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STERK IN VAKWERKSTERK IN VAKWERK

GespecialiseerdGespecialiseerd
Verbouwingswerkzaamheden

Tuinhuizen, Kozijnen
Serres en veranda’s

Binnen- en buitenzonwering  /  rolluiken
Dakgoten  /  gevelbekleding kunststof

In hout, kunststof of aluminium

JAN.BOUW@ZEELANDNET.NL         WWW.NEETESONAFBOUW.NL
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Beste Kloorianen,

Ten tijde van schrijven bestaat carnavalsstichting ”De Kloorianen” inmiddels 
60 jaar! Een jaar waarin onze vereniging nogal wat veranderingen heeft 
ondergaan. We begroeten onze nieuwe Prins Bartolomeüs I, die de scepter gaat 
zwaaien over het Kloorianenrijk, de nieuwe hofdames Nicky en Michelle, de 
nieuwe Hofnar NarreBell en de nieuwe raadsleden Pim, Jeroen en Theo. Ralph 
en Jochem hebben hun raadspak ingeruild. Zij vormen samen met ex-brigadier 
Gino de nieuwe ”Garde der Kloorianen”. Harold heeft zijn prinsenpak 
ingeruild voor de functie van Veldmaarschalk (het roest zal nu wel van de 
penningmeester zijne portemonnee zijn). Helaas heeft Marcel Taalman besloten 
te stoppen en zijn raadspak beschikbaar gesteld aan de jeugd. Marcel, bedankt 
voor 21 jaar inzet voor het Kloosters carnaval!
De aanloop naar carnaval vergde wat meer tijd en energie waar we normaal 
volgens vast draaiboek naar toe werkten. Tijdens het Prinsenbal op zaterdag 16 
november werd onder enorme belangstelling Bart Neve gepresenteerd als de 
nieuwe Prins der Kloorianen. Kloosters carnaval was geopend. In aanloop naar 
carnaval hebben we traditiegetrouw het Intoeteren waarbij, naast de bestaande 
leden, de overige nieuwe hierboven genoemde leden werden gepresenteerd. Met 

deze nieuwe jonge bezetting kunnen we jaren vooruit om de tradities van het Kloosters carnaval te behouden. 
Verderop in het Staatsblad kom je meer te weten over de nieuwe leden. 
Jaarlijks rijden er door de kernen van de ”oude Gemeente Hontenisse” prachtige creaties, die gemaakt zijn 
door wagenbouwverenigingen, die bestaan uit enthousiaste jongens en meiden, veelal afkomstig uit deze 
kernen. Ze bouwen deze creaties in een schuur of  loods, die beschikbaar gesteld wordt door een (agrarisch)
ondernemer. Helaas zijn deze ruimtes steeds minder beschikbaar, waardoor verenigingen iedere keer weer 
op zoek moeten naar een nieuwe bouwplek. De Kloorianen hebben dit probleem medio 2018 aangekaart 
bij onze collega carnavalsstichtingen en bij de burgemeester. Nu zijn we bijna 2 jaar verder en ondanks vele 
brieven richting B&W en alle beloftes over medewerking van onze burgervader zijn we eigenlijk geen stap 
verder gekomen. Situatie is dusdanig, dat er op korte termijn een aantal verenigingen genoodzaakt zijn om 
te moeten stoppen met bouwen als er aan deze situatie niets veranderd. Om dit te voorkomen hebben de 
Kloosterse bouwverenigingen en de Kloorianen de koppen bij elkaar gestoken. Doel is, om op Klooster een 
loods te bouwen, die onderdak gaat bieden aan de Kloosterse bouwverenigingen en loopgroepen. Dit is een zeer 
uitdagend project wat zeker niet kan slagen zonder de steun van de Gemeente Hulst, sympathisanten van het 
Kloosters carnaval en regionale ondernemers. We hopen op korte termijn een plan te kunnen presenteren wat 
voldoende draagvlak heeft om dit project te doen slagen. Nochtans hopen wij dat de Gemeente Hulst wakker 
schiet, zodat de burgemeester ieder jaar vol trots kan blijven roepen dat Hulst de grootste carnavalsgemeente 
van Zeeland is.
Rest mij alleen nog om iedereen te bedanken, die op wat voor manier dan ook zijn steentje bijdraagt aan het 
Kloosters carnaval en dit jaar in het bijzonder de eigenaren van de schuren/loodsen, die de bouwverenigingen 
onderdak geven. Vanaf  deze plek wens ik alle Kloorianen komend carnaval niet alleen succes, maar vooral veel 
leut en plezier in de optochten, die jullie kleur geven en waarin jullie traditiegetrouw hoge ogen gooien. Ik hoop 
u allen graag terug te zien op het Kloosters carnaval 2020!

