Priens
Eduward
d’un jirste
van Paplaand
Leutige Papboeren en Papboerinnen,
We staon wir aon de veuravend van wir een nuuw carnavalsjaor, jintje die wir aanders is
dan aanders. Tis passen en meten dees jaor in Paplaand.

Een prachtig complex komt er waor vroeger
Toontje Machielse zaat meej alles wa ge
maor kon bedenke. Een nuuw complex waor
vroeger van Tiggelen zaat meej groente en
fruit. De chinees, daor komme ok 4 mooie
appartementen in. De Potter, ok daor zal
prachtig nuuwbouw komme. Helaos zal de
nuuwbouw van de kazerne veur de
braandweer nog effe op zich laote wachte.
Maor laot ik mun eigen daor mar nie over
uitlaoten, want dan zijn ik nog nie uitgeblust!!
Maor wa denkte van de nuuwe Stappen en
ut bejaordenuis, is da allemaol nie prachtig
geworre! Ik weet nie of da ge ut meej gekrege
et, maor ut aar nie veul gescholle of dur aar
een discotheek gezete in ut bejaordenuis.
Ja, meej 11-11 stond er jinne aon ut
bejaordenuis te meten, dur zou un discotheek
in motte komme. Gelukkig emme we dit kunne
veurkomme, maor ut waar wel een rare dokus.
Daor ware Adjudant Hannus en ik ut al gauw
over jins. Na veul vieren en vijve emme we
aon zijn gevrogen of tie wa te doen aar meej
carnaval, ut leek ons wel un lollig figuur.

Hij aar niks te doen, en op de vraog of tie de
nuuwe nar van Paplaand wou worre moest tie
nie lang over nadenken. Hij zeej volmondig
JA!!
Dus zijn ik supertrots en stikkesblij meej onze
nuuwe nar, Nar Dokus!! Samen meej Adjudant
Hannus en Nar Dokus gaon we er ondaanks
alles toch een mooi jaor van maoke.
Meej ut schrijve van dees stukske is er nog
vanalles mogelijk……..of nie.
Ut zal letterlijk passen en meten worre om er
wir een leutig feestje van te maoke. Ik weet
zeker dat da ons wir gaot lukke meej zun alle.
Dur zulle veul duimstokken, rolmaten en
linialen aan te pas komme, maor er is een
gezegde da zegt, meten is weten!
En wij weten as gin aander da carnaval bij alle
Papboeren past. Jong of oud, da maokt niks
uit. Carnaval is een feest van verbroedering en
leut maoken. En ik gaon daor gère in voorop
samen meej Dokus en Hannus. Saome meej
de stichting en meej jullie gaon we er wir een
passend feest van maoke.
Papboeren en Papboerinnen, ik wens jullie
allemaol un leutige carnaval en hopelijk zien
we mekaore nog in levende lijve.
Pas goed op mekaor en oe zelf.
Priens Eduward d’un jirste van Paplaand

D’un Priens

Da kan ok nie aanders meej zoveul nuuwbouw
in ons durpke.

Adjudant
Hannus
Leutige Papboeren en -boerinnen,
We gaan er weer een leutige carnaval van maken.
Wij hebben er nu al zin in. We laten cor en rona even voor wat het is.

We hebben een geweldige digitale optocht
door Paplaand zien komen, samen met de
Priens Eduward d’un jirste heb ik deze van
een leutig commentaar mogen voorzien. Dat
viel niet altijd mee want soms viel onze mond
ver open van verbazing, wat waren dat
allemaal toffe creaties. De een nog mooier,
groter en indrukwekkender dan de andere.
De huizen in paplaand waren mooi versiert en
de vlagen wapperden vrolijk in het rond, de
papboerkes en boerinekes konden de dweilen
goed vinden tijdens de dweiltocht in Paplaand
Al met al toch weer een carnaval waar we met
plezier op terug kunnen kijken.
Omdat het wel moest passen, het thema is
niet voor niks “Tis passen en meten” ben ik
samen met onze Priens op 11/11 de nieuwe
school wezen opmeten. Toen we daar bezig
waren hoorde we geluid en wat bleek er kwam
een schitterende

optocht met mooie lampionnen van
papboerkes en boerinekes aan. Deze kans
konden wij natuurlijk niet voorbij laten gaan
en hebben toen met alle kinderen een mooie
tocht door paplaand gelopen.
Een mooie optocht waarbij we bij het nieuwe
Leonardushof een Dokus tegen kwamen die
daar een disco wilde beginnen, als je zo de
leut in je draagt dan ben je beter geschikt als
nieuwe Paplaandse Nar dan als discoganger.
Dus hebben wij hem gevraagd nar te worden.
Hoe leuk is het dat we nu met Priens Eduward
d’un jirste en Nar Dokus weer een trio vormen
om voor te gaan in de leut.
We weten nog niet precies wat de carnaval
zal gaan brengen maar met wat we nu in petto
hebben, beginnend met de scholen optocht
op vrijdag 25 februari allerlei tussenliggende
activiteiten en afsluitend na het kinderbal op
zondag 27 februari. wordt het zeker weer een
leutige carnaval Ik kan niet wachten tot dat we
elkaar weer gaan zien
Een leutige carnaval
Adjudant HANNUS

D’un Adjudant

Wat hebben we jullie het vorige carnaval
gemist, ondanks dat we elkaar digitaal hebben
kunnen bereiken, we zelfs bij sommige van
jullie persoonlijk langs geweest voor de prijs
uitreikingen. Was het gemis groot, echter
binnen de toen geldende mogelijkheden was
dit wel het meest haalbare. Wat we samen
toch allemaal hebben kunnen doen maakt ons
wel heel erg trots op jullie. Zo zie je maar een
echte Papboer/ -boerin maakt er altijd iets van
met carnaval.

