn natuurlijk weer de jaarlijkse verkiezingen voor jeugdprins en 

jeugdprinses gehouden. Veel kinderen solliciteren naar de leutigste jeugdfunctie van Fijnaart. 

De gekozenen hebben de grote eer om het plezier van dichtbij mee te maken. Zo vaak als ze willen mogen zij met prins 

Basterino dun Eerste en zijn vrolijke hofhouding op stap en natuurlijk dit jaar meerijden op de Grote Prinsenwagen! 

En wa hedde dun jeugdprinse en dun jeugdprinsesse nou aon?

Prinses LUNA
Hallo allemaal, mijn naam is Luna Braat en ik ben 12 
jaar oud en zit in groep 8 van OBS de Springplank. Ik wil 
graag prinses carnaval worden, omdat ik heel erg van 
hossen en feesten houd. Ook het verkleden met carnaval 
is ontzettend leuk. Niet vergeten dat ik natuurlijk 
de gezelligheid met iedereen samen superleuk vind, 
juist met carnaval! Ik kijk er echt naar uit om dit jaar 
jeugdprinses te zijn en met activiteiten mee te doen!

Prins PIERrE
Hallo, ik ben Pierre Kannekens en ik ben 11 jaar oud en 
zit op OBS de Springplank. Ik wil graag prins worden, 
omdat ik vroeger ook al prins was samen met mijn 
opa. Wat ik leuk vind aan carnaval is dat ik feesten leuk 
vind, de muziek is gezellig en dansen en gek doen kan ik 
ook goed! Ik bouw ook ieder jaar een carnavalswagen, 
want ik zit in bc de Minibouwers. Ik heb ontzettend veel 
zin in de carnaval en prins zijn lijkt me een super leuke 
ervaring!

PRINSES FELINE
Ik ben Feline de Buck van de Kennedyschool, ik zit in 
groep 8 en ben 12 jaar. Ik ben dit jaar uitgekozen tot 
jeugdprinses en vind het heel erg leuk. We gaan er samen 
met de raad en Prins Basterino dun Eerste een leuke 
carnaval van maken!

PRINS JAIMIN
Ik ben Jaimin van den Baard van de Kennedyschool. Zit 
in groep 8 en ben 13 jaar. Ik ben dit jaar uitgekozen tot 
jeugdprins. Ik vind het heel leuk dat ik ben uitgekozen. Ik 
wens jullie een fijne carnaval!

OBS de Springplank de Kennedyschool



Scheeps- en interieurbouw      Woningbouw
Voor nieuw en/of reparatie      Verbouwen of renovatie van
Interieur         Keukens
Teak dek         Badkamers
Meubels op maat        Pannendak
Winkel interieur        Bitumen dakbedekking
Lijsten maken        Kozijnen repareren of nieuw

Vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan!
Voor meer informatie over scheepsbouw neemt u contact op met:
Robert Berghout via: 06 23752805
Voor meer informatie over woningbouw neemt u contact op met:
Hans Berghout via: 0168 462489 / 06 20441189
www.berghoutonderhoudgroep.nl / info@berghoutonderhoudgroep.nl
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Oudemolensedijk 9 Fijnaart      Van Beethovenlaan 9 Roosendaal
www.slijterijvandermaas.nl

Fre, Janny en Deborah Polak
Molenstraat 51, 4793 EE Fijnaart

Tel: 0168-462515

Vrijdag 21 Februari
Opstartavond m.m.v. DJ Jerome aanvang 20.30 uur 
Zaterdag 22 Februari
Om 12.00 uur geopend
Grote Optocht kijken met aansluitend Carnavalsbal
m.m.v DJ Da Noot
Zondag 23 Februari
Om 14.00 geopend
Vanaf 15.00 uur Carnavalsbal met Minikapellenfestival
m.m.v. Ut Overschotje en DJ Da Noot
Maandag 24 Februari
Om 14.00 uur geopend
Vanaf 15.00 uur Kindercarnaval
Vanaf 20.30 uur Kielenbal m.m.v. DJ Da Noot 
Dinsdag 25 Februari
Om 13.00 uur geopend
Mini Optocht kijken vanaf 14.00 uur
Vanaf 20.30 uur Leste Rondjes Bal met m.m.v. DJ Da Noot 
Woendag 26 Februari
Om 14.00 uur geopend
Haring Happen m.m.v. DJ Da Noot

Wa Hedde GijNou Aon?
Tijdens Carnaval op alle dagen
Overheerlijke friet en snacks!

Tot Straks!
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zaterdag 22 februari

De grote kleigatse optocht

Aankomst van de grote wagens
Al in de ochtend komen de grote praalwagens uit 
verschillende omliggende dorpen (Oude Molen, 
Stampersgat, Standdaarbuiten, Kruisland, Dinteloord, 
et cetera) aangereden. Zij verzamelen op het terrein 
van Rijk Zwaan aan de 1e Kruisweg om daar veilig hun 
creatie op te bouwen. Daarna rijden de grote wagens 
via de 1e Kruisweg, Langeweg, Wilhelminastraat, de 
gehele Kerkring, Korte Kerkstraat naar de Voorstraat. 
Een dringend verzoek aan de bewoners om de 
hiervoor genoemde straten vrij te houden van auto’s 
opdat een goede doorgang mogelijk is!

12:00 opstellen deelnemers
en wagens kijken
De Voorstraat is het startpunt van de grote Kleigatse 
Optocht. Omwille van de veiligheid is de Voorstraat 
vanaf 8.00 afgesloten voor alle verkeer. In de loop van 
de ochtend is er al gezellige muziek over de gehele 
Voorstraat. 
Om 12.00 begint het opstellen van alle deelnemers 
in een vooraf bepaalde volgorde. Je bent van harte 
uitgenodigde om op je gemak tussen de grote wagens, 
kleine wagens, grote groepen, kleine groepen en 
enkelingen door te lopen en de carnavaleske pracht, 
praal en klederdrachten te bewonderen. Het is echt 
de moeite waard om van dichtbij en rustig de grootse, 
wonderlijke en magisch mooie wagens te bestuderen. 

