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Zwaag viert altijd
groots Carnaval!
Vrienden en vriendinnen van Het Masker,
Er zijn van die dagen dat je ’s morgens wakker wordt en
denkt: We hebben met z’n allen collectief liggen dromen...
We staan aan het begin van een nieuw jaar en wát voor
jaar. Alles gaat anders zoals we sinds maart vorig jaar allemaal ondervinden. Met nog maar een paar weken tot carnaval
valt er geen Vuistdikke Full Colour Glossy Masker Magazine in uw brieven
bus maar ‘slechts’ een Pink-Dik-Info-Bulletin. Het schrappen van de diverse carnavals
activiteiten houdt natuurlijk niet in dat we helemaal niets gaan doen.
Nee, want wat er ook gebeuren zal, we vieren sowieso carnaval! En dit jaar voor de 54,5ste
keer maar anders dan dat we gewend zijn en graag zouden willen.

Wat is onze Prins Roberto toch een bofkont!
Nog nooit eerder in de geschiedenis van Het Masker is een volledig Decorum (Prins met
beide Hofdames) twee keer achter elkaar ons voorgegaan. Prins Roberto, Hofdames Amber
& Liza en Prinses Judith mogen op herhaling!
Hoe blij waren we dat de Grote Zwaagse Carnavalsoptocht kon doorgaan. Overal in
Nederland werden er optochten afgelast door weersomstandigheden, maar in Zwaag ging
het door! Hulde aan alle deelnemers en alle betrokkenen bij de organisatie. Groots was
daarom ook het feest in de Leuttempel. Vlak na het carnavalsweekend ging ons land op slot.
Ons Decorum heeft sindsdien geen enkel uitstapje meer gemaakt: geen halfvastenavond,
geen moederdagbarbecue, geen 50-jarige huwelijken kunnen bezoeken, geen slotavond en
zo kunnen we nog wel even doorgaan... Dit jaar krijgen zij een nieuwe kans en deze gaan
ze pakken!

