Van de Voorzitter…
Beste Papboeren en boerinnen,

Het eerste jaar als ‘nieuwe’ stichting hebben
we er weer op zitten en nu kunnen we weer
verder vooruit kijken. Het afgelopen jaar was
spannend, want krijgen wij het voor elkaar om
ook in 2017 carnaval draaiende te houden in
Paplaand? Gelukkig kan ik volmondig JA zeggen.
Wat ben ik het afgelopen jaar trots geweest
op het kleine clubje mensen dat de kar heeft
getrokken.
Maar daarnaast ook heel trots op carnaval
vierend Paplaand. Want de steun, hulp en goeie
tips kwamen vanuit alle kanten.En mede dankzij
jullie allemaal hebben we een top 2017 gehad. De
stichting is in zijn ledenaantal ook gegroeid, en
daar ben ik alleen maar blij om, want samen
moeten we het doen. Ik kan wel zeggen ‘We
emme de smaok te pakke’ en zijn al vol
enthousiasme begonnen aan de voor-bereidingen
van 2018.
Zoals jullie misschien tijdens de 11-11 viering
hebben gezien, was onze Priens Eduward d'un
Jirste alleen met Nar Arretje. Gelukkig kan ik jullie
meegeven dat ze het dit jaar niet met z’n 2en
hoeven te doen. Want het tweetal wordt
aangevuld door onze ‘nieuwe’ adjudant Hannus!!
Dus ook komende carnaval hebben we een mooi
drietal die in de leut voorop gaan. Dat kan alleen
maar weer een top carnaval worden.

Ook komend jaar zullen we weer wat kleine wijzigingen
doorvoeren. Zo zullen we het inhalen van de Hoogheden
verplaatsen naar de vrijdagochtend tijdens de scholenoptocht.
Hiervoor zijn enkele van onze stichtingsleden volop in overleg
met de scholen om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken.
Dit betekent dat we op vrijdagochtend een volle Markt
hebben met alle kinderen, ouders, grootouders etc. om onze
Prins, Nar en Adjudant te verwelkomen. Hoe leuk is dat???
Het is fijn om te zien hoe de scholen dit, samen met de
stichting, oppakken om er nog een leukere ochtend van te
maken.
Ook de optocht zal komend jaar anders zijn dan jullie gewend
zijn, want dit jaar beginnen en eindigen we op dezelfde
locatie. Een langere route en op sommige plekken komen
we zelfs 2 keer langs, en daarnaast (en dat is misschien nog
wel het belangrijkste) een veiligere route. De
optochtcommissie bestaande uit leden van de stichting, maar
ook weer betrokken Paplaanders, hebben hier lang over
gesproken en zijn met z’n allen heel tevreden over de route.
Ook jullie allemaal heel erg bedankt voor het meedenken!!!!!
Kortom, we hebben alle ingrediënten om een super
Carnaval 2018 te gaan beleven met jullie allemaal. Dus laten
we er met z’n alle weer een super feest van maken!!! Ik
kan in iedergeval zeggen namens de gehele stichting: We
emme de smaok te pakke!!!!
Ik wens alle Papboeren en boerinnen een geweldig leutfeest
toe! En mocht je denken, volgend jaar wil ik zeker helpen op
wat voor manier dan ook, schroom dan niet om iemand van
de stichting aan te spreken. Want we kunnen zeker nog
mensen gebruiken!!!!!
Esther de Bruin
Voorzitter Stichting Vrienden van Carnaval Wouw

VOORWOORD
Na een wat moeilijkere periode ziet de Stichting
Vrienden van Carnaval Wouw de toekomst weer vol
vertrouwen tegemoet.Na een frisse nieuwe start vorig
jaar, heeft men dit jaar getuige het motto ‘de smaok wir
te pakke’. En dat is maar goed ook, want zoals ik vorig
jaar in mijn voorwoord al aangaf zou het eeuwig zonde
zijn als het carnavalsfeest in het grootste dorp van onze
gemeente helemaal zou verdwijnen.
Maar men zegt weleens: ‘Als de nood het hoogst is, is de
redding nabij’ en dat is in het geval van het carnavalsfeest
maar weer eens gebleken.Uiteraard is er nog veel werk
aan de winkel en moet een en ander stap voor stap weer
verder opgebouwd worden, maar ik heb er alle
vertrouwen in dat dit gaat lukken.
Aan het protocol zal het in ieder geval niet liggen, want
dat bestaat ook dit jaar weer uit drie personen. Naast
Prins Eduward I en nar Arretje, die vorig jaar de kar al
trokken, wordt dit jaar de rol van adjudant ingevuld door
Hannus.
Ik heb begrepen dat er ook kritisch naar het programma
is gekeken en een aantal veranderingen is doorgevoerd,
dat beter aansluit bij de huidige tijd en de wens van de
inwoners van Paplaand.