Heeeey vriendjes en vriendinnetjes van Paplaand
Ik zal mij is even voorstellen. Ik ben nar Dokus
en ik ben zo onwijs blij dat ik voor jullie de leut
plezier mag geven. Wat was het een gezicht
he, toen ik helemaal in de knoop zat op 11/11.
Weten jullie dat nog. Ik dacht dat ik een
discotheek aan het opmeten was maar dat
bleek natuurlijk niet zo te zijn.
Stiekem was het ook een klein mopje. Gelukkig was alles toch nog goed gekomen en weten jullie nog wat er toen gebeurde d’n priens
die vroeg mij of ik de nar voor hem wilde zijn.
Nou daar hoefde ik natuurlijk niet zo heel lang
over na te denken.

Nar
Dokus

Nou toen kreeg ik ook nog zo mooi mutske
van
d’n Priens met van die belletjes erop wat een
feest en een echte narrestok speciaal voor mij.
Wat was ik blij dat ik daar mog staan.
Nu denken jullie natuurlijk wel waar is mijn
naam nou vandaan. Nou ik was natuurlijk niet
zo heel slim bezig zoals jullie zagen, toen
zeiden ze ineens wat een Dokus...1+1=11 en
daar was mn naam!
Nar DOKUS

D’un Nar

Zeker wilde ik dat doen!

Beste Papboeren en Papboerinnen,
Ook dit jaar is me gevraagd om een stukje te
schrijven voor de papkraant!! En natuurlijk doe ik
dat, al is het mijn drukke schema wel passen en
meten om er eens even goed voor te zitten. Je
zou denken, hoe kan je het zo druk hebben? Maar
helaas zitten we nog steeds in de ban van het
coronavirus en is het nog steeds heel onzeker wat
we allemaal wel en wel en allemaal niet kunnen
organiseren. Er is één ding wel duidelijk, er komt
een alternatief voor 2022.
Wat hebben we toch genoten met z’n alle van de
lampionnenoptocht tijdens onze 11-11 viering.
Voor het eerst in een lange tijd konden we weer
iets leutigs doen met al onze papboeren en
papboerinnen. En wat was het druk!!!!!!! Tijdens
de lampionnenoptocht kwamen we onderweg
onze Priens Eduward dun Jirste en onze Adjudant
Hannus tegen. Zij waren samen aan het meten of
alle kinderen van basisschool de Stappen wel in
het nieuwe schoolgebouw zouden passen.
Basisschool de Baayaert hadden ze ook al
opgemeten en dat zou wel gaan passen. Gelukkig
kwamen ze snel tot de conclusie dat het met het
nieuwe schoolgebouw ook wel goed zal komen.
Nu ook zij weer gerust zijn, konden ze met alle
papboeren en papboerinnen de tocht verder
afmaken.

Wat ik al wel mee kan geven is dat onze
Paplaandse optocht dit jaar niet op dinsdag door
de straten zal trekken. Ik ga verder nog niets
verklappen van onze plannen, maar ik kan jullie
aangeven dat als de plannen door kunnen gaan
zoals we gepland hebben, we elkaar komend
jaar echt ‘live’ gaan tegenkomen i.p.v. via het
wereldwijdeweb. Tis dit jaar passen en meten
om alles voor elkaar te krijgen, maar we gaan er
met de gehele stichting onze schouders onder
zetten. Ook dit jaar gaan we er dus voor om er
met z’n alle een leutige carnaval van te maken,
en laten we hopen dat 2023 weer een ‘normale’
carnavalsviering wordt.
Ik eindig dit jaar ook weer met alvast een hoop
mensen te bedanken, waarvan we weten dat ze
ons ook dit jaar weer willen en zullen helpen. Dus
ook dit jaar bedank ik onze kasteleins, Niks Wèèrt,
de Bloaspoepers, Duo D&G, de tonproaters, d’un
ouwe garde en BC We Zen Wir De Leste. Ik ben
vast nog mensen vergeten, maar ook jullie
bedankt!!!!! Ik weet zeker dat jullie net als vorig
jaar er samen met ons weer voor willen zorgen
dat we toch een leutige carnaval gaan vieren!!!!
Ik wens iedereen een leutige maar vooral een
gezonde carnaval toe!!!

En ja, dan komen we bij de komende tijd. Want
we waren met 11-11 zo mooi gestart, maar toen
kwam het virus weer heel hard om de hoek
waaien en zorgde voor een hoop onzekerheid.
Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet en wat
zijn de alternatieven. Want we zijn het er met de
gehele stichting over eens dat we het liefst meer
willen dan afgelopen jaar. En dus zitten we heel
veel met elkaar in overleg om mooie plannen
te bedenken. Ook met beide scholen zijn we in
overleg om te kijken wat daar mogelijk is. En als
laatste moeten dan al onze plannen afgestemd
worden met de burgemeester van de gemeente
Roosendaal. Want uiteindelijk moet de
burgemeester toestemming geven. Het is dus
heel veel overleggen, afstemmen en bijschaven,
maar we gaan er vanuit dat we een mooi
programma weg kunnen zetten (als de
corona-maatregelen geen roet in het eten
gooien).
Esther de Bruin
Voorzitter
Stichting vrienden van carnaval Wouw

D’un Vurzitter

Bij het Leonardushof zagen we weer iets geks.
Daar stond een rare Dokus alles op te meten.
Nou dat ging dus niet goed. Gelukkig hadden ze
een goed idee. We zoeken in Paplaand nog een
nar, en zo te zien had deze rare Dokus wel echte
narrestreken. En zo werd ons tweetal weer een
drietal. We zijn als stichting heel blij dat Nar
Dokus ons drietal compleet maakt. Ik denk dat we
nog genoeg streken van hem zullen gaan zien de
komende tijd.