We zullen zien wat er allemaal kan in 2021!
In dit bijzondere jaar hebben we een alternatieve en ludieke invulling bedacht voor het aankomend carnavalsweekend. In dit Bulletin kunt u meer hierover lezen.
Nederland zal waarschijnlijk langzamerhand van het slot af gaan waardoor er wat ruimte
ontstaat en we enigszins weer wat meer kunnen doen. Een feestneuzenclub als Het Masker
staat natuurlijk al geruime tijd te trappelen van ongeduld om weer het een en ander te gaan
vieren. Als het weer mogelijk is, gaan we voor de hoogste score: een tien voor gezelligheid!
Tot binnenkort!
Met Carnavaleske groet,
Vorst Bernd
Kijk voor meer informatie op www.carnavalzwaag.nl en
volg onze social media kanalen.
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Hoe overleef ik thuis
Carnaval-pakketten
Speciaal voor het aankomende bijzondere carnavalsweekend heeft Het Masker diverse
unieke carnavalspakketten samengesteld zodat we dit jaar thuis toch een beetje carnaval
kunnen vieren. Wat voor unieks en bijzonders er allemaal in zit, lees je hieronder.
De pakketten kunnen online worden besteld in onze webshop
www.carnavalzwaagshop.nl
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Beste vrienden
van Het Masker,
Wie had dat kunnen bedenken op zaterdag
22 februari 2020? Ik zie ons nog zo staan in
de foyer van het stadhuis. Samen met De
Blockeniers en Ospylac kwamen we bij elkaar
voor de traditionele sleuteloverdracht. Het was
een gezellige ochtend, zoals elk jaar.
We hadden nog geen idee wat ons te wachten
stond voor de rest van 2020. Hoe ons dagelijks
leven zou veranderen en hoe zaken die vanzelfsprekend waren niet meer vanzelfsprekend
zouden zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor
carnaval 2021. Hoe vanzelfsprekend is de
optocht van Zwaag bijvoorbeeld wel niet?
Weer en wind konden de optocht zelden stoppen, maar nu moeten we het helaas een jaar
zonder optocht doen.
Voor Het Masker zou carnaval 2021 helemaal een mijlpaal geweest zijn door jullie 55-jarig
bestaan. Gelukkig blijkt het dit jaar toevallig pas editie 54,5 van het Zwaagse carnaval. Jullie
jubileum is dus pas in 2022! Daarvoor verdienen jullie een compliment. In plaats van bij de
pakken neer te zitten, kijken jullie naar de toekomst. En zo kunnen we het jubileum hopelijk
volgend jaar met twee keer zoveel plezier vieren.
Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie ook van carnaval 2021 een onvergetelijke tijd maken.
Niet zoals jullie gehoopt hadden, maar het wordt in ieder geval een uniek (digitaal) feest.
Jullie saamhorigheid heb ik door de jaren heen altijd al gewaardeerd. Juist nu is dat extra
belangrijk. Met de beperkingen en mogelijkheden die er zijn, vinden jullie vast een manier
om plezier en verbinding met elkaar te maken. Dat komt zeker goed met de ervaren Prins
Roberto en Hofdames Amber & Liza aan het roer.
Tot slot wens ik jullie een mooi digitaal carnaval over een paar weken. Blijf vooral omkijken naar elkaar. En hopelijk ontmoeten wij elkaar in jullie echte jubileumjaar in 2022 weer
gewoon in het stadhuis. Ik kijk ernaar uit!
Jan Nieuwenburg
Burgemeester Gemeente Hoorn
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Sponsorlijst Carnaval 2021
Bakkerij Ton Besseling
Keurslager Max Koning
Dave Tweewielers
Datel Electronics
Plantenkwekerij L Gitzels & Zn
Installatiebedrijf C. Deun
Fritsprint
Fam. H. van der Laan
M.J. Pronk B.V.
Slaapkenner Theo Bot
Co en Annelies
Fruit Noord-Holland
Johan Rood Project- en
Woninginrichting
Judiths Hairmobiel
CDA Hoorn
Sportcafé Zwaag
Karsten Travelstore
Breedijk Transport
Brasserie d’Oude Veiling
Van Leeuwen’s Zwaag
Schildersbedrijf J.Knol
Lunchroom ’t Valkje
DIGIT Electrotechniek
J. Hoogland schilderwerken
Connect Assuradeuren
De Happy Cooker
Het Financieel Advies Centrum
Bouwbedrijf K. Entius B.V.
Sjaak Vriend Woninginrichting
Stucadoor N.P. Beerepoot
Jos Vriend Tuinen
Schildersbedrijf eMKe
Moeijes Transport
Stabo Bouw
Kelly Nails
KaRo Tuinbouwtechniek &
-benodigdheden
L.O.P. Zwaagdijk
Autobedrijf A. Stroet
Van Diepen Tuinen
Voegbedrijf Cor Peerdeman
Grando Keukens
Ooms Bouw & Ontwikkeling B.V.
Van der Laan - meer dan techniek
Vera Peetoom van Kampen
Fysiotherapie Risdaele
Ooms feestartikelen
Juwelier de Vries
Mini Snackbar
Woonwinkel de Gortla
Intratuin Hoorn
Sightdraft
Dol Bouwbedrijf
Autobedrijf C. van Westen
Hoogland Kozijnen
Koedooder BV
Driemond Bouw
E-Bike Store Hoorn
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Spuitbedrijf Hoorn
Kees “Snor”
Bouwbedrijf C. Peerdeman en Zn
Michel Giling interieurbouw
CSBV
Karin Peerdeman pedicure
Fam. Koelemeijer
Rene Kramer Schilderwerken
Fam. Sijp
Hans Kuin Home Cooking
Partycom Kledingverhuur
C.S. van Diepen B.V.
Dé Zondagskrant - Nota Bene
Jan en Corrie Karsten
TMT-werken H. Bakker
Tandartspraktijk Dentalis
Bram Grootveld Transport
Makelaardij Smit
Aannemingsbedrijf K. Louter
Bakker’s Trapleuningprofielen
Verena Machtel Bloemsierkunstenaar
& Interieurstylist
Veldhuis Zonwering
Auxilium
Stichting Kinderopvang Hoorn
Brandhoff Transport B.V.
Autoservice Cees Rood
John Baars Glas en Onderhoud
Sportcentrum Hoorn
Loonbedrijf C. Wit & Zn
Acretia
Jeugdraad Zwaag
Automobielbedrijf Kroonenburg
J. Lakeman BV adm.- en
belastingadviesbureau
L.O.P. Zwaag
Ex Prinsen Club (E.P.C.)
Gemeente Hoorn
Van der Meulen Toys
Blue Signs B.V.
Partycentrum De Witte Valk
Veldboer-Eenhoorn
Clearvision
Van Berkum Graphic Solutions
Vandersterre Groep Packaging
Van Diepen Energy
Westfries Goed makelaars &
adviseurs
Bestsellers
123 Koeltechniek & Airco’s
Zondagskrant Rodi Media
Techno-Fashion
More dan verbouwen
Everclean
Jupiler Bieren
Pontmeyer
Kinderdagverblijf & BSO ’t Herdertje
Dorpspolis Zwaag
Edwin en Miriam van Huut