12:49 Prins basterino krijgt de sleutel
Dan volgt om exact elf voor een het officiële 
hoogtepunt (er zijn namelijk ook andere 
hoogtepunten) van het Kleigats carnaval op het 
bordes van WG Makelaars op de Voorstraat. Een 
afgevaardigde van het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Moerdijk zal de grote 
zware sleutel van het Kleigat overhandigen aan prins 
Basterino dun Eerste. Onze kersverse prins is vanaf dat 
moment de alleenheerser van het Kleigat. 

13:00 Ophangen Jan de Vlegel
Nadat prins Basterino dun Eerste zijn onderdanen 
kort heeft toegesproken en de winnaar van de 
tekenwedstrijd bekend heeft gemaakt, wordt onder 
toeziend oog van alle Kleigatters, de jeugdprinsen, 
de jeugdprinsessen, prins Basterino, zijn nar, vrouwke 
Melanie en het gevolg Jan de Vlegel opgehangen. 
Vanaf grote hoogte overziet Jan tijdens carnaval de 
gehele Voorstraat.

Onze grote optocht wordt steeds groter en mooier! Met het motto ‘Wa hedde gij nou aon’ 
dit jaar natuurlijk veel carnavalesk uitgedoste deelnemers én vrolijk verklede toeschouwers. 

Welk Kleibatsertje teken of knutselt de mooiste 
nar? Zo groot, in de kleuren, op de manier en zo 
mooi als je wilt. Nu zijn de meeste narren niet 
zo mooi, maar onze eigen Nar Cootje wel! Dus 
pak papier, stiften, kleurpotloden en/of kleurige 
stukken papier en maak een fraaie afbeelding van 
een nar. Natuurlijk mag je Nar Cootje als voorbeeld 
gebruiken, dat hoeft echter niet. 
Lever je creatie uiterlijk donderdag 20 februari 
in bij Wol van Moos op de Voorstraat. Mocht de 
winkel niet open zijn, dan stop je hem gewoon 
in de brievenbus. Zet er wel duidelijk je naam, 
telefoonnummer en leeftijd op. 
Prins Basterino dun Eerste en Nar Cootje maken 
hoogstpersoonlijk tijdens de sleuteloverdracht de 
winnaar van deze “narrige”  tekenwedstrijd bekend. 
Kom dus zaterdag 22 februari om 12.49 naar de 
Voorstraat. De jeugdige winnaar of winnares 
ontvangt van onze prins een heuse Topshopper 
cadeaubon met een bijzonder vrolijke rood-witte 
Kleibatsers sjaal (lekker warm!)

tekenwedstrijd
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13:11 start grote Kleigatse optocht
Om elf over een geeft onze nieuwe prins Basterino het 
startsein van de grote leutstoet. Vanaf het prinselijk 
bordes worden alle deelnemers door het bestuur kort 
gepresenteerd aan het publiek.

Vanaf de Voorstraat draaien dan alle deelnemers een 
voor een de Molenstraat op. 

Vriendelijk verzoek aan autobezitters
Gelieve zaterdag de straten waarlangs de grote 
optocht wordt verreden vrij van auto’s te houden 
zodat de grote wagens ruim kunnen passeren. In het 
bijzonder de Vermeerstraat, deze is voor de grote 
wagens een lastige hindernis. De volledige route van 
de grote optocht is te vinden op een andere plaats in 
deze krant.

17:00 prinselijke prijsuitreiking
Om 16.30, voorafgaand aan de prijsuitreiking, spelen 
de Stadse Blaozers het dak van de Graanbeurs eraf. 
Nadat de punten van de jury zijn verzameld en 
opgeteld rijkt prins Basterino de prijzen uit aan de 
deelnemers. Dit is een goedbezocht en supergezellig 
ander hoogtepunt van de dag. Komt allen kijken wie 
de mooie prijzen in de wacht slepen!

publieksprijs

Stem mee op de mooiste wagen van het Kleigat! 

Jij beslist wie er naar huis gaat met de publieksprijs!

 Stuur een SMS* naar 06-3818 1424 met :

#deelnemerscode;  (bijvoorbeeld #A)
*SMS wordt automatisch geregistreerd en is kostenloos. Stemmen kan 

vanaf aanvang grote optocht tot half uur na einde optocht.

sponsoren grote optocht

1e prijs grote wagens 2e prijs grote wagensPublieksprijs

Het motto 2020 komt voort uit de geschiedenis van ons geliefde dorp. Daarvoor moeten we wel 500 jaar 
terug in de geschiedenis. In die tijd behoorde Fijnaart (Finre) toe aan het Markiezaat van Bergen op Zoom 
en werd bestuurd door regentes Jacqueline (in het Nederlands: Jacoba) de Croy. Jawel, de Vrouwe Jacob van 
de karakteristieke Fijnaartse straat. Jacoba was de weduwe van Anton van Glymes, de kleinzoon van Jan van 
Glymes. Ook Jan heeft een ‘eigen’ straat in Fijnaart. 
Vrouwe Jacob reisde 22 februari 1520 af naar Finre om zich aldaar aan haar bestuurstaken te wijden en wat 
opcenten te beuren. Eenmaal gearriveerd, wilde Jacoba zich opfrissen in haar kamer in herberg de Kopermolen. 
Bij binnenkomst trof zij tot haar grote verbazing de veldwachter aan in haar vertrek. Ontzet en verrast hief 
Vrouwe Jacoba haar handen ten hemel en riep uit “Wa hedde gij nou aon?”. 
Helaas, de historische archieven zijn door de tand des tijds aangetast en verder onleesbaar. Zullen we ooit 
weten hoe de veldwachter zich 500 jaar geleden zich had uitgedost?  Laat je carnavalsfantasie de vrije loop en 
verras je familie en vrienden met carnaval “meej wadde gij aon hed”!

wa hedde gij nou aon?
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De winnende grote wagen van B.C. De Boerkes in de optocht van 2019

Prijzen Circus
Natuurlijk doet iedereen in eerste instantie mee vanwege 
de leut. Ter aanmoediging en enige compensatie in de 
kosten zijn er behalve prachtige bekers ook geldprijzen 
te verdienen:

Categorie           1      2     3     startgeld*
Grote wagens  € 444 € 333 € 222 € 99
Middel grote wagens € 333 € 222 € 111 € 99
Kleine wagens  € 222 € 166 € 111 € 33
Grote groepen  € 222 € 166 € 111 € 33
Kleine groepen € 55 € 44 € 33 € 22
Individuen  € 44 € 33 € 22 € 22
Publieksprijs  € 111

De plaatsen 1 tot en met 3 ontvangen naast het 
geldbedrag een schitterende grote gave glimmende 
beker. Echt een hebbeding! 