Zo zal de Prins niet meer op zondag de sleutel in
ontvangst gaan nemen, maar op vrijdagochtend tijdens
de activiteiten op de scholen.
En wordt de aandacht nog meer gericht op de kinderen.
En dat is belangrijk, want hoe beter en meer de
kinderen ‘de smaak te pakken krijgen’, hoe beter dat is
voor de toekomst van het carnaval in Paplaand.
Ik ben benieuwd hoe het motto bij de verschillende
activiteiten gaat worden vormgegeven. Het biedt in
ieder geval veel mogelijkheden of beter gezegd
‘smaken’ om er iets ludieks mee te doen.
Ik wens de leden van de Stichting, de Hoogheden en alle
Papboeren en Papboerinnen een heel leutig en
‘smakelijk’ carnavalsfeest toe!
Dat je er vooral met heel veel plezier op terug kunt
kijken, het jammer vindt dat het weer voorbij is en geen
sprake is van een vervelende ‘nasmaak’!
De burgemeester van Roosendaal,
mr. J.M.L. Niederer
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Priens Eduward d‛un jirste
van Paplaand
Leutige Papboeren en Boerinnen,
Carnaval 2018 staot wir veur de deur. En wa veur jin? Jinne waor we in paplaand
de smaok te pakke emme!
Ut tweede jaor mee deze stichting en ik mag zegguh un fanatieke en leutige
stichting. Waaruh we veurig jaor nog maor meej een paor man, nou zijn we toch
maor mooi uitgegroeid tot een stichting waor we de zakuh goed meej kunnuh
verdelen en draaiende kunnuh ouwe. En da waar ok onze bedoeling!!!
En wa zijn ik trots da we nie net als meej 11-11 meej zun tweeën staon,maor da we
toch wir meej 3 oogheden de kaar gaon trekkuh dees jaor in Paplaand.
foto : foto Esther wouw

Want wa zijn ik blij da we wir un adjudant emme!
Hans de Vogel die et veurig jaor al meegedraaid binnen de stichting en hij aar de smaok jillemaol te pakke dattie zun
eigen beschikbaor stelde veur adjudant. Onder de naom adjudant Hannus zal hij mij en natuurlijk nar Arretje bijstaon in
de kommende carnaval. Want natuurlijk is nar Arretje er dit jaor ok wir bij.
En zo gaot ut allemaol wir jillemaol veur de bakker komme in Paplaand. We gaon wir een mooi carnavalsseizoen
tegemoet. Een seizoen waor toch wir ut een en ut aander gaot veranderen. Zo zal de sleuteloverdracht dees jaor nie mir
op zondag plaotsvinden,maor op vrijdagochtend. En dat allemaol tijdens de scholenoptocht! Zodat alle papboerkus en
boerinnekus erbij kunnen zijn. Dat is natuurlijk stik leutig, meej zun alle op de mart rond ons tante Jaans! Verder emme
we dun optocht onder de loep genomen en er is dit jaor een andere route uit gekomme, meer info vinde verderop in de
papkraant. Maor om de smaok te behouden emme we natuurlijk nog de vaste ingrediënten in ons programma. Zo emme
we op de zondagmiddag wir un leutige kiendermiddag en ik denk da we ze daor wir bruin gaon bakke. En natuurlijk op de
maondag wir de kienderspeldweilavond. En we goan er vanuit da ut van ut jaor wel deur gaot, en aanders maoke we er
wir un stormbal van. Ok leutig!!!
Dun afsluiting op dinsdag zal ok dees jaor wir rond 19:00u zijn op de mart, zodat alle kleine papboerkus en boerinnekus
erbij kunnuh zijn.Ik em er in ieder geval wir jil veul zin in om saomen meej jullie un mooi feestje te gaon maoke.Ik weet
wel da over smaok nie te twisten valt, maor da carnavcal un mooi volksfeestje is daor zijn we ut denk ik wel over
eens.Laot oew creatief brein maor eens krakuh en verkleej oew eigen maor eens goed en agge daor ambisie in et, bouw
de mooiste creaties veur dun optocht.
Laot maor eens zien da jullie ok de smaok te pakke emme!
Ik wens jullie un leutige carnaval toe en we gaon mekaore zeker zien in Paplaand!!!
Meej leutige groet,
Priens Eduward d’un Jirste van Paplaand

Nar ARRETJE

Halloooooooo papboerkes en papboerinnekes.
Hier jullie NAR van Paplaand. NAR ARRETJE.
Wat zen ik blij dat binnenkort het Paplaandse Feest wir los mag BARSTE.
Wa emme we meej zen alle genoten vurig joar.
We zen naar veul leutige feesjes gewiest en als oogte punt vurop in de
leutstoet van ons eigen mooie PAPLAAND.Wa emme jullie wir veul mooie
kreaties gemakt.
Ut een nog groter en mooier dan het aander, maar wel allemaal net zo
veul tijd en ambitie in gestopt. Das het belangrijkste.
Di joar emme we de smaok te pakke!!
Da emme jullie wel gezien meej 11-11
Doar probeerde ik meej Priens Eduard den jirste nen lekker feest moal te
moake.
Denk dat da nie jillemoal is gelukt.
We emme er ok mar nie van geproeft.

foto : foto Esther wouw

Omdat het koke meej zen 2e nie zo een succes was emme we hulp
ingeschakelt.
Die hulp komt van onze nuwe adjudant Hannus, die jullie dit joar nog wel
zulle leren kennen. Meej zen drieuh gaan we ut feestmaal opnuw bereie
en vur jullie nen jil mooi Carnaval 2018 proberen neer te zette.Mar da
kan natuurlijk nie zonder jullie hulp.
Dus papboerkes en papboerinnekes:
Wij emme de smaok te pakke en samen meej jullie gaan we er nen jil
mooi Carnaval 2018 van maken in ons mooie PAPLAAND
Papboerkes en PapBoerinnekes ik zeg HOUDOE
Nar ARRETJE