Gebr. G & J Bakker
Radio NL
Morrie
Stukadoorsbedrijf VOS Zwaag BV
Hoogeboom Totaaltechniek
Puur Natuur
Hydro West
Installatiebedrijf Visser
Deen Supermarkten
Patrick Hoefman
Peter Jong
Barry van Diepen Timmerwerken
en meer
Feestkledingkopen.com
Sikkelerus lights-sounds-effects
Theo Rood Berging en Transport
fractie Tonnaer
Kevin Bakker
Sanne Keizer Schoonheidsspecialiste
Drukkerij Klaassen
Taxi Hoorn-Drechterland
Beslist.nl
Abma Schreurs Advocaten
Notarissen
Rabobank West-Friesland
CCG Raamdecoratie
NTW Sport & Support
Rijschool Erik Snip
Dit ben IK Coaching & Massage
Samcity - City Full Of Fun
Groeier!
Quizzards - Professionele Quizevents
AquariumVerhuur
Bart Nijssen Dienstverlening
OnsWestfriesland.nl
Via Sofia
Groenhart - alles voor de bouw
Geefeenboompje.nl
RegioBank
Profile Breed en Meester
Kien Aannemers
Kapsalon De Plataan
Hero Interim Professionals
Protonic holland
Flynth adviseurs en accounants
metal & more
Mad-Gameshop.com
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Prins Roberto
Vrienden en vriendinnen van
Het Masker,
Hier Prins Roberto weer…….. ik ga dit jaar
op herhaling! Samen met mijn toppers van
Hofdames Amber & Liza gaan wij nog een
jaar voorop in het Zwaagse feestgedruis,
carnaval 2021 wordt wederom ONS jaar!
Het carnavalsvirus zit in ons bloed. Wij allen
hebben al een jaartje ervaring en dat zullen
jullie allemaal, jong en oud, aan den lijve
ondervinden!
Ik, Robèr Gitzels, hoef mij daarom niet
uitgebreid aan jullie voor te stellen. Wie
ik ben en wat mij zoal bezighoudt in
het dagelijkse leven hebben jullie vorig
jaar allemaal al kunnen lezen. Daar is
immers niet zo gek veel aan veranderd,
behoudens dat ik een jaartje ouder ben
geworden. Misschien wat grijzer en een
kilootje zwaarder, maar gelukkig gebruikt
Het Masker de foto’s van vorig jaar.
Voor velen van jullie is het nog één grote verrassing hoe wij dit jaar samen met Het Masker
carnaval gaan vieren. Let op mijn woorden, het wordt anders maar het wordt wel geniaal
en fantastisch!
Over een kleine maand is het zover en gaan wij weer doen waar wij in Zwaag goed in zijn
een feestje bouwen voor jong en oud. Dit jaar zonder de optochten op zaterdag en zondag,
maar dat mag de pret niet drukken. Dan kunnen de weergoden ook geen roet in het eten
gooien.
Wij gaan vijf dagen lang samen met jullie Genieten met een
hoofdletter G!
Genieten niet met de zachte G uit het zuiden, maar met de
echte oude vertrouwde Zwaagse leut, wij hebben er zin in!
Alaaf, Alaaf, Mahoe!
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Prijswinnaars 2020: categorie Leutgangers
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Hoi allemaal,
Wat een grandioos jaar! Zo hebben wij als Hofdames het afgelopen carnavalsseizoen
mogen ervaren. Een en al leut, gezelligheid en een dolle boel met jullie allemaal en natuurlijk
samen met de toppers van mannen van de Raad van Elf.
De tijd vloog voorbij en voor we het wisten stond het nieuwe carnavalsseizoen alweer voor
de deur. Wat een verrassing, onze Prins Roberto zette zijn rode bolhoed voor het carnavalsseizoen terug in de ijskast en daardoor mogen wij, (Amber & Liza) nog een jaartje doorgaan
als Hofdames bij carnavalsvereniging Het Masker. De allereerste keer in de geschiedenis
van Het Masker dat hetzelfde Decorum nog een jaar voor mag gaan, wij voelen ons dus
zeer speciaal. Uiteraard is dit ook een heel bijzonder jaar, maar hebben wij er weer enorm
veel zin in ondanks alle beperkingen door corona.
Liepen we vorig jaar nog letterlijk vooraan in de polonaise, ook dit jaar staan we nog steeds
vooraan maar dan vooral digitaal. Maar wat er ook gebeuren zal, we vieren sowieso weer
carnaval. Natuurlijk gaan wij de bouwperiode, de fantastische Grote Zwaagse Kinderoptocht
en Grote Zwaagse Carnavalsoptocht en alle feesten en gezelligheid in de Leuttempel onwijs
missen. Wij hopen dat we zo snel mogelijk weer normaal met z’n allen kunnen feesten in
de Leuttempel en weer mogen bouwen aan onze mooie creaties. Al duurt het nog een jaar,
carnaval blijft in ons hart.
Samen met Prins Roberto, de mannen van Het Masker en u zullen we (v)doorgaan en er
weer een fantastisch jaar van maken met speciale en bijzondere carnavalsactiviteiten.
Zet het bier maar alvast koud, want het belooft weer een geweldig jaar te worden!
Trotse Hofdames Amber & Liza
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Puzzeltijd
Het is tijd voor een leuke puzzel om je hersens even goed te trainen en in beweging te
krijgen.
Vul de twaalf antwoorden horizontaal in. Als je alle antwoorden juist denkt te hebben, vul je
de letters van het verticaal dik gedrukte vlak onderaan in bij oplossing.
Mocht je een antwoord niet weten? Alle antwoorden zijn terug te vinden op onze website.
Wil je kans maken op een leuke prijs? Vul dan de oplossing vóór 12 februari in op
www.carnavalzwaag.nl onder het kopje 54½ editie.
Onder de goede inzendingen verloten we een mooi verrassingspakket!
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De afkorting voor de Oud Prinsen Club
Maand waarin de MaskerQuiz plaatsvindt
De financiële ondersteuning voor de jeugd
Oprichtingsjaar van onze vereniging
Naam van onze prachtige carnavalsvereniging
De website van onze carnavalsvereniging
Maand waarin de Prinsbekendmaking plaatsvindt
Voornaam van onze voorzitter
Naam van onze carnavalsglossy
Maand van het jaar waarin carnaval 2021 plaatsvindt
Naam van partycentrum De Witte Valk in carnavalstijd
Ander woord voor schenking

