
 

 
 

 
Programma vastelaovend 2023 
 
Rippetisies/rehearsals 2023 
 
 
 
Repetities: 
 
Er zijn nog twee repetities Zondag   29 januari en 5 februari om 19.30 uur  Abrahams look 
 
Woensdag 25 Januari. 
Inzegenen vaandel, verzamelen vanaf 18.15 uur Lange Gang van de Sint Servaos. Een van de 
Sjevraoje zal met het vaandel naar het altaar gaan de rest neemt plaats in de kerk. 
 
       
Zaterdag 11 Februari 
Om 13.30 verzamelen in verzorgingshuis De koepelhof, koepelstraat 84, optreden vanaf 14 uur tot 16 uur  
 
Zondag 12 Februari. 
Wieker peraad. Verzamelen om 13.30 uur bij de Klok in Wiek.  Start om 14.11 uur tot ongeveer 17 uur 
 
  

Generale repetitie: 
Zaterdag 18 februari Abrahams look om 17.30 uur. 
Eerst samen eten om 18 uur en om 19.30 uur repetitie. 
Kosten €15,00 p.p. 
Geef je op via de mail aan Jacqueline. jacqueline.lemmerling@gmail.com 
 
Heb jij je nog niet opgegeven voor het gezamenlijke eten met de Carnaval geef je op bij Sjoerd voor 1 Februari. 
skbulstra@gmail.com 
 
Voor het ontbijt Carnavals dinsdag geef je op bij Jacqueline voor 1 Februari.  
 
 

 



 
 
Vastelaovend 2023 

 
Zondag 19 februari: 

                                        
 
Om  11.45  uur verzamelen bij het Onze lieve Vrouweplein voor inzegening van vaandel. 
 
In de Slevrouwe kapel spelen wij de volgende liedjes; 
Sterre der zee 
U zeit de glorie 
De processiemars 

 
Na het inzegenen van het vaandel trekken wij spelend door de stad en lopen naar het 
verzamelpunt ’t Pruuske, Hoogbrugstraot 9, 
Eten een broodje en drinken al wat. 
Om 13.30 uur verzamelen voor iedereen bij ’ t Pruuske. 
Na de grote optocht gaan wij er eentje drinken en trekken spelend door de stad. 
 
Om 19.00 uur: 
 
Eten bij Minckeleers keuzemenu prijs nog niet bekend. 

 
 

                              Maandag 20 Februari: 
 

 
 
Om 14.30 uur verzamelen in Wiek bij de klok tegenover de cafe de Posthoorn. 
 
Wij lopen de kinderoptocht. Hierna pauzeren wij om de dorst te lessen. 
Wij trekken nog spellend door de stad. 
 
Om 19.00 gaan wij eten bij Steakhouse CARNAL. WYCKER BRUGSTRAAT 35. 
Na het eten gaan wij weer spelend over de brug  terug naar het centrum. 
 
 

 
 
.                                 
                                   
 



                            Dinsdag 21 Februari:  
 
Om 11.15 uur verzamelen bij cafe het forum, waar we om kwart voor twaalf vertrekken 
richting de beelden van de Zaate herremenie op het vrijthof.  
Prijsuitreiking zaate herremeniekes 
 
Vandaar naar Onze Lieve Vrouwe Plein; Gezamenlijk ontbijt 
Na het ontbijt vertrekken wij naar de podiums op de Markt, in wijk bij de klok, naar het 
Onze lieve Vrouweplein en dan naar het grote podium op het Vrijthof. Waar we de steren van 
de hemel spelen voor Prins Stefan 1. 
 
Hierna maken wij als traditie onze statie foto op de trappen van Theater aan het Vrijthof. 
   
                                         
Om 19.15 uur eten bij Grieks restaurant Antonis kesselskade 49. 
 
Hierna trekken wij weer door de stad en spelen op verschillende podiums. Om 23.30 uur 
lopen wij richting het Vrijthof om het Mooswief om laag te halen.  
 
 
                                                                                                    
Aswoensdag 22 Februari: 

 
Om 20.00 uur: 

Abrahams look 
 

Evaluatie in Abrahams look . Geen instrumenten. 
Uitreiken oorkonde en het optreden van Dorein. 
Gezellig samen carnavals seizoen 2023 af te sluiten met een drankje en unne hiering.   
 
Veer winsen uuch unne sjieke en propele vastelaovend tow: 
Sjoerd: prizzedent   
Sjeng: Habsjaar 
Jacqueline: Kretser 
 


