
Graag nomineert de Senaat Nol Kuster voor de Vlinder van de Gemeente Lingewaard 
 
Al heel lang geleden meldde hij zich aan bij ons Gezelschap om carnavalsmuziek te spelen. Dat deed 
hij eerst 32 jaar lang bij hofkapel de Vette Kluut. Toen de Kluut stopte sloot hij zich enthousiast weer 
aan bij de nieuw gevormde dweilband de Zwabberbent en ondersteunde daarmee ons Gezelschap 
nog eens 22 jaar met het muzikaal uitdragen van het carnaval.  
 
Sta dan maar eens stil bij het volgende…… 
 
Hoeveel geplande muziek repetities zijn dat? 
Hoeveel ad-hoc muziek repetities zijn dat? 
Hoeveel muziek optredens zijn dat? 
Hoeveel ondersteunende muziek bij artiesten optredens zijn dat? 
Hoeveel zittingen muziek maken in Hofkapel zijn dat? 
Hoeveel muzikale begeleidingen in- en buitenshuis met het Gezelschap zijn dat? 
 
Hoeveel keer je inzetten voor het Gezelschap is dat in 54 jaar??? 
 
Nol Kuster 
Heel veel dank van de Gentenarren dat wij zolang op je mochten rekenen 
Een vlinder van Lingewaard mag van ons deze dank ondertekenen 
 

 

Onze eigen NK 

 
De Senaot van de Gentenarren kreeg ’n vraog um over nao te dinken 
Die ze meh ’n slukske naotuurluk ers rustig hebbe laote bezinken. 
’t Antwoord vonde ze dur over ’n andere vraog nao te dinken 
Hè’j ‘n goeie carnaval mèt zang, dans, ‘n praotje en wah te drinken?  
 
Nie helemaol vienden zi’j 
Daor hur naomuluk ok een vrolik stukske muziek bi’j 
Bi’j de Gentenarren begonne ze daor al ien 1963 meej 
Dah was met “De Vette kluut” en die stelde de carnavalisten errug tevree 
 
Jammer genoeg ging nao ruum 30 jaor daor de puf uut 
En was dah ’t einde van de Vette Kluut 
Mar ’t bleef gelukkig nie stil ien Gendt 
Ze krege, met daorbi’j ’n bekend gezicht, de Zwabberbent 
 
Bi’j dah bekende gezicht, zo bleek, was nao 30 jaor nog energie zat 
Altied kon het Gezelschap, de Kluut en Zwabberbent op ‘m rèkene, nooit dah tie iets vergat 
Op zittingen optre’je of artieste begeleiden, zelfs naor Kalkar en Goch nam hi’j de muziek meej 
En soms zage we ‘m nao t officiële deel nog muziek make veur ien ’t café. 
 
Nao 54 jaor stee’j zien erum, umdat de Zwabberbent is gestopt, vur de Gentenarren stil 
En geleuf mien mar minse, da’s vur hum ok ’n bittere pil 
Mestl ien deze tied van het jaor 
Bevechte ze altied ’t schats of wielercross NK mèt elkaor 
De Gentenarren hebbe hun eige NK met faam 
Hulde aon Nol Kuster, want dah is zien naam. 
 
 
 