E
D
K
Z
H
C
B
M
F
L
D
OPLOSSING:

10

.
N

B

Zwagers en Zwagerinnen,
vrienden en vriendinnen
van Het Masker,
Wat had ik dat graag geroepen door
de microfoon op de openingsavond
van het carnaval. Maar het zit er dit
jaar gewoonweg niet in. Ik denk nu
terug aan mijn vakantie. Zittend, met
een koud Mahou biertje, voor onze
tent. Op dat moment besefte ik dat
het anders zou gaan worden. Heel
Nederland moet zich aanpassen
en Het Masker dus ook. Uiteraard
is dat voor ons geen probleem, we
hebben zeer flexibele leden.
Dus ik trok nog een Mahoutje open en begon wat te epibreren. We moeten omdenken en
zorgen dat er toch wat positiviteit in Zwaag geknald wordt. Al snel was ik erover uit dat niets
doen geen optie is. Verder kwam ik eigenlijk niet, want er waren op dat moment andere
prioriteiten. Het zwembad, de ijscoman en een terras in de schaduw waren populair op de
camping!
In de eerste vergadering gooide iedereen zijn hersenspinsels op tafel. Ons draaiboek was
er immers niet meer. Het eerste ei was snel gelegd. Dit jaar gaan we geen 55-jarig jubileum
vieren. Die mijlpaal willen we met heel Zwaag en omstreken delen. Dus de 54-en-een-half
editie werd geboren. En hoe trappen wij die af. Ja natuurlijk, met een ludieke persconferentie. Samen met een doventolk hebben wij iedereen geïnformeerd over onze plannen. Hoe
onzeker die ook waren op dat moment.
Daarna de Thuisblijf Editie van de Prinsbekendmaking. Vorst Bernd en ondergetekende
gingen geheel onwennig en zonder een volle Leuttempel voor de camera staan. Ik ga zeker
niet zeggen dat het vlekkeloos ging, dat kon iedereen zien in de blooper compilatie tijdens
de Online MaskerQuiz.
Deze bijzondere Prinsbekendmaking bracht ons, naast een avondje ouderwets vermaak,
een bekend Decorum. Vriend Robèr met zijn harem Amber, Liza en Judith gaan voor in alles
wat er gaat komen. Wat dat is, leest u verderop in dit bulletin.
Online zal hoogstwaarschijnlijk op nummer 1 binnenkomen in het Maskerwoordenboek. We
hebben de Maskerquiz gehad en er zal nog veel meer volgen. Voor iedereen:
stay safe, say Alaaf, be happy en tot snel!
Alaaf en groeten van Adjudant Jeroen
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Prijswinnaars 2020: categorie Loopgroepen
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Knapzakkenfeest:
Thuisblijf Editie
Vrijdag 12 februari 2021
vanaf 20.30 uur
via www.carnavalzwaag.nl
of www.twitch.tv/carnavalzwaag