De Burgemeester van Roosendaal
Toen voor vorig jaar het motto van Paplaand
bekend werd gemaakt, ’Tis nie te filmen’, had men
nooit kunnen vermoeden dat dit motto een hele
andere lading zou krijgen door het Coronavirus.

Want we snakken er met zijn allen zo naar!

Het is dan ook bijzonder dat voor het motto van
dit jaar, ‘Tis passen en meten’ dit ook min of meer
geldt.

En mocht het virus in 2022 toch nog teveel roet in
het eten gooien, dan richten we onze pijlen vooral
op 2023, want er komt vast en zeker weer een tijd
dat we onbezorgd carnaval kunnen vieren.

Want wat zou ik graag schrijven hoe ik samen met
jullie uitkijk naar een fantastisch carnavalsfeest
in Paplaand, aangevoerd door Prins Eduward I,
adjudant Hannus en dit jaar voor de eerste keer
nar Dokus.
Een feest waar je zonder een pas op de plaats
jezelf helemaal kunt uitleven en je even niet
hoeft te meten met anderen. Waar vooral de
saamhorigheid en de gezelligheid onder elkaar
de boventoon voeren.
Hoe het ook zij, wij geven uiteraard de moed niet
zomaar op. Want ondanks dat het ten aanzien van
sommige activiteiten het zeker ‘passen en meten’
zal worden, hoop ik van ganser harte dat er toch
nog bepaalde activiteiten te organiseren en te
realiseren zijn.

Laten we ondanks alle tegenslagen ons niet uit
veld slaan en de mooie traditie van carnaval
blijven koesteren!
Voor nu even ‘passen en meten’, maar in de
toekomst weer onbeperkt genieten van dit mooie
feest.
Heel veel sterkte en succes bij de verdere
voorbereidingen!
En weet dat jullie op alle steun van de gemeente
mogen rekenen!

Han van Midden
Burgemeester
Gemeente Roosendaal

D’un Burger

Want op het moment dat ik dit voorwoord schrijf,
is er net een volledige lockdown ingegaan
voorafgaand aan de feestdagen. U mag best
weten, daar word ook ik moedeloos van.

Aan de in Wouw aanwezige inzet en creativiteit zal
het zeker niet liggen!

Het proces rondom carn

aval 2022, nou dat is echt

Carnaval 2021 was voor ied
ereen een moeilijk
jaar. We wilden wel, maar
mochten niet. Plannen
die we hadden moesten we
steeds aanpassen
en dat vergt toch wel heel
veel energie. Maar
één ding wisten we zeker,
we gaan iets weg
zetten. En nog één ding wis
ten we zeker, dit is
een eenmalig iets, want 20
22 wordt weer een
normaal jaar.
Dit was het sprookje waar
we in geloofde en waar
we dus in 2022 ook vol me
e begonnen. De 11-11
viering was top. Een gewe
ldige opkomst en zelfs
een nar erbij, dit kan alleen
maar een voorbode
zijn op een ‘beter ’ carnava
lsseizoen. Niemand
ging er vanuit dat dit jaar ze
lfs nog lastiger zou
worden dan het jaar erop.
Misschien denk je?? Hoe zo
lastiger?? We mogen
toch weer meer dan vorig
jaar?? Nou dat klopt,
maar we hebben ook enorm
veel onzekerheden.
Vorig jaar was het heel du
idelijk, we mochten
gewoon niks!!!!! Niet leuk,
maar wel helder. Dit jaar
ligt dat anders. En misschien
vinden jullie het wel
leuk om eens te lezen hoe
zo’n proces nu gaat.
Na 11-11 begint bij ons als
stichting de planning
voor carnaval. Alleen door
de lockdown was er
veel onzeker. Kunnen we üb
erhaupt iets, of
moeten we net als vorig jaa
r weer alles online
gaan doen. In dat laatste he
bben we eigenlijk
ook echt geen zin meer. Wa
nt wie wordt er nog
blij van kijken naar een sche
rmpje?? Hoe zullen
de stichtingen uit onze ande
re dorpen hiermee
omgaan?? Worden er wage
ns gebouwd voor een
optocht?? Een hoop vrage
n en onduidelijkheden
die we dit jaar hadden.
Snel kwamen we er achter
dat wij natuurlijk niet
alleen zo zaten. Want de sti
chtingen van de
omliggende dorpen zaten
ook met dezelfde
vragen en onzekerheden.
Wat gaan we doen??
De gemeente maar eens be
naderen. De
kabinetschef van de geme
ente Roosendaal
vond het eigenlijk wel een
goed idee om eens
met alle stichtingen bij elkaa
r te komen. Zo komt
de gemeente te weten wat
er speelt bij de
stichtingen en kunnen wij on
ze vragen ergens
kwijt.
Zo gezegd, zo gedaan. He
t eerste digitale overleg
was een feit. En na dat ee
rste overleg volgde er
nog meer. Want na iedere
persconferentie
kwamen de vragen weer!!
En iedere keer stond
de gemeente Roosendaal
klaar om (zover ze
konden) onze vragen te be
antwoorden. Enorm
veel begrip kregen we vanu
it de gemeente,
want ze snapte hoe moeilijk
het is om iets te
organiseren, terwijl je geen
idee heb wat de
regels zullen zijn.
En toen was het opeens 20
22!!! We komen met
z’n alle langzaam uit de loc
kdown en het lijkt dat
we toch weer iets meer ku
nnen. Dit betekent
dus weer snel brainstorme
n, plannen bedenken,
afstemmen met onze carna
valspartners,

