
CARNAVAL 2011 
 
Afgelopen zaterdag heeft in de kerk de viering plaatsgevonden van de Carnavalsvereniging 't 
Nuchtere Kalf. Een viering die van het begin tot het einde swingde van de muziek. Verantwoordelijk 
hiervoor waren het Feestorkest Schoeks Toe! en ons kinderkoor. Aanwezig waren Prins Ronald (met 
Prinses) en Jeugdprins Gijs met hun Adjudanten en Pages, de Raad van Elf, het Bestuur, de 
Senatoren, de Piassen, de Dansgarde De Kalverinnekes, oud-Prinsen en vele kerkgangers. De 
President opende de viering, gevolgd door een tweegesprek tussen de Prins en de Jeugdprins. 
Verhaald werd dat Carnaval goed is voor iedereen. Als dat er niet was, zouden de mensen stil en 
verdrietig zijn, dan hoor je geen mens meer. 'En als je geen mensen meer hoort, dan is God ook 
verdwenen'. In zijn lezing hield Prins Ronald ons zes zaligspreuken voor: 

1. Zalig zij, die om zichzelf kunnen lachen; zij vermaken zichzelf. 
2. Zalig zij, die zichzelf niet altijd serieus nemen; zij zullen wijs zijn. 
3. Zalig zij, die zich niet achter een masker hoeven te verbergen; zij worden door hun 

medemensen zeer gewaardeerd. 
4. Zalig zij, die een muis van een olifant kunnen onderscheiden; zij zullen in het leven veel 

bereiken. 
5. Zalig zij, die kleine dingen serieus nemen en grote problemen positief benaderen; zij zullen 

voor gepieker gespaard blijven. 
6. Zalig zij, die in ieder mens een beeld van God zien: zij zijn mensen met wie men graag te 

maken heeft. 
Pastoor Jan de Waal behandelde in zijn pastorale buut het alfabet. Hij begon met de A van Alaaf en 
eindigde met de Z van Zijlmans. 
Aan het einde van de viering kreeg de pastoor uit handen van Prins Ronald een groene bouwhelm 
aangeboden, die hem moest beschermen tegen mogelijk vallend puin als gevolg van de restauratie 
van de kerk. 
Met muziek bij de uittocht door het Feestorkest Schoeks Toe! kwam een einde een muzikale 
carnavalsmis. 
Voor iedereen die Carnaval gaat vieren: Alaaf en fijne dagen. 
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