Adjudant HANNUS
Beste Papboeren en Boerinnen
Graag wil ik mij voorstellen als nieuwe adjudant van Paplaand ,
mijn naam is Hans de Vogel al 25 jaar woonachtig in het
Brabantse en nu sinds 2 jaar in Paplaand. Getrouwd met mijn
Marja en apetrots op mijn 4 kinderen en 4 kleinkinderen waarvan
de helft ook Papboer en Boerinnen zijn.
Vorig jaar in de nieuwe stichting meegedraaid, en de smaok te
pakke gekregen , daarom zeer vereert dat ik in Paplaand tijdens de
carnaval als Adjudant Hannus , Priens Eduward d’un Jirste en nar
Arretje mag bijstaan in de leut.
De prins gaf me als opdracht voor het eerste jaar mee om een goed
recept voor te bereiden voor een leutige carnaval, denk met het
mooie programma en de nieuwe optocht dat we de ingrediënten
wel voorhanden moeten hebben. Zoals jullie met de 11-11 viering
hebben kunnen zien, moeten de Prins en Narretje een beetje
oefenen op Paplaandse leutrecepten om eer te doen aan het
thema van dit jaar “We emme de smaok te pakke” Ik ga ze daar
graag bij helpen .
Ik zie er naar uit om de bezoeken te maken aan gezinsvervangende
huizen, bejaardentehuizen en natuurlijk de kindermiddag want
tenslotte is carnaval een feest voor jong en oud.
Hoop jullie allemaal te mogen begroeten tijdens een van de vele
activiteiten, die we gaan organiseren en wens iedereen een
leutige en smaakvolle carnaval toe we emme de smaok te pakke
tenslotte
Met leutige groet Adjudant Hannus

foto : foto Esther wouw
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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

verstandvanTpand.nl
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

Gierelaar 31, 4724 DG Wouw
Tel. 0165-303436
diwouda@diwouda.nl

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

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

Tel. 0165-303649

De Gebrande Hoef 7
4727 TD Moerstraten

Taxi Schuurbiers

Tel. 0165-303649

De Gebrande Hoef 7
4727 TD Moerstraten

VAN DER WEGEN
A U T O B E D R I J F

Bergsebaan 6a
4724 SW Wouw
T 0165 - 30 15 79
F 0165 - 30 26 09
www.autobedrijfvanderwegen.nl

+31 ()165 57 06 86
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Wouw weer klaar voor de
59ste editie van het Paplaandse carnaval
Beste papboeren en papboerinen
Ook dit jaar hebben we weer een gezellige 11-11
viering gehad en ditmaal op vrjdag avond 10 -11
zodat alle papkienders mee konden lopen in de
grote lampionnen optocht
Het begin werd gemaakt bij kinderdagverblijf
Dommel te Wouw. Op 8-11 werd er door de
vrienden van carnaval Wouw een middag
georganiseerd om je eigen lampion te maken, dit
was al een succes op zich. Er werd wat gekliederd
met verf, lijm, papier en kwasten. Maar er kwamen
hele mooie lampionnen tevoorschijn en deze
moesten vrijdag 10-11 geshowd worden.
Het werd dan ook een Bonte stoet lichtjes
slingerend vanaf de Geerhoek door de
Kloosterstraat naar de Markt op de muzikale
klanken van De Blaospoepers. Op de Markt
werden de kinderen onthaalt door wederom
Priens Eduard dún Jirste en Nar Arretje die voor de
kinderen een waar feestmaal zouden gaan
bereiden . de Prins en Nar bleken echter geen
kooktalenten. Ondanks het thema van dit jaar ‘We
emme de smoak te pakke “bleken de Hoogheden
dit nog niet helemaal onder de knie te hebben .
Gelukkig stond er een Jumbokar op de Markt

gevuld met allemaal lekkers voor de kinderen, Nou dat
ging er in als koek. Na afloop gingen we met zijn allen terug
via de Ster naar de Geerhoek waar de prijzen van de
lampionnen werden uitgereikt. De 11 kinderen met de
mooiste lampion kregen het mooie insigne en daarbij een
zakje met lekkers gesponsord door Jumbo Wouw.
Ze mochten 1 voor 1 op de foto met de Prins en Nar.
Samen met de blaospoepers hebben we het nieuwe lied
gehoord wat is geschreven door Marloes Verstraten en Ed
van Bergen op de muziek van Michael Matthijssen.
Dit leutige lied was zo aanstekelijk dat iedereen het gelijk
mee kon zingen .

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.

Mieke‛s Kollum 2018
Naor de bakker

Wij gingen vroeger altij naar bakker Daome, de ‘sjieke’ bakker.
Nie da wij zo sjiek waore, mar lui waore we ok nie.
Bakker Luijks waor vor de luie mense. Die aar alleen mar brood
en koffiekoeke, en da kwaome ze dan meej zo’n klein wit buske aon
huis brengen. Op zaterdagmorge giengen we dan altij en zat ik achter
op de fiets bij ons moeder, we aaren zone grote bodschappetas mee.
Dieje wienkel waor afgelaaie vol, meej brood en volluk en een grote
vitrine meej gebakskes.
Maor daor ik moog nooit in de buurt komme: ‘alleen kijke meej oe ooge, en meej oe vette polle van ’t glas afblijve!’.
De kienders kreege niks, mar da maokte mij niks uit. Gelukkig aaren ze daor een speulhoekske, meej zo’ne plastieke
parkeergerasie en autokes. Die vloge altij dur dieje wienkel, omda ’t leukste woar om ze tussen de krentebollekes te
schiete, of tussen de benen van de wachtende mense. Da maokte da ’t wachten wa miender lang duurde.
Bij dieje bakker, daor sting iedere week hetzelfde volluk binne, da waor dus altij buurten geblaoze vor ons moeder. En
mekaor in de gaote houwe: wie nimt ‘r alleen een halfke wit (‘Krent! Daor krijde nog gin droog Marieke bij de koffie’)
en wie slaot ‘r iedere week ruim gebak in (‘daor is t’r nog gineens jinne verjaord’, ‘zo aon ’t achterwaaruk te zien
schiet ‘r vor d’r vent weinig van over!’)? En de leste roddels gingen over en weer natuurlijk. Eik best leutig dus, naor de
bakker.
En toch zat ik altij meej een knoop in m’n maog achter op de fiets. Hoe dichter we in de buurt van de Baarugsestraot
kwaome, hoe groter dattie wier. Da kwaam zo: ik waor elke week opnieuw bang da we toch nie zouwe stoppe bij de
bakker, mar een paar huize verder bij dokter Vrijdag de waarft op zouwe draaie vor ’t wrattenspreekuur. (dat da nooit
op zaterdag waor is nooit in me opgekome, wies ik veul…) Want daor wou ik dus nie naortoe!
‘Effe aonstippe’ noemden ze da dan. Eerst moeste veulste lang wachte in dieje wachtkaomer, meej op de achtergrond
de dokter die aon ’t belle waor meej de deur ope, de assistentes die de vekaansie aon ’t durneme waore en die jong
die door het huis renden. Dan moogte mee de assistente meej in zo’n eng donker kaomerke, en kwam ze meej een
soort melkbus waor rook uit kwaam aonzette. Ze trok een paor aandschoene aon tot aon d’r oksels en doow een
gigantische wattestaof in dieje bus. Die wier op dieje wrat gedowe (Au!) en adde geluk aar wier die wrat na een paor
daoge geel, groen zwart en viel tie d’r af. Want adde pech aar bleeftie zitte, en moeste een paar daoge later trug
bouwen
zodatboer
Pietjebouwclub
‘m d’r eigehaandig
na een flienke spuit meej een groot mes uit kon snije.
carnavalswagen
dweilband
jeugdraad
Dus ikbrabant
denk da ze
bij bakker Daome nog
nooit zo’ngrieken
blij kiendjeugdprinses
emme zien binnekomme
dankinderoptocht
ikke vroeger!

