


Beste Papboeren en Boerinnen,

PAPKRAANT 60e editie,   Maart 2019   Volgende editie:  januari 2020

Copy:
Oplage:
Verspreiding 

inleveren vóór 20 december 2019
±2.500 stuks 
Paplaand en buitengebied

Uitgever: Stichting Vrienden van Carnaval Wouw 

Kasteelstraat 11 4724 AR  WOUW 
info@paplaand.com 
www.paplaand.com

VOORWOORD

CO-
LO-
FON

Van de Voorzitter…

Drukkerij Vorselmans Zundert 

Waar ik vorig jaar al mijn vertrouwen uitsprak richting de Stichting, dat ze na een aantal moeilijke jaren, weer de 
‘smaok te pakke’ had, blijkt uit het motto van dit jaar dat het weer helemaal goed gaat komen in Paplaand.

Ze ‘laote’ dit jaar ‘ut meuletje draaie’.

En zoals dat bij een echte molen het geval is, komt daar wel het nodige bij kijken.
De radertjes moeten precies in elkaar vallen en er moet sprake zijn van voldoende ‘wind in de zeilen’.

Bij molen ‘De Arend’ is dat zeker het geval, want deze molen is niet alleen een pronkstuk voor Wouw maar voor de 
gehele gemeente en de regio. Het was dan ook niet verwonderlijk dat op ’11-11’, in Paplaand op 9 november 
gevierd, de hoogheden juist bij deze molen werden gepresenteerd: Prins Eduward I, nar Arretje en adjudant 
Hannus. 

Zij zullen als echte ‘molenaars’ samen met de leden van de Stichting het carnavalsfeest in gang moeten zetten en er 
voor moeten zorgen, dat alles ook in  beweging blijft. Want alleen dan kan iedereen de ‘vruchten plukken’ van het 
mooie feest dat carnaval is.

Laten we hopen dat zij de ‘wind in de zeilen’ zullen hebben of, met andere woorden,  kunnen rekenen op de 
deelname van vele Papboeren en Papboerinnen bij de activiteiten, die georganiseerd worden.
Zoals de kindermiddag, de kinderoptocht, de kinderdweilavond en de optocht. Het motto biedt in ieder geval 
genoeg mogelijkheden om de creativiteit, die in Wouw rijkelijk aanwezig is, volledig tot uiting te laten komen.

Ik zou willen zeggen tegen alle Papboeren en Papboerinnen: ‘Laot ut meuletje draaie’, leef je uit en maak er iets 
moois van.

Ik wens de leden van de Stichting, de Hoogheden en alle Papboeren en 
Papboerinnen een heel leutig carnavalsfeest toe!
Geniet van het feest, maar kijk wel uit dat je geen ‘klap van de meule’ krijgt.

De burgemeester van Roosendaal,

mr. J.M.L. Niederer

Op naar carnaval 2019!!!!! We hadde vorig jaor de smaok te pakke, en nu gaan we door!! Het motto voor dit jaar: 
Laot ut meuletje draaie!! En of die draait !!! We hebben het kunnen zien op 11-11.  Want daar stonden ze weer, 
Priens Eduward dun Jirste, samen met Nar Arretje en Adjundant Hannus. En wat een geweldige opkomst was het bij 
ut meuletje. Ik heb echt genoten, en ik hoop jullie ook. 

Ook dit jaar gaan we er weer een geweldig feest van maken met z’n alle. Met nieuw bloed in de stichting, komen er 
ook weer nieuwe ideeën. Wat de nieuwe ideeën zijn, zien, horen of lezen jullie vanzelf.

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst het inhalen van de hoogheden verplaatst naar de vrijdagochtend. Samen 
met de Basisscholen De Stappen en De Baayaert hoopte we hier een leuke ochtend van te maken. Nou, dat is 
gelukt!!!! Heel de Markt stond vol. Waar we ook keken stonden kleine en grote papboeren en papboerinnen. Hoe 
gaaf was dat!!!! En goeie dingen, moet je niet veranderen, dus ook dit jaar staan we hopelijk met nog meer mensen 
op de vrijdag op de Markt. 

Ook de optocht is vorig jaar veranderd. Een nieuwe route is uitgeprobeerd, en ook daarvan kunnen we zeggen, dat 
de route geslaagd was. Wel gaan we dit jaar terug naar het oude tijdstip. Dus zet in je agenda. Dinsdag vertrekt de 
optocht om 14:11 uur!!! Wil je ook de optocht laote draaie??? Meld je dan aan voor de optocht!!!!

We zijn nu nog volop bezig om de laatste puntjes op de i te zetten, om er zo met carnaval vierend Paplaand weer 
een geweldige carnaval van te maken. Ook dit jaar wil ik op voorhand alvast iedereen bedanken!! Want wij als 
stichting kunnen het ook dit jaar niet alleen!!! Mocht je na dit jaar denken, ik wil de stichting helpen op wat voor 
manier dan ook, schroom dan niet om iemand van de stichting aan te spreken!! Handjes kunnen we altijd 
gebruiken. En het is nog een gezellige club ook!!!

Ik wens iedereen een leutige carnaval toe!!! Wie weet zien we elkaar nog wel!! Esther de Bruin
voorzitter Stichting vrienden 

van carnaval WouwV    



Priens Eduward d‛un Jirste van Paplaand

Priens Eduward d‛un jirste 
van Paplaand
Leutige Papboeren en Papboerinnen,

Ut leutigste feest van ut jaor staot wir veur de deur. Ik kan beter zegge, veur de meulen!
Want we laote dees jaor ut meuletje draaie!
Een motto wa natuurlijk jil goed past bij ons mooie Paplaand,
Want wa emme wij un mooie meulen daor in dun Akkerstraat.
En die meulen waar ut prachtige decor van onze 11-11 viering.
Wa waar da een prachtig gezicht, wij daor meej zun drieën bovenop die meulen.
En wa zijn ik toch wir trots da ik jullie hoogheid mag zijn. Saomen meej Nar Arretje en 
Adjudant Hannus weet ik zeker da we er wir een leutig feestje van gaon maoken.
Maor ok wij kunnen gin leutig feestje maoken zonder een goeie stichting, en daor zijn ik 
ok apetrots op. We zijn nie meej veule, maor we verzetten barrege waark. Nee or, ons 
meuletje blef wel draaie!
Dees jaor zullen we ok wir tal van bezoeken af gaon legguh, van jong tot oud, we gaon 
ze allemaol wir mee un bezoekske verblije.
Zo zal de sleuteloverdracht wir op de vrijdag meej carnaval plaots gaon vinne. Da waar 
veurig jaor zo’n groot succes, da we da dees jaor wir gaon doen. Ik kan nie wachten om 
al die blije gezichtjes wir te zien stralen op de mart as ons Jaans wir gaot buurten.

foto : foto Esther wouw 

De nuuwe route van dun optocht is ons goed bevallen veurig jaor, dus gaon we dees jaor wir dezelfde route volgen. Maor dan 
wel een uurke laoter dan veurig jaor. Ge zie wel, we emme de wiend goed in de zeile!
En bij deze roep ik jullie allemaol op om ok iets creatiefs in mekaore te zetten en lekker mee te lopen of te rije in dun optocht.
Leutige Papboeren en Papboerinnen, zurg dagge meej veul leut de carnaval ingaot en dagge gin klap van de meulen kregt.
Aon oons zal het in ieder geval nie ligge.