*Voor de plaatsen 1, 2 en 3 maakt het startgeld 
onderdeel uit van het prijzengeld. Het startgeld is een 
vergoeding aan elke deelnemer c.q. groep als bijdrage 
in de kosten vermits de deelnemer tenminste 50% van 
het maximaal te behalen aantal punten heeft behaald.

voor de Deelnemers
Meedoen
Wil je ook meedoen met de grote Kleigatse optocht, 
stuur dan een mail naar dekleibatsers@live.nl. 
Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 13 februari.

Jury
Alle deelnemers aan de optocht worden beoordeeld 
door een ervaren en vakkundige jury. Deze geheime 
commissie kent incognito alle deelnemers op 
verschillende plaatsen langs de route punten toe op de 
volgende criteria: 

• Fenderts idee of motto
• Uitwerking van het idee of motto
• Afwerking van wagen, kleding, attributen en dergelijke
• Beweging van deelnemers (doen ze gezellig mee) 
alsmede van de wagen (bewegende delen), attributen 
en dergelijke
• Carnavalesk gehalte

Daarnaast is er een publieksprijs. Alle toeschouwers 
van de optocht kunnen per gratis SMS op 06-3818 1424 
hun voorkeursstem uitbrengen op hun allermooiste, 
allerleutigste wagen of groep. Zie het pamflet elders in 
deze krant.
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Onze prins komt graag bij de mensen thuis!
B e n  j e  z i e k  o f  b e n  j e  n e t  g e b o r e n ?  V i n d  j e  h e t  l e u t i g  d a t  p r i n s  B a s t e r i n o 

d u n  E e r s t e  i n  h o o g s t - e i g e n  p e r s o o n  e v e n  b i j  j e  l a n g s  k o m t  m e t  e e n 

v r i e n d e l i j k  w o o r d j e  e n  e e n  p r e s e n t j e ?

Een persoonlijk bezoekje van onze prins
Over een aantal weken barst het carnaval weer los in 
het Kleigat. Feesten met carnaval is echter niet voor 
iedereen zo vanzelfsprekend. Denk hierbij aan mensen 
die slecht ter been zijn. Of mensen die (ernstig) ziek 
zijn en het leuk vinden een praatje met prins Basterino 
dun Eerste te maken. Maar ook de pasgeboren 
Kleigatters die graag met onze nieuwe prins op de foto 
gaan! Prins Basterino dun Eerste komt graag even bij 
thuis of in het verpleeg- of ziekenhuis.

Wat en wanneer?
Een bezoek van prins Basterino dun Eerste duurt 
ongeveer 15 minuten. Wij zullen altijd voorafgaand 
aan het bezoek nogmaals navragen of de visite van de 
prins op dat moment gelegen komt. 
De geplande bezoekdata zijn woensdag 19 en/of 

donderdag 20 februari. Meld jezelf of iemand anders 
aan voor zondag 16 februari op bezoekvandeprins@
gmail.com

Hoe werkt het?
Meld jezelf of iemand die het leuk vind aan via email 
of een briefje: carnavalsstichting de Kleibatsers, 
Zwemstraat 4, 4793DE Fijnaart. Vermeld hierbij naam, 
telefoonnummer en adres gegevens. Als je iemand 
aanmeld, vermeld dan ook naam, telefoonnummer 
en het adres waar de te bezoeken persoon woont 
of verblijft. Vervolgens maken we telefonisch of via 
email een afspraak over datum en tijdstip waarop 
het bezoek plaatsvindt. Kan de degene om welke 
reden dan ook zelf geen afspraak maken, dan kan dit 
natuurlijk ook via de contactpersoon die te bezoeken 
Kleigatter heeft aangemeld.

Contactgegevens
Naam Groep:

Naam Deelnemer(s):

Adres contactpersoon:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoon :

Neemt deel in de categorie*
Enkeling

Loopgroep 

Zelfbouw wagen door alleen de kinderen gebouwd

Wagen (met/door ouders gebouwd)

Dit formulier graag invullen, inscannen en sturen naar      conny@cjm-horst.nl

Na inschrijving krijgt u de nodige informatie via email toegestuurd

CARNAVALSSTICHTING DE KLEIBATSERS
inschrijfformulier mini-optocht 2020

Beschrijving 
bouwclub/wagen + 
motto  tbv het voorstellen 
van de deelnemers         

*Achter de keuze een X zetten svp

Deelnemersnr.

Voert eigen muziek/geluid: ja/nee

In te vullen door 
Kleibatsers

De optocht zal om 14.30 vertrekken vanaf de Molenstraat (P Topshopper/Family).

Of afgeven/in de brievenbus gooien bij Specht 20, 4793 HN Fijnaart

Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag  21 februari 2020
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OP Z’N EIGEN PRINSENWAGEN

Wagenbouwkunde
W I E  D E  J E U G D  H E E F T. . .

Tijdens een activiteit van de instuif is de organisatie normaal gesproken verantwoordelijk voor uw kind(eren), van 19.00 – 20.30 uur.  
Dit geldt NIET op de carnavalsavond van de Instuif. U bent de gehele avond zelf verantwoordelijk voor uw kind(eren).  
Wij vertrouwen op uw begrip. 
 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Tijdens een activiteit van de instuif is de organisatie normaal gesproken verantwoordelijk voor uw kind(eren), van 19.00 – 20.30 uur.  
Dit geldt NIET op de carnavalsavond van de Instuif. U bent de gehele avond zelf verantwoordelijk voor uw kind(eren).  
Wij vertrouwen op uw begrip. 
 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Rekenen, taal en topografie zijn 
natuurlijk heel belangrijke vakken voor de 
bovenbouw leerlingen basisschool. Wat 
de Kleibatsers betreft komt daar voortaan 
nog een vak bij: wagenbouwkunde! De 
Fijnaartse en Heijningse kinderen moeten 
natuurlijk niet alleen kunnen uitrekenen 
het aantal dagen dat carnaval voor Pasen 
valt. En niet alleen weten hoe je Kleigat 
schrijft en waar het Kleigat ligt. Maar ook 
hoe je een echte carnavalswagen bouwt. 
Dat is van belang voor de mini-optocht 
2020 en voor de grote optocht in 2030! 