passen en meten
voorleggen aan de gemeen
te, plannen bijstellen,
en het rondje weer opnieuw
doen. En dit laatste
keer op keer. Want niks do
en is geen optie, en
digitaal is ook geen optie me
er. We willen elkaar
weer ontmoeten.
We zitten niet alleen in overl
eg met de gemeente,
maar ook met de scholen,
de horecaondernemers,
onze carnavalsband, de bo
uwclub enz enz enz
enz. Want we willen allem
aal iets weg kunnen
zetten.
Voorafgaand aan het schri
jven van dit stukje
was er wederom een overl
eg met de gemeente
Roosendaal en de omligge
nde dorpen. De
plannen zoals ze er nu ligge
n zijn besproken.
En we hebben goed nieuw
s gekregen!!! De
plannen zoals ze er nu ligge
n kunnen we verder
gaan uitwerken. En als coron
a geen roet in het
eten gooit, kunnen we ze oo
k nog eens gaan
uitvoeren. En dat betekent
voor ons o.a een
scholenoptocht met beide
scholen, een
omgekeerde optocht, een
afsluiting en nog
meer leuks.

Is dit nu het laatste overleg
wat we hebben met
de gemeente?? Nee, want
15 februari is weer een
spannend moment. Dan ho
ren wat de minister en
de burgemeesters hebben
afgesproken over wat
mogelijk is met carnaval. We
hopen stiekem dat
we nog iets meer ruimte kri
jgen om elkaar weer te
ontmoeten en misschien he
t feestje nog iets groter
te kunnen vieren. In deze
week hebben we nog
een laatste overleg met de
gemeente, om te kijken
of en welke ruimte er gege
ven wordt.
Zoals jullie kunnen lezen he
t dit jaar echt passen
en meten!!! En niet alleen
voor ons om alles
geregeld te krijgen, maar oo
k voor onze gemeente
is het passen en meten om
alles vanuit hen
geregeld te krijgen.
Dus gemeente Roosendaal,
stichtingen van de
dorpen om ons heen, beda
nkt!!! Bedankt voor
het sparren, delen van ide
eën en hulp dit jaar!!!
En laten we hopen dat we
volgend jaar weer
ouderwets carnaval hebben
!!!!
De Veurzitter

Afpassen of breed uitmeten
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de markt bij Tante Jaans, daar ligt pas de meet!
Prettige carnaval allemaal!

Afpassen of breed uitmeten

Karel Schrooyen
Karel Schrooyen
Karel Schrooyen

‘We Zen Wir De Leste’ gaat naar de maan
Weten jullie nog? Vorig jaar waren wij,
BC We Zen Wir De Leste, bezig met een enorme reis
rond de aarde. Zoals jullie hebben gemerkt is het ons
niet binnen 80 dagen gelukt.
De laatste keer dat jullie iets van ons hoorden, probeerden we te ontsnappen uit de krochten van de aarde. We
bevonden ons in een benarde positie, waar we ons uit
wisten te redden. Het is ons gelukt om in een luchtballon
te springen! Het was ff passen en meten om met de hele
club in de luchtballon te klimmen. Toen we met z’n allen
eindelijk in het mandje zaten, bracht een vreselijke storm
ons nog niet waar we wilden zijn.
We gaan door tot het bittere eind tot we onze e
indbestemming hebben bereikt. Misschien moeten we
verder kijken dan de aarde?
Met een kanon laten we ons nu afvuren naar de maan.
Het is een spannende reis. Of we de reis terug naar
aarde gaan redden? Dat weten we nu nog niet…
We hopen jullie snel weer te kunnen zien!

Gallerij der Ereboeren/ -boerinnen en de 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.

2003		
Ereboer & Ereboerin		
Henk & Leonza Heijnen
2004		Ereboer				Rien van Wezel
2005		Ereboer				Martijn Aarts (postuum)
2006		Ereboer				Karel Schrooyen
2007		Ereboer				Jan van Oers
2008		Ereboer				Maurice Broeren
2009		Ereboer				René Hermans
2010		Ereboerin			Mariëtte Gonzales
2011		
De Orde van Paplaand		
De Blaospoepers
2012		Ereboer				René Scheepers
2013		
De Orde van Paplaand		
De Wouwse Drukkerij
2014		
De Orde van Paplaand		
Tante Jaans (55 jaar Wouws Carnaval)
2014		Ereboer				Wim van der Stelt
2015		Ereboer				Henk Roovers
2016		Ereboer				Dré van Loon
2017		Ereboer				Corné Heijmans
2018		Ereboerin			Geraldine Melis
2019		Ereboerin			Dianne Deelen
2020		2021		-