Papboeren en Papboerinnen, ik wens jullie een leutige carnaval en ga dees daoge maor eens lekker los.

Een leutige groet,

Priens Eduward du‛n jirste van Paplaand 



Beste Papboeren en Boerinnen 

Adjudant HANNUS 

foto : foto Esther wouw 

foto : foto Esther wouw 

Nar ARRETJE Hallo leutige Papboerkes en Boerinnekes.

Tis wir bijna zover, de carnaval staat weer bijna voor de deur. 
Het kan me niet snel genoeg beginnen.

Vorig jaar was men 2e jaar als nar van jullie mooie Paplaand en wat heb 
ik weer genoten van alle activiteiten en de mooie creaties van den 
optocht.
Wat me toch het meest is bij gebleven van vorig jaar is de 
sleuteloverdracht meej jullie allemaal op de Markt bij ons tante Jaans. 
Kreeg gewoon kippenvel bij het zien van zoveel kinderen, dat was 
geweldig.

Afgelopen 11-11 viering was ook zeer geslaagd, jullie waren ook mee stik 
veul.We dochten we gaan eens wat anders doen dan anders en zo 
kwamen we bij de molen terecht. Da kwam natuurlijk ok door ons 
nieuwe motte van dees jaar, maar dat hadden jullie al wel in de gaten 
denk.

ik gaan bij deze eens afsluiten en hoop jullie allemaal weer te zien bij de 
leuke activiteiten in ons mooie Paplaand.

Houdoe,

Nar Arretje 

Wat heb ik uitgekeken naar de carnaval, en wat was het laat dit jaar. 
Vorig jaar als adjudant Hannus voor de eerste maal meegedraaid in het protocol , samen met 
Priens Eduward d’un Jirste en Nar Arretje wat een leut was dat. Het was heel leerzaam zo’n 
eerste jaar wat een eer dat je zoveel mensen een plezier mag en kan doen met zo een mooi 
feest. En een mooi feest was het zeker.

Het begon met een kippenvel trekkende kinderoptocht met aansluitend uitreiking van de 
sleutel van Paplaand door wethouder van Poppel. We konden straat op de Markt niet meer 
zien overal stonden feestende, stik mooi verklede kinderen. Wat was dat genieten!!!!. 

Op zondag ons kinderbal met diverse lekkernijen zoals de Arretjes koek van Nar Arretje en ons 
culinaire hoogtepuntje de friet met worstjes maaltijd door ons aan de kindjes geserveerd. Op 
maandag hebben we door Wouw gedweild en zoals elk jaar is er iets te verbeteren en dat is dit 
jaar dan ook de dweilavond, die gaan we veranderen mar dat houden we nog even geheim. 

Dan natuurlijk de optocht een nieuwe route, senioren in de bus langs het parcours , een 
leutige stoet met mensen, mooie carnavals wagens en mooi weer, wat een leutig feest met na 
de prijs uitreiking de afsluiting op de markt . Wat ging het snel voorbij, Ik hoop er dit jaar nog 
meer van te mogen genieten. Aan de start heeft het in ieder geval niet gelegen want bij onze 
mooie molen de arend hebben we met elkaar de wieken van de molen aangeblazen en 
daarmee de carnaval in werking gezet . 

We zeggen daarom luidkeels “laot ut meuletje draaie”

Ik wens iedereen een leutig Carnaval, in ons mooie Paplaand  

Adjudant HANNUS 



Bekerhuis Lambregts
Boulevard 143

4701 ET Roosendaal

Tel: 0165-534498

Fax 0165-548655

Grootste assortiment in West Brabant

* Sportprijzen en medailles
* Alle graveerwerken
* Biljart artikelen
* Reperatie biljartkeu's
* Dartartikelen

   tot ziens bij Helma en Henk 
Email:sportprijzen@hotmail.com 

+31 ()165 57 06 86

Taxi Schuurbiers

De Gebrande Hoef 7

Tel. 0165-303649

Taxi Schuurbiers

De Gebrande Hoef 7
4727 TD Moerstraten

Tel. 0165-303649

Trekt oew geefste bullen aon, want mee aswoensdag is ’t alwir gedaon

Onafhankelijk bouwkundig adviesbureau 
VerstandvanTpand.nl BV

- Bouwkundige begeleiding bij aan-/ verkoop
- Inspectie - rapportage - opmaken onderhoudsplannen
- Onderzoek bouwkundige gebreken
- Monumentale gebouwen

H.A.J.M. Govaarts
Bernardlaan 55
4724 BS Wouw

Tel: 06 28791055
info@verstandvantpand.nl
www.verstandvantpand.nl

A U T O B E D R I J F

VAN DER WEGEN

www.autobedrijfvanderwegen.nl

Bergsebaan 6a

4724 SW Wouw

T 0165 - 30 15 79

F 0165 - 30 26 09

Gierelaar 31, 4724 DG Wouw
Tel. 0165-303436

diwouda@diwouda.nl

HANDELSONDERNEMING

Kranen / Bulldozers
Tractoren / Onderdelen

Plantagebaan 57, 4724 CJ Wouw 
Telefoon 0165-304151

internet: www.veldt.nl   e-mail: info@veldt.nl



puzzelen geblazen 
Hieronder zie je een groot vierkant met heel veel letters. Tussen die letters zijn woorden 
verborgen. Woorden die allemaal wel iets met carnaval te maken hebben. Misschien 
weet je nog niet precies wat ze betekenen maar daar kom je zeker later nog wel achter. 

boer bouwclub bouwen 
brabant carnavalswagen dweilband grieken jeugdprinses jeugdraad kinderoptocht 
limburg minirettes muziek nar plezier 
politie prins romeinen 
tonpraten vrienden