Vrijdag 17 januari verzorgden 
carnavalswagenbouwprofessoren Pieter 
Deijkers en Johan Keijzer een opleiding 
carnavalswagenbouwkunde voor de 
groepen 5 t/m 8 op de Kennedyschool en 
OBS de Springplank, de groepen 4 t/m 
8 op het Kompas en voor een groepje 
enthousiastelingen van de Julianaschool. 
Over hoe een bouwclubje klein begint en 
hoe het stapje voor stapje uitgroeit tot een 
steeds grotere en mooiere praalwagen. 

Het bouwproces vanaf de eerste schetsjes, 
via bouwtekeningen en miniatuurmodel 
tot definitieve bouwtekeningen van alle 
kanten en op schaal. En natuurlijk het 
bouwen zelf! Vanzelfsprekend besteden 
bouwclubs veel aandacht voor een stevige 
en veilige constructie, voor zichzelf en de 
toeschouwers.

De kinderen bleken erg leergierig en 
vuurden tal van vragen af op de docenten. 
Zoals: hoe verzin je een nieuwe wagen 
bij een motto? Hoe past zo’n grote 
wagen in een schuur? Hoe laat je de 
poppen bewegen, Wat kost zo’n grote 
praalwagen? Is er veel strijd met andere 
bouwclubs? Wat gebeurt er met een 
wagen na carnaval? En nog veel meer 
vingers in de lucht met prangende 
bouwvragen.

De lessen bleken interessant en 
motiverend voor de jonge Kleibatsers. 
De Dijkrakkers vinden zelf hun Foodtruck 
(carnaval 2019) tot op heden de best 

gelukte wagen ooit. Pieter en Johan 
onthulden in vertrouwen het idee van BC 
de Dijkrakkers voor de optocht 2020. Het 
wordt een heel bijzondere verkleedpartij. 
Wil jij precies weten hoe/waarmee de 
Dijkrakkers meerijden in de grote Kleigatse 
optocht 2020? Vraag het aan kinderen uit 
groep 4, 5, 6, 7 of 8…

Volop vragen op Basisschool de Springplank
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OP Z’N EIGEN PRINSENWAGEN

5 JAOR COOLECLUB LAMPION OPTOCHT

ANWB IN DE GROTE OPTOCHT

De gevoelige plaot
K I E K J E S  V A N  V E U R I G  J A O R

3 KLEINE TUINKABOUTERS...
B.C. DE VOLLIES IN DE OPTOCHTMEJ Z’N ALLE OP ‘T BORDES

FEEST MET NAR COOTJE SCHOLEN OPTOCHT
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Achter de  kleibatsers schermen 

H O E  Z I E T  D E  K L E I B A T S E R S  O R G A N I S A T I E  E R  U I T

Het Fijnaartse carnaval kan alleen maar plaatsvinden 
dankzij onze vele vrijwilligers. Onder het credo ‘vele handen 
maken licht werk’ zijn elkaar jaar tientallen vrijwilligers op 
een leutige manier met elkaar aan de slag. De Kleibatsers 
werken met zogeheten Werkgroepen en Trekkers. Een 
Trekker is de aanvoerder van de Werkgroep. De Trekker 
onderhoudt ook de contacten met het bestuur en de andere 
Trekkers. 

En die Trekker is natuurlijk niet alleen! Die werkt nauw samen 
met de andere vrijwilligers in zijn of haar Werkgroep. De 
Werkgroepen organiseren naar eigen inzicht en met eigen 
ideeën & initiatieven de verschillende carnavalsactiviteiten 
in de Fendert. De werkgroep gaat aan de slag met een 
door henzelf gekozen programma onderdeel, bijvoorbeeld 
het tienerbal, de kindermorgen of de mini-optocht. De 
werkgroep bedenkt zelf de inhoud van het programma, regelt 
de benodigdheden, organiseert eventuele optredens, maakt 
afspraken met leveranciers en lokale (horeca) ondernemers, 
et cetera. Waar nodig steken andere werkgroepen een 
helpende hand toe en/of denken even mee. Hiermee wordt 
het draagvlak voor de beleving en organisatie van carnaval 
verder verbreed. En tegelijkertijd de tijdsbelasting door veel 
mensen gedeeld. Het bestuur levert het benodigde budget 
en indien gevraagd (en heel soms ongevraagd) advies. 

de kleibatsers werkgroepen

Ellufdu van dun Ellufdu
Deze werkgroep organiseert de start van het carnavalsseizoen 
op of rond 11 november met het Leuke Liedjesfestival, de 
prachtige prinspresentatie en het aansluitende bal. Saskia 
is de trekker van deze werkgroep waarin ze dit jaar werd 
bijgestaan door Johan Keijzer, Arjan Magielse, Mark van 
Vlimmeren, Henk Westerink en het Kleibatsers bestuur. 

Kleigatse Loterij
Het is niet anders: geen geld geen carnaval. Kindermorgen, 
seniorenmiddag, mini-optocht, grote optocht, et cetera zijn 
anders niet mogelijk. Een belangrijk deel van het budget 
van de carnavalsstichting komt van de opbrengst van de 
Grote Kleigatse Loterij. Monique van Eekelen en Annemarie 
Houbraken zijn de drijvende kracht achter de leutigste loterij 
van het dorp met de grootste geldprijzen. En natuurlijk 
de vele vrijwilligers die ieder een paar straten voor hun 

rekening nemen om in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en 
de buitengebieden huis-aan-huis de loten te verkopen. Koop 
een lot beste mensen: je kunt er een lekker geldbedrag mee 
winnen en je steunt de carnavalsstichting. Monique komt 
graag in contact met nieuwe lotenverkopers voor deze 
belangrijke financieringsbron!

Vrouwkusbal
Een leuke carnavalsavond voor de dames van Fijnaart. 
De carnavalseditie van ladies night heet in het Kleigat 
Vrouwkusbal. Een avondje volop bitterballen, lol, leut, 
roddelen, goede muziek en spetterende optredens! 
Maar zonder (dronken) mannen. Uiteraard nippen onze 
vrouwkes zelf wel een paar glaasjes weg. De organisatie 
van het Vrouwkusbal ligt in de bekwame handen van Saskia 
Roodenburg, Marianne van Hoof en Vrouwke Melanie.
Let op! Dit jaar op donderdagavond!

Kinderochtend
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Elk jaar wordt voor 
de jongste carnavalsvierders onder ons een superleuke 
maandagochtend georganiseerd. Tijdens deze kinderochtend 
houden we een ‘Wa Hedde Gij Nou Aon?’-challenge. Er zijn 
wederom diverse spelletjes voor de allerkleinsten. De best 
verklede kinderen zullen in het zonnetje gezet worden. Met 
optredens van de Vergeet-Me-Nietjes, DJ Henk en DJ Willem 
en gezond snoep (van Ad van de Weijgaert) en natuurlijk 
een vette kinderpolonaise onder leiding van Prins Basterino 
dun Eerste en de Stadse Blaozers wordt het een waar 
carnavalsfeest. De werkgroep bestaat uit Gerben Roks, Judith 
Leijten en Moniek Bechtum. De werkgroep wordt aangevuld 
met een grote groep vrijwilligers op de kindermorgen zelf.

Grijze Duivenbal
Je voelt je zo oud als je bent: voor senioren die zich nog 
jong voelen organiseren we op carnavalsmaandagmiddag 
het Grijze Duivenbal. Middagvullend entertainment met 
gezellige muziek van de WMK partyband, een drankje van 
de Graanbeurs, een hapje van de Fendertse Hoeve, een 
kleine plantaardige attentie van Simon en Adje Nieuwkoop, 
muzikale optredens, lekker meezingen, een tonpraoter en 
ander vermaak brengt in toenemende mate mensen met 
grijs haar, geverfd haar of zonder haar op de been. Hans 
Berghout is de grote man achter de schermen bijgestaan 
door Sandra Raaymakers, Marjolein Roks, Ineke Berghout en 
Piet Roks.
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Achter de  kleibatsers schermen

&  H O E  G A A T  D A T  L E U K E  S A M E N W E R K E N ?

Mini-optocht & kindermiddag
Een bijzondere carnavalstraditie in West-Brabant: 
de mini-optocht. Kweekvijver voor het grote werk op 
carnavalszaterdag. Elk jaar nemen tientallen kinderen met 
vele wagentjes in allerlei formaten en verschijningsvormen 
deel aan de mini-optocht. Daarna een supervetgezellige 
middag in de Fendertse Hoeve met een echte prijsuitreiking, 
een gratis snack en daverende carnavalsmuziek. Trekker 
Conny van der Horst organiseert deze leuke middag samen 
met Bianca Kannekens, Petra van Nielen, Carolien & Herman 
Verschuren.
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die op deze middag 
als begeleider mee lopen met de mini-optocht. Wij vragen 
slechts wat je vrije tijd tussen 13.00 en 15.30 uur. Wie dit 
zou willen kan mailen naar conny@cjm-horst.nl of bellen 06-
19825102.

Tienerbal
Sinds een paar jaar wordt er een alcoholvrij carnaval 
georganiseerd voor de tieners van het Kleigat. Een 
bijzondere groep carnavalsvierders: te oud voor de kleintjes 
te jong voor de volwassenen. Angelique van de Weerd en 
Carel Otto hebben het voortouw in handen genomen om 
voor deze categorieën een vetgave en veilige avond in de 
Graanbeurs te organiseren: Fendert Fissa voor de jeugd van 
10 tot en met 15 jaar. Eén groot Tienerbal in de grote zaal 
van de Graanbeurs. For teenagers only (ben je jonger of 
ouder: moven!)

Veiligheid & Verkeer
Carnaval speelt zich voor een groot gedeelte op straat 
af. Denk aan de diverse optochten en de afsluitende 
ceremoniële vlegelverbranding. Buitencarnaval moet niet 
alleen gezellig zijn, maar bovenal veilig voor alle actieve 
en passieve deelnemers. In nauw overleg met het bestuur 
regelen Cees Lokers en Leon van der Zanden de vergunning, 
de wegafzettingen, het opstellen van de optocht, aansturing 
verkeersregelaars, et cetera. Superbelangrijk in deze 
werkgroep zijn de vele verkeersregelaars alsmede de 
vrijwilligers die de dranghekken neerzetten en ophalen. 
Zonder hen is een veilig carnaval niet mogelijk!

huisstijl, website & Dor(p)svlegel
Het is van grote waarde om carnaval en alle leuke activi-
teiten op. De mensen moeten natuurlijk wel weten dat het 
leutig is met carnaval in Fijnaart. Dus brengen de Kleibatsers 

dat op een nette, professionele en ludieke wijze onder de aan-
dacht van het publiek. Pieter Deijkers is onze man op het geb-
ied van styling en vormgeving. Pieter geeft de Kleibatsers een 
herkenbare ‘smoel’. Hij wordt daarin geholpen door niemand 
minder dan Tony Vos en Jan Willen van Bodegom.

Grote optocht, lampionnenoptocht en 
Vlegelverbranding
De werkgroep Veiligheid & Verkeer en het bestuur nemen met 
wat andere hulp deze activiteiten voor hun rekening. 

DOE JE MET ONS MEE?
De Trekkers en andere vrijwilligers zouden graag ook met 
jou samenwerken voor een mooi Kleigats carnaval. Vooral 
de kinderochtend en de mini-optocht kunnen jouw inbreng 
goed gebruiken. Doe je mee met ons en draag je jouw 
steentje bij aan de leefbaarheid van Fijnaart? Kijk gauw in 
de vacaturebank elders in deze krant en neem contact met 
ons op!

Afscheidslied van Prins Toon dun Eerste tijdens de 
Vlegelverbranding 2019
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Wisseling van de (carnavals)wacht

Een wel heel toepasselijk carnavalsthema dit jaar in het Kleigat. Met ‘We geevennut deur’ wordt natuurlijk verwezen naar 
de wisseling van de (carnavals)wacht. Het volledige bestuur van De Kleibatsers trad terug en maakte plaats voor een nieuwe 
lichting carnavalsvierders annex -bestuurders. Bij de terugtreders ook voorzitter Frans Fakkers, die in deze functie maar liefst 
50 jaar lang de motor was achter het carnaval in het Kleigat. En ook prins Robert den Eerste stopte ermee. Dat betekende 
alles bij elkaar natuurlijk een behoorlijke aderlating, maar die is ondervangen met de installatie van een nieuw bestuur én 
de benoeming van Toon den Eerste als nieuwe prins Carnaval. 