Namens de Karnavalsstichting ”de Kloorianen”
Gyon Asselman
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Heren- en damesschoenen

DINSDAG GESLOTEN

Tel. 0114-681999

www.trijntjenickel.nl
Cloosterstraat 19

4587 CA  Kloosterzande

Open: wo. - vr. - zat. - 10.00 - 17.00 uur

Tel.: +31(0)6 172 362 19

KapellebrugCloosterstraat 73  |  4587 CB  Kloosterzande
www.schoenenco.nl
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Proclamatie van Zijnen Doorluchtigen 
Hoogheid Prins Bartolomeüs den Eersten
Prins der Kloorianen
Markies van de Meulen tot de Lange Munt
Graaf over de Kruisweg tot de Schelde-Oever
Beschermheer over de Meulenstraat
Groothertog van Hof te Zande.

Volgens de statuten, die zijn vastgelegd in de Grondwet van het Rijk der Kloorianen, is de 
Prins verplicht zich eenmaal per jaar in een officieel schrijven te wenden tot zijn geliefde 
onderdanen en allen die zich bevinden in de overzeese gebiedsdelen of koloniën die deel 
uitmaken van bovengenoemde staat, zo ook de lezers van deze proclamatie.

Beste Kloorianen, ’’de nieuwe prins, de nieuwe 
prins der Kloorianen, de nieuwe prins, de nieuwe 
prins, wie zou het zijn!’’ Zo werd ik op zaterdag 
16 november om 23.11u bekend gemaakt in een 
bomvolle Lodge. Ik wil jullie allemaal hartelijk 
danken voor deze mooie avond en de leuke reacties 
die ik mocht ontvangen! Ik voel me dan ook zeer 
vereerd om jullie nieuwe prins der Kloorianen te 
mogen zijn. Maar allereerst wil ik alle lof uitspreken 
over mijn voorganger prins Rubens den eerste, die 
zich 7 jaar lang fantastisch heeft ingezet voor het 
Kloosters carnaval. Zo ook voor de manier waarop hij 
het stokje aan mij overdraagt! Chapeau!! Het wordt 
dan ook een lastige taak voor mij om hem zo goed 
mogelijk op te volgen. Maar ik ga er op mijn manier 
in ieder geval alles aan doen!