Mieke‛s Kollum 2019

Mar helaos, verder as ne goeie pleebek zijn ik nooit gekommen. Mar echt legendarisch worde daor 
ok nie van… Ik em ’t echt geprobeerd hor. Zijn begonnen as André van Duin (pizza!) bij de Broeren. 
En daarna durgestoomd naor de Geerhoek as Bob de Rooij, van Annie wittewel: vetkuif, dikke bril, 
hallo boppers! 
De muzikaliteit ed ‘r ok nooit ingezete. Ons moeder eggut wel geprobeerd, mar ze kreeg ons nie 
naor de meziekles geslipt. Ik aar d’r op de Stappe al moeite meej, ’t klokkespel em ik mar jinne keer 
vast meuge houwe bij juffrouw Marie-José, daarna kon ik alleen nog mar kieze tussen triangel of 
woodblock… De liedjes zijn ik toch nooit nie vergeten, ‘Bartje de slang van de brandweer’ zit nog 
regelmatig in m’n kop. 
Ons moeder gaaf nie op en besloot nog ’n poging te waoge om m’n muzikaole vlammeke op te 
wakkere. ‘Mieke, wa denkte d’r van? Wulde nie bij de Kerkuiltjes?’ Zo gezeet zo gedaon, wij op naor 
de Woudfluit naor juffrouw Loes. Ik zijn d’r welgeteld jinne keer gewiest, de kerk em ik nie eens 
gehaold. Juffrouw Loes aar ‘t na jin uithaol al dur, daor klonk gin engeltje. Ze aar de traone in d’r 
ooge, en nie van ontroering. 
’t Is mar goed dak toen die mop nog nie kende van die zakzozie. Al aar ik ‘m wel graog verteld aon 
juffrouw Loes: ‘Juffrouw, wa vor instrument is da, een zakzozie?’ - ‘Ik zou ’t nie wete Mieke’ – ‘nou 
juffrouw, ik wit ’t ok nie, maor ik hoorde ons moeder giesteravond tegen ons vader zegge: ak oe 
zak zo zie zit er nie veul meziek mir in…’ En dan zou ik gère da gezicht wulle zien!

Daor zit gin meziek in…
Wa zou ik toch gère kunne zienge! Lekker optreje, lange uithaole, 
’n gouwe keeltje. Of trompet speule in ’n dweilband. Pakske aon, 
sjaol om (ammaol dezelfde, anders kunne ze nie zien dadde gij 
d’r ok bij zit) en dweile mar. 



Insigne 2019

Eregalerij Orde van Paplaand
Sinds 2003 kent het Paplaandse carnaval een bijzondere onderscheiding: De Orde van Paplaand.
Deze onderscheiding wordt éénmaal per jaar toegekend aan een persoon die bijzondere verdiensten 
heeft of heeft gehad voor het Wouwse Carnaval. De onderscheiding bestaat uit een speciale medaille 
en een oorkonde. Aan de Orde van Paplaand is tevens de titel Ereboer of Ereboerin verbonden.

De Orde van Paplaand zal dit jaar uitgereikt worden tijdens de carnalsweek van 28 febr t/m 5 maart 2019

Lijst met Ereboeren
2003 Ereboer Henk Heijnen & Ereboerin Leonza Heijnen 
2004 Ereboer Rien van Wezel
2005 Ereboer Marijn Aarts (postuum)
2006 Ereboer Karel Schrooyen
2007 Ereboer Jan van Oers
2008 Ereboer Maurice Broeren
2009 Ereboer René Hermans
2010 Ereboerin Mariëtt e Gonzales
2011 Is de Orde van Paplaand uitgereikt aan de Blaospoepers voor hun grote verdienste voor het Carnaval in Wouw 
2012 Ereboer René Scheepers
2013 Is de Orde van Paplaand uitgereikt aan De Wouwse Drukkerij voor hun grote verdienste voor het Carnaval in Wouw 
2014 Ereboerin Tante Jaans, vanwege het 55 jarig bestaan van Carnaval in Wouw
2015 Ereboer Henk Roovers
2016 Ereboer Dre van Loon
2017 Ereboer Corne Heijmans
2018 Ereboerin Geraldine Melis

Het insigne van 2019 'laot ut meuletje draaie " 

Is bedacht door de Stichting vrienden van carnaval Wouw. Dus wat kan er toepasselijker zijn op het thema, dan 
een molen.  Daarom heeft de stichting een bedrukte molen bedacht en uiteraard wederom uitgevoerd in hout, 
bedrukt en afgewerkt met een mooie draagband .

De Stichting is zeer tevreden over de totstandkoming van 
het insigne:   'laot ut meuletje draaie "  Wij danken iedereen 
die dit jaar meegewerkt heeft en wensen ze veel leut toe. 
En niet op de laatste plaats worden alle Papboeren en Boerinnen 
bedankt, die door het kopen van het insigne Stichting Vrienden van 
Carnaval Wouw een financieel ruggensteuntje heeft gegeven.

Naast een welkome bijdrage aan het Paplaandse carnaval zijn insigne’s voor veel papboeren en boerinnen ware 
verzamelitems geworden.

Heeft u het insigne nog niet aangeschaft en wilt u deze toch graag hebben  ze zijn verkrijgbaar bij :
cafe zalen Donkenhof , Eetcafe In Den Veehandel , C.C. de Geerhoek of de VVV Wouw.

ook op 16 februari in de leutkraam voor de Jumbo in Wouw Of
tijdens de collecte en bezorging van de papkraant van 9 tot 15 februari  



Laot ut meuletje draaie 2019
Couplet

Ons Jaans die staot te straole op de mooie Wouwse Mart
Van da schone plaotje kreddut waarrum in oew ‘art.

Mar jin dieng vin ze jammer, en witte wa daddis?
Ze staot ‘r meej d’r rug naor toe, ut is ’n eel gemis.

Mar Papboere, wa kan da nou toch zijn?
Lao mar kraoke, lao mar werke, oew kreejutieve brein

Refrein 2x

Laot ut meuletje draaie!
Laot ut meuletje draaie!

Meej carnaval in Paplaand,
Zit ’t hosse in oew bloed,

Doe mar lekker gek, ’t maok nie uit wa dagge doet.

Couplet

Emme jullie ondertusse naogedocht messchien?
Tis de Wouwse meule, die z’ al jaore lang wul zien

Die staot daor in d’n Akkerstraot, z’n wieke in de wiend.   
D’n Aorend is z’n naom, hij wordt deur iederjeen bemind.

Ei maold ’t graon zo lekker en zo fijn
Vur ’t beste meel dan motte in ’t Akkerstraotje zijn

Refrein 2x

Lalalala ipv refrein 1x

Refrein 1x

Laot ut meuletje draaie!
Laot ut meuletje draaie!

Meej Carnaval in Paplaand zit ’t hosse in oew bloed 
Doe mar lekker gek, ’t maok nie uit wa dagge doet  

Meej Carnaval in Paplaand zit ’t hosse in oew bloed 
Doe mar lekker gek, ’t maok nie uit wa dagge doet

Muziek: Michael Matthijssen 
Tekst: Marloes van Bergen,
            Ed van Bergen

luister ons nieuwe liedje op onze 
site www.paplaand.com 

Meegewerkt aan de Opname:

Ed , Marloes zang
Fluit, Wieske Matthijssen
Klarinet, Saxofoon, Michael 
Matthijssen
Slagwerk, Frank Matthijssen
Althoorn, Bariton en Trombone, 
Martijn Franken.