De nieuwe prins en bestuursleden hebben hun eerste officiële 
optreden al gehad, tijdens het Ellefde van dun Ellefde-bal. Daar 
werd meteen duidelijk dat het met de opvolging én de toekomst 
van carnaval in het Kleigat wel goed zit. Eigenlijk had ik ook niet 
anders verwacht, het vieren van het leutfeest is in het Kleigat iets 
dat van generatie op generatie wordt overgedragen. Daarom ook 
kon dat carnavalsmotto dit jaar eigenlijk niet mooier zijn dan ‘We 
geevennut deur’. 

Ik wens jullie allemaal een geweldig carnavalsfeest toe!

Jac Klijs
Burgemeester gemeente Moerdijk
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inhoud
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de wisseling van de (carnavals)wacht. Het volledige bestuur van De Kleibatsers trad terug en maakte plaats voor een nieuwe 
lichting carnavalsvierders annex -bestuurders. Bij de terugtreders ook voorzitter Frans Fakkers, die in deze functie maar liefst 
50 jaar lang de motor was achter het carnaval in het Kleigat. En ook prins Robert den Eerste stopte ermee. Dat betekende 
alles bij elkaar natuurlijk een behoorlijke aderlating, maar die is ondervangen met de installatie van een nieuw bestuur én 
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I N  G E S P R E K  M E T. . .

de gospelpompers
November 2019 wonnen de Gospelpompers voor de tweede 
maal op rij het inmiddels befaamde Leuke Liedjesfestival 
met het nummer “ In ut Kleigat sta de nooit vur l*l”. Wie 
zijn deze succesvolle zangers eigenlijk? Wat drijft hen? Volop 
redenen voor een persoonlijk diepte-interview met deze 
lokale talenten.

Wanneer en door wie zijn de Gospelpompers opgericht? En 
waarom?
De Gospelpompers zijn in 2015 opgericht door een 
aantal mannen van de huidige sectie. Op een bitterkoude 
novemberdag in 2014 zijn wij ons huis ontvlucht om stiekem 
een biertje te drinken in de Graanbeurs. Toen was het nog 
niet zo als het nu is. Niet iedereen was verkleed, druk was 
het niet en de zaal was een stuk kleiner. Desalniettemin zijn 
wij totaal onverwacht het podium opgedoken om voor een 
klein publiek een zelf ingestudeerd nummer te zingen. Voor 
degene die de film ‘De Marathon’ kennen: het was iets met 
andijvie, je k*oten en hachee… 
Dit beviel ons zo goed, dat we het jaar daarna ons debuut 
gemaakt hebben met een eigen nummer. Dat was het begin 
van iets wat we niet hadden durven dromen. 

Wie maken deel uit van de Gospelpompers?
In de begin jaren maakte Kevin Krijnen, Jelle Rijnberg, Mick 
Reijnders, Dennis Noteboom, Mart Magielse en Sander van 
Gils deel uit van De Gospelpompers. Later zijn daar Niels de 
Winter en Kris Nuiten bijgekomen. Acht man sterk dus. 

Wat is het geheim achter het succes van De Gospelpompers?
Dat is een goede… We zijn eigenlijk van jongs af aan al een 
hechte vriendengroep. We genieten ervan om ieder jaar 
weer met iets nieuws voor de dag te komen. Niemand wil 
elkaar laten zakken tijdens zo’n optreden, in tegenstelling tot 
ons publiek (snapte ‘m…?). Wij hebben altijd de grootste lol, 
dus dan gaat zo’n optreden vanzelf.  

Jullie worden wel vergeleken met de Backstreet Boys, N 
‘Sync en Take That. Herkennen jullie jezelf daarin? 
We weten dat we veel indruk maken op de vrouwtjes, maar 
om ons te gaan vergelijken met dit soort artiesten schiet ons 
in het verkeerde keelgat. Dat is eigenlijk gewoon een pijnlijke 
uithaal naar onze nummers. 

Wie van jullie wordt de nieuwe Robbie Williams en gaat 
solo?
De Gospelpompers is geen artiestengroep, maar een 
huwelijk. Uitstappen is geen optie. Echter heeft Kris Nuiten 

al een paar keer geprobeerd om solo te gaan. We hebben 
hem toen als echte vrienden in bescherming genomen tegen 
zichzelf.  

Stijgt de roem naar het hoofd of naar andere lichaamsdelen?
Af en toe zo eens. Het winnen van het liedjesfestival went 
eigenlijk nooit. Al begint het nu toch wel…..nee geintje. We 
genieten van iedere overwinning, maar het meest van alles 
wat eraan vooraf gaat. Het winnen van de Gouden Kleibats 
is dan echt het broodje shoarma met te veel knoflooksaus na 
een avond stappen: goddelijk. 

Hebben jullie nog verdere ambities buiten alleen het 
liedjesfestival?
Wij dromen stiekem van een ‘Gospelpompers Live in Concert’. 
Een avond vol feestmuziek en andere mystery guests. Volgens 
mij moet dit in samenwerking met de Graanbeurs ook wel 
mogelijk zijn... kuch, kuch,kuch. 

Wat zijn de plannen voor carnaval 2021, het jubileumjaar 
van het Kleigat? (5x 11 = 55 jaar carnaval in het Kleigat)
Poeh, daar hebben we nog niet over nagedacht. Misschien 
moeten we daar eens een paar avonden voor gaan zitten 
onder het genot van een klein pilsje. Eerst Carnaval 2020 
maar eens uitspelen en dan zien we wel weer verder. 

Welke boodschap dragen jullie uit, wat willen jullie je fans 
meegeven?
Wees zuinig op je vriendschap. Als dat bij ons niet zo sterk 
was geweest, hadden De Gospelpompers waarschijnlijk 
nooit bestaan. Buiten dit sentimenteel gedoe zouden wij 
iedereen willen adviseren om onze nummers vooral te 
blijven luisteren en ons de komende jaren te blijven volgen 
(facebook: De Gospelpompers). Dan zorgen wij wel voor een 
flink feest!  

De Gospelpompers behalen het landelijk nieuws!





Wij onderhouden en repareren alle merken 
Bij grote beurt APK gratis! En altijd gratis 
vervangend vervoer!!

www.garagedewesthoek.nl - telefoon (0168) 462630

Uw adres voor o.a. banden, uitlijning, trekhaken, 
aircoservice, schadeherstel, ruitreparatie, enz.
Bij ons bent u ook aan het juiste adres voor goede 
en betrouwbare occasions. 
kijk op www.garagewesthoek.nl
Wij kunnen ook alle merken nieuwe auto’s leveren

apk ● verkoop ● reparatie
Wilhelminastraat 20 Fijnaart

Geopend: ma t/m vr 
08.00-17.30 uur 
zat. 09.00-13.00 uur 
(buiten openingstijden 
in overleg)
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KLEIGATSE meezingers
 melodie: Op de purperen hei
 tekst: Frans Fakkers

Ut Kleigat is un durpje,
Innut Polderland.

Doar gaon soms de zurrege, 
Eelmaol aon de kaant.

We gaon de boel versiere, 
Bouwe sjouwe deur.

Wijke, prins en raod van elluf, 
Zij ploege deur.

Refrein 
Bij oons in de Fendert,
Daor ist voor mekaor.
We viere wir karnaval,
Da valt oons nie zwaor.

We maoke veul leut,
En w’ebbe veul gein.
Bij oons gin gezeur,

En derrom ploege we deur.

Karneval te viere, 
Dattis reuze fijn.

Das goed voorrut uumeur, 
En voor de slaanke lijn.
Saome te gaon feeste, 

Voor ieders plezier.
En daorbij dan drinke we un pintje bier.

melodie: De stoomboot | tekst: Chiem de Vos

Tis ‘ier in de Fendert, elluk jaor karnaval.
Je ziettur de zotte, jao ooveral.

Ze springe en daanse, de zaol op en neer.
En denke ja morrege, dan gaon we weer.

De Prins is vier daoge, de baos van oons Gat.
en wie mettum meej gaot, doe oor nie zat.

Dus zotte Kleibatsers, sluit aon in de rij
Waant voor wij jut weete, issut voorbij.

Winnend lied liedjesfestival 2019
door: ZG de Gospelpompers

Soms heb je van die daoge, wa mot je nou weer aon 
Vur we meej z’n alle feeeste gaon 

Verkleed als jongedame, maor je bent un stoere vent 
D’r is niemand die jou toch herkent 

Un ladder in je panty, in ut midden onderaon 
Je trekt hier van un ander toch niets aon 

Ut bier dat blijft maor stromen, ut is ‘ier nooit te veul 
Want in ut Kleigat, stade nooit vur l*l! 

Refrein 
In ut Kleigat, …stade nooit vur l*l! 
In ut Kleigat, …is ut nooit te veul! 
In ut Kleigat, …stade nooit vur l*l! 

Wa je ‘ier ok aon hed, t’is alleen maor flauwekul! 
JALALALALALA… 

D’n prins die kent gin grenzen, die gaot van kroeg naor kroeg 
Meej carnaval dan krijgt hij noooit genoeg 

Want inne keer per jaor, dan doet hij lekker gek 
Dan zingt hij altijd meej un spraokgebrek 

En zo rond middernacht, gaon de stoute schoenen aon 
Al kun je niet meer op je benen staon 

Tot in de laote uurtjes, van tijd toch geen benul 
Want in ut Kleigat, stade nooit vur l*l! 

Refrein 
In ut Kleigat, …stade nooit vur l*l! 
In ut Kleigat, …is ut nooit te veul! 
In ut Kleigat, …stade nooit vur l*l! 

Wa je ‘ier ok aon hed, t’is alleen maor flauwekul! 
JALALALALALA… 

In ut Kleigat, …stade nooit vur l*l! 
In ut Kleigat, …is ut nooit te veul! 
In ut Kleigat, …stade nooit vur l*l! 

Wa je ‘ier ok aon hed, t’is alleen maor flauwekul! 
JALALALALALA… 

JALALALALALA… (2x)
 

In ut Kleigat
sta de nooit vur l*l!

We ploege deur

Elluk jaor karnaval
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OPTOCHTEN IN UT KLEIGAT
R O U T E S ,  T I J D E N  &  V E I L I G H E I D

verkeersregelaars actief
Het Fenderts carnaval is niet compleet zonder onze optochten. Om dit zo leutig en veilig mogelijk te laten 
verlopen worden er tijdens de optochten verkeersregelaars ingezet. Het kan daarom wel eens voorkomen dat u 
tijdens deze optochten gevraagd wordt om even te wachten wanneer u aan het verkeer deelneemt in het dorp. 
U kunt natuurlijk ook een andere route kiezen (zie overzicht met de optochtroutes). Het gezelligste is als u even 
blijft kijken en mee-feesten. Dat is helemaal leutig. 
Volgt alstublieft de aanwijzingen van de verkeersregelaar op. Dan wordt ook het Kleigats carnaval 2020 weer 
een geweldig feest! De verkeersregelaars zijn te herkennen aan de oranje/gele hesjes zoals hiernaast afgebeeld.

*Tijden zijn indicatief en het parcours wordt in fasen afgesloten.

grote optocht
Zaterdag 22 februari 2020 | 13:11 uur t/m 16:00 uur*

 Start: Voorstraat, Let op: volledig dicht 08:00 - 17:00 
 Einde: Fendertshof / Voorstraat

lampion optocht
Dinsdag 25 februari 2020 | 19:00 uur t/m 19:30 uur*

 Start: kop Voorstraat/Kadedijk
 Einde: Fendertse Hoeve

mini optocht
Dinsdag 25 februari 2020 | 14:30 uur t/m 15.00 uur*

 Start: Topshopper/Family
 Einde: Fendertse Hoeve

scholen optocht
Vrijdag 21 februari 2020 | 13:30 uur t/m 15:00 uur*

  Route scholen optocht
  Start: Prinses Betrixstraat, Einde: Fendertse Hoeve

start

einde

start

start

start
einde

einde

einde
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Steun de kleibatsers
O O K  N A  C A R N A V A L