limburg minirettes muziek nar plezier
politie prins romeinen
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Insignes 2018
Het insigne van 2018 'We emme de smaok te pakke "
Is bedacht door Stichting vrienden van carnaval
Wouw. Het is zeker, We emme de smaok te pakke. .
Dus toepasselijker dan een paplepel kan het nieuwe
insigne dan ook niet zijn, daarom heeft de stichting
een setje paplepels bedacht met de borstbeelden
van het Palaandse carnaval erin gebrand.
Op de steel staat het moto van 2018 gegraveerd,
natuurlijk is de Paplepel eveneens als vorig jaar wederom
van hout.
De Stichting is zeer tevreden over de totstandkoming van
het insigne: ’we emme de Smaok te pakke"
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.
Heeft u het insigne nog niet aangeschaft en wilt u
deze toch graag hebben ze zijn verkrijgbaar bij
Donkenhof , In Den Veehandel , de Geerhoek
of de VVV Wouw.

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 op dinsdag 13 februari 2018 voor de prijsuitreiking.

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 ????

We emme de smaok te pakke!
Couplet:
In Paplaand kunde eten,van s’ochtends tot jil laot.
Ge zit ier echt gebakke zo wa in elke straat.
En wa ge ok wult eten, da motte zelf maor zien.
’t Maok allemaol niks uit, tis overal oet kwizien,
Refrein:
We bereien ut allemaol veur….in de pannen roeren we ut allemaol deur
We emme meer en meer en meer de smaok te pakke
Carnaval is jin groot oofdgerecht,ervan proeven dat is nooit niet slecht.
We emme meer en meer en meer de smaok te pakke
Van da gerecht daor sta je paf,ge lekt oe lepel er bij af.
Couplet:
Als papboer kunde koken,van melk maokte pap
Oe oventje opstoken,in oe aand een pannelap
Wulde wokken of roerbakken,trekt een mooi schortje aon
Laot ze thuis maor lekker smakken,kekt oe eige maor eens staon
Refrein:
We bereien ut allemaol veur….in de pannen roeren we ut allemaol deur
We emme meer en meer en meer de smaok te pakke
Carnaval is jin groot oofdgerecht,ervan proeven dat is nooit niet slecht.
We emme meer en meer en meer de smaok te pakke
Van da gerecht daor sta je paf,ge lekt oe lepel er bij af.
Couplet:
Ons Jaans is ok wir thuis,haar menu dat staot al vast
Allereerst een jil mooi feestje,meej papboeren als gast
Een feestje van 5 dagen,dat is ze wel gewend
Meej papboer en boerin,tis toch weer ongekend
Refrein:
We bereien ut allemaol veur….in de pannen roeren we ut allemaol deur
We emme meer en meer en meer de smaok te pakke
Carnaval is jin groot oofdgerecht,ervan proeven dat is nooit niet slecht.
We emme meer en meer en meer de smaok te pakke
Van da gerecht daor sta je paf,ge lekt oe lepel er bij af.
We emme meer en meer en meer de smaok te pakke
Carnaval is jin groot oofdgerecht,ervan proeven dat is nooit niet slecht.
We emme meer en meer en meer de smaok te pakke
Van da gerecht daor sta je paf,ge lekt oe lepel er bij af.
Van da gerecht daor sta je paf,ge lekt oe lepel er bij af.

Muziek: Michael Matthijssen
Tekst: Marloes Verstraten ,
Ed van Bergen
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Waor kunde d‛un optocht zien?
Opstellen van de optocht gebeurt op:
Industrieterrein de Donken en de Spellestraat.

