Woordje van de Priens.

Priens Eduward d‛un
jirste van Paplaand
Toen ik veurig jaor ut motto bedocht, zag ik ut jillemaol vor me.
Paplaand da omgetoverd zou worre in Hollywood. Of beter gezegd in Hollywouw.
Filmsterre, camera‛s, licht, geluid en rooie lopers, ik zag ut allemaol veurbij komme
in dun optocht.Maor ut is toch nie te filme, gin carnaval zoals we altij gewend zijn.
Want helaos, corona is ons de baos. Ik aar ut er eigenlijk nie over wulle emme,
maor ge kunt er nie omheen.Maor laot ik ut nie gelijk in ut negatieve trekkuh, want
wij zijn meej de stichting volop bezig om er toch iets van te maoke.
Laot ik eens begiene om te vertelluh da wij meej 11-11 toch een leutige avond
gehad emme. Want wa arruh de kleine Papboeren en Papboerinnen er weer un
leutig en creatief spektaokel van gemaokt.
De jinne na de aandere lampion verscheen aon ut raom.
En wij emme daor de 11 mooiste uit gehaold en Adjudant Hannus en ik zijn op 11-11
persoonlijk langs de prijswinnaors gewiest om op gepaste afstaand de prijzen uit
te reiken. Da waar stik leutig. Zo ziede maor, zo kan ut ok.

foto : foto Esther wouw

Verder zijn we meej de stichting nog volop aon ut bedenke wa we allemaol wel kunnen gaon doen. Denk ierbij aon un
wedstrijd veur ut leutigste en kleurrijkste versierde huis. Om toch un bietje un carnavalsgevoel te krijguh en un
carnavalskwis is ok nog jin van de ideeën. Want jillemaol niks doen, da staot nie in ut Paplaandse carnavalswoordenboek.
Papboeren en Papboerinnen, ik gaon er wir een eindje aon breien.
Ik wul jullie nog zèggen blef gezond, hou afstand, maor verlies mekaore nie uit ut oog. We gaon er van ut jaor toch nog iets
van maoke en volgend jaor vliegen we er wir in. Dan gaon we wir veur un ouwerwets leutig carnavalsseizoen.
Meej leutige groet,

Priens Eduward d‛un jirste van
Paplaand

Klik hier om de gluurprins en
adjudant te betellen

Voorwoord van de Voorzitter
Stichting vrienden van carnaval wouw
Beste Papboeren en boerinnen,
Daar zijn we weer!! En wat een gek jaar is dit geweest. Niet alleen geweest, maar nog steeds eigenlijk. Tis
niet te filmen!!! Net na de carnaval in 2020 kwam ook Nederland in de ban van het coronavirus. Wat we
alleen niet dachten is dat dit ook nog consequenties zou hebben voor onze carnaval in 2021. Helaas
kwamen we er al snel achter dat carnaval zoals we het kende in 2021 geen optie zou zijn. En wat gaan we
dan doen??
Zoals jullie hebben kunnen zien in ons 11-11 filmpje hebben we lang zitten vergaderen. Zelfs Maurice
Broeren en Tante Jaans waren hierbij uitgenodigd. We zagen het eigenlijk niet meer zitten. Maar ons
Jaans heeft ons toch doen beseffen dat ookal is het nu anders dan anders, dat we toch iets kunnen
organiseren. Tijdens een heuze persconferentie werd dan ook ons protocol bekend gemaakt. En gelukkig
stonden ze daar weer, Priens Eduward dus Jirste samen met Adjudant Hannus. Zij zullen dit jaar samen
deze bijzondere carnaval gaan trekken.
Wat natuurlijk nie te filmen is, is dat ze er dit jaar met z‛n 2en voor staan. We hopen dan ook dat volgend
jaar in 2022 we kunnen zeggen dat ons protocol uit meer personen bestaat. Lijkt het je wat om onze
stichting en protocol te komen versterken, neem dan contact met mij op. Dit kan via
voorzitter@paplaand.com.
Nu zal je denken, carnaval 2021?? Wat kan ik hier nu weer van verwachten?? Nou,
één ding is zeker. Het zal heeeeeeel anders zijn dan wat jullie gewend zijn. Wat
het heel moeilijk maakt is dat we werkelijk te maken hebben met dagkoersen. Het
lijkt soms af en toe de beurs wel. Wat vandaag nog past binnen alle
coronabeperkingen, zijn een paar dagen later niet meer mogelijk. We hebben
daarom zo lang mogelijk gewacht op het definitief maken van onze activiteiten.
Maar na de persconferentie van 12-1-2021, weten we dat er helaas niet meer in zit
dan dit.
Dus wat gaan we dit jaar doen. We gaan proberen om een stukje carnavalsbeleving
bij jullie thuis te brengen. Hoe gaan we dit doen? We zijn bezig met een
dweilspeurtocht. Een leuke speurtocht die je de hele week van carnaval met je
eigen gezin kan wandelen. Geen vaste route, geen vast tijdsbestek, maar gewoon
een heerlijke wandeling voor het gezin met een leuk spelevenement voor de
kinderen erbij. En hoe leuk is het, als je je wandelingetje maakt met het gezin
door de straten van Paplaand, dat de huizen en tuinen versierd zijn. Dus hierbij de
oproep, laten we ons dorp eens mooi aankleden. Ook een optocht in Paplaand kan
natuurlijk niet ontbreken. Dit keer niet door de starten van Paplaand, maar door
de straten van het digitale web. Dus wees zelf zo creatief mogelijk en maak je
eigen carnavalswagen van bijvoorbeeld lego, duplo of karton, en loop zo virtueel
mee met de optocht van 2021. Ook zijn we volop bezig om een heuze ‘tis nie te
filmen BIZZ‛ mogelijk te maken. Ik hoop daarom ook dat we jullie hier snel meer
over kunnen infomeren. Misschien is er al bij het lezen van deze krant zelf al meer
over bekend, hoe tof zou dat zijn!!
We zijn dus nu alweer volop bezig om de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i
te zetten!!! We gaan er dus met z‛n alle weer een bijzondere carnaval van maken
die we nooit meer zullen vergeten. Ook dit jaar wil ik op voorhand alvast iedereen
bedanken!! Maar dit jaar wil ik alvast een extra bedankje brengen aan onze
kasteleins, Niks Wèèrt, de Bloaspoepers, Duo D&G, de tonproaters, d‛ouwe garde,
Niet thuis events en BC We Zen Wir De Leste. Bedankt dat jullie samen met ons
hebben mee willen denken hoe we toch nog iets kunnen maken van dit gekke
carnavalsseizoen. Dit is het levende bewijs dat carnaval verbroederd, en zonder
jullie hadden we dit gekund!!!!
Ik wens iedereen een leutige maar vooral een gezonde carnaval toe!!! En laten we
hopen dat we in 2022 weer gezellig met z‛n alle onze oude activiteiten kunnen
oppakken. Want tis toch nie te filmen dit!!!

Voorwoord van onze burgervader
Burgermeester van roosendaal
Toen het motto van Paplaand voor 2021 bekend werd gemaakt, had men nooit kunnen vermoeden
dat dit motto een hele andere lading zou krijgen door het Coronavirus.
‘Tis nie te filmen‛ wordt vaak gebruikt als men iets niet begrijpt of men ergens heel verbaasd over
is.
Ondanks het feit dat door het Coronvirus carnaval in 2021 niet echt gevierd kan worden, biedt het
motto wel mogelijkheden om carnaval op een andere dan de gebruikelijke manier te beleven.
Want er zal zeker meer gebruik gemaakt gaan worden van het digitale kanaal om het
carnavalsfeest bij de inwoners van Paplaand ‘thuis‛ te brengen.
Zoals dat ook al is gebeurd bij de 11-11 viering.
Of er ook nog fysiek activiteiten mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor de kinderen, is op moment dat ik
dit voorwoord schrijf nog niet duidelijk. Ik hoop van harte dat daar toch enige ruimte voor is
binnen de regels en de maatregelen die op dat moment gelden.
Dat zal echter sterk afhangen van hoe het virus zich de komende weken en maanden gaat
ontwikkelen. En of de totale lockdown die in december is ingegaan zijn effect zal hebben gehad.
Gelukkig staat de Stichting Vrienden van Carnaval er zeer positief in en is er in ieder geval al een
tweetal hoogheden benoemd te weten: Prins Eduward I en adjudant Hannus. En is men nog op zoek
naar een kandidaat voor de functie van nar.
Ik ben er van overtuigd dat er in Wouw, gelet op de creativiteit die in het dorp aanwezig is, toch
op een bepaalde manier invulling aan carnaval gegeven zal worden.
Ik wens eenieder die daar bij betrokken is en/of de schouders eronder zet, heel veel succes bij.
En laten we hopen dat we in 2022 weer op een traditionele manier carnaval kunnen vieren. Want
dat is heel belangrijk voor de samenhang en de leefbaarheid in het dorp.
Dat de film er dan anders en veel leutiger uitziet dan in 2021!

De Burgemeester van Roosendaal,
Han van Midden
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Na alle hele mooie momenten en plezierige gedachten van vorig jaar. Een jaar van een
nog grotere opkomst tijdens de kindermiddag, een jaar waarin we koude rillingen kregen
van het spektakel met heeeeel veel de kinderen op de markt. Een jaar waar we door
onze burgermeester de sleutel kregen uitgereikt. De hele mooie optocht op dinsdag
weer langer en mooier was. En een jaar waarin zelfs de weergoden waren ons goed
gezind waren, want we kregen mooi weer tijdens de optocht. Het enige treurige in dat
jaar was natuurlijk het afscheid van nar arretje. Maar ik heb goede hoop dat de
openstaande vacatures bij onze stichting gauw ingevuld gaan worden.
Na een treurige periode van telkens weer de mededeling dat door de corona het
carnaval niet door zou kunnen gaan bleek uiteindelijk dat ons moto verkeerd was, dat we
het moesten omdraaien en zeggen het is wel te filmen
Gelukkig heeft tante Jans ons de weg gewezen en op het goede pad gezet. en hebben we
een nieuwe ervaring opgedaan met een digitale 11/11 viering.
Hier had ik ook de eer om samen met onze Priens Eduward dún Jirste van Paplaand een
persconferentie te mogen geven, waarin we konden melden dat het Paplaandse carnaval
wel doorging. We hebben dan ook gelijk een oproep gedaan aan alle papboerkes en
boerinnekes om een mooie lampionnen te maken. Hieruit bleek dat wij niet de enige
waren die blij waren dat het carnaval doorging. Vele inzendingen hebben we via
facebook mogen ontvangen, de een nog mooier dan de andere. Daardoor het was nog een
hele klus om er de mooiste uit te zoeken. Gelukkig dat we daar dan ook een
onafhankelijke jury voor hadden en dit niet zelf hoefde te doen. Mocht samen met de
Prins ook de prijzen uitreiken wat een feest was dat.
De sfeer begint er gelukkig nu weer een beetje in te komen. Wandelend door Wouw zie ik al hele mooie versierde huizen,
op facebook komen erhele mooie filmpjes binnen van de alternatieve grote optocht van Paplaand. en mooie tekeningen
worden gekleurd en ons toegestuurd. Er komen oplossingen binnen van de Paplaandese dweiltocht. De samen-werking met
onze carnavals collega‛s in Paplaand is een groot goed maar dat kan je in deze digitale uitvoering van de papkraant dan ook
terug vinden.
Samen krijgen we dan toch het fijne leutige carnavals gevoel. En dit gevoel maakt ons in ieder geval als protocol
supertrots op alle Papboeren, Papboerinnen groot en klein in Paplaand
Ik wens jullie allemaal een hele leutige carnaval,welke anders zal zijn dan gebruikelijk maar waar we samen toch veel
plezier aan mogen beleven. en volgend jaar pakken we dan dubbel uit

Taxi Schuurbiers

Tel. 0165-303649

Met leutige groet

Adjudant HANNUS

Klik hier om de gluurprins en
adjudant te betellen

Carnavalsoep, ook wel oude wijvensoep, is een recept dat van origine veel gemaakt
werd in de carnavalstijd. De tweede naam komt waarschijnlijk door het feit dat alles
zacht is. Waardoor het bij uitstek geschikt is voor “oude wijven” die geen tanden
meer in hun mond hebben.

Voorbereiden 10 minuten
Bereiden 50 minuten
Aantal personen 4
Ingrediënten
 250 gram rundergehakt
 1 prei
 150 gram champignons
 1 ui
 2 teentjes knoflook
 3 stengels bleekselderij
 0,5 liter tomatensap
 350 gram witte bonen in tomatensaus
 500 ml water
 1 bouillonblokje (groente)
 15 gram peterselie
 peper en zout
 zonnebloemolie
Instructies
1. Was de prei en snijd in dunne ringetjes. Snipper de ui en knoflook en snijd de
champignons en bleekselderij in blokjes.
2. Bak het gehakt rul in een grote pan. Voeg ui, knoflook, prei, bleekselderij en
champignons toe en bak even mee.
3. Voeg het tomatensap, witte bonen met saus, water en het bouillonblokje toe.
4. Breng aan de kook en laat drie kwartier tot een uurtje pruttelen.
5. Breng de soep op smaak met peper en zout, garneer met peterselie en serveer
met dikke plakken brood met roomboter.
Bron: https://miljuschka.nl/soep-recepten/oude-wijvensoep-carnavalsoep

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

Email:sportprijzen@hotmail.com

tot ziens bij Helma en Henk

keuken!

Speurdweiltocht door Paplaand

Lieve papboerkes en boerinekes
tijdens de Carnaval in de periode van vrijdag t/m dinsdag kunnen jullie met Papa,
Mama, Opa, Oma of een andere volwassen Papboer op eigen initiatief een dweiltocht
door geheel Paplaand maken. Jullie moeten hierbij natuurlijk wel opletten i.v.m.
corona. Maar de volwassene Papboer bij jullie let hier wel op.
Op carnavaleske plaatsen in ons mooie Paplaand vinden jullie 11 dweilen, deze kunnen
overal hangen of liggen en via onze facebook geven we jullie tips om deze te kunnen
vinden. Op deze dweilen staat naast ons logo een letter of een cijfer hiermee kunnen
jullie samen een woord vormen van 11 letters .
Vraag of papa of mama de oplossing naar Dweiltocht@paplaand.com wil sturen onder
vermelding van je naam en jouw leeftijd dan maak kans op een leuke prijsje.

‘We Zen Wir De Leste gaat de wereld rond’
Dit jaar kunnen we carnaval niet samen met jullie vieren, want wij gaan momenteel de wereld rond. Dit duurt waarschijnlijk
langer dan 80 dagen, waardoor we elkaar pas weer zien in het jaar 2022.
De avonturen die we beleven tijdens onze reis, zullen we volgend jaar aan jullie laten zien. Jules Verne is met ons mee om
onze avonturen op te schrijven, zodat niets verloren gaat.
Onze reis begon een paar weken terug, toen we ons 20.000 mijlen onder zee bevonden. Onder water werden we steeds
aangevallen door enorme pijlinktvissen. Gelukkig hebben we het vaste land weer kunnen bereiken, waar we onze reis hebben
vervolgd naar het middelpunt van de aarde. Wat we daar toch zagen…. een titanenstrijd tussen twee draken. Tis niet te
filmen!!
Momenteel zijn we bezig om uit de krochten van de aarde te ontsnappen. We hebben nog een hele spannende reis te gaan en
hopen dat we het gaan redden. We missen jullie erg. Hopelijk zien we jullie volgend jaar, wordt vervolgd!

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

Taxi Schuurbiers

Tel. 0165-303649

De Gebrande Hoef 7
4727 TD Moerstraten

De Gebrande Hoef 7
4727 TD Moerstraten

DE PAPLAANDSE OPTOCHT GAAT DOOR!!!!

DE PAPLAANDSE OPTOCHT GAAT DOOR!!!!
Op dinsdag 16 februari a.s. zal er ook in Paplaand een heuse optocht zijn!! En we
hopen dat jullie allemaal meedoen!!
Tis nie te filmen!!! Dit jaar helaas niet door de straten van Paplaand, maar door
de straten van het wereldwijdeweb!! We vragen aan al onze Papboeren en
Papboerinnen om een mooie carnavalswagen te knutselen. Dit kan met lego,
Duplo, knex, karton enz!! Wees zelf zo creatief mogelijk!!
Maak een filmpje van minimaal 30 seconden, waarbij je laat zien hoe je wagentje
eruit ziet en mail deze naar jatdegroot@home.nl . Het filmpje moet uiterlijk op 9
februari binnen zijn!!!
Vermeld hierbij ook wie hem gemaakt heeft, hoe oud je bent en waar je woont.
Op dinsdag met carnaval zal de optocht online komen met daarbij het
commentaar van onze prins en adjudant!!
We hopen op een hele grote optocht! Dus doe allemaal mee!!!

Echte filmsterren

Tekening Thijn Maas

Hebben jullie de Gluurprins en adjudant al ontmoet?

Je herkent ze aan de mooie Prinselijke Steek en Adjudantenhoed met een veer erop.
Ze verstoppen zich op de ramen. Als je heel goed kijkt kan je ze vinden!
Je vindt ze in de verschillende Paplaandse kleuren. Rood, Groen, Geel of Zwart
Wat moet je doen wanneer je een Gluurprins of adjudant vindt…

Bij het 1ste prins of adjudant maak je 5 keer het prinselijke gebaar met je linker of
rechter hand

Bij de 2de prins of adjudant doe je een dansje;
Na de 3de prins of adjudant zing je een carnavals liedje;
Bij de 4de prins of adjudant je rijm je 2 woorden of zinnen aan elkaar;
Bij de 5de prins of adjudant doe je de zevensprong;
Wanneer je de 6de prins of adjudant ziet maak je het prinselijke gebaar naar de
volgende persoon die je tegen komt;
Bij een groene prins of adjudant Tel je tot 11 of van 11 tot 0!
Klik hier om deze te bestellen
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Specialist in keukens en badkamers
Specialist in keukens en badkamers

Miranda Schuurbiers
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Specialist in keukens en badkamers

Techniek en afbouw

Miranda Schuurbiers
Adviseur/specialist in
keukens & badkamers
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Roosendaalsebaan 27, 4724 SB Wouw
M 06-14421404, E info@schouwenaarsdak.nl

MOOIST VERSIERDE HUIS OF GEVEL
Dit jaar geen kleur tijdens de optocht, maar hopelijk wel prachtige kleuren in Paplaand.
Aan al onze Papboeren en Papboerinnen groot en klein de vraag om je huis, tuin en/of
gevel zo mooi mogelijk te versieren!! Zo zorgen we er samen voor dat, als er een
wandelingetje gedaan wordt door ons mooie Paplaand, er ook echt wat te zien is!
Heb je alles mooi versierd??
Stuur dan je mooiste foto naar voorzitter@paplaand.com en wij zullen de foto’s op
Facebook delen. Daarnaast maak je ook nog kans op een mooie prijs!!!
Doe dus mee en deel dit bericht!!!!

Insigne 2020

Insigne 2020

Het insigne van 2021 is bedacht door Stichting vrienden van carnaval Wouw. . .
Het motto “Tis nie te filmen ” leende zich dan ook perfect voor de
afbeelding van een filmcamera, uiteraard wederom uitgevoerd in hout compleet met
een mooie paplaandse draagband .
De Stichting is zeer tevreden over de totstandkoming van het insigne” Tis nie te
filmen ” Wij danken iedereen die dit jaar hieraan meegewerkt heeft en wensen
ondanks corona al onze papboeren toch veel leut toe.
Niet te vergeten alle Papboeren en boerinnen bedankt, door het kopen van het
insigne Stichting Vrienden van Carnaval Wouw geeft u ons financieel een
ruggensteuntje en kunnen wij onze activiteiten bekostigen.

klik op het ingsigne om deze te
betellen

Naast een welkome bijdrage aan het Paplaandse carnaval zijn insigne‛s voor veel
Papboeren en boerinnen ware verzamel items geworden. Dit jaar ivm corrona
kunnen wij helaas niet langs de deuren komen om u deze aan te bieden daarom
hebben wij een webshop geopend waar u deze kan bestellen . klik op het insigne om
deze te bestellen.
Wij vragen u deze vooraf aan ons te betalen en onze leden komen deze dan gratis bij u afgeven

op de nieuwe webshop kunt u overigens nog meer leuke carnavals items

puzzelen geblazen
bestellen en belangrijk met elk aangekocht item steunt u onze stichting klik op
Hieronder zie je een groot vierkant met heel veel letters. Tussen die letters zijn woorden
onderstaande
banner om
deze webshop
te gaan
verborgen.
Woorden
dienaar
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.

Insigne 2020

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

Lijst met Ereboeren

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 i.v.m. de corona niet worden uitgereikt tijdens carnaval
2003 Ereboer & Ereboerin

Henk Heijnen & 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
Mariëtte 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 Is de Orde van Paplaand uitgereikt Tante Jaans, vanwege het 55 jarig bestaan van Carnaval in Wouw
2014 Ereboer
2015 Ereboer
2016 Ereboer
2017 Ereboer
2018 Ereboerin
2019 Ereboerin

Wim van der Stelt
Henk Roovers
Dre van Loon
Corne Heijmans
Geraldine Melis
Dianne Deelen

De JISTE Ouwe Garde en de TWEEDE Ouwe Garde.
De lestgenoemde nog steeds bestaonde club is bekend in het Paplaandse, maar die club ed
’n voorloper: De JISTE Ouwe Garde. Jist over die jiste club.
In 1998 stopte ’n deel van de toenmalige Stichting Carnaval Wouw. Die mense aare d’r eige
jaorenlang ingezet en wulde nie “over de datum” rake: ’n goei moment om ’t stokske over te
draoge aan vers bloed.
Zo waar t’r in d’n optocht van da jaar ‘t mooie afscheid van Henk en Leonza Heijnen: ze
wiere in ’n leutige koets door Paplaand pontificaal uitgezwaaid. Ik kan m’n eige da nog goed
herinnere, bij m’n elfjarig jubileum as Priens.
Òk in 1998 schonk ‘n aantal oudgedienden onder aanvoering van ex-Priens Jan (van
Steenpaal) aan Paplaand ’n nuuwe Tante Jaans (steviger dan de jiste uit de jaren 60, want
daor gieng op ’n leste Carnavalsdinsdag bij de afsluiting de braand in….).
Die nuuwe tante Jaans is dus steviger en kan ok praote! Ze kan wad hebbe, praot van d’r
eige af en is Corona-bestendig, dus wa mijn betreft zette we ze dees jaor gewoon op de
Mart!!!
Mar de schenkers van de nuuwe tante Jans zetten
in 1999 nog ’n volgende stap: de oprichting van
de jiste Ouwe Garde, ’n club van oudgediende,
vooral uit de tijd van priens Jan I (Jan van Steenpaal, 1973-1978).
In 1999 deeje ze meej aon d’n optocht:
as ’n soort drumband mee kartonne wastonne en trommelvelle.
Verder emme ze nie zo aon de weg getimmerd, mar ’t waar wel mooi:

Tis nie te filleme, mar toch: in 2016 wier de film van 1998 teruggedraaid. Ok in 2016 (leste
jaor van Priens Nillus d’un Tweejde) stopte de Stichting Carnaval van da moment om de
kaans te geve aan vers bloed. En ok toen wulde die oudgediende hun bijdrage aan
Paplaand blijven levere. Dus wier de TWEEDE Ouwe Garde opgericht:

De nuuwe club is herkenbaar aan de outfit mee bolle en note en de kleure van de Wouwse
vlag. De club verricht aand- en spandienste, bv vor d’n optocht van Paplaand, mar ok van
Puitelaand. Tis zo: Agge ze ziet, dan kende ze wel en agge ze kent, dan ziede ze wel.
Dur de nuuwe Ouwe Garde wordt aan de juiste Carnavalsgangmakers (in Paplaand maar ok
daarbuite) wel ‘s ‘n onderscheiding uitgereikt: DE GOUWE GARDE.
Mar ’t latje ligt hoog, dus men is selectief!

Verder is o.a. deze mooie tradisie ontstaan: de Brabantse Ereboerenmaaltijd, meej
ontvangst van de Ereboere en -boerinne van de Stichting Carnaval en hun aanhang. Alleen
van ’t jaor worrut honger lije en volgend jaor twee keer zoveul ete.
Leutig volk van Paplaand: de leut mot van ’t jaar uitgekleed gevierd worre, mar volgend jaar
doen we ’t dubbel en dwars, oftewel nie halluf mar dubbel. En ook d’ OUWE GARDE 2.0 zal
dan wir dubbel uitpakke.
Namens die club: Jan van Oers (Priens Janus I 1988-2002).

Roosendaalsebaan 17, 4724 SB Wouw
telefoon 0165 301 155

Wouw in Karreteijne: een
alternatief voor het tonpraten

Net zoals zoveel andere evenementen en festiviteiten zijn ook de
tonpraatavonden het slachtoffer geworden van de pandemie. Vorig jaar
hadden we al het vermoeden dat we geen tonpraatavonden konden
organiseren voor volle zalen, maar toen was het nog mogelijk om
bijeenkomsten te organiseren voor maximaal 50 personen. Om die reden
zijn we in het najaar aan de slag gegaan om een alternatief te bedenken
voor deze avonden voor een kleiner publiek. En we waren al een aardig
eindje op weg om in de carnavalstijd toch iets te doen voor onze trouwe
bezoekers. We hadden zelfs al een naam voor onze voorstelling: “Wouw
in Karreteijne”.
Helaas….. ook dat plan hebben we in de koelkast moeten zetten, maar
wat in het vat zit dat verzuurt niet en er komt vast nog een moment dat
we ons plan kunnen uitvoeren. Misschien kunnen we op termijn met
“Wouw in Karreteijne” weer invulling geven aan een leven zonder corona.
Wij gaan er voor als het zo ver is en hopen u dan te mogen
verwelkomen. U hoort van ons!
De werkgroep “Wouw in Karreteijne”.

Volgt nog

Wij voelen ons
vereerd!!
Zaterdag 13 februari
komen niemand
minder dan Priens
Eduward d'un jirste
van Paplaand en
Adjudant Hannus
ons helpen met het
uitdelen van de
stamppotten!
Zorg dat je de
Priens niet mis loopt
en bestel snel!!
De peejstamp kunt
u nog t/m 11
februari bestellen en
de slaoistamp t/m
14 februari via
info@donkenhof of
0165-301288

Hallo allemaal,
Wat een rare tijd waar wij in leven, waardoor alles anders dan anders moet.
Niet te veel buiten komen, thuis huiswerk maken of werken, geen leuke uitjes.
Maar het positieve eraan vind ik dat ik veel met mijn gezinnetje samen kan zijn en van hun gezelschap kan
genieten.
Jammer dat de carnaval niet op de normale wijze door kan gaan, maar wij zijn met z‛n alle leuke dingen aan het
bedenken wat corona veilig is. Altijd leuk om toch iets te kunnen doen met he hele gezin.
Ik heb daarom ook 2 kleurplaten gekozen voor in de krant.
1 voor de kleinsten onder ons en 1 voor de grotere die het ook leuk vinden om te kleuren.
Maar je mag ze ook allebei kleuren natuurlijk. Deze kan je dan als je wilt voor het raam hangen en zo een beetje
je raam kleuren voor de carnaval. Of misschien wel meerdere kleuren.
Wie weet zie ik ze wel als ik een wandeling ga maken.
Heel veel sterkte allemaal en blijf gezond.Hopelijk kunnen we dan volgend jaar allemaal weer samenkomen en
genieten van de carnaval.
Houdoe Nori

kleur maar lekker mee

Papboer
Priens
Adjudant
Nar
Bouwclub
Jaans

Dweilen
Elluf
Paplaand
Vlag
Bulle
Smink

optocht in paplaand klik op de foto
voor een filmpje

Op zoek naar het thema
Kindermiddag 2022 !!!!!! klik op
de foto voor een filmpje

Kindermiddag 2020 klik op de foto voor een filmpje

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 op welke wijze dan ook
steunt: BEDANKT!Sponsors, adverteerders en
donateurs, hartelijk bedankt!
Dankzij uw medewerking kunnen wij al het moois
realiseren.

Onze hoofdsponsoren :
-

Cafe zalencentrum Donkenhof
Eetcafé In den Veehandel
Cultureel centrum in de Geerhoek
van Loon grondwerken
Aartsbouw BV
Jumbo Wouw
Autobedrijf vd Wegen
Ben van Bergen reclame

Onze Adverteerders :
-

Akkermans Loon en Grondverzet bedrijf
Autobedrijf vd Wegen
Bekerhuis Lambregts
Bij Dinges haarstyling
Bike Totaal Wil Rullens
Birds design
Bouwbedrijf Eddy Peeters
Cafetaria de Baan
Carwash de Donken
Coppens Landbouwmechanisatie
di Wouda Bouwkundig adviesbureau
Fa Machielse doe het zelf
Foto Esther
Groen Cultuur Hoveniersbedrijf
J&TH vd Veldt Handelsonderneming
Kachelland
Kapsalon vd Broek
Keuken en sanitair centrum Schuurbiers
Mavola totale voetverzorging
Merode Elektrotechniek
New Look
Notariskantoor Wouw
Ondernemersvereniging Bergsestraat
Ondernemersvereniging Kloostersraat
Ondernemersvereniging Roosendaalsestraat
Schildersbedrijf Jan Kerstens
Schouwenaars B.V Kunstof dakbedekkingen
Taxi Schuurbiers
Willy's haarstudio
WOW bruidsmode

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





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

AKKERMANS B. V.
loon- en
grondverzetbedrijf
Spellestraat 50 - 4724 SJ Wouw
Telefoon 0165 - 30 23 50
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Lieve lieve Papboerkes en Papboerinnekes,
Even ‛n klein praotje van Tante Jaans,

Tjonge jonge da waar me wa, ik hoorde ineens allemaol gemompel, ik kon ‛t
bijna niet verstaon mar toen zaag ik , tot m‛n verbaozing, dat alle grote
Papboeren en Papboerinnen ‛n lapke stof op der mond are, docht ik eerst
dat ‛t de nuwste mode waar mar dat aar ik helemaol mis, want ‛t is ‛n
Mondkapke en dat is omdat er allemaol van die vervelende virussen rond
dwarrelen overal.
Jaaaa en om die rede is ‛t di jaar ok ‛n bietje anders mee de Carnaval. ‘
Dit jaar effe gin Leutige Scholenoptocht, gin leutig Blaospoepersbal op
zondag in de Geerhoek, ok gin Spellekes op maandagavond en jammer genoeg
gin mooie optocht op dinsdag dur de straote van ons mooie Wouwse durp.
Mar we late ‛t hier natuurlijk niet bij zitten hée we gaan er gewoon toch ‛n
hele leutige en gezellige Carnaval van maoke.
Ik sta binnekort wir op de Wouwse Mart te schittere dus ‛t gaat zeker te
weten jillemaol goed komme mee de Carnaval van 2021.

Heel veel leutige en lieve groetjes
van Tante Jaans. Agge mar leut et!!!!

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

Dansziekte
Een van de meest opmerkelijkste gebeurtenissen uit onze
geschiedenis is toch wel de dansziekte.
Deze hysterische dansgekte stak regelmatig de kop op in de
middeleeuwen. Vooral rond 24 juni tijdens de zonnewende
en daarom is die ook bekend onder de naam: Sint
Jansziekte. Maar ook in Italië en Duitsland kende men dit
verschijnsel tijdens de winterwende. (b.v. Straatburg 1518).
Dansmanie
Het was een gezamenlijke gekte om te dansen tot dit niet meer te stuiten was. Steeds meer mensen sloten zich aan. Hand in
hand dansten ze in grote kringen door straten en over pleinen.
Hoe dit ontstond daar is men nooit helemaal achter kunnen komen. Was het een graanschimmelvergiftiging of sensuele
behoefte of toch een massahysterie ingegeven door kwade geesten. Opvallend was wel dat het zich vaak voordeed na een
periode van rampspoed. Het schouwspel moet iets weg hebben gehad van Zwaan-kleef-aan of de kinderen uit ‘De
rattenvanger van Hamelen’.
Uitrazen
Men wist niet goed wat men er aan kon doen. Eerst dacht men aan oververhit bloed dat uitgezweet moest worden. Men
bouwde podiums en liet slagspelers en fluitisten optreden om de dansplaag nog verder op te jutten. Maar de waanzin greep
steeds verder om zich heen. De dansers gingen schuimbekken en kregen stuiptrekkingen en sommigen gingen door uitputting
er aan dood. Daarom ging men het zoeken in boetedoeningen. In Duitsland stuurde men de dansprocessie naar de kapel van
Sint Vitus, daarom wordt het in de Elzas ook wel Sint Vitusziekte genoemd. Een andere penitentie was vasten en het
verbranden van een patiënt.
Epidemie
In bovenstaande tekst kun je, zo je wilt, paralellen trekken met ons carnavalsfeest. Het vasten, het vallen of verbranden van
een carnavalssymbool, polonaise dansen, enz. en dat ook allemaal in de periode van de wederopstanding van de natuur.
Jammer genoeg gaat ook dit jaar de vergelijking van de epidemie op. Maar zoals de dansepidemie is overgegaan zal hopelijk
deze vervelende tijd ook snel verdwijnen, zodat we volgend jaar weer volop met onze voetjes van de vloer kunnen
Wouw, 25-10-2020

Karel Schrooyen (eigen illustratie van dansziekte)

voor meer info over het
boek stuur een mail
naar
kschrooyen@home.nl
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new look
beauty & wellness

new look
beauty & wellness

Nancy & Esther

Nancy & Esther

Wijper 1
4726 TG Heerle
tel: 0165-300647

Nancy & Esther

Wijper 1
4726 TG Heerle
tel: 0165-300647

Karneval vantjaor vanuit oewe luie stoel
Ha mènse,
Gullie gaod’ iets meejmaoke da nog gin mèns meej eet gemaokt. Ge kun vollop karneval viere zonder
dagge op pad mot. Gewoon vanuit oewe luie stoel. Gin kou lije, gin ketier in de rij staon vor un pilske dat
alluf laauw is en gin geneuk attur wir ne zatte mèns rotzooi schopt.
Taante Jaans kom gewoon op de Mart, mar ge kun diej gewoon thuis wôôre kwèke. Ge mot niej vurgete
om un insienje te kôpe, waant aandurs is ut ginne echte karneval en ge steunt d’ur ok de stichtieng un
bietje mee.
Ne optocht aar ok nog gekund asse ut ideej van Karul Schrooyen aare overgenome. Ne optocht meej
miniwaogens die op lange taofuls op de Markt rond zouwe rije. Jao ut wor me ut feejst wel. Ik dènk dat
Meries Broere nog wel meej ut ‘tjin en ‘taandur uit dun ‘oek komt!
Un trekker meej aon’anger meej kratte bier die ge dur dan af kunt aole, zo dagge zelluf niej op pad mot.
Wel betaole ee! Of ij rijdt meej un bakfiets dur Wouw en dan kunde frieterrepuls af’aole en thuis un lange
schèl maoke. Diej kunde dan op un van tevore afgesproke tijd bij um inlevere en digitaol wor dan dun
wiennaor bekend gemaokt.
Nun Belze aovond wor un bietje moeilukker, maar attie ne sjampetter achtur un kraom vor zunnen deur
zet die fleskes ambiaance verkôpt en hij zurgt vor wa puntzakke friet dan kantie best wa verdiene. En Jan
de Grôôt die zurgt dan datte mènse netjes op twee metur tweeëntwintug van mekaore blijve. Wel
onderwege oewe friet opeten, waant aandurs worttie koud.
Mar alle gek’eid op un stokske. Ut wor un vrèmd jaor. Ginne optocht, gin kienderoptocht, niej dweile en gin
bals. Da waar vroegur toch jil aanders. In de tijd toen Koos van der Wegen vurzitter waar, aare we in
Wouw nog negen kefés. D’un optocht waar niej zo jil grôôt, waant de mènse aare niej zoveul geld. Ze
bouwden kleine waogetjes en d’ur waare veul groepkes en mènse die allenig giengen.
Smaondags gieng alluf Wouw naor Èrul om carneval te ouwe bij Jan Dogge en Peer Eijzurmaans en
destags waar ut in Wouw. En druk addut toen waar. Ge kon aamper in de kefés binnen. En un jil grôôt deel
van ut volluk gieng meej de boerekepel op stap en diej giengen dan van kefé naor kefé. Da begon bij kefé
Ut ‘Oekske en daor wiere de jiste pilskes gedronken. Dan naor d’un Broere, ut kefé van Schèèpers en
laanks Bart Sùkerbuijk naor De Kroon op de Mart. Daor stong toen nog gin Taante Jaans, waant die aare ze
nog niej uitgevonne!
Dan gieng ut nog effe naor uit kefé van Eijmaans in de Nuwstraot en dan naor ut kefé van Dora’s op de
Mart. Dan aarde al un paor lieter bier op, mar ge aar nog twee kefés te gaon. Bij Kees Kuppers en dan naor
de Pottur. Dan waar ut al kurt vor twaolf uur en daor wier dan ut feejst afgeslote. Maar meejstal giengen
dur groepkes mènse nog naor iemand thuis om nog wa te drienke en om wa te ete.
Da ete kon ok bij de frietwaoge van Toon Mechielse op de Mart of ge gieng naor Merie Aansums. Da waar
de moeder van Dora en die aar un selonneke vor friet neffe ut kefé. Ge moest dan een stenen trapke op
aon de kaant van de Barrugsestraot. Merie die bakte de friet nog in un grôôte pan op un butagasstel. Daar
bakte ze ook kreketten en aandere lekkere diengen op.
Jao da waar ne leutige tijd. Mar zo ist wel genog. Allé, oudoe en agge bedaankt zijt da witte.

Merijn de Nuwsboer

Stukje voor de carnavalskrant 2021
Op jullie verzoek een stukje te schrijven voor de Carnavalskrant 2021, kwam bij het idee naar voor om een klein stukje terug in
de geschiedenis te gaan.
We spreken over de tijd 1984-1988.
In 1984 zwaait Piet Backx als voorzitter de scepter over de Wouwse Carnaval. Kees Stroop is dan voor het zoveelste jaar Prins
Carnaval en neemt in dat jaar afscheid. Ook de voorzitter geeft aan een nieuwe wind door het Wouwse carnaval te laten waaien,
en vraagt mij om hem als voorzitter op te volgen. Ik neem zijn verzoek aan, toen niet wetende dat we het volgende jaar meteen
zonder prins carnaval zouden zitten. Het eerste grote probleem was hiermee een feit.
Op publikaties in de Wouwse Krant waarin we kandidaten voor prins vroegen, meldde zich een persoon die nog maar net in de
Lenaertsstraat in Wouw was komen wonen. De man was afkomstig uit regio den Haag, en werkte sinds kort als accountmanager
bij de gemeente Roosendaal.
Hij wilde heel graag integreren in de Wouwse gemeenschap, en solliciteerde daarom naar de functie van Prins Carnaval. Zijn niet
Brabantse komaf en zijn taalgebruik in onberispelijk ABN gaven ons te denken, maar bij gebrek aan andere kandidaten, werd
Prins Aad den eerste (Aad Jaeggi †) in Paplaand geïnstalleerd.
Behalve dat hij geen Wouws woord over zijn lippen kon krijgen, was het een geweldige uitdrager van het “leutfeest”. Ook het
toespreken van de leutvierders op de markt, in de Bargie, de jeugd, de raadsleden, de patiënten in het ziekenhuis, de bewoners
van het Leonardushof en de Lindenberg ging hem bijzonder makkelijk af. Hossen en een lied zingen was aan Prins Aad den
eerste niet besteed. Ook zorgde hij ook toen al voor de nodige sponsors; als zakenmensen industriegrond wilden kopen in
Roosendaal (Borchwerf), dan strikte Aad ze eerst om een sponsoring te doen aan de Wouwse carnaval. Maar ook als er gewerkt
moest worden, zoals de prinsenwagen opknappen, kerstbomen verkopen, en langs de deur gaan om geld op te halen, was de
prins er altijd bij.
Met hulp van de voltallige boerenraad uit die tijd, hebben we toch 4 jaar lang de Wouwse carnaval draaiend gehouden, waarna ik
in 1988 het voorzittersstokje heb doorgegeven aan John van Steenpaal, die samen met Jan van Oers als Prins het Paplaands
carnaval hebