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VASTENAVOND 

Koor & André:  
 Vastenavond komt er aan! (2x)
 Het is een prachtig feestje.
 Je mag je verkleden in iets gek,
 In iets zots of zelfs in een beestje.
 Met vrienden en goede maten
 Wandel je door de straten.
 En als je een lied zingt aan een 

deur, dan krijg je geen gezeur,
 maar een hand vol lekker snoep.
 Daarna wandel je zingend verder op 

de stoep.
 Vastenavond komt er aan! (2x)
 Jij zal er toch ook staan?
 Als een ridder, een heks of 

misschien wel een banaan.

Koor: Oh André! Ik hoop echt dat veel 
mensen ons reclamespotje horen 
en dat ze allemaal komen naar het 
feest.

André: Natuurlijk zal er veel volk zijn. 
Vastenavond is een zeer populair 
feest. Het wordt overal ter wereld 
gevierd.

Koor:  Hoe zo, overal ter wereld? Dat kan 
toch niet? Vastenavond is toch een 
feest van hier bij ons?

André: En wat als ik je vertel dat 
Vastenavond ook wel Carnaval 
genoemd wordt?

Koor:  Vastenavond en Carnaval… Is dat 
dan hetzelfde?

André: Inderdaad. Om dat uit te leggen 
moet ik het eerst even hebben 
over een ander feest: Pasen. Het 
zit zo dat heel wat mensen van 
verschillende culturen elk jaar 
opnieuw beslissen om net voor dat 
paasfeest, 40 dagen lang, te vasten. 
Dan moet je sober leven en mag 
je niet te veel eten en drinken. 
Omdat 40 dagen vasten best wel 
lastig is, bedacht iemand om op de 
laatste dagen voor die vastentijd 
nog eens goed de bloemetjes buiten 
te zetten en dus lekker zot te doen. 
En dat doen ze dus tijdens het 
Carnavalsfeest of anders gezegd op 
Vastenavond.

Koor:  Zo zit dat!

André: Zo zit dat!

Koor: Vastenavond of Carnaval, wij doen 
in elk geval mee.

Deel de werkbladen uit.
Lees samen met de kinderen het inleidend tekstje en bekijk de foto’s.

Wie kent Vastenavond? Weet er iemand wat vasten is?
Luister samen naar ‘Audio: Vastenavond’.

HIER IS ANDRÉ, HIJ HEEFT RECLAME MEE! 

TOT DE VOLGENDE KEER, 
DAN IS ANDRÉ ER WEER!
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Vastenavond of Carnaval valt dus net voor de Vastentijd. In deze periode moet je 40 
dagen lang minder eten, drinken, dansen en feesten. Daarom beslissen de mensen om 
net voor die Vastentijd nog eens extra veel te eten en te drinken en goed te dansen 
en te feesten. Dat doen ze zelfs meerdere dagen. 

De dag waarop de Vastentijd begint heet Aswoensdag. De Vastenavondvieringen 
starten reeds op de zondag ervoor en eindigen klokslag op dinsdag middernacht.

Maandagvoormiddag is voorbehouden voor de bedelzangtocht. Dan trekken jong en 
oud door de straten van Olmen. Volledig verkleed als cowboy, prinses, ridder, Mega 
Mindy/Toby of andere figuren uit de populaire cultuur gaan kinderen en volwassenen 
zingend van deur tot deur. Lees samen de ‘Wist je dat?’ op werkblad 2.

Op maandagnamiddag vindt de traditionele hanenkap plaats. Wie deze wint wordt 
de volgende dag op het marktplein van Olmen tot koning(in) gekroond. Soms wordt 
er tijdens de Vastenavondvieringen ook nog een koningsbal of een kindernamiddag 
georganiseerd.

Wil je ook graag bedelzingen op Vastenavond? Dan moet je natuurlijk het 
Vastenavondlied kennen. Op het werkblad zingt één van de koorleden van André het 
alvast uit volle borst. Beluister het via www.zing-ze.be/bedelzangtraditie/vastenavond 
en oefen het daarna samen met de leerlingen.

Zoals André al vertelde wordt Vastenavond (of Carnaval) over heel de wereld stevig 
gevierd. Op veel plaatsen worden dan Carnavalstoeten georganiseerd. Bekijk de foto’s 
op werkblad 2. Kunnen de kinderen het juiste beeld verbinden met de juiste locatie?

OVER

zondagavond maandag dinsdag
(tot 12u ’s nachts)

Aswoensdag
(soms in februari,  
soms in maart)

Start van de 
festiviteiten

Bedelzangtocht
Hanenkap

Koningskroning Start van de 40 dagen 
durende Vastentijd
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EINDTERMEN VASTENAVOND
Nederlands Lezen: 3.4 / Spreken: 2.5, 2.6 / Luisteren: 1.2 
M.V. Muziek: 2.1, 2.4 / Media: 5.4, 5.5
W.O. Maatschappij: 4.6 / Tijd: 5.9 / Ruimte: 6.9

André heeft nu wel al wat reclame gemaakt voor de bedelzangtocht van Vastenavond. 
Maar misschien kunnen jullie ook nog wat extra moeite doen. Hoe zouden we nog 
reclame kunnen maken? Verzin samen met de kinderen enkele manieren en acties om 
Vastenavond in de kijker te zetten. 

MAAK EEN AFFICHE
Wat moet er zeker op staan?

Een mooi beeld:
• Leuke achtergrond, foto’s, tekeningen, versiersels,…

Informatie (kan je ook invullen op werkblad 2): 
• Wat is er te doen?
• De datum en het tijdstip
• De plaats

Voorzie scharen, lijmstiften en een heleboel gewoon gekleurd papier, inpakpapier, 
stiften, kleurpotloden en magazines. De kinderen bereiden eerst de verschillende 
elementen van de affiche voor. Ze maken een achtergrond (A4) waarop dan losse 
stukjes tekst en versieringen geschikt zullen worden. Het is leuk als de kinderen 
gebruik maken van een mix van eigen tekeningen, bestaande foto’s, knipsels uit 
tijdschriften enzovoort. Voor een extra leuk resultaat leg je de collage even onder de 
scanner of op de kopieermachine. Scannen, afprinten en affiche ophangen. Klaar!

EEN ACHTERGROND (A4):
Hiervoor kiezen de kinderen een stuk papier of bewerken ze er één door patronen te 
tekenen of door te knippen en te plakken.

LOSSE STUKJES TEKST:
De leerlingen schrijven de informatie (wat – wanneer – waar) op losse stukjes papier. 
Ze kunnen hiervoor letters in bijzondere lettertypes afprinten, letters uit tijdschriften 
knippen of schrijven met de hand.

VERSIERINGEN:
De versieringen moeten de affiche helemaal afmaken. Kinderen kunnen hiervoor zelf 
tekeningen maken, passende foto’s zoeken of figuurtjes uitknippen. 