Ik zal eerst eens iets meer over mezelf vertellen: 
Carnaval vieren is er bij mij met de paplepel 
ingegoten. Zo deed ik op mijn driewieler al mee met 
de optocht bij carnavalsvereniging ’’De Reizende 
man’’. Toen deze vereniging stopte heb ik jaren als 
loopgroep met de familie meegelopen. Het was 
altijd een bijzonder leutige ervaring om bij de prins 
der Kloorianen de prijs op te mogen halen. In 2010 
kwam een mooie droom uit. Ik werd jeugdprins bij 
prins Tinus, waar ik de kneepjes van ’’het vak’’ van 
dichtbij mee mocht maken. Vanaf dat moment wist ik 
het zeker, ik wil later ook zo’n mooi pak en een steek 
met grote pluimen! De afgelopen 8 jaren heb ik deel 
uitgemaakt van cv de Snotkokers (die ik trouwens 
wil feliciteren met hun 11-jarig bestaan). Daar heb 
ik mogen ervaren wat carnaval betekent voor de 
wagenbouwers hier in de buurt. Het is schitterend 
om maandenlang toe te leven naar het moment dat 
je de creatie kunt showen in den optocht! Dit geldt 
natuurlijk ook voor alle loopgroepen waar ik ook 
bijzonder veel respect voor heb. Zo is het erg lastig 
om elk jaar weer met iets creatiefs en origineels te 
komen. Toch wordt dit elk jaar weer nagestreefd en 
overtroffen. Ik kan dan ook niet wachten om dit 
vanaf de prinsenwagen te mogen bewonderen!

Iets waar ik heel blij van werd, is dat na mijn 
bekendmaking als prins Bartolomeüs, de sollicitaties 
voor jeugdprins/prinses op de deurmat vielen. De 
mooiste, grootste en origineelste pakketjes kwamen 
binnen. Het was een hele zware taak om daar iemand 
uit te moeten kiezen! Daarnaast is het natuurlijk 
geweldig om te zien dat carnaval zo leeft bij de jeugd 
op Klooster. Dit wil ik alleen maar erg stimuleren 

in mijn tijdperk als prins. Want ’’de jeugd heeft de 
toekomst!’’. Daar verder op in te gaan vind ik het 
ook fantastisch om alle kinderen in de optocht te 
zien. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar onze eigen 
kinderoptocht waar de kinderen in de spotlights 
staan. Daarnaast is het prachtig om te zien dat de wat 
oudere loopgroepen en wagenbouwverenigingen 
elk jaar weer blijven voortbestaan! Ga vooral zo 
door want jullie zijn een voorbeeld voor de jeugdige 
carnavalsvierders. 
Iets wat belangrijk is in het kader van de toekomst 
van carnaval is een bouwloods op Klooster. Ik kan 
u allen mededelen dat er een stichting in oprichting 
is. Deze stichting voert gesprekken met de gemeente 
om samen tot een oplossing te komen tegen het tekort 
aan bouwplekken. Ik wil u allen om steun vragen om 
dit project tot een succes te brengen! Daarnaast wil 
ik alle mensen die hun schuur, garage enzovoorts 
beschikbaar stellen voor het bouwen van een wagen 
of het creëren van een loopgroepkar erg bedanken! 
Zonder jullie geen optocht!! Laten we er met zijn 
allen voor zorgen dat carnaval nog decennialang blijft 
bestaan. 

Verder is tijdens Intoeteren de samenstelling van 
de Kloorianen voor carnaval 2020 gepresenteerd. 
Hierbij mocht ik eindelijk mijn gloednieuwe pak 
aan. Geheel volgens traditie is dit gemaakt door Joke 
Pauwels die ik daar bijzonder voor wil bedanken! 
Het was geweldig om de afgelopen maanden samen 
met haar dit pak te mogen ontwerpen. Daarnaast 
zijn de hofdames bekend gemaakt. Ik wil Nicky en 
Michelle bedanken dat zij het avontuur met mij aan 
willen gaan voor de komende jaren! Natuurlijk ook 
alle nieuwe leden van de raad: Pim, Jeroen, Theo en 
Hofnar NarreBell veel plezier en succes gewenst!  We 
gaan d’r samen wat moois van maken!

Dan rest mij nog om iedereen succes te wensen met 
het laatste naai-, plak-, spuit- en nachtwerk deze 
weken!
Aan mij de mooie taak om het carnavalsfeest in 
Kloorianenland voort te zetten met de Raad van Elf, 
Hofdames, Jeugdprins en Prinses, de Gardeofficieren 
en onze Hofnar!!

Ik wens jullie allen een leutig en veilig carnavalsfeest 
toe!