Waarom Carnaval

Boekje over het ontstaan van carnaval
Ondanks dat vorig jaar het carnavalsfeest
achter zijn masker verscholen bleef, heeft
Karel Schrooyen de moed gehad om een
kleurrijk algemeen carnavalsboekje samen te
stellen. Jaren heeft hij gewerkt aan een
Power-Pont-Presentatie die hij voor zijn
lezingen wilde gaan gebruiken.
Nu er dit jaar geen lezingen mogelijk zijn is hij
op het idee gekomen om de beelden van korte
teksten te voorzien en ze te bundelen tot een
40 pagina’s tellend boekje. Het heeft de titel
meegekregen ’Waarom Carnaval’.
Op een verrassende wijze is het hem gelukt
een beeld te schetsen van hoe heidense
gebruiken door de tijd heen een Christelijke
invullingen hebben gekregen. Waar de prins
en de nar en het insigne eigenlijk vandaan
komen.

237 foto’s laten zien dat het voorjaarsfeest,
carnaval, over heel de wereld in veel
verschillende facetten uitbundig gevierd wordt.
Uiteindelijk allemaal met dezelfde bedoeling,
om het nieuwe leven te vieren. Het is daarom
een ware polonaise geworden door de
historische carnavalstijden. Als u het boekje
leest en bekijkt krijgt u een vleugje
carnavalsvreugde mee als voorschot op
de lente.
Het boekje is alleen verkrijgbaar bij
Karel aan huis Waterstraat 3 in Wouw of na
een telefoontje, mail of app via de post.
Het boekje kost € 5,tel: 0165 30 25 13 of 0625186434
mail: kschrooyen@home.nl
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Ha mènse,
Veur dagge dees gaot leze zak m’n
eige effe
veurstelle. Ik ben Teun, Teun Pap.
Ik ben ne
naozaot van Peer Pap. Jullie wete
wel van
diejen ouwe boer die ze in brons
emme
gegote en op nun sokkel emme ge
zet in de
Pastoor Potterstraot. Om hem da
or in zo’n
klein formaot weg te zette emme
dun
abtenaoren ginne moeite gehad
meej ‘t
passen en meten. En veur een gro
te boer
zoals hij, hadde ze hem wel een
maotje
groter moge maoken. Agge nou go
ed naor
da afgietsel kekt dan kunde naga
on hoe ik
er uit zie agge me tegen zou kom
en hier in
Paplaand. Ik heb naomelijk net zo’
n bùkse,
bijna net zo kort van lengte, ne fra
k om munne
schouwer en ne pet op munne kop
. Alleen die
dikke sigaor in mijne mond, net as
Peer, die
gebrùk ik nie.
Wa kon dieje ouwe Peer toch lull
e hè. Hele
verhaole stond ie iedere zondag
te vertelle
nao de 10 uur mis als ie uit de La
mbertuskerk
kwam. Op ‘t kerkplein stonden alle
maol
papboeren bij mekaor. En allema
ol meej ‘n
dik sigaor. Door de rook konde nie
zien hoe
laot de wijzers van de toren aang
aove. Hij had
er altijd ‘t hoogste woord. Hij zee
j altijd dat ie
ginne probleemdrinker was omda
t ie er zelf
geen probleem van maokte dat ie
dronk.
Ene keer per jaor moest ie altijd
weg met zijn
paord voor nieuwe hoefijzers. Die
liet ie dan
beslaon bij ‘de smidse van Bakx’
. Maor altijd
kwam ie daor laot van thuis en da
n zee tie
tegen mijn opoe als uitvlucht: ‘As
ik alcohol
drink ben ik alcoholist en drink ik
Fanta dan
ben ik nen fantast. Papboeren, zo
gebeurt
ut in ieder huwelijk ‘Tis passen en
meten’ meej
mekaor.
K’wit nog dat ik bij hem naor de wc
moest.
Dan moeste naor buiten. Op ut erf
had ie nun
ouderwetse kakdoos staon, meej
zo’n houten
deur meej jin hartje in ut midden,
en de deur
van onder nie sluitend zodat ie ao
n de broek
op de schoenen kon zien wie d’r
op zat.
Mar zo komt Peer jinne keer bij zun
ne buurman die ook boer is en vraogt: 'Ne
llis, roken
jouw koeien?' 'Nee, natuurlijk nie
' zegt Nellis.
'Oh, zegt Peer, dan stao doe sch
uur in brand.'
Hij had ook eens nen glazenbol me
egebracht
van jin of andere veemart. Bij thu
iskomst zeej
mijn opoe: ‘Wa hedde nou voor nu
n lelijke
vissenkom meegebracht.’ Toen zei
Peer: ‘Dat
is mijne glazenbol, ik heb ’n gaove
. Ik kan in
de toekomst kijken en ut werkt. Wa
nt ik wist
nou al dat ge zo zou reageren.’

Mar ‘t mot allemaol in dieje tijd toc
h wel leutige
zijn gewist hè.
As den ouwe Peer nog geleefd zou
emme
dan weet ik zeker dat ie veurig jao
r alle Papboeren had opgeroepen om te kom
en
demonstreren hier op de Mart, bij
tante Jaans.
Hij zou Mark Rutte en Hugo de Jon
ge in
Coronatijd van premier en ministe
r
gebombardeerd emmen in Prins
en Adjudant
van de Paplaandse leut. En missch
ien had
ie Ernst Kuipers gevraogd om zov
ast al as
nar te gaon speulen.
Wa’k nog steeds jammer vind is
dat ut motto
van veurig jaor ‘tis nie te filmen’ nie
is
doorgegaon. Heel Paplaand omge
toverd in
de stijl van Hollywood. Wa hadde
de
Papboerinnen hunne ogen toch uitg
ekeke op
George Clooney. Wa hadde ze gra
og meejum
‘n bakske koffiegedronken of frie
ten gegete bij
cafetaria de Baan of ‘t Papboerke
.
Ik emme misschien wat te joviao
l over mijn
opa uitgemete. Maor ut is en blijft
onze
oervader van de Paplaandse leu
t. En wa’k van
hem geleerd heb das ut volgende
en ik zeg ut
overal waor ik kom:
‘Meten is weten en gissen is mis

sen.’

Nou allemaol de groete en ne leu
tige karnaval
in Paplaand!
Teun Pap

Melodie: Jan Biggel ons moeder zeej
Tekst: Duo D & G

Paplaand 2022
Hallo Paplaand ier zen we weer
Tis passe en meete keer op keer
Nou staon we ier gezellug op de mart
Wa dun tof gezicht, da raakt ons in ons art.
Gin carnaval ,da wulle wij nie meer
Daor vinne wij niks aan, da doe verschrikkeluk zeer.
Mar ons Jaans die zee nog, doe da nou nie , mar wij doen ut toch
Dus we passe en meete, da doen we dees jaor
Un klein bietje aanders, mar wel mee mekaar.
Ut protocol da is er ok wir bij
En mee un nuwe nar zen wij echt stikkus blij
Zo zette wij nou de traditie deur
En komme wir un kirke lekker uit de sleur
Mar ons Jaans die zee nog, doe da nou nie , mar wij doen ut toch
Dus we passe en meete, da doen we dees jaor
Un klein bietje aanders, mar wel mee mekaar.
Ut mooiste feesje hier in oons Paplaand
Da ga niet elemaol deur maar wemme wel un kraant.
Mee rolmaot, meetlat en un liniaal
Meete wij alles op das toch geniaal
Mar ons Jaans die zee nog, doe da nou nie , mar wij doen ut toch
Dus we passe en meete, da doen we dees jaor
Un klein bietje aanders, mar wel mee mekaar.
Mar ons Jaans die zee nog, doe da nou nie , mar wij doen ut toch
Dus we passe en meete, da doen we dees jaor
Un klein bietje aanders, mar wel mee mekaar.
Ik weet ut, ik weet ut
Oons Jaans ja ze zee ut.

Ha mènse,
Meej passe en meete is Wouw
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ok wel gezien dènk. Rond de
e bij dun feuniks
steigur gebouwd zo ‘oog dass
om wa
konne, waant die moestur af
e ze ier nie.
opgepoetst te worre. Da konn
n Bosch
Nei-je dur moes iemand uit De
n’angwaogentje
komme om dat dieng op un ao
pe.
nor zunne waarukplaots te sle
de spits geleed
Toen wiere d’ur nuwe leije op
e ge’aold. Da
en de cement wier uit de voeg
en de mènse
waar een geneuk van jewelste
wiere dur
van ut Toreplein en ut Tore’of
die emme wel
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r ne open dag
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ant ut is al
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Oudoe ee,
Oewe nuwsboer Merijn

Ill. Karel Schrooyen (2020)

Leutig volluk van Paplaand: dees stukske aardop voorleze in plat Wouws, dan snaptut.

25 jaor geleeje waar de gemeentelijke
erindeling: de kerkdurrepe Roosendaol en
Nipse kwamen toen bij de nuuwe gemeente
Groot-Wouw.

Ik aar zelluf ’n goeie tegenspeuler aon
Gommert Jonkers. Die snapte de
carnavalshumor en gaf zelluf ok altij ’t
gevatste weerwoord. Ene keer nie……

In de tijd van d’ ouwe gemeente Wouw aare
wij de Boereraadsvergadering in ’t ouwe
Gemeente-nuis van Wouw (daddis nou
“Markant” op onze Mart).

Bij de leste gemeenteraadsverkiezingen
van de gemeente Wouw aar m’n Paplaandse
naamgenoot (Jan van Oers van de
Roosendaalsebaon) as lijstduwer van de
VRIJE LIJSTERS welgeteld één stem. Ik zee
tegen Gommert: Volgens mijn aar hij die stem,
omda ze dochte daddIK ’t waar. Vor één keer
van Gommert: gin reaksie. Vor de rest altij,
én leutig!

Da waar altij carnavalsdinsdag vór de start
van de Paplaandse optocht. Meej de 4
priense (op de foto van lienks naor rechs)
van Paplaand, Mangelpeejelaand,
Mastepinnelaand, en Puitelaand achter de
college-tafel van B en W. Elk durrep waar
elluk jaor om de beurt vurzitter.

Ne goeie tegenspeuler waar ok kersverse de
rooje PVDA-burgemeester Willems. As mooie
herinnering aan zijn tijd in Wouw deze foto van
de Boerenraadsvergadering van 1990. ’t Motto
waar SPRIENG US UIT DE BAAND, dus hij
kreegtur ene om Wouw aon baande te legge.
En in ’t midden gevange: René Hermans, de
Wouwse lopende encyclopedie! En nog steeds
actief vor Wouw, dus: ók `n ouwe rot in ’t vak!