HANDELSONDERNEMING

De optocht volgt de volgende route:
Startschot:

Roosendaalsestraat “Donkenhof”

Eindpunt:

Roosendaalsestraat “Donkenhof”

Kranen / Bulldozers
Tractoren / Onderdelen
Plantagebaan 57, 4724 CJ Wouw
Telefoon 0165-304151
internet: www.veldt.nl e-mail: info@veldt.nl

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

Route
Spellestraat
Roosendaalsestraat
Martel
Graaiehill
Omgang
Markt
Kloosterstraat
Strijp
Omgang
Martel
Roosendaalsestraat
Spellestraat

De huiskamer van Wouw
Markt 30 - Wouw 0165 - 30 13 57

www.indenveehandel.nl
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Roosendaalsebaan
27, 4724 SB Wouw
M 06-14421404, E info@schouwenaarsdak.nl

Specialist in keukens en badkamers

Techniek en afbouw
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Bergsestraat 37
Wouw
Tel. 0165 - 301647

S E R V I C E &
K W A L I T E I T

Café - Zaal
Jaclie
BERGSESTRAAT 51 - WOUW
TEL. 0165 -301254

Bergsestraat 49, 4724 CA Wouw, 06 53766310
info@maakbijkitty.nl, www.maakbijkitty.nl
www.facebook.com/MAAKbijKitty

autobedrijf
VAN DER WEGEN
A U T O B E D R I J F
Bergsebaan 6a

4724 SW Wouw
Bergsebaan 6a

T 0165 - 30 15 79

4724
F 0165 - 30 26
09 SW Wouw
Tel. 0165-301579

06-25583242
www.autobedrijfvanderwegen.nl

DEKKERS EN HOMMEL
Elektrotechnisch installatieburo
Elektrische huish. apparaten

Bergsestraat 15 - 4724 CA Wouw Tel.: 0165 -301355

www.baderie.nl
075_Baderie_ExCoWe_hah_208x250_1-2012_WT7.indd 1

17-02-12 14:48

Bergsestraat 19 | 4724 CA Wouw
Tel. 0165 - 854103 | www.beautycenterpuur.nl

Carla van Geel
Bergsestraat 29 - 4724 CA Wouw

Bergsestraat 48, 4724 CD Wouw
www.wouwbruidsmode.nl
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We emme de smaok te pakke
Dit jaar komt BC ‘We Zen Wir De Leste’ niet alleen. Ook BC ‘Mee Veul Leut’ heeft de smaok te pakke in het
Wouwse. Samen hebben zij voor dit jaar hun krachten gebundeld om een grote wagen op straat te krijgen.
Dit jaar komt het ontwerp van Tullepetaon, Remco van den Beemd. De Tullepetaonse invloeden zijn
duidelijk zichtbaar. De Tullepetoan heeft een prominente plek op de wagen, naast onze eigen welbekende
melkbussen. Samen met Peer Pap en Tante Jaans is de Tullepetaon langs de bakker gegaan om een grote
feestelijke taart op te halen. Als ik Peer Pap en Tante Jaans mag geloven smaakt de taart naar meer!
Dat wordt smikkelen en smakken, want wij hebben de smaok te pakken!
BC ‘We Zen Wir De Leste’ moest afgelopen mei haar bouwlocatie verlaten. Dankzij de gastvrijheid van BC
‘Mee Veul Leut’ heeft de Wouwse bouwclub dit jaar toch kunnen bouwen. De zoektocht naar een nieuwe
locatie heeft nog niets opgeleverd, maar we geven niet op. Heeft u tips voor een bouwlocatie voor BC We
Zen Wir De Leste mail dan naar: info@wezenwirdeleste.nl.

Tonpraten bij Donkenhof,
1, 2, 3 februari 2018
Op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 2017, wordt Paplaand weer verrast door
5 echte Wouwse Mauwkousen die dikke lachsalvo's door de zaal gaan laten rollen met
het Tonpraot acts!
Deze traditioneel tonpraat-avonden zijn al jaren een groot succes. Zelfs zo’n groot succes
dat beide avonden vorig jaar al binnen 30 minuten waren uitverkocht en we nogal wat
liefhebbers hebben moeten teleurstellen. Daarom dit jaar een derde avond.
Door deze aanpassing hopen we minder liefhebbers van het tonpraten teleur te hoeven
stellen.

Op d’n

dinsdag

allemaol vroeg
aon d’n start,
om mee oe

kienders mee
te gaon, aon
de Mart!

Complete tuinaanleg, waaronder:
sierbestrating, waterpartijen, houtconstructies,
tuinverlichting, (kunst)gras en beplantingen.
Maar ook voor al uw onderhoudswerk zoals: winter en
voorjaarsbeurten, knippen van hagen en het rooien van bomen.
Zowel voor particulieren als bedrijven.
Jostijn van Oorschot
Kasteelstraat 39
4724 AR Wouw
Nederland
t: 06 537 195 77
e: info@groencultuur.nl

lid van
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CAFETARIA
DE BAAN

Openingstijden :
Zaterdag 16.00 tot 20.00 uur
Zondag 15.00 tot 21.00 uur
Maandag gesloten

Dinsdag 16.00 tot 20.00 uur
Woensdag en donderdag gesloten

Roosendaalsebaan 17 • 4724 SB Wouw • Telefoon: 0165 - 30 11 55

Dweilen in Paplaand
Beste Papboerkes en Papboerinnekes,
Zet 12 februari, 18:00 uur maar alvast in jullie agenda,
want ook dan gaan we weer Dweilen met alle Papboeren
en Papboerinnekes van Paplaand.
Dit jaar zal het dweilen iets
anders zijn dan jullie
gewend zijn.
Maar wat niet anders zal
zijn, is dat we dweilen van
Café naar café en we ook
zorgen dat er overal wat
leuks te doen. Of dit nu
een spelletje is of iets
anders , dit houden we nog
even voor ons!!! Dus kom
vooral allemaal, en laat je
verrassen.
Rond 20u30 worden in
de Geerhoek de prijzen
uitgereikt aan de winnaars.
Kom dus allemaal naar
‘het Dweilen in Paplaand’
en breng je broertjes,
zusjes, neefjes, 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 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 spullen voor kunnen
regelen. Meld je dus echt
van te voren aan.
Vanuit de stichting Carnaval
zorgen wij op de moeilijke
oversteekplaatsen voor
begeleiding, zodat iedereen
een leuke, maar vooral ook
veilige avond heeft
Houdt de facebookpagina
van de stichting in de gaten,
want mocht het weer tegen
zitten, dan zullen we daar
tijdig informeren wat we als
alternatief doen.

Kindermiddag
Op zondag 5 februari zal er wederom een
gezellige kindermiddag worden georganiseerd
door de Stichting voor al onze kleine
papboerkes en Papboerinnekes in de Geerhoek
aanvang 14:00 uur Het verwacht weer een
gezellige boel te worden, met leutige muziek,
wat lekkers om te snoepen en natuurlijk leutige
fotomomentjes met onze hoogheden.
Het belooft een super gezellige middag te
worden. Jij komt toch ook??????

Belze n‛avond, 12 februari 2018
Na de succesvolle en
leutige feestavonden met
studio100, FC de
kampioenen en Suske en
Wiske, stromen de
aanvragen binnen vanuit
onze zuiderburen. Door dit
succes hebben we de
gezelschappen voor het
uitkiezen, zodat nu nog niet
bekend is aan wie we de
kans gaan geven om ook te
komen genieten van onze
Belze n’avond.
Hou dus de krant en
facebook in

de gaten, of laat je
verassen op deze avond.
Wie er precies komt is voor
ons ook nog onbekend,
maar het beloofd in ieder
geval weer een echt Bels
avontuur te worden.
Een avontuur wat bol zal
staan van spanning,
sensatie en spektakel,
waarbij de invloed van
de Belgische dj en de
frieten met belze
mayonaise garant staat
voor een leutige avond.

Optochtbal, 13 februari 2018
Ons terras wordt ook dit
jaar weer omgetoverd tot
een heuse tribune, waar je
op een gezellige manier
naar de mooie Paplaandse
Optocht kunt kijken.
Nadat de optocht aan jullie
is voorbij getrokken zijn
jullie welkom in het café en
de feestzaal voor een
optochfeestje met een
leutige feest dj.

Dit Jaar de primeur want
de optocht komt zelfs 2x
voorbij.
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Blaospoepers 2018
Poeppi Langkous
Beste papboerkus en papboerinnekus,
De Blaospoepers emme al eel wa jaore de smaok te pakke
tis net alsof ze ut meej de paplepel ingegote emme
gekrege.
Di jaor is ut motto vur onze kiendermiddag Poeppi
Langkous. Wie kent er nie de doldwaoze avonture van
Pippi bij ons natuurlijk Poeppi. Annika en Tommy zijn ok
van de partij we gaon ok wir zien hoe sterk onze poeppi is
mar ik gaon nie teveul verklappe kom zelf mar naor onze
kiendermiddag dan kun dut allemaol meemaoke.
Wanneer : Op zondag 4-02-2018 vind vur dun 29ste keer
de blaospoeperkiendermiddag 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 31-01-2018 dan maokte kans op un mooi
prijske. De middag begient om 14.00 uur en dun entree is
gratus, volop carnevalsmuziek , poeppi langkous acts en
prijsuitreiking kleurwedstrijd.
Bijzondere dank wir aon al onze sponsurs, zondur jullie
waor di allemaol nie mogeluk.

De Blaospoepers
Dit strookje ingevuld meebengen naar de kiendermiddag.

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:
Café Zalen Donkenhof
•
•
v.Loon Grondwerken
•
Eetcafé In den Veehandel
•
Cultureel Centrum De Geerhoek
•
AARTS Bouw B.V.
•
Birds design
Onze Adverteerders:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akkermans Loon en Grondverzet bedrijf
Autobedrijf van Loon
Autobedrijf vd Wegen
Autorijschool Lian
Bekerhuis Lambregts
Bike Totaal Wil Rullens
Bouw en Aannemingsbedrijf Snepvangers
Bouwbedrijf Eddy Peeters
Cadi Fiscale administratieve dienstverlening
Carwash de Donken
Coppens Landbouwmechanisatie
De Pannekoekenbakker
di Wouda Bouwkundig adviesbureau
Fa Machielse doe het zelf
Foto Esther
Garage Rommens
Gasterij de Afspanning Heerle
Gastouder 't Wijsneusje
Groen Cultuur Hoveniersbedrijf
House of Travel
J&TH vd Veldt Handelsonderneming
Jumbo
Kachelland
Keuken en Sanitair Centrum Schuurbiers
Klein Geluk
Lunchroom Cafetaria 'T Papboerke
Mavola totale voetverzorging
Merode Elektrotechniek
New Look
Notariskantoor Wouw
Ondernemersvereniging Bergsestraat
Ondernemersvereniging Kloostersraat
Ondernemersvereniging Roosendaalsestraat
Oonincx Kunstof Dakbedekkingen
Schildersbedrijf Jan Kerstens
Schouwenaars B.V Kunstof dakbedekkingen
Stucadoorsbedrijf R den Brok
Taxi Schuurbiers
Tlon
VerstandvanTpand.nl

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

FA. MACHIELSE

De Wijper 14
4726 TG Heerle
Tel.: 0165-303442
Fax: 0165-303780

KUNSTOF KONSTRUCTIES
ROLLUIKEN
BINNENZONWERINGEN
BUITENZONWERINGEN

AKKERMANS B. V.
loon- en
grondverzetbedrijf
Spellestraat 50 - 4724 SJ Wouw
Telefoon 0165 - 30 23 50

De Optocht-commissie
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 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. Paren
8. Enkelingen
Dweilbands (kunnen ook kiezen voor: De
Optocht inschrijving als groep)

Ouwt de spiegel mar is vor,
dan zijde net as ikke, zo

kunde ook dees jaor oew
draoi wir vinden.

Carnavalskalender
2018
don 1 vrij 2 zat 3 februari
Tonpraotersavond (zaal open 19u00)
Café Zalen Donkenhof
Vrijdag 2 februari
Colabal (19u30-23u00)
De Spil te Wouwse Plantage
Zondag 4 februari
Blaospoepersbal (14u00)
Cultureel centrum De Geerhoek
Donderdag 8 februari
Carnavalsconcert (19u49)
Cultureel centrum De Geerhoek
Donderdag 8 februari
Ut grote mèskesbal (20u30)
Eetcafé In Den Veehandel
Vrijdag 9 februari
Scholen optocht (10u30 )
Vertrek van de scholen naar de Markt
Vrijdag 9 februari
Inhalen Hoogheden (11u00)
Markt bij Tante Jaans
Zaterdag 10 februari
‘apre's- ski feest’ (21u11)
Café Zalen Donkenhof
Zondag 11 februari
Afhalen optochtnummers
(11u30 tot 12u30)
Eetcafé In Den Veehandel
Zondag 11 februari
Kindermiddag (14u00 tot 16.30)
Cultureel centrum de Geerhoek
Maandag 12 februari
Dweilen in Paplaand(18u00)
Maandag 12 februari
Ne Belze N’aovond (21u11)
Café-Zalen Donkenhof
Dinsdag 13 februari
Optochtbal (13u11)
Dinsdag 13 februari
Paplaandse Optocht (13u11)
Dinsdag 13 februari
prijsuitreiking optocht (17u30)
Cultureel centrum De Geerhoek
Dinsdag 13 februari
Afsluiting carnaval (19u00)
Markt bij Tante Jaans

Opgave voor de
Paplaandse optocht:
Opgeven voor de optocht kan op verschillende manieren:
• Via onderstaand opgaveformulier

- De Gouden Melkbus voor de beste Grote Wagen; PeerPap Wisseltrofee (aparte Trofee voor de
deelnemer die het thema het beste uitdraagt

• 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?
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 13 februari 2018
Naam: ..................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................
Telefoon:..............................................................................................................
Email:....................................................................................................................
Naam van de creatie:...........................................................................................
Wat wordt er uitgebeeld ?..................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Bouwplaats van de grote wagen:.......................................................................
Datum opendag bouwplaats :.............................................................................
JA / NEE *1)
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
*1)

*2)

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 vrijdag 2 februari 2018ingeleverd te zijn
bij de optochtcommissie via de website of optocht@paplaand.com
Afhalen startnummers op zondag 11 februari 2018
van 11:30 tot 12:30uur bij In Den Veehandel in Wouw.
Hier ontvangt u tevens richtlijnen betreffende tijd en plaats van opstellen
en het carnavals regelement.

WOUW

30 22 51
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DeEPannek oekenbakker
Heerle Bergsebaan 71,
D O Heerle,
N K tel. 0165-301166
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www.eekerenwouw.nl

N
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www.eekerenwouw.nl
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new look
beauty & wellness

new look
beauty & wellness

Nancy & Esther

Nancy & Esther

Herelsestraat 136/136a 4726 AJ Heerle
Telefoon 0165 - 30 22 34

4726 TG Heerle
tel: 0165-300647

Wijper 1
4726 TG Heerle
tel: 0165-300647

Nancy & Esther

Wijper 1
4726 TG Heerle
tel: 0165-300647
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Optochtreglement Paplaand
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
1. 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 11 februari tussen 11:30 en 12:30 uur te worden afgehaald bij de Veehandel in Wouw
4. De optocht vertrekt STIPT om 13.11 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. Ingevolge de GEMEENTELIJKE VERORDENING is het VERBODEN STIMULERENDE EN/OF ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN
te gebruiken tijdens de optocht. Dit geldt voor ALLE deelnemers!
7. Voor grote en middelgrote wagens is startgeld gereserveerd, hiervoor dient minimaal de helft van de route gereden te worden.
8. Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine groepen. Kleine groepen bestaan uit maximaal 8 personen.
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.

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

11.

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.

12. 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
13. Overtreding van een van de artikelen van dit reglement kan UITSLUITING van deelname aan de optocht en/of van
de prijsuitreiking betekenen.
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 confe (bv. karton) te gebruiken alsmede zaagsel, stro, hooi of milieubelastende kunststof
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
groepen met muziek ondersteuning worden als een groep gezien en beoordeeld en krijgen een startnummer
Voor verdere informatie benadert men de optochtcommissie.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.

Terugblik op de Carnavaleske Boerenraadsvergadering
in de gemeente Wouw
Met weemoed denkt menig Papboer nog wel eens terug aan die goeie ouwe gemeente Wouw
(de tijd van vóór de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1997, toen Roosendaal en Nipse bij de gemeente Groot-Wouw
werden gevoegd).
Paplaand, Puitenlaand, Mastepinnelaand en Mangelpeejenlaand hadden traditioneel hun eigen Boerenraadsvergadering in het
Wouwse gemeentehuis, nu Markant. Altijd voorafgaand aan de Paplaandse optocht op dinsdag. De drie stichtingen van de
omliggende dorpen reden altijd aansluitend mee in onze optocht. En zaten om de beurt de Boerenraadsvergadering voor.
In 1988 was prins Peer van Mastepinnelaand voorzitter. Hij reed als binnenkomer een kruiwagen zand binnen. Liet een stuk zeil
op het smetteloze witte hoogpolige tapijt in de Wouwse raadszaal uitrollen en de kruiwagen met zand uitrijven, met de
woorden:
ZO MENSE; DIT IS DE PINDURPSE PLATTE GROND…….
Gemeentebode Kees Hellemons was daarna op Aswoensdag toch ‘n dag bezig om tapijt en raadszaal weer spic en span te
krijgen. En Kees vond da nie leutig……..
1989 was Puitenlaand voorzitter. De Puitenpriens maakte z’n entree met ’n confettikanon,
en schoot het hele kanon leeg. Kees Hellemons was wederom de hele Aswoensdag in touw om de zaak te kuisen……
1990 hadden we net de afschaffing van het communisme in de Sovjet Unie beleefd, bekend als: De Perestroika. En bij ons
koppelde de Boerenraadsvoorzitter (de Priens van Mangel-peejenlaand) het wereldgebeuren zonder moeite aan z’n eigen
stunt.
Hij liet op het tapijt een kar meej Mangelpeese strooibalen uit mekaar plukken. Gevat verbaal begeleid door de Moerstraatse
nestor Jac van Geel: ZO, DIDDIS PEER Z’N STROOIKAAR.
Kees Hellemons mocht, na het zand en de confetti, deze keer voor de variatie strooi
ruimen. En gaf mij als Wouwse Priens de order om in 1991 als voorzitter “te stoppe meej
da geneuk”. Om Kees te sparen heb ik in dat jaar 11 lege biervaten van brouwerij de Ster
binnen-gedonderd, waarop de Wouwse politiekers ’n uurke of twee mochten zitten.
Sommigen na verloop van tijd met een pijnlijk gezicht (met name zwaargewicht Gommert
Jonkers).
In m’n jaren daarna, tot de gemeentelijke herindeling in 1997, kon ik bij Kees ’n potje
breken. En toen we daarna in de nuuwe Gemeente Groot-Wouw voor de
Boerenraadsvergadering moesse verkasse naar de ouwe raadszaal op de Mart in
Tullepetaonestad, wier alles veul braver…….

Hopelijk emme we ier in Paplaand in 2018 nog steeds de
smaok te pakke Jan van Oers.
Ha mènse,
Ut motto is dees jaor ‘We emme de smaok te pakke’. Nou da waar niej op mijn van toepassieng. Ik waar jillemaol vurgete da’k
iets moes maoke vor deze kraant.
Ovur smaok val trouwus flienk wa ruzie te maoke. Wa d’un jinne lekkur vin, daor vin un aandure niks aon. Wa ok niej lekkur is,
da is om laanks d’un Meulesiengul te lôôpe. Daor meuge ze oonde uitlaote op de graskaant neffe de slôôt. Ma wa doen diej
oondelief’ebbers? Die laote ullie oond op de stoep schijte. Da’s niej zo lekkur agge daor neffe gekuierd komt, want vor dagge ut
wit zijdur ingetrapt. Un môôj motto vor kommet jaor za’k mar zègge.
At ovur motto’s gaot, motte nog is in d’ouwe doos kijke. In 1966, da’s bekaant un jeeuw geleeje, aare we ut motto ‘We emme
ne brompot’. Witte nog wattur toen aon d’aand waar? Toen aare un stelletje studenten uit Leije saome meej Kees Keijzur ne
ouwe pot weggestoke op Ouwurvelde. Da waar zogezeejd ne viekingpot. In optocht kwaam diej naor Wouw en diej wier op de
Mart op un rioolbuis gezet en toen wier ut feest.
Dur waar ook un wedstrijd wie ut gaauwste zun glas bier leeg kon drienke. Un ploeg Wouweneire tegen un ploeg studenten.
Diej dochte dasse da wel konne wiene. Môôj niej dus! Meej carneval wier durum ut motto ‘We emme ne brompot’ en un môôj
liedje da veul mènse nou nog kenne.
Agge al un tèdje meej lôôpt, zoas Merijn, dan witte dikuls watter achtur zo’n motto zit. Zo waar uit motto in 1975 ‘Elluf jaore
narrigheid’, waant de nar aar uitgerekend dattie vor d’un ellufde keejr zun pakske aon zou trekke. Mar da waar niej waor, ij
waar pas vor d’un negende keer de grôôtste zot van Wouw. Dus vandaor da motto. Vor de deelneemurs aon d’un optocht waar
da leutig, waant die konne vanallus maoke wa niej klopte. Net zoas tegenswoordug un ‘foute kersttrui’ jillemaol in is.En dan
komme nuturluk binnenkurt de gemeejnteraodsvurkiezingen dur wir aon. Ut is nog opvallend stil op ut moment da ik di schrijf.
Buiten niej, waant ut is ouwejaor en dur wor al flienk geknald. Mar of da bij de verkiezingen ok zo wor. Wie wult ur nou nog
raodslid worre. Jao, Eric de Regt nuturluk, mar die blèf da ok niej laank mir doen. Kem g’oord dattie aon ut solliciteren is as
burgemeejstur. Nou dan motte we in Wouw op zoek naor iemaand diej Wouw op de kaort kan ouwe in Roosdaol, aanders
sneeuwen we jillemaol onder.
In Roosdaol gaon ze di jaar feest vieren, omdat zeuven’onderfeftig jaor geleeje in Wouw un akte is geteekund waar Roosdaol
vor ut jist in genoemd wor. Durum meuge mènse uit Wouw allenig mar komme kijken hoe die Roosdaolers feest viere. En wij
meuge neturluk wel meej betaole!
Zo da waar ut wit vor dees jaor. Misschien kunde kommend jaor wir wel wa van mijn leze. Oudoe en d’agge bedaankt zijt da
witte.

Merijn de Nuwsboer
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