37

Vastenavend op ’t Internet... Oe zitta nou persies?
(van onze verslagever U. Teepee)
Krabbegat – Óógstwaarschijnlijk edde
gij zellef ok wel ’s een keer gekeke op
’t wereld wije web watter te vinde n’is
over de Berregse Vastenavend. Want
zeg nou zellef: tegeswoordeg is bekant
alles aanwezeg op internet; aast alles
watter in de gewòòne wereld is, kende
nou ok via oew kompjoeter bekijke.
Mar nim nouw ’s de Vastenavend, de
Berregse wel te verstaan éé, da d’is
toch ’n féést dagge nie achter oew
kompjoeter vier mar gewòòn in de stad
in t’een of t’ander dweilkefee? De stichting edd’n eigeste óómpeetsj, mar ge’t
bevobbeld ok op internet Aggemarleut.
net of Vastenavend.nl. Ammaal pagina’s
op ’t web die te make n’ebbe mè d’ons
gròòtste féést in ’t Krabbegat. Nou wilde
wij feitelek welles van die mense achter
zo’n vastenavendpeetsj zellef wete oe
da zullie de Vastenavend en internet
kombinere. Of anders gezeed, waarom
dasse Vastenavend op het wereldwije
web slingere?

’t Leek mijn dèèrom ’n goei ideeke om
te gaan prate mette manne achter
Vastenavend.nl. Mar zullie pagina is
makkeleker te vinde as die manne zellef, naar ’n òòp belle, mééle, fakse en
zellefs ’n ouwe postduif is ‘t gelukt om
ketakt mè twee manne van Vastenavend.
nl te legge. Onder de voorwaarde dasse
allééneg metter voorname in de krant
zouwe komme en damme ’t intervjoew
op ’n g’eime plek zouwe n’ouwe, wilde ze wel wa komme zegge. Nou, zo
gezeed zo gedaan. ’s Zondagsochtens
erreges in december addik mè Janus
en Nilles afgesproke in de buurt van
de Kaai. Naar effekes wachte komme
de twee manne aangelòòpe van tenne
n’aan de Moeregrebstraat. Ik stik mar
medéén van wal en vraag wie dasse
nou feitelek zijn.

“Ik zijn Nilles en ij it
Janus” terwijl Nilles
naar Janus wijst, lat
ie d’r gin gras over
groeie. “Wij zijn ’n
paar jaer geleeje
begonne mè d’n
eus radiejostesjon
op Vastenavend.
nl, beter bekend as
Va s t e n a v e n d F M .
Mar buite plaatjes
draaie, doen me
ok nog veul meer
op Vastenavend.
nl. Zo onder’ouwe
me n’ok ‘n weplog,
waar damme leutege vastenavenddinge in vermelde.
Dèèrnaast zijn me dì jaar ok gestart
mè VastenavendTV, ge ken dan dèèr
ouwe fillemkes bekijke uit een wijd verleeje of ‘n optreeje van ‘n bendje op
’t Dweilbendfestival. Ok is ’t mogelek,
agge zellef ’n fillemke n’et, om da d’op
VastenavendTV te zette. Dus saves
in ’t kefee wa leutegs opgenome? Da
ken d’andere dag al op VastenavendTV
bekeke worre. En zo is t’r nog veul
meer leutegs op Vastenavend.nl te
vinde n’or! Enne... voor de duidelek’eid
da doen me feitelek nie me z’n tweeje
oor! Me n’ebbe ‘n leuteg klupke van
‘n paar mense die bouwe, verzinne en
mee’ellepe voor Vastenavend.nl.”
Nou, k’eb al in de gate da dì intervjoew as vaneiges lopt, mar ik wil nou
welles wete of Janus en Nilles vinde
of Vastenavend wel tuis oort op internet. Nilles stikt ’n lekker sigarke n’op
en knikt instemmend op m’n vraag.
Janus nim ’t woord, onderwijl dattie
van Nilles ok ’n sigarke kregt. “Kek, wij
zien Vastenavend.nl as ‘n reisgids voor
oew vekansie. Kek, agge op vekansie
gaat dan zitte oew eige vantevore al
éélemaal te ver’euge vor wa ga komme,
net as mette Vastenavend. Ge kekt dan
nog ‘n paar keer in oew reisgids: wa
zal ’t worre! Mar d’n echte vekansie
vierde netuurlek op de plek van bestemming. En zo is da d’ok op Vastenavend.
nl, begrepte da? Kek, de voorpret kende achter oew kepjoeter beleve, mar
’t echte féést is netuurlek in ’n kefee
mè d’oew femilie of vriende. Kek, ‘t
is netuurlek nie de bedoeling dagge
nie mir ga dweile n’op straat en achter oew kepjoeter ga zitte. Mar voor ’t
dweile effekes kijke in de agenda op
Vastenavend.nl waar da wa te doen is,
en op de achtergrond VastenavendFM,