Het Knapzakkenfeest is altijd een dijk van een avond voor de jonge 50-plusser tot aan
de super fitte tachtiger. Absoluut geen bejaardensoos, maar een heerlijke warming-up
voor een daverend carnaval in ons mooie Zwaag. De EPC presenteert een meer dan
fantastische avond waar iedereen te maken krijgt met messcherpe grappen en grollen van de rode bolhoedjes. Vele Zwagers worden bij de lurven gegrepen en gekieteld
met zottigheid. Ook zullen Prins Roberto en Hofdames Amber & Liza er deze avond
aan moeten geloven. We zullen maar zeggen: zoek alvast maar dekking! Het rodebolhoedjes-programma is altijd van een zeer hoog niveau. Vele ex-Prinsen zullen ons
weer gaan vermaken met een uniek programma wat dit jaar dus online zal plaatsvinden.
De complete show duurt ongeveer tot 22.00 uur gevolgd door een muzikale afsluiting!
Ga niet met teveel personen bij elkaar zitten en houd je netjes aan de regels.

Masky Jacht
Het gehele carnavalsweekend: 12 tot en met 16 februari 2021
Voor kinderen uit groep 3 t/m 8
Start vanaf je eigen huis.
Een leuke speurtocht binnen een bepaald gebied in het
dorp Zwaag. Achter vele ramen binnen het aangegeven
gebied zit een Masky met een letter verstopt. Het is de
bedoeling om er zoveel mogelijk te verzamelen om de zin te kunnen maken. Wie uiteindelijk de meeste letters heeft weten te vinden
en de zin correct heeft ingevuld is mogelijk winnaar van een mooie
prijs. Er zijn meerdere prijzen te verdelen!
Het deelnameformulier kun je downloaden vanaf onze website
www.carnavalzwaag.nl onder kopje 54½ editie. Als je klaar bent
dan maak je een foto van het ingevulde deelnameformulier en
die app je naar Masky op nummer 06-20821926.
Voor de ouders geldt: als u de jongste kinderen komt begeleiden, houd afstand
onderling en niet met te veel personen bij elkaar.
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Digitale Kinderoptocht
Zaterdag 13 februari 2021
Voor kinderen uit groep 3 t/m 8
Vanaf 16.30 uur
Via www.carnavalzwaag.nl of www.twitch.tv/carnavalzwaag
Normaliter hebben we natuurlijk die fantastische mooie Grote Zwaagse Kinderoptocht die
door ons dorp slingert, maar dat gaat dit jaar helaas niet door dit jaar in verband met corona.
Maar dat houdt natuurlijk niet in dat jullie je creativiteit niet hoeven te gebruiken. We gaan
namelijk een hele bijzondere Kinderoptocht maken dit jaar maar dan digitaal! Maak een
tekening van je eigen carnavalswagen of bouw er één of meerderen van Duplo, Lego, Knex,
klei, maakt niet uit. Maak hier duidelijke foto’s of filmpjes van en stuur deze naar Het Masker.
Wij zetten vervolgens alle inzendingen achter elkaar en maken er een mooie digitale optocht
die ook nog eens wordt uitgezonden!
Ook met Minecraft kun je digitaal hele toffe creaties bouwen en insturen. We hebben hiervoor een speciale wereld aangemaakt genaamd MaskyCraft waarbinnen je kunt bouwen.
Hoe dat precies werkt kun je vinden op www.carnavalzwaag.nl onder kopje 54½ editie.
Natuurlijk zijn er ook leuke prijzen te winnen want alle inzendingen worden door een vakkundige jury beoordeeld dus doe extra je best!
Inschrijven voor de Digitale Kinderoptocht kan vanaf 20 januari via www.carnavalzwaag.
nl onder kopje 54½ editie. Je kunt jouw inzending mailen naar info@carnavalzwaag.nl of
appen naar Masky op nummer 06-20821926. Inschrijven en inzenden kan uiterlijk tot en met
zaterdag 6 februari.
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Live Prijsuitreiking Digitale
Kinderoptocht
Zaterdag 13 februari 2021
Vanaf 17.00 uur
Via www.carnavalzwaag.nl of
www.twitch.tv/carnavalzwaag
Na de uitzending van de
Digitale Kinderoptocht is
het moment waarop iedereen heeft gewacht. De Live
Prijsuitreiking van de Digitale
Kinderoptocht. Alle deelnemers worden omstebeurt
door Adjudant Jeroen in de
juiste volgorde opgenoemd.
Als bekend is wie er uiteindelijk gewonnen heeft, komt
de middag tot een einde.
Je eventueel gewonnen prijs
wordt thuisbezorgd!

Landelijke CarnavalsQuiz
Zaterdag 13 februari 2021
Vanaf 20.00 uur
Via www.twitch.tv/quizzards
Onze vrienden Peter Takken en Bas Manshanden
van Quizzards verzorgen deze avond vanuit hun eigen studio in Zwaag een landelijke
CarnavalsQuiz. Hoe leuk is het dan om daar
aan deel te nemen als dorpsgenoten en te
‘strijden’ tegen andere carnavalsgekkies uit het
hele land. Een soort MaskerQuiz maar dan in
het groot.
Het belooft een gezellige, bonte en waarschijnlijk educatieve avond te worden met na afloop
een muzikale carnavaleske afterparty!
Meer informatie en tickets op www.quizzards.nl
Ga niet met teveel personen bij elkaar zitten en houd je netjes aan de regels.
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Prijswinnaars 2020: categorie Wagens
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Versier-je-eigen-huis
Zondag 14 februari 2021
Geheel Zwaag
Normaliter is Zwaag met carnaval rijk versierd met vlaggetjes, attributen en noem het allemaal maar op. Dat is
altijd een prachtig gezicht. Dat er dit bijzondere jaar geen
optochten zijn, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het
versieren van Zwaag ook gelijk van de baan is. In tegendeel zelfs! Wij roepen iedereen in Zwaag op, waar in Zwaag je ook woont, om het zelfs nog
gekker te maken maar dan specifiek bij je eigen woning en niet gezamenlijk met de hele
buurt. Leef je dus helemaal uit met het hele gezin en maak de versieringen nog knotsgekker
met bijvoorbeeld eigen gemaakte attributen. Het wordt dan een prachtig mooi gezicht als je
deze zondag door Zwaag rijdt, fietst of loopt.
Op deze manier maken we als dorp een statement en laten we zien dat carnaval in ons hart
zit en we altijd carnaval zullen blijven vieren.
En wie weet heeft Het Masker deze middag nog wel een verrassing in petto!
Natuurlijk zijn er ook leuke prijzen te winnen met het versieren van je huis want alle aanmeldingen worden tussen 13.00 uur en 16.00 uur door een vakkundige jury beoordeeld.
Aanmelden voor Versier-je-eigen-huis kan vanaf 30 januari via het aanmeldformulier op
onze website www.carnavalzwaag.nl onder kopje 54½ editie. Aanmelden kan uiterlijk tot
en met woensdag 10 februari. De prijsuitreiking zal online plaatsvinden tijdens het avond
programma.

Zwaagse Ranking the Stars
Zondag 14 februari 2021
Potpourri
vanaf 20.00 uur
via www.carnavalzwaag.nl of www.twitch.tv/carnavalzwaag
Normaliter zijn de optochtdeelnemers van de Grote Zwaagse
Carnavalsoptocht weken of zelfs maanden bezig met het
bouwen van hun creatie en/of de uitwerking van hun act. Het
bouwen van de meest fantastische creaties kan dit jaar helaas
niet en ook het instuderen van een gezamenlijke act valt niet
binnen de regels.
Toch hebben wij aan alle optochtdeelnemers gevraagd om
hun creativiteit aan te spreken door individueel of per koppel
een act, dansje, liedje, mopje, goocheltruc of wat dan ook te bedenken en uit te voeren.
Ook hebben wij de optochtdeelnemers gevraagd om een lijstje met niet alledaagse vragen
te beantwoorden wat veelal betrekking heeft op hun eigen groep, andere groepen, Zwaag
en natuurlijk carnaval.
Tijdens deze digitale bonte avond worden de antwoorden van de optochtdeelnemers
gerankt en besproken zoals in het televisie programma Ranking the Stars. Om het geheel
nog dynamischer te maken, zullen de creatieve invullingen van de optochtdeelnemers afwisselend vertoond worden. Hilariteit alom dus.
Ga niet met teveel personen bij elkaar zitten en houd je netjes aan de regels.
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Foto-impressie 2020
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The Masked Singer:
Maandag 15 februari 2021
vanaf 20.30 uur
via www.carnavalzwaag.nl
of www.twitch.tv/carnavalzwaag

Zwaag Editie

Een beetje Swaeghs Zottenbal, wat
in het verleden ook wel gemaskerd
bal genoemd werd, maar dan rechtstreeks in je huiskamer. Dat is wat
de Zwaagse editie van The Masked
Singer je gaat brengen deze vermakelijke avond. Talentvol Zwaag treedt
in de voetsporen van het gelijknamige televisieprogramma The Masked
Singer. Een zangcompetitie dus waarin bekende en minder bekende Zwagers gemaskerd
en gehuld in bijzondere kostuums de strijd met elkaar aangaan. Het geheel wordt professioneel aangepakt maar dat zit wel goed als je als vereniging de samenwerking met Marcel
Swerissen van Vocal Center Hoorn opzoekt.
Wie zit er toch verborgen in het pak? Een jury gaat haar uiterste best doen om de ware
identiteit van de karakters te achterhalen.
Thuis mag u stemmen op uw favoriete karakter door middel van de buzzerpad op uw telefoon. De deelnemer die de minste stemmen krijgt van het publiek moet zich onthullen en
het programma verlaten. Voordat een deelnemer weggaat, wordt aan de juryleden voor de
laatste keer gevraagd wie zij verwachten dat in het kostuum zit. Weten jullie ze allemaal te
raden?
De twee overgebleven karakters gaan naar de finale en zingen een ander nummer waarna
er weer een stemronde volgt. Het karakter met de meeste stemmen is de winnaar!
Ben je ook zo benieuwd wie er in het diepste geheim heeft zitten oefenen en zichzelf in
de kostuums hebben gehesen? Kijken dus!
Ga niet met teveel
personen bij elkaar
zitten en houd je
netjes aan de regels.
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Carnaval Zwaag
Merchandise
Om carnaval nog leuker te maken voor jong en oud of als je nog op zoek bent naar een
leuk en origineel cadeautje, hebben we onderstaand een aantal tips voor je!

Vlaggenlijn

Nieuw dit jaar is de Carnaval Zwaag
vlaggenlijn!
17 meter versierplezier voor jarenlang
gebruik zowel binnen als buiten.
En, geen geklapper meer door de wind
want ze zijn gemaakt van soepel stof.
De vlaggenlijn kost 9 euro per stuk en
twee stuks voor slechts 16 euro.

Masky Knuffel

De guitige en kn
uffelbare Masky
knuffel!
Zo kun je je eige
n Masky vriend
je
overal mee na
ar toe nemen en
op
elk moment va
n de dag heerlijk
knuffelen.
De Masky Knuf
fel is verkrijgbaa
r
voor slechts 10
euro.

alsvlag

Zwaagse carnav

aagse carnavals
De enige echte Zw
vlag!
aat die heerlijk
Lekker groot form
n de stok hangt.
wappert als hij aa
g
e woning in Zwaa
Echt iets wat elk
oet hebben.
en omstreken m
euro.
De vlag kost 15

Alle genoemde merchandise is te verkrijgen in onze webshop
www.carnavalzwaagshop.nl en tevens verkrijgbaar tegen
contante betaling in de winkel van Cor en Anja Deun,
Dorpsstraat 154 in Zwaag.
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Dikke Dolle Dinsdag:
Thuisblijf Editie
Dinsdag 16 februari 2021
vanaf 20.30 uur
via www.carnavalzwaag.nl
of www.twitch.tv/carnavalzwaag
Dinsdagavond is ‘The Grand
Finale’ van het vijfdaagse carnavalsfeest. Normaliter natuurlijk in de Leuttempel maar nu
online. Vooral het VIP en genodigde gedeelte is normaal
gesproken niet voor iedereen mogelijk om mee te maken maar dat wordt dit
jaar anders! Heel Zwaag en omstreken is bij deze uitgenodigd om dit spektakel
in dit bijzondere jaar mee te maken. Gewoon thuis vanaf de bank of luie stoel.
Een vermakelijke en gevarieerde show met optredens, sketches en humor wordt u
gebracht door Ereleden, EPC-ers en Maskerleden. En zou Jan van Westen weer
als vanouds op volle toeren gaan? Niemand is immers veilig voor zijn gevatte tong.
Maar er is ook tijd voor de officiële plichtplegingen. Vanaf de Prinsbekendmaking zwaaide
Prins Roberto met zijn scepter over Zwaag en roerde ermee in het Zwaagse carnavalsfeest.
En dat voor het tweede jaar achter elkaar! Alles heeft een einde en een worst wel twee, maar
deze avond zal Prins Roberto, evenals Hofdames Amber & Liza, de felbegeerde scepter,
steek en alle andere attributen toch weer moeten inleveren en zal hij gewoon weer Robèr
Gitzels worden.
De complete show
duurt tot ongeveer tot
22.00 uur en wordt
gevolgd door een
muzikale afsluiting!
Ga niet met teveel
personen bij elkaar
zitten houd je netjes
aan de regels.
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Vooruit Kijken
Door de huidige ontwikkelingen met vaccinaties gaan wij er
vanuit dat wij ons in september weer volledig kunnen bezighouden met het voorbereiden van een ‘normaal’ carnaval. Een
carnaval waarin we wel het 55-jarig jubileum
van Carnaval Zwaag met u kunnen vieren.
Met een uitgebreider programma gaan we
vlammen mits het natuurlijk weer kan en
mag. Want carnaval blijft een grote sociale
verbindende factor voor jong en oud in ons
mooie dorp Zwaag.

Vrijwillige Bijdrage
Omdat er vorig jaar januari nog niets aan de hand was in ons landje is de Rondgang door
het dorp toen gewoon gehouden. Met de opbrengst hebben we voor de jeugd van Zwaag
(en dus voor de toekomst van het Zwaagse carnaval) heel veel leuks kunnen organiseren.
Zwaagdijkers en Zwagers, bedankt hiervoor.
Dit jaar trekt carnavalsvereniging Het Masker bewust NIET door het dorp met de vraag om
financiële steun voor de jeugd. Maar natuurlijk vinden wij het WEL fijn om van u een niet
verplichte vrijwillige bijdrage te mogen ontvangen. Wij kunnen uw steun namelijk evengoed
gebruiken om het alternatieve programma zoals gepresenteerd in dit bulletin te kunnen
bekostigen.
Via onderstaande QR-code kunt u uw bijdrage doneren,
maar u kunt uw bijdrage ook
overmaken op de
bankrekening van
Het Masker:
NL30 RABO 0376 8580 95.
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Carnavalsagenda
21
Zaterdag 13 november 20

Prinsbekendmaking

in het 55-jarig
Wie wordt Prins Carnaval
jubileumjaar 2021-2022?
Locatie: De Leuttempel
Aanvang: 21.30 uur

Zater

dag 1

8 dec

Masker

embe

r 2021

Quiz

Wie k
roont
tot M
zich
asker
brein
Locat
ie: He
2021?
t Grot
e
Maske
Aanva
rcafé
ng: 21
.00 uu
r

Voor de echte planners
on

der u:

Carnavalszondag
2022: 27 februari
Carnavalszondag
2023: 19 februari
Carnavalszondag
2024: 11 februari
Carnavalszondag
2025: 2 maart
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Rabobank trotse
sponsor van 'De
Kweekvijver' van CV
Het Masker!
Met 'De Kweekvijver' leren jongeren samenwerken in alle facetten. Het
helpt hen om zelfredzaam te worden. Het fundament om financieel
zelfredzaam te zijn wordt gelegd op jonge leeftijd, want jong geleerd is
oud gedaan. En daarom zijn wij betrokken partner bij 'De Kweekvijver'
van carnavalsvereniging Het Masker.

Kom maar op met de toekomst
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