Waor kunde d‛un optocht zien?

Opstellen van de optocht gebeurt op:  
Industrieterrein de Donken en de Spellestraat. 

De optocht volgt de volgende route:

Startschot: 

Eindpunt:  

Roosendaalsestraat “Donkenhof”

 In ALLE onder genoemde straten geldt deze dag een PARKEERVERBOD.
Tevens geldt er een parkeerverbod in de parkeervakken op de Markt voor de 

Chinees 

Route 
Roosendaalsestraat 
Martel 
Graaienhill 
Omgang
Markt 
Kloosterstraat 
Strijp
Omgang 
Graaienhill 
Martel 
Roosendaalsestraat 

Roosendaalsestraat “Donkenhof”
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Compleet,
Goed en
Betaalbaar

Molensingel 1 Wouw - Tel. 0165-303497

www.cvanloon.nl

Roosendaalsebaan 27, 4724 SB Wouw

M 06-14421404, E info@schouwenaarsdak.nl

Natuurlijk een SCHUURBIERS keuken!
Ook voor alle bouwkundige werkzaamheden in uw woning

 keuken!
AL JAREN EENBEGRIP INDE REGIO!

Bezoek onze showroom 1300 m2 in Wouw.  Afspraak ‘s avonds is ook mogelijk. In België werken wij voor het BTW tarief dat daar geldt. 

Miranda Schuurbiers
Adviseur/specialist in
keukens & badkamers

Donkenweg 23
4724 SN Wouw
t] +31 165 30 38 34
f ] +31 165 30 20 19
e] info@schuurbiers.nl
w] www.schuurbiers.nl

Donkenweg 23  
4724 SN Wouw 
t] +31 165 30 38 34
f ] +31 165 30 20 19
e] info@schuurbiers.nl 
w] www.schuurbiers.nl

SCHUURBIERS, AL JAREN EEN VERTROUWD ADRES!

Bezoek onze showroom 1300 m2 in Wouw.  Afspraak ‘s avonds is ook mogelijk. In België werken wij voor het BTW tarief dat daar geldt. 

Miranda Schuurbiers
Adviseur/specialist in
keukens & badkamers

Donkenweg 23
4724 SN Wouw
t] +31 165 30 38 34
f ] +31 165 30 20 19
e] info@schuurbiers.nl
w] www.schuurbiers.nl

Techniek en afbouw

Specialist in keukens en badkamers 

Donkenweg 23  
4724 SN Wouw 
t] +31 165 30 38 34
f ] +31 165 30 20 19
e] info@schuurbiers.nl 
w] www.schuurbiers.nl

www.baderie.nl

075_Baderie_ExCoWe_hah_208x250_1-2012_WT7.indd   1 17-02-12   14:48

Ook voor alle bouwkundige 
werkzaamheden 
in uw woning

. . . en dat is niet voor niets!

Natuurlijk een SCHUURBIERS keuken!
Ook voor alle bouwkundige werkzaamheden in uw woning AL JAREN EENBEGRIP INDE REGIO!

Bezoek onze showroom 1300 m2 in Wouw.  Afspraak ‘s avonds is ook mogelijk. In België werken wij voor het BTW tarief dat daar geldt. 

Miranda Schuurbiers
Adviseur/specialist in
keukens & badkamers

Donkenweg 23
4724 SN Wouw
t] +31 165 30 38 34
f ] +31 165 30 20 19
e] info@schuurbiers.nl
w] www.schuurbiers.nl

Techniek en afbouw

Specialist in keukens en badkamers 

Donkenweg 23  
4724 SN Wouw 
t] +31 165 30 38 34

Natuurlijk een SCHUURBIERS keuken!
Ook voor alle bouwkundige werkzaamheden in uw woning AL JAREN EENBEGRIP INDE REGIO!

Bezoek onze showroom 1300 m2 in Wouw.  Afspraak ‘s avonds is ook mogelijk. In België werken wij voor het BTW tarief dat daar geldt. 

Miranda Schuurbiers
Adviseur/specialist in
keukens & badkamers

Donkenweg 23
4724 SN Wouw
t] +31 165 30 38 34
f ] +31 165 30 20 19
e] info@schuurbiers.nl
w] www.schuurbiers.nl

Techniek en afbouw

Specialist in keukens en badkamers 

e] info@schuurbiers.nl 
w] www.schuurbiers.nl
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We Zen Wir De Leste meer info mail dan 
naar: info@wezenwirdeleste.nl.

We laoten ons eigen meuletje draaien

Zo eigenwijs als we zijn, laten we alleen ons eigen 
meuletje draaien dit jaar. We wijken namelijk af van de 
standaard en zullen dit jaar met een bijzondere 
kleurencombinatie in de optocht verschijnen.
Bouwclub ‘We Zen Wir de Leste’ is weer als een stier op 
een rode lap aan de slag gegaan om een grote wagen 
op straat te krijgen. 

De wagen bestaat dit jaar uit meer dan vijftig 
uitdrukkingen en gezegdes, uitgebeeld in twee kleuren. 
De kleurencombinatie kan net als vier jaar geleden met 
rode letters in de almanak geschreven worden. Je kunt 
gerust spreken over 50 tinten rood en groen, want met 
deze kleuren gaan we het dit jaar doen. 

Rood en groen is (pap)boerenfatsoen wordt ook wel 
eens gezegd, maar daar trekken wij ons niets van aan. 
Geef je ogen maar eens goed de kost tijdens de 
optocht! Probeer alle rode en groene uitdrukkingen en 
gezegdes maar eens te vinden en maak kans op een 
leuk prijsje. Maar pas op! Als je niet uitkijkt, wordt het je 
groen en geel voor de ogen en draait niet alleen het 
meuletje.

Roosendaalsebaan 27, 4724 SB Wouw

M 06-14421404, E info@schouwenaarsdak.nl

Nog één keer carnaval bij de Potter 
op zondag 3 en dinsdag 5 maart

In de volksmond kent iedereen café de Potter maar de eigenlijke naam
van het cafe van Jac en Annie Potters was café ‘t Trefpunt. En voordat
Jac en Annie er in trokken heette het café In de Molen en daarvoor café
‘t Molentje. Analoog aan het Wouwse carnavals motto laat zaal de
Potter op zondag 3 maart nog 1 x het meulentje draaien. Zoals bekend
zal het Potter complex in de loop van 2019 gesloopt worden om plaats
te maken voor de bouw van een appartementencomplex. Het
Carnavalsbal oftewel het middenstandsbal bij de Potter op
zondagmiddag en -avond was niet weg te denken in Paplaand e.o. en
een traditie voor jong en oud.
Dit Carnavalsbal gaan we nog één keer terug halen op zondag 3 maart
en zal bol staan van de verrassingen, herinneringen en de traditionele
paplaandse carnavalssfeer. Dus heeft u zin om de oude glorieuze
carnavalstijd van vroeger nog eens te beleven dan kunt u nog eenmaal
terecht bij de Potter. U hoeft uw voeten op de molensteen niet te 
vegen
en voor de kinderen is er (na het kinder Carnavalsbal in de Geerhoek)
ook ruimte genoeg. Tijdens het Carnavalsbal dat van 12.00 tot 23.00
uur duurt, wordt ook voor de inwendige mens gezorgd want er is
doorlopend eigengemaakte friet, broodjes en snacks te koop in de zaal.
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Dweilavond op  4 maart 2019
Dit jaar zal het dweilen iets anders zijn dan jullie gewend 
zijn. Na het overweldigende succes van ons plotseling 
ingelaste stormbal van 2017 hebben we gemeend hier op 
voort te borduren, we zijn daarom van plan om een leutige 
dweilavond in de Geerhoek te houden, of je nou op de foto 
wil met de Prins, Nar of Adjudant . een mooie kleurplaat 
maakt of het spelletjes parcours volgt waarbij je kan 
worden  aangemoedigd door de Prins en zijn gevolg,   je 
maakt allemaal kans op mooie  leutprijzen. 

Deze prijzen worden rond 20.30 uur uitgereikt aan de 
winnaars. Kom dus allemaal naar ‘het Dweilen door 
Geerhoek” en breng je broertjes, zusjes, neefj es, nichtjes, 
papa’s en mama’s enz, enz…maar mee, dan gaan we er met 
z’n allen één groot feest van maken. Kinderen van groep 1 
t/m 8 van alle basisscholen kunnen hieraan meedoen, 
aanmelden doe je via info@paplaand.com Het is van 
belang om te weten hoeveel kinderen er mee doen, zodat 
we daar de juiste spulen voor kunnen regelen. Meld je dus 
echt van te voren aan. 

Zet deze datums vast in de agenda 
zodat jullie deze niet kunnen vergeten . 

Zaterdag 2 maart Gemaskerd bal 
aanvang 21.11
Compleet nieuw op het feestprogramma is een 
gemaskerd bal op zaterdag 2 maart. Dat start om 
21.11 uur en is gratis toegankelijk. Met 
carnavalsmuziek van een dj moet het een avond 
worden waar de gezelligheid van afspat.
Bij een gemaskerd bal hoort natuurlijk een demasqué, 
het afdoen van de maskers. Dat gebeurt om 23.11 uur, 
maar het feest gaat daarna gewoon door en voor het 
mooiste masker wordt ook nog eens een prijsje 
beschikbaar gesteld. Knutselen dus!

Maandag 4 maart Belze aovond 
aanvang 21.11
is bijna een traditie met de ‘Belze aovond’ die om 21.11 
uur begint. Donkenhof wordt dan helemaal in de sfeer 
van een oud-Belgisch café aangekleed. Het thema is dit 
jaar ‘Radio Donna.’ De bekende Belgisch radio-DJ Leen 
Demaré praat alles aan elkaar en een keur van 
artiesten treedt op, zoals Yvan Heilen, Wendy van 
Wanten, Raymond van het Groenewoud, Vaya Con 
Dios, Sandra Kim, Sam Gooris en aan het eind van de 
avond ‘De Kreuners’.
Natuurlijk ontbreken de puntzak friet, de sanseveria’s, 
Manneke Pis en de TL-verlichting niet. Iedereen mag 
gratis binnen en de nodige blaaskapellen zorgen voor 
de onderbreking van het ‘Radio Donna’-programma.

Zondag 3 maart Otobusrellie
is helemaal gereserveerd voor de Otobusrellie vanuit 
Roosendaal. Voor de kinderen zijn er extra activiteiten 
en Papboeren kunnen er natuurlijk terecht om 
‘Tullepetaonen te kijken’.

Dinsdag 5 maart optochtbal 
dan wordt het leutfeest in Donkenhof afgesloten met 
het optochtbal dat al om 12.11 uur begint. De optocht 
trekt langs het café en tot 12 uur ’s avonds kan er 
daarna gefeest worden.

Goochelaar voor kinderen
Alle kinderen zitten op het puntje van 
hun stoel. Wat gaat er gebeuren? 
Een goochelshow van Alex Buijk, 
goochelaar voor kinderen, is genieten 
voor jong en oud. Een vrolijke show 
met muziek en dans. Kinderen lachen, 
juichen en roepen. Doe mee! Alex Buijk is de perfecte 
kinderentertainer die precies weet hoe hij met de kinderen 
moet omgaan. Alex heeft meer dan 10 jaar ervaring met 
het geven van kindershows en heeft in deze tijd veel 
geleerd van wat kinderen het allerleukste vinden om te 
zien. 

Kindermiddag 3 maart 

Van 15 tot 17 uur 





Dit strookje ingevuld meebengen naar de kiendermiddag.

Petje, zaddoek of boerenkiel,‘maok nie uit, want‘ne Papboer Feest mee Hart en ziel!

Dit strookje ingevuld meebrengen naar de 
kiendermiddag.
Ik heb mijn kleurplaot ingeleverd  
naam : ………………………………………………….. 
Adres :  ………………………………………………………………….    
Leeftijd : ………..

Bijzonder dank aan iedereen die
ons gesteund en geholpen heeft..!

Wij kunnen niet zonder de (financiële) steun van 
vrijwilligers, sponsors, adverteerders, begunstigers, 

kasteleins/beheerders en u als Papboer(in). 

Iedereen die ons op welke wijze dan ook steunt: 
BEDANKT!Sponsors, adverteerders en donateurs, 

hartelijk bedankt!

Dankzij uw medewerking kunnen wij al het moois 
realiseren.

Onze Hoofdsponsoren:

Onze Adverteerders:

Blaospoepers 2019 de Poeppelo (gruffalo)