Driewerf Alaaf!
Prins Bartolomeüs Den Eersten
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Beste Kloorianen,

Van mij mag het snel Carnaval worden! Ik tel na de jaarwisseling altijd de weken af. 
Gelukkig moet ik dit jaar niet al te lang tellen. Want op 21 februari gaat de sleutel van de 
Kloorianen al over in de handen van jullie Prins... Ben heel benieuwd, want we hebben 
een nieuwkomer dit jaar.
Prins Rubens vond het na 7 jaar welletjes geweest. Hij hing zijn steek aan de wilgen en 
Klooster ging op zoek naar een kersverse prins. En die is gevonden! 
Die nieuwkomer op Klooster is er wel eentje met een hele deftige naam: Prins Bartolomeüs 
den 1e. Zeg nou zelf, dat klinkt toch Prins-waardig, niet?!
De Prins is niet het enige nieuwe op Klooster. Ook de hofdames en de hofnar zijn nieuw. 
En zelfs in de Raad van Elf  zullen we nieuwe gezichten ontdekken. Dat belooft… Want 
zoveel nieuw bloed, daar spettert de energie vast en zeker vanaf ! 

Dat is goed, want een veelbewogen carnaval, dat is typisch voor Klooster. 

Over typisch gesproken… Het afgelopen najaar zagen we op TV dat je Typisch Hulster dingen en mensen niet 
alleen in de Vossenstad vindt; ze zijn over onze hele gemeente te vinden! Wedden dat we daarvan ook in alle 
optochten dingen terug gaan zien!?! De ezels, kroegbazen, in het rond schietende dames, en positivo’s zullen 
zeker te weten her en der opduiken!

Trouwens goed dat die serie niet tijdens de carnavalsdagen werd uitgezonden, want dan had vast en zeker bijna 
niemand het gezien. Zeker niet op Klooster, want daar leeft Carnaval volop! Dat blijkt vier dagen, maar des te 
meer op dinsdag tijdens de langste optocht van de gemeente. Altijd een feest om daar bij te zijn. 

Beste Kloorianen, 
Hulde aan carnaval op Klooster!
Hulde aan nieuwkomer Prins Bartolomeüs den 1e!
en hulde aan alle Kloorianen!

ALAAF!
Jan-Frans Mulder, Burgemeester van Hulst 

Ook dit jaar verzorgt

CX-rent het geluid

in Kloorianenland.

T  0114 - 68 61 22
E  info@cxrent.nl
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Europlein 4

4587 CH Kloosterzande

Tel. +31 (0) 114 68 30 93

info@microanalyse.nl
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Meloweg 1, Graauw

Bouwbedrijf
De Caluwé en Broekaart B.V.

• Nieuw- & verbouw woningen
• Timmerwerken
• Betonwerken
• Utiliteitsbouw

Dorpsstraat 2B  -   4569 AJ  Graauw
Tel. 0114 - 63 30 10   -   Fax. 0114 - 63 30 11

www.caluwe-broekaart.com

FRITUUR
’T PLEINTJE

JEANINE EN MARC    TEL. 682622

OPEN:
WOENSDAG, DONDERDAG,

VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG
van 16.00 tot 21.00 uur



15

L.A.M. van Damme

SNOEI- EN TUINONDERHOUD
GRASZODEN EN
HAAGCONIFEREN OP BESTELLING

HOVENIERSBEDRIJF

Plevierstraat 6

4585 AK  Hengstdijk

Tel. (0114) 68 21 18

PC systemen + toebehoren / Software / Reparatie
Ook voor uw inktcartridges

www.computronics.nl

COMPUTRONICS
J.F. Kennedysingel 13

4587 AL  Kloosterzande
Tel. 0114-683003
Fax 0842113953

E-mail: info@computronics.nl

           Markt 
          te 
          Kloosterzande
Iedere woensdag van 8.30 - 12.00 uur

op het MARIJKEPLEIN

DAMMERS
Voor de betere kaassoorten

Zeevishandel DE EENDRACHT
Voor al uw vissoorten,

tevens gerookte en gebakken vis

Met

CORSTANJES
      groenten & fruit

ben je altijd beter uit

VERWARMEN MET PROPAANGAS?
Het drogen van uw producten;
verwarmen van werkplaats,
stallen of uw woning?
Ook voor verwarmen 
feesttent!