Tot vor kort was djumpe n’t éémaal.
Da’s dus verbij! Tegeswoordeg oorde d’r in de “sien” pas bij agge
“klompt”. Da’s feitelek djumpe n’op
oute schoene. Nie allééneg arstikke
koel om te doen en te zien mar ok
kikke n’om t’ore. Ge mot netuurlek
wel op de stééne klompe dan, of op
’t perket van oew ouwelui…
’t klompe n’è kwa klank wel wa
weg van iets da vroeger de bom
was. Toen deeje ze tepdense. Dan
wiere d’r stukskes ijzer onder

dèèr is niks mis mee, docht ik zo.”
Nilles zegt dattie nou wel een dròòge
keel et gekrege van z’n sigarke en stelt
aan ons voor om toch mar ’s ‘n kefee
op te zoeke. Janus et gin zin om wijd te
lòòpe en Nilles besluit dus damme naar
’t Zwijns’òòfd gaan. Me lòòpe de Kaai
af en slaan de Moeregrebstraat in. Bij ’t
kefee aangekomme gaan me mar gelijk
aan ‘n tafeltje zitte. “Zumme mar beginne mè d’n lekker bakske leut?” vroog
Janus aan mijn. “Enne... dan neme me
d’r ok ‘n lekkere n’appeltaart bij, t’is tenslotte zondag.” Nou me n’ier toch zitte,
motte Janus en Nilles mijn vertelle oetta
zit mettie wepkém op Vastenavend.nl.
Terwijl Nilles in z’n koffie zit te roere en
’t eerste stukske van z’n taartje nimt, oef
t’ie nie lang na te denke om wa te zegge. “Kek, in de voorwiekende en mette
Vastenavend zellef kende ier zien wa t’r
ammaal gebeurd in ’t kefeegedeelte van
’t Zwijns’òòfd. Arstikke rechtstreeks en
mè stereejogeluid kende dus ’n bendje
n’ore speule, vanuit ’t kefee, vanachter
oew kepjoeter. Die wepkém is bedoeld
voor die mense die nie weg kenne of
die bevobbeld erreges anders wòòne.
Zo ebbe me bevobbeld reejaksies g’ad
van Krabbe die al lang en brééd in
Kanneda of Oostralieje wòòne en die
’t toch leuteg vinde om te kijke wa t’r
wir gebeurd mè Vastenavend. Kek, de
BRTO kende dèèr nie ontvange, mar
óns wel en ik ken oe verzekere dattie
Krabbe echt weer de kriebels krijge. Ze
stonne bekant metter koffers en bulle
n’op Schip’ol!” Janus vult Nilles aan:
“Atter wa te doen is in de stad staan
wij d’r zellef ok netuurlek, want me zijn
ommes mè gin pèèrde t’ouwe. Mar ge
mot ok denke aan de mense die toevalleg effekes nie kenne. Nou... dan is dì
d’n leutege menier om tóch wa van de

Vastenavend mee te
make.”
Ons bakske koffie is
op en ’t lopt al tege
viere. ‘n Borreltje is
’t logiese vervolleg,
zo legt Nilles mijn
uit. ‘n Brandewijn
mè suker, ‘n jenevertje en ik nim mar
’n schrobbelèèrke.
Ik vraag aan Janus
of t’r nog meer te
vertelle n’is over
Vastenavend.nl of
Vastenavend
op
’t internet. IJ verslik z’n eige bekant
in z’n brandewijn,
want zo snel wou
t’ie antwoord geve. “Genogt! Ge rakt
dèèr nooit over uitgeprat, wij nie altans.
Kek, ielek jaar prebere me wa nuuws
uit; nim bevobbeld de Peperbus op oew
TomTom, de vastenavend-kenniskwis of
VastenavendTV. Da zijn feitelek ammaal
dinge die ge sochtes of smiddags voor
’t dweile ken speule of bekijke. Kek,
de Peperbus op oew TomTom is toch
arstikke leuteg? Ge rij vrijdags van
oew werrek terug naar oew uis en de
Peperbus wijst oe de weg, dan mótte
bekant wel in de stemming komme.”
Nilles valt Janus bij, onderwijl ’n sigarke
opstekend, “Buite de flauwekullekes die
me n’ebbe, prebere me n’ok ’n zo uitgebreid mogelek bééld te geve van de
Vastenavend. Zo zijn me n’ok begonne
mè d’n vastenavendarchief. Me zijn d’r
nog druk mee aan ’t werrek, mar ge ken
t’r nouw al éél veul op vinde. Kies ’n jaar
en ge ziet wie, wat en oe. Dèèrnaast
werreke me n’ok same mette man
die bekant alles wit over de Berregse
bouwklups, zoek mar op ontwerreper
of bouwklup en ge ken zien wie wá d’è
gewonne da jaar en oe dattie wage d’r
uit zag! Leuteg éé! En me zijn netuurlek ok trots op onze rebriek Kefettie:
stel d’oew vraag en ge kreg altijd wel
antwoord. Ja, de rebriek Kefettie is de
Berregse Willem Wever zogezeed. As
leste zouw ik nog wille zegge damme
n’ok bezeg zijn mè d’n dweilbendarchief
waardagge sebiet vanalles ken vinde
over de dweilbendjes: wie dasse zijn
en wasse speule bevobbeld.” Ok Janus
wil nog wel wa toevoege, buite nog ‘n
rondje te bestelle. “Kek, me n’ebbe ‘n
flink aantal leeje op Vastenavend.nl en
die kenne nouw ammaal, netuurlek grates en vor niks, d’r eige prefiel aanmake.
Zo witte tenminste wie t’r ok ammaal lid
zijn en wasse doen mette Vastenavend.

dansschoene vastgemakt en
danste ze éél ritmies op oubollege meziek. Tegeswoordeg
gaat da d’r netuurlek
éél wa d’efteger aan toe!
Bonkende basse van de soesa, knetterende soloos van de
klarinette, scheurend geweld van
de trompette en akke mar op die
klompe. Ip’op is uit, ousmeziek al
éémaal mar klompe n’is vet koel!
Dus ga d’om ’n paar stoere klompe
en leer die vette moefs om op de
biet van onze toppie bendjes uit
oew schuurdak te gaan!

En om ’t nog duideleker te make kende
ok oew eige fotokes opsture, dan witte
ok wie dagge voor oe et.”
Me zitte aan ’n nuuwe neut en ik vraag
tot slot wa Janus en Nilles en de rest
van Vastenavend.nl verwachte van de
kommende Vastenavend. “ ‘k Oop ‘n
stik-stéén-gèève Vastenavend, mar da
zal wel lukke docht ik zo. De leste oliebol edde nét op, of ge zit awwir aan ’n
amburreger... Ja, ik zee welles ’t ken
mijn nie vroeg genogt beginne, nou da
d’eb ik gewete n’or!” zee Janus, glimmend van oor tot oor. Nilles kom terug
gelòòpe van de tòòg waar dattie net de
rekening è voldaan en zeg as leste tege
mijn: “Nou begrepte opelek waar damme mee bezeg zijn en oe damme ’t zellef
zien. ’t Féést mot mè z’n tijd mee en dèèr
oor d’internet bij, mar vergit niet waar
da d’t feitelek om gaat: dweilend deur
de strate, van kefee naar kefee... leuteg
ouw’oere en ’n pilske n’op z’n tijd. Dèèr
ken gin boek, krant, tv, radiejo of internet tegenop, want ge wit pas echt wa

d’t is, agge d’r zellef ben gewist!”
Janus en Nilles neme n’afscheid van
mijn en trekke d’r jas aan. Me lòòpe naar
buite en Nilles en Janus beginne spontaan te zinge. “Mè deze Vastenavend
kredde gewòòn abuis. De maskes voor
de rame, de kerstbòòm nog in uis. Drie
koninge die zonge: gif mijn ’n nuuwe
n’oed. En ik streek al m’n gerdijne en
m’n vastenavendgoed. M’n maske n’ing
al klaar. ’t Was nog nuuwe jaar!... “