Beste papboerkus en papboerinnekus,
Bij de Blaospoepers blef ut ok di jaor wir gewoon 
durdraaie zelfs vor dun 30st keer wir dun 
kiendermiddag. Di jaor is ut motto vur onze 
kiendermiddag de Poeppelo gebasseerd op het 
doldwaoze monstur de Gruffalo mar bij de 
Blaospoepers kreg tie  tog effe un andure naom 
naomeluk de Poeppelo. In dun hoofdrol un 
piepkleine muis welke normaol op ut menu staon 
van un Vos , Uil en slang mar dur dun Poeppelo lop 
ut net allemaol iets andurs dan dagge verwacht. Mar 
ik gaon nie teveul verklappe kom zelf mar naor onze 
kiendermiddag dan kun dut allemaol meemaoke.
 Wanneer : Op zondag 24-02-2019 vind vur dun 
30ste keer de blaospoeper kiendermiddag plaots.  
Tijdens de middag zal er uiteraard ok wir veul 
carnavals- muziek te hore zijn . De muziek wordt ok 
di jaor wir dur diverse carnevalsbandjes verzorgd. Bij 
binnenkomst krijgen de jonge bezoekers eigen 
consumptiebonnen in te leveren bij de kiender- 
kraam ok is er vor iedere bezoeker wir bij 
binnenkomst un presentje . In deze papkraant vinde 
ok di jaor wir un kleurplaot. (de kleurplaot wor d’ok 
afgegeven op de basisscholen). Deze kleurplaot 
ingevuld inleveren  op de scholen of in de Geerhoek  
vur 20-02-2019 dan maokte kans op un mooi prijske.  
De middag begient om 14.00 uur en dun entree is 
gratus, volop carnevalsmuziek , poep verhaol van de 
Poeppelo(Gruffalo) en prijsuitreiking kleurwedstrijd.
Bijzondere dank wir aon al onze sponsurs, zondur 
jullie waor di allemaol nie mogeluk.

De Blaospoepers  

Onze sponsoren:
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De jury van Paplaand 
laat van zich horen
PAPLAAND - De Paplaandse 
optocht is opgedeeld in 
verschillende categorieën:
1.  Grote Wagens

2.  Middelgrote Wagens

3.  Kleine Wagens

4.  Grote Groepen

5.  Kleine Groepen
6.  Jeugd (t/m groep 8)

7.

8.

Paren

Ouwt de spiegel mar is vor, dan zijde net as ikke, zo kunde 
ook dees jaor oew draoi wir vinden.

Dweilbands (kunnen ook kiezen voor: De 
Optocht inschrijving als groep)

Enkelingen

Elke categorie wordt door twee juryleden beoordeeld. 
Bij een gelijk aantal punten wordt in samenspraak 
bekeken welke deelnemer zich toch nog verder kan 
onderscheiden zodat er een verschil ontstaat. Komen de 
twee leden van de jury niet tot overeenstemming dan 
wordt het hoofd van de jury ingeschakeld. Die maakt 
dan een puntenverschil op basis van bovenstaande 
toelichting. Het meest doorslaggevende punt is de wijze 
waarop de deelnemer het publiek betrekt bij de 
optocht. In de categorie Jeugd komen alle deelnemers 
tot en met groep 8 

van de basisschool uit. In afwijking van de andere 
categorieën zijn er bij de jeugd trofeeën voor de eerste 
drie plaatsen.
De Peer Pap Trofee is beschikbaar voor alle deelnemers.
Het criterium voor de jurering:
“wie beeldt het best het Wouwse motto uit”
Natuurlijk zal er altijd discussie zijn over het beoordelen 
van de optocht.
De juryleden zijn onpartijdig, omdat zij geen binding 
hebben met de deelnemers en de Stichting. Zo zijn zij in 
staat objectief een oordeel ‘te vellen’.

De Optocht-commissie 



Carnavals- 
kalender 2019

don 21 vrij 22 zat 23 februari 
Tonpraotersavond (zaal open 19u00) 

Café Zalen Donkenhof

Vrijdag 22 februari 
Colabal (19u30-23u00) 

De Spil te Wouwse Plantage

Zondag 24 februari 
Blaospoepersbal (14u00) 

Cultureel centrum De Geerhoek

Donderdag 28 februari 
Ut grote mèskesbal (21u30) 
Eetcafé In Den Veehandel

Zaterdag  2 maart
‘Bal masque’ (21u11) 
Café Zalen Donkenhof

Zondag 3 maart  Afhalen 
optochtnummers (11u30 
tot 12u30) Eetcafé In Den 

Veehandel

Vrijdag 1 maart Inhalen 
Hoogheden (10u50) Markt 

bij Tante Jaans

Zondag 3 maart  Kindermiddag 
(15u00 tot 17u00 ) Cultureel 

centrum de Geerhoek

Maandag 4 maart Dweilen 
in Paplaand(18u00)

Maandag 4 maart 
Ne Belze N’aovond (21u11) 

Café-Zalen Donkenhof

Dinsdag 5 maart  
Paplaandse Optocht (14u11)

Vrijdag 1 maart 
Scholen optocht (10u30 ) 

Vertrek van de scholen naar de Markt

Donderdag 28 februari 
Carnavalsconcert (20u11) 

Cultureel centrum De Geerhoek

Dinsdag 5 maart  
Optochtbal (12u11)

Dinsdag 5 maart  prijsuitreiking 
optocht  (17u30) Cultureel 

centrum De Geerhoek
Dinsdag 5 maart  Afsluiting 
carnaval (19u00) Markt bij 

Tante Jaans

Zondag 3 maart  
ondernemersbal cafe de Potter



Opgave voor de 
Paplaandse optocht:

Opgeven voor de optocht kan op verschillende manieren:

• Via onderstaand opgaveformulier

• Via de website www.paplaand.com

• Via het mailadres optocht@paplaand.com

De prijsuitreiking van de optocht vindt 
plaats in C.C. De Geerhoek, 
Kloosterstraat 19B Wouw.
Wa kunde meej dun optocht verdiene?

-   De Gouden Melkbus voor de beste Grote Wagen; - 
PeerPap Wisseltrofee (aparte Trofee voor de 

deelnemer die het thema het beste uitdraagt

deelnemer(s) die het motto het best uitbeeldt(en);

- 

AlleCategorieën:  Beker/trofee voor de eerste-prijswinnaars  

- 

Categorie Jeugd:     Beker/trofee voor 1e, 2e en 3e prijswinnaar.

Opgaovepepierke veur d’un Paplaandse 
optocht dinsdag  5 maart 2019

Naam: ..................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................

Telefoon:..............................................................................................................

Email:....................................................................................................................

Naam van de creatie:...........................................................................................

Wat wordt er uitgebeeld ?..................................................................................

..............................................................................................................................

Bouwplaats van de grote wagen:.......................................................................

JA / NEE  *1)Wordt de wagen begeleid door een dweilband? 

Is de wagen voorzien van mechanische muziek? JA / NEE  *1)

Let op!!! Tot en met groep 8 basisschool altijd inschrijven in categorie Jeugd.

Categorie*2):

O Grote wagen 
O Middelgrote wagen 
O Kleine wagen

O Grote groep

O Kleine groep

O Jeugd (t/m groep 8) 
O Paar 
O Enkeling

O Dweilband  

*2)

*1) Doorhalen wat niet van toepassing is. *2) Slechts één rondje zwart maken.

De deelnemer verklaart te handelen volgens het reglement van de Paplaandse optocht.

Het opgaveformulier dient uiterlijk ingeleverd te zijn bij de optochtcommissie via de 
website of optocht@paplaand.com Afhalen startnummers op zondag 3 maart 2019  
van 11:30 tot 12:30uur bij eetcafe "in den Veehandel" in Wouw. 
Hier ontvangt u tevens richtlijnen betreffende tijd en plaats van opstellen en het 
carnavals regelement.

..............................................................................................................................

Datum opendag bouwplaats :.............................................................................



D
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www.eekerenwouw.nl
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new look
beauty & wellness

Nancy & Esther Wijper 1
4726 TG  Heerle

tel: 0165-300647

Nancy & Esther Wijper 1
4726 TG  Heerle

tel: 0165-300647

new look
beauty & wellness

Nancy & Esther



Optochtreglement Paplaand

1.

Stichting Vrienden van Carnaval Wouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Deelname aan de optocht, het komen 
naar de plaats van opstelling en het vertrekken vanaf het ontbindingspunt is voor eigen risico. U dient zich altijd te houden 
aan de verkeersregels.

2. Aanmeldingen voor deelname uiterlijk op de aangegeven datum (elders vermeld in deze Papkraant),
zodat een goede optochtsamenstelling verkregen kan worden.

3. Startnummers dienen op zondag 3 maart tussen 11:30 en 12:30 uur te worden afgehaald bij Eetcafe in den Veehandel in Wouw

4. De optocht vertrekt STIPT om 14.11 uur. Zij die niet op de tevoren gemelde tijd bij het opstellen aanwezig zijn,
moeten achteraan de optocht aansluiten. De leider van de optochtcommissie geeft het startsein.

5. Aanwijzingen van de optochtcommissie, stichtingsleden en politie dienen strikt te worden opgevolgd en iedereen dient er
voor zorg te dragen dat er geen grote gaten in de optocht ontstaan.

6.

7.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine groepen. Kleine groepen bestaan uit maximaal 8 personen.8.

De vereiste afmetingen van de wagens (altijd gemotoriseerd):

a. GROOT: lengte: > 5.00m; breedte: max 4.00m; hoogte: max 9.00m
b. MIDDELGROOT: lengte: max 5.00m; breedte: min 2.00m-max 2.25m; hoogte: min 2.25m-max 5.00m

c. KLEIN: lengte: max 2m; breedte: max 2,00m; hoogte: max 2.25m

9. De hoogte en breedte van een grote wagen (maximaal respectivelijk 9 en 4 meter) is bindend i.v.m. de doorgang in
sommige straten (goede doortocht is daarmee verzekerd).

10.

Ingevolge de GEMEENTELIJKE VERORDENING is het VERBODEN  STIMULERENDE EN/OF ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN

te gebruiken tijdens de optocht. Dit geldt voor ALLE deelnemers!

Voor grote en middelgrote wagens is startgeld gereserveerd, hiervoor dient minimaal de helft van de route gereden te worden.

11.

Indien men in verband met afwijkende maatvoering de optocht vroegtijdig moet verlaten dingt u niet mee naar de prijzen.

12.

Elke wagen moet van een deugdelijke constructie zijn en mag geen rommel meevoeren. Bij uitgebouwde delen aan de
wagen moet constant een toezichthouder zijn, zodat toeschouwers geen letsel kunnen oplopen.

13.

Een goedgekeurde brandblusser van minimaal 5 kg moet aanwezig zijn op:

a) Gemotoriseerde voertuigen B) Voertuigen met aggregaat C) Er dient minimaal 1 persoon aanwezig te zijn,
die de brandblusser kan bedienen

14. Deelnemers dienen zich te onthouden van:

a) licht ontvlambare kleding b) open vuur, vuurwerk, rookbommen, enz.; c) Tevens dienen warmtebronnen vrijgehouden te
worden van brandbaar materiaal.

15. Het is verboden water, harde confetie�� (bv. karton) te gebruiken alsmede zaagsel, stro, hooi of milieubelastende
kunststo�f en (bv. tempexkorrels) uit te strooien of weg te blazen. Gaskanonnen zijn niet toegestaan!

16. Het bekladden met verf van gebouwen, straten, personen enz. is ten strengste verboden.

17. Reclamewagens doen mee buiten mededinging naar de prijzen. Deelname kan door vooraf aan te melden bij de
penningmeester van de Stichting en een bijdrage te voldoen.

18. Reclamewagens mogen alleen muziek voeren met naar voren gerichte speakers.

19. Ieder onderdeel in de optocht wordt door minstens twee juryleden beoordeeld. Het optochtnummer moet GOED
ZICHTBAAR aan de voorzijde bevestigd te zijn.

20. De uitslag van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De bekendmaking van de prijzen vindt plaats in C.C. De Geerhoek, de geldprijzen kunnen direct daarna worden
afgehaald tegen inlevering van optochtnummer. GEEN OPTOCHTNUMMER = GEEN PRIJZENGELD

Overtreding van een van de artikelen van dit reglement kan UITSLUITING van deelname aan de optocht en/of van 
de prijsuitreiking betekenen.

groepen met muziek ondersteuning worden als een groep gezien, beoordeeld en krijgen een startnummer

Voor verdere informatie benadert men de optochtcommissie.

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.