Da waar ’n ludieke competisie, want elluk
jaor wouw elk durrup natuurlijk leutiger vor
de dag komme dan de rest. Om de
polletiekers van onze gemeente d’r is
flienk (mar leutig) dureene te haole. Da gieng
mee veul improvisaosie. Naderhand op ’t
raadhuis in Roosendaal gieng ’t allemaal
veul geregisseerder!
D’r waar altij ’n draaiboek in Wouw, mar
niemand iew z’n eige aon de spreektijd.
Vorral Jan Hultermaans, sjampetter van
Mastepinnelaand kon uitwije! Mar ’t kwaam
altij goed, want om elluf over tweeje begon
d’n optocht!

Jan van Oers
Priens Janus I van Paplaand
1988-2002
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Jubileumjaor van Blaospoepers
Beste papboerkus en papboerinnekus,
De Blaospoepers emme ut euglukke nieuws te melde ………….
We bestaon 44 jaor!
Das al jeel laaaang ,heel veuuuul muziek maoke en kiendermiddaoge organisere.
Wiese jullie da tur blaospoepers zijn die ur al vanaf ut jeerste uur al bij zijn.
Kik maor us op deze plaotjes en ziedut verschil.
Helaos kan onze kiendermiddag di jaor wir nie deurgaon.
Meej al die neuskus vor ut podium, kan da coronabeesje wel jil snel overspriengen.
Mar da gift ons de gelegenheid om dur volgend jaor un groot spektakul van te maoke.
We zien oe gere volgund jaor op dun kiendermiddag,we gaon dan terug in dun tijd en jete
oew welkom in onze Drakkar……..

De Blaospoepers

Miekes Kollum
Staopel Stene
De Stappe wor afgebroke. Gelukkig emmen
ze d’r eerst, meej veul passe en mete, ‘n
nieuw paand neffe gezet, dus vor de kienders
die t’r nou op zitte zal ’t gin drama zijn. Vor
mij ligt da wel aanders, in da gebouwke em
ik jil wa stappe gezet, 9 jaor lang om precies
te zijn. Mijn schoolcarrière begon in de
kleuterklas bij juffrouw Els, (tegenwoordig
‘juf Elsje’ die écht onderdeel van ’t meubilair
is geworre want ze is t’r nog altij en ver’uist
mee naor ’t nieuwe paand).
Ak m’n oge dicht doe kan’k nog steeds dur
da gebouw ‘een lope. Langs ’t kaomertje van
meneer Loek, dur de gang langs de aula naor
’t kaomertje van meneer Toon, de conciërge.
Die aar daor veul sleutels aon haokskes aon
de muur ‘ange en omstebeurt mochte we op
de schoolbel drukke. Adde dan verder deur
liep kwaamde langs een hoop klasse bij mijn
lievelingsplekske: ’t aandenarbeidlokaol van
juffrouw Cobie. We zaote aon hoge taofels
meej krukke te kleie, schildere, papiermasjeeje
en nie te vergete meej van die gutse gleufkes
te maoke in ’n lapke leer (‘k zijn de naom
vergete mar ge wit wel wak bedoel).

En wa dochte van ’t ‘alfronde gymzaoltje waor
we ammoal in ons ondergoed rondgerend
emme? En overblijve bij juffrouw Dimphy?
Die bordoorooje taofels en stoeltjes waor we
jaorelang aon emme zitte zwete? Da vuste
groote fietsekot waor altij mar 3 fietse in
stonge? De prikboskes, taofeltennistaofel en
knikkerkuiltjes op ’t plein, en da raore muurke
in ’t midden? Daor moeste dan jil ‘aard naortoe
renne en overhene sprienge. Gong nie immaol
zo’ak wou, ik em nog steeds littekes van die
twee taande die dwars dur m’n lip gienge.
Wad’un erinnurienge kund’emme aon ’n
staopel stene! En nou gaon onze kienders
nieuwe maoke in ‘t nieuwe paand. Mooi!

Mieke

PAPLAANDSE HAP-STAP LEUTSPEURTOCHT
Doe mee met deze leutige en smaakvolle tocht door de straten van Paplaand
Wanneer is het

Zondag 27 februari vanaf 13.11 uur

Waar kan ik starten

Vanaf De Geerhoek (tussen 13.11 en 14.00 uur)

Waar eindigd het

Bij het Donkenhof

Wat kost het

€ 15,- p/p (betaling wordt geregeld via ‘tikkie’)

Waar moet ik mij aanmelden

Meld u uiterlijk woensdag 23 februari aan via
penningmeester@paplaand.com
Let op uw deelname is pas na betaling definitief

As moderne arzjitekt kom ik sinds fleej jaor
graog bij gullie in Wouw. Ne ouwe maot zeej:
Rietveld zeej tie. D’dok meej aan dees
Maoskaant om iets van Staol te bouwen in
plaats van ne Stam Oud te gebruiken.
Da emme we gedaon. En ut waar as vanouds.
Meej ut handje achter op ne sigarendoos.
Bietje schetsen en zwetsen. En buiten alles
uitpassen en meten meej de voet. Om dak
op grote voet leef wier ut huis ne villa. Blij
en tevreeje kan ik zège dak ne Papboer ben
geworre.
D’r gebeurd nog al wa bij oos. Ut waar dan ok
veul passen en meten in dorp. Overal wier en
wor er gebouwd, verbouwd en verinneweerd.
Veulsteveul tijd. Het schoonst vink eigenlijk
wel wa op de plets van de groentenwinkel van
Van Tiggelen gebouwd wor. Een MarQant
gebouw da ist zeker. Mar de buurt vindt ut
lelijk. Afijn uiteindelijk komme ze wel tot een
oplossing en er wor altijd een gulden Van
Middenweg gekozen.
Kekt. Wij moderne arzjitekten zoude zège
datur ne nuwe laog toegevoegd aan het dorp,
et houdt het dorp jong. Kijk maar naor de
nuwbouw van ut Leonardushof. Dat is speciaol
vur de oudere jongere. Of de plannen op de
Mart bij de Chinees. Daar ok, Jawel,
Bouwactiviteiten. Ik em begrepen dat er
mensen van over de grens komme wonen,
zogenaomde ekspets. De jirste inschrijvers
zijn ne fransoos, ne duits en ne engelsman:
Le Fou, Jung en High. Of wa dachte van de
nuwe school. Eerlijk is eerlijk tis wel schoon
geworre. Bij De Stappen is er ne gruun
schoolplein. Zo meej van die boomstammekes
en boskes in plaats van tegels. kwit nog goe
da ge vroeger in oe goei goed naor ut school
ging en thuis kleren aon kreeg om vuil te
worre.