Beste mensen, De Kleibatsers kunnen heel veel, maar helaas niet toveren! Om het carnaval te blijven organiseren 
hebben we gewone alledaagse euro’s nodig. Ook ná carnaval kunnen jullie de Kleibatsers eenvoudig een handje 
helpen met de fondsenwerving voor de organisatie van het carnaval 2021 in ons dorp. Dat kan met een beetje hulp 
(via Rabobank Clubkascampage), iets meer hulp (wordt Vriend van de Kleibatsers) of veel hulp (wordt lid van de 
Club van 111).

vrienden van de kleibatsers
Draag je het carnaval in het kleigat een warm hart toe? 
Word dan een vriend van de Kleibatsers! Voor slechts 
25,- hoor je bij de officiele vrienden van de Kleibatsers 
en steun je het Fenderts Carnaval. Je vriendschap 
wordt vermeld op de vriendenpagina op onze website! 
Bovendien ontvang je: 

• De Kleibatsers button
• Een lot uit de grote Kleigatse loterij
• Een Kleibatsers vlag of sjaal
• Gratis toeganskaart Ellufdu van dun  
 Ellufdu november 2020

Meld je vriendschap aan via:
 mediakleibatsers@outlook.com

Bakkerij Sonneveld heeft zich al aangemeld als vriend 
van de Kleibatsers in 2020. Meld jij je ook aan?

rabobank clubkas campagne
Ook in 2020 organiseert de Rabobank de Clubkas 
campagne. En natuurlijk doet Stichting de Kleibatsers 
weer mee! Help de stichting met het in stand houden 
van carnaval voor groeperingen die dat zelfstandig niet 
kunnen: kinderen (onder andere met de kinderoptocht 
en de kinderochtend), 65plussers, (seniorenbal) en 
het betrekken van zieken & eenzamen (ziekenbezoek). 
Daarvoor is geld nodig. En de Rabobank wil veel geld 
aan De Kleibatsers beschikbaar stellen als er veel op 
ons gestemd wordt!

Het kost je niets: Stem op de Kleibatsers! Mocht je zelf 
geen klant zijn van de Rabobank, vraag dan alsjeblieft 
vrienden, familie, buren en bekenden of zij op De 
Kleibatsers willen stemmen. Het geld is hard nodig. 

Club van 111
de meest eksklusieve club van ut kleigat

Wordt lid van de Club van 111 en draag bij aan de organisatie van carnaval ons dorp. Voor een lidmaatschap 
van € 111,- per jaar krijg je een bijzondere vermelding op de Facebookpagina en website van de Kleibatsers. 
Advertentieruimte van een kwart pagina in de Dor(p)svlegel en mag je met je bedrijfsauto meerijden in de 
reclamecaravaan voorafgaand aan de Grote Kleigatse Optocht. Meld je exclusieve lidmaatschap vandaag nog aan 
op mediakleibatsers@outlook.com en volg het voorbeeld van:
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Mej dank aon
O N Z E  H O O F D S P O N S O R E N

De vele adverteerders, groot en klein, ING Nederland fonds voor medewerkers
Enkele anonieme grote donateurs

Wen’s Fotografie voor de prachtige staatsieportretten, 
Ad van de Weijgaert voor het gezonde snoep voor de kinderen, 

Simon Nieuwkoop voor de attentie voor de Grijze Duiven, 
De Fendertse Hoeve  voor de lekkere traktatie voor de Grijze Duiven,

Bakker Nagelkerke voor de lunchpakketjes voor de verkeersregelaars.

A L S M E D E  A O N

Conny van der Horst Mini-optocht & middagprogramma, Marco Bechthum organisatie publieksprijs, Hans Berghout Grijze 
Duivenbal, Pieter Deijkers vormgeving huisstijl Kleibatsers en Dor(p)svlegel, Monique van Eekelen Kleigatse loterij, Gerben 
Roks Kinderochtend, Saskia Roodenburg Ellufde van dun Ellufde en Vrouwkusbal, Patrick Volders klusteam, Basterino van 

Hoof ziekenbezoek, Angelique van der Weerd Tienerbal, Leon van der Zanden vergunningen, begeleiding en veiligheid 
optochten, En alle vrijwilligers en verkeersregelaars!

O O K  O N Z E  W E R K G R O E P T R E K K E R S

E N  N A T U U R L I J K  O N Z E  P R I N S  N A R  E N  G E V O L G
Prins Basterino dun Eerste Basterino van Hoof, Nar Cootje Marco Bechthum, Ceremoniemeester Marco Dierks, 

Vrouwke Melanie en Raodsleden Tony Vos, Joop Hekkema, Ed Vermeulen en Raymond Woerlee

Alle deelnemers, groot en klein, aan onze optochten, activiteiten en het carnavalsfeest!
Jullie allemaal maken het carnaval 2020 in Fijnaart weer tot een gezellig en groot succes!

N I E T  T E  V E R G E T E N



Kadedijk 6
Fijnaart
degraanbeurs.nl

Wij zorgen voor de hapjes, jullie voor de leut!
Aanvang: 20:00 uur

VROUWKESBAL "PROUD 2BE FOUT"

Met DJ Gijs Schuurmans
Vanaf 21:00 uur - leeftijd 16+

OPWERRUMAVOND

do
20
feb
vr
21
feb

CARNAVALza
22

di
25
feb

tot
en

met ZATERDAG:

CARNAVALSBAL
Met DJ Jack en Grens&Loos

Vanaf start optocht: alle leeftijden

Vanaf 21.00 uur: leeftijd 16+

ZONDAG:

KINDERCARNAVAL
ism de Kreekrakkers

Met DJ Jack, Chef Soldaat en het

Schminkpaleis

Vanaf 14.00 uur: alle leeftijden

MAANDAG:

KINDEROCHTEND
Vanaf 10.00 uur

GRIJZE DUIVENBAL
Vanaf 14.00 uur

CARNAVALSBAL
Met DJ Jack en DJ Littel

Vanaf 20.00 uur - leeftijd 16+

DINSDAG na de vlegelverbanding:

CARNAVALSCAFÉ
Leeftijd 16+

TIENERBAL
Met DJ Jack

Leeftijd 10-16 jaar

MET OPTREDENS VAN:

Stads
e

Blaoz
ers
e.a.