VERKOOP, VERHUUR, LEASEN.

Informeer bij:

WEEMAES-SCHELFHOUT ho.
Plattedijk 6,     4585 PT  Hengstdijk,    tel. 0114-682229

weemaesgas@zeelandnet.nl
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Hulsterweg 152
Terhole

Tel.: 06-53366718
Fax: 0114 - 317 038

transportbedrijf nijskenstransportbedrijf nijskens

• Onderhoud en reparatie alle merken motoren
• Revisie    • Specialbouw
• Nieuwe en gebruikte motoren
• Motorbanden    • Motorkleding
• Motortrailer verhuur
• Motorsloop
• Schade reparatie en taxatie

Hogeweg10

4561 RA  Hulst

Tel. 0114-321197

Hof te Zandeplein 11
4587 CK  Kloosterzande

T: 0114-687200
E: info@izv.nl

www.izv.nl
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Tieleman Transport B.V.

Oudeweg 16

4587 LD  Kloosterzande

Tel. 0114 - 687470

Fax 0114 - 682182

E-mail:

planning@tielemantransport.nl

www.tielemantransport.nl

Wij wensen u allen veel leut!Wij wensen u allen veel leut!
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Oude weg 1

   4587 LD  Kloosterzande

      Tel. 0114-681316

         Fax 0114-683161

            Mobiel 06-50807616

•Staalstralen 
• Parelstralen 
• Coaten
Staal - RVS - Aluminium
Thermisch verzinkt staal 
Hout
Polyester - Kunststof 
Beton etc.

straal-menu@zeelandnet.nl
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Groenendijk 132
4587 CZ  Kloosterzande

0114-683553
nancyklerk@zeelandnet.nl
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HORECA JULIANAHOEVE - RENESSE
Dé oplossing voor al uw gelegenheden

Gekozen tot beste camping van Nederland
en derde van Europa

Familiereünie?                Personeelsfeest?
     Uitwaaien op het strand? 
 BBQ?                        Diner?
         Feestavond?
                         Fietstocht?
  Teambuilding?  
                             Kinderfeestje?

Alle ingrediënten voor een geslaagde dag zijn bij ons aanwezig!
Subtropisch Zwemparadijs, Indoor-speeltuin, Filmzaal, Buitenspeeltuinen,

500m van het strand, Brasserie, Evenementenruimte,
Foodcourt, Lounge, Vewrgaderruimte.

Vanaf 20 maart 2020 heropening horeca.
Van half maart t/m eind oktober is dit de plek waar je ons vinden zal,

maar nu zijn we terug hier voor Kloosters Carnaval.

Horeca Julianahoeve
Hoogenboomlaan 42, 4325 DM Renesse

06-50500359    www.ebenvloedrenesse.nl
remco@julianahoeve.nl
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U bent van harte welkom bij:
CHINEES-INDISCH

SPECIALITEITEN RESTAURANT

Uniek in de regio!

GROENENDIJK 63

4587 CS  KLOOSTERZANDE

TEL. 0114-681245

De Szechuan, Canton, Peking, Shanghai, Thaise en 

Indische keukens zijn dagelijks geopend van:

maandag, dinsdag, donderdag

van 16.-00 tot 21.30 uur

woensdag gesloten (behalve feestdagen)

vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur

zondag en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur.

Op elke vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur
Chinees Kantonese Lopend Buffet

Voorts een complete wijnkaart.

Ons Restaurant is sfeervol ingericht en biedt plaats aan 
130 personen.

Airconditioned.

V.O.F. G.A.M. KINT-VAN KAMPEN

KINT  ELECTRO  KLOOSTERZANDE
ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF - RADIO, TV en HUISHOUDELIJKE APPARATEN

CLOOSTERSTRAAT 76

4587 CE  KLOOSTERZANDE

Telefoon 0114 - 681429
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KinderoptochtKinderoptocht
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CAFÉ RUE DU NORD
uw adres voor:

l SCHIETEN l BOLLEN l KAARTEN
BILJARTEN l VISSEN 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN
l

MAANDAG 24 FEBRUARI: 
PRIJSKAARTING om 14.00 uur

Rudie en Sonja de Jonge
Noordstraat 16 - Walsoorden

Tel. 0114 - 681507

Auto’s  A.V-auto’s

Hulsterweg 75j
4587 LG  Kloosterzande
Tel.: 0114-672180

Uw adres voor:
• APK-keuring
• Reparaties
• Occasions
• Aircoservice
• Revisie

Alle merken,
incl. bedrijfswagens
tot 3500 kg.

R.K. VOETBALVERENIGING 
”HONTENISSE”

De V.V. Hontenisse wenst
ieder weer een prettig en
plezierig carnaval toe.

Als je belangstelling hebt om lid te worden van
onze vereniging, neem dan contact op met:

M. Roelands, tel. 683027
(voor senioren) of

H. van Pamelen, tel. 682702
(voor junioren en pupillen).

Helaas vieren de kabouters geen
carnaval en daarom zijn wij gesloten
vanaf woensdag 19 februari maar alweer
     open vanaf zaterdag 29 februari.  
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Is uw gezicht na carnaval toe aan een opknapbeurt,
dan niet getreurd, maak een afspraak bij

DERME CURE
Praktijk voor huidverzorging

Lily Broekaart-van Vegchel
Huidverzorgingsspecialiste

Piet Heinstraat 50,  4587 EJ  Kloosterzande

0114-682948       dermecure@hotmail.com
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Hogeweg 11   |   4561 RN  Hulst
tel.: 0114 - 630 007
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VOOR AL UW BOUWMATERIALEN

Aziëweg 3, Industrieterrein Hogeweg, Hulst

tel. 0114-319000   *   www.bfhulst.nl
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BEZOEK ONZE WEBWINKEL

Frans van Waesberghestraat 3
HULST

TEL. 0114-321227
info@maxkorting.nl
www.maxkorting.nl

ZEVEN DAGEN OPEN

Voor al uw zomer- en wintervakanties.
Alle Belgische en Nederlandse touroperators!!

Vismarkt 2A                                                Vergunning Kat. A 1751
4561 AZ  Hulst                           Tel. 0114 371400

hulst@reizenvanlaere.be  •  www.reizenvanlaere.be

Eigen luchthaven-vervoer
(Antwerpen, Brussel, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, enz.)

van laere
R E I Z E N
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Café 
in ’t Zicht der Schelde

Fam. Van der Meer
Emmaweg 20       4569 TL   Paal/Graauw

Tel. 0031(0)114-635443  /  06-12111325
www.inhetzichtderschelde.nl
Ook voor feesten en partijen

en koude en warme buffetten !
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info@loonbedrijfboenne.nl
www.loonbedrijfboenne.nl
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Sportvisserij en Rondvaartbedrijf

De Bruijn

  

Tel: 06 218 047 86
Email: dennij@zeelandnet.nl

Walsoorden Walsoorden heeft het...!!!heeft het...!!!
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Nijverheid 4

4587 LK  Kloosterzande
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Dieleman-Leendertse
Spoorweg 11   •   4561 XZ  Hulst   •   0114 - 31 30 34

www.ikwilverhuizen.com
omdat het goed moet
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Bloemenhuis

 ”Elize”
Wij leveren:
bloemen & planten
bruidswerk & rouwwerk

Cloosterstraat 51Kloosterzande
           0114 - 68 23 92
Hofleverancier van Karnavalsstichting ”de Kloorianen”
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Absdaalseweg 70
4561 RE  Hulst

Tel. 0114 31 37 38
Fax 0114 31 32 69
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LoopgroepenLoopgroepen
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Telefoon 0114-691360
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J o k e
Pouwels

Mode- en Bruidsstoffen
Maatkleding

Papegaaistraat 4  -  4461 AD  Goes
Tel.: 0113-214187   Fax: 0113-233824

www.JokePouwels.nl

Uw bekende adres voor mooie mode- en bruidsstoffen.
Patronen van Voque en Burda

Uw dealer voor PFAFF en JANOME naai- en lockmachines.

Perfect onderhoud van uw naai- en lockmachine in eigen werkplaats! 
(Kan eventueel thuis worden opgehaald.)

Bel hiervoor 0113-214187 of 0114-682568
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Kloosterse
wagens

De Boelies

De Sukkeljers

De Snotkokers

De Zuipcilinders

De Prutsers

De Knosseljers
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www.schoonheidssalonunik.nl

Steenstraat 21  -  4561 AR  Hulst  -  Telefoon 0114-311774 / 06-29354195
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BalBal
MasquéMasqué
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Restaurant Paviljoen ’t Schor  •  Danny & Christien Buijsrogge

Havenstraat 54  •  4569 TL  PAAL  •  0031 6 25 38 22 07

paviljoen@tschor.nl  •  www.tschor.nl  •  facebook.com/paviljoentschor

Paviljoen ’t Schor is er voor iedereen! 
Een kop koffie, een eenvoudige hap of een uitgebreid menu.

Heb je zelf een idee of een voorstel? Een feest of zakelijk evenement? 
Maak een persoonlijke afspraak en we bespreken graag de mogelijkheden. 

Hotel van Leuven
wenst alle carnavalsvierders veel plezier mee het Kloosters carnaval.

Speciale carnavalsmenu’s
Tijdens de carnavalsdagen zijn wij geopend voor carnavals-

groepen die van een lekkere en degelijke maaltijd houden.
Neem hiervoor tijdig contact met ons op

om jullie wensen door te spreken!

Geef uw feest de ruimte
in onze luxe nieuwe feestzalen van 10 tot 350 zitplaatsen.

Catering bij u thuis of bedrijf
receptie - BBQ - luxe diners - brunch - warm en koud buffet

Kloosterzande
Telefoon 0114 - 681 312

www.hotelvanleuven.nl
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• Rijwielen

• Electra

• Verwarming

• Sanitair

Cloosterstraat 73, Kloosterzande
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Tijdens de carnaval serveren wij
carnavalsmenu’s.

Voor verdere info en acties zie onze website 
www.tommys.info.

Wij wensen u een leutig carnaval!  Alaaf!

Brasserie Tommy’sBrasserie Tommy’s
Cloosterstraat 30

4587 CD  Kloosterzande

0114 - 682455



CARNAVAL 2020
ZATERDAG 22 februari

PARTY TIME in D’N ROOIE ZAAL en ”LODGE 45”
SPRINGEN, ZINGEN, SWINGEN

MAANDAG 24 februari
‘s MIDDAGS LIMONADEBAL
BAL MASQUÉ OP KLOOSTER 

EEN HEEL LEUTIG CARNAVALSBAL in ”LODGE 45”
en D’N ROOIE ZAAL

DINSDAG 25 februari
GROOTSTE CARNAVALSOPTOCHT VAN ZEELAND

FEEST in ”LODGE 45” en D’N ROOIE ZAAL voor 18+

VOOR D’N HONGER
KEUJE BIJ ONS EEN

LEKKER FRIETJEN ETEN !

VOOR IEDEREEN EEN GEWELDIG LEUTIG CARNAVAL
EN TOT ZIENS OP KLOOSTER...