Kwaam de vuil thuis van ut school dan kreeg
de ne pets om oe oren, omdat ge nie
geluisterd ar. Nu is precies andersom. Vuil
worde op ut school en thuis moet alles netjes
en schoon blijven. De moeders van nu emme
ginne tijd nie mir om een keejr extra te
poetsen. Er moet ok gewerkt worre.
Mar wak nie begrijp is de weerstaand
tegen moderne gebouwen in de oude kern
van het dorp. De kern is inmiddels meej Regt
beschermd en in de steigers gezet, zodat
Wouw op weg is om een openluchtmuseum te
worden. Of erger nog het Volendam van
Brabant. Nuwe gebouwe mar dan wa tur oud
uit ziet. Ouderwets wor weer nieuwerwets.
Alhoewel er zit wel een verdienmodel in (en
Frenk let hier op). De mart as jin groot terras,
ridderspelen op ut kesteel, Venetiaons
carnaval bij de Pastabar en ne pap-workshop
bij Tante Jaans.
Ge wit da ge meej mekaor vuruit moet.
Gin aparte knarrenhofjes, buurtjes meej alleen
starterswoningen of een buurtje meej dure
woningen zodat ze uit de Hoogt kunnen doen.
Mar gewoon net as vroeger meej mekaor en
dur elkaor. Na de mis op zondag meej z’n
allen kaorten, ne bakske koffie meej de
gebure of een lekker pilske in het zonneke.
As buurt wier ne waoge gebouwd vur
carnaval! Enne nie vur iedere scheet ne
politieker appen of bellen. Die veredelde
ambtenaoren emme al genoeg te doen.
En ge wit anders da ge veulste laank moe
wachten. As er iets is dan lossen we da meej
mekaor op. Dus om vuruit te komme zulle we
toch op zun tijd achterom motte kijken.
Oudoe
Gerrit Rietveld

Vrijdag 25 februari
9.30 uur

Vertrek van de optocht der papboerkes en
papboerinnekes, de scholenoptocht

10.11 uur

Burgemeester van Midden overhandigd op de Markt ten
overstaan van de Paplaandse bevolking de sleutel van
Paplaand aan Priens Eduward d’un Jirste van Paplaand

10.30 uur

Vervolg van de optocht der papboerkes en
papboerinnekes, de scholenoptocht

11.30 uur

Einde van de scholenoptocht

Zaterdag 26 februari
14.11 uur

Vertrek van de grote, nu al vermaarde, omgekeerde
optocht door de Paplaandse straten

13.11 uur

Paplaandse Hap-Stap Leutspeurtocht
Hap en stap al speurend door de Paplaandse straten

16.00 uur

Het groot Bal der Papboerkes en Papboerinnekes
in het Donkenhof

18.00 uur

Vertrek vanaf het Donkenhof naar Tante Jaans voor
een laatste groet

18.22 uur

Het inleveren van de sleutel door Priens Eduward d’un
Jirste, een laatste groet, een zevensprong, een traan

Programma 2022

Zondag 27 februari

De omgekeerde optocht
Zaterdag 26 februari

Start vanaf 14.11 uur bij Donkenhof - Roosendaalsestraat Wesemaelestraat - Ridderstraat - Markiezenstraat - Boomhoefstraat Schoolstraat - Pastoor Potterstraat - Bergsestraat - Plantagebaan Rietveld - Vijverveld - Bosveld - Kloosterstraat - Bergsestraat - Markt Omgang - Graaienhil - Martel - Roosendaalsestraat - Donkenhof

Route omgekeerde optocht

Doe mee! Versier uw huis, kom naar buiten, bedenk een act. Neem op
deze unieke wijze deel aan de optocht! Maar bovenal maak kans op een
van de felbegeerde prijzen! Meld u aan via voorzitter@paplaand.com.

De kinderoptocht
Vrijdag 25 februari

Start vanaf 9.30 uur bij OBS Den Baayaert - Kloosterstraat Bergsestraat - Markt - Omgang - Hogewerf - Graaienhil - Omgang Strijp - Kloosterstraat

Route kinderoptocht

Tijdens de kinderoptocht krijgt Priens Eduward d’un Jirste
van Paplaand om 10.11 uur van Burgemeester van Midden
ten overstaan van de Paplaandse bevolking de sleutel van
Paplaand overhandigd

CAFETARIA

DE BAAN

0165 - 301 155

Roosendaalsebaan 17 Wouw

Voor echte verse friet naar De Baan