Merijn de Nuwsboer

Liever een Wouwse Papboer dan een Roosendaalse stoepschijter

Ha mènse,

Wij zijn in Wouw meej carneval altij Wouwse Papboeren. Da vin’k niej arrug, waant das best iets 
om meej te proonke. Wouwse boeren aare vroegur meejst goeje grond en dus konne ze durre 
kost goed vurdiene. Z’aare un mooi rond bùkske omda ze dur goed van konne leve. Wij kunnen da 
as Papboeren ok zou’k zo zège. 
Da waar in Roosdaol wel aandurs. Toen ik nog jong waar, wiere de Roosdaolers altij 
‘stoepschijters’ genoemd. Da kwaam, zeeje ze, omda de mènse in Roosdaol altij durre plèts vor ut 
uis mooj schòòn iewe, mar da lèste kan ik me niej mir erinnere. Ik moes altijd op ut fietske naor 
Roosdaol over de Wouwseweg, waant die jìtte toen nog gin Wouwbaon en dieje Ao zeuventien die 
waar dur nog nie. Ge kon daar bij de Kellebeek gewôôn rechtdur rije. Daor waare de plètse niej 
allemaol mooi schòòn, waant attur wa wiend stong, dan kon ut daor goed smoore. Dan waaide ut 
zaand zo op de plèts.
Wij noemden ut volluk in Roosdaol altij ‘Roosdaolse stoepschijters’ en da deej iedurjin. Mar toen 
wier dur flienk wa gebouwen in Roosdaol en dur kwaam veul vrèmd volluk. Diej wouwe neturluk 
gin stoepschijter genoemd worre. Steld’oe eige is vur! Toen gienge ze op zoek naor iets aandurs. 
En nao 1970 wier offisjeel ne aandure naom gekoze.
Da wier ‘Tullepetaon’, mar da eet niks, mar dan ok jillemaol niks meej Roosdaol te maoke. Ze zeeje 
da da waar afgeleid van ut Fraanse woord vor paarul’oen. Da’s int Fraans poule pintade. Da wier 
dan in Roosdaol ‘poelepetaat’ en da wier dan wir ‘tullepetaon’. Jao, jao, zo lus ik dur nog wel jintje!
Toen moestur neturluk nog ne lienk geleed worre meej du’n Roosdaoler en toen zeeje ze van zo 
ne sjieke kip, dattie veul gekleurde veere aar en flienk geneuk kon maoken, net as Roosdaolers 
meej carneval.
Omda ze dur zelluf ok in moese gelove, wier dur un groot beeld gemaokt en dat stao nou op dun 
ouwe Mart. In zun lienkse vleugel’aand eetie ne narrestok vast. Daor ieng vroegur ok nog un 
vaontje aon, agge internet mot gelôôve, meej daar op geschéérve ‘Tunc in alto laxo’. Da wul zoiets 
zèège as ‘K’em ovural schijt aon’. Dus toch diej stoepschijtur van vroegur.
Genog dur ovur en trug naor wattur in Wouw gebeurde. Witte nog dattur iemaand op ut 
gemeejnteuis bedocht aar, dasse de braandweerwaogen wel in de Geer’oek weg konne zette en 
dasse dan dwars dur ut durrep naor ne braand konne rije. Wie bedèènkt zoiets. Dan laote oew 
meuletje toch wel dun verkeejrde kaant op draaie!
Mar ut eet ok niej laank geduurd, want dur kwaam zo ne oop meej kebaol ovur dasse dur maar 
gaauw meej gestopt zijn. Kzijn benuwd oftur in dun optocht ok ne braandweerwaogen meej gao 
rijen.
Zo waar dur nog veul meejr. Ut DeeEnAo van Wouw, bouwen in D’oogt, de nuwe school diej veul 
te duur is en noem mar op. ‘Laot oew meultje mar is draaie’ en bedenkt mar is wagge in dun 
optocht wult doen, waant dieje optocht maag best wa mooier en langer worre dan fleej jaor. Dan 
gaode dees jaor mar is nie naor dun wientersport. Daor lig d’ommes veul te veul sneeuw!

Allé, oudoe en agge bedaankt zijt da witte.
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Papboer Dweilen

Priens Elluf

Adjudant Paplaand

Nar Vlag

Bouwclub Bulle

Jaans Smink

Dweilband Pap

Paplepel Eduward

Leut Nigel

Wouw Arretje

Kwiebus Bal

Kobus Bar

Zakdoek Liedje

Dus wier da verhaol op de Boerenraods-
vergadering in Wouw (nog vóór de 
gemeentelijke herindeling , toen ’t kerkdurp 
Roosendaol bij de gemeente Groot-Wouw 
kwaam) nog ’s uit de doeke gedaon. En kreeg 
burgemeester Willems (da waar ne rooie van 
de PVDA) van ondergetekend ene 
binnenbaand cadeau, om ok ‘s uit de baand 
te kunne sprienge. Meej in ’t midde toevallig 
de pret-oogskes van René Erremaans.“Da 
waar JINNE keer, mar nooit weer!”, zeej Henk. 
Mar twee jaar later moest ie wir aon de 
bak……..

Hier foto binnenband plaatsen?

1992  hier foto insige 1992 plaatsen

Ut motto van 1992 waar: Giftum kèès. Meej as insigne: ne muizeval meej ’n geel 
(houte) blokske kèès d’r op.  Die muizevalle kwaame van de VERO, d’n ouwe 
borstelfebriek in Tullepetaonegat. Mar ‘t probleem waar: ’t logo van de VERO stieng 
precies op de plek op dieje muizeval waor ons motto moes komme. Henk waar wir 
’n paar weke bezig, deze keer om 300 kere da VERO-logo d’r af te schure.  Om ‘r 
“giftum kèès” op te laote zette. Chapeau, Henk! Dieje muizeval reej toen ok in groot 
formaat meej  bij de Paplaandse optocht op de waoge van 

de legendarische 
bouwclub  GROTE 
BREIN. En hangt nou 
nog in m’n 
museum………..

Slotwoord voor 2019, Papboere: 
Ik hoop daggut in oewe meule et!
Jan van Oers (Priens Janus I van Paplaand 
1988-2002). 

PS René Herremaans meuge ze trouwes ok wel ‘s ’n 
staandbeeld geve. Daddis de lopende Encyclopedie 
van Wouw, in 111 delen. De (Winkler) Prins is t’r niks 
bij!

Tonpraten bij café-zalen Donkenhof  
21, 22 en 23 februari 
Wie dit jaar een leutig carnavalsweekend mee wil maken, kan 
vier dagen lang in café-zalen Donkenhof terecht. Maar ook 
vóór het carnavalsweekend is er al wat te doen.
Op 21, 22 en 23 februari zijn de drie tonpraatavonden met 
vijf rasechte Wouwse tonpraters. Op alle drie de avonden 
gaat de zaal om 19.00 uur open en om 20.00 uur kruipt de 
eerst ‘maauwer’ in de ton. Op donderdag 21 januari is er 
muziek van W’ornouwus en op vrijdag en zaterdag van De 
Blaospoepers.
Prins Eduward I zal met zijn gevolg de avonden openen. Jan 
van Oers praat de evenementen aan elkaar en het duo D & G 
verzorgt een pauzeact. Voor het publiek is er nog een 
bijzondere verrassing in de loop van de avonden. 

Leutig volk van Paplaand: INSIGNE-PERIKELEN….HARDOP LEZEN
De carnaval van Paplaand ed ’n rijke, bruisende, roerige, sperende, mar 
altijd
leutige geschiedenis. Die meegaot meej de tijd, mar ok de tradisies 
respecteert.
Zo emme we bijna vanaf het begien in 1958 ’n insigne, ’n uit-angbordje 
(altijd gelinkt aan ‘t motto) waarmee elke Papboer laot zien, dat ie bij da 
WOUWSE feesje wul d’ore. 
Ok ’t materiaol ed altijd ’n grote variejaosie: van ’n lapke bedrukte stof, 
houten paplepels, roestvrij staol, schilderijkes meej ’n foto, ‘n plastiekske, tot 
’t klassieke gebakken en beschilderde gips.
In 1990 waar ’t motto: Sprieng ’s uit de baand. Henk Heijnen, de voormalige legendarische 
Nar Riekus, nam de taak op zich om ALLE insignes eigenhandig te schildere.
Avonden lang hanteerde Henk in z’n galerie aan de Markiezenstraat het fijne penseel. 
Gelukkig verdiende ie de kost meej schildere, mar di waar pro deo. Zo baarde ie 
net op tijd vor de carnaval rond de 300 exemplaren! Chapeau, Henk!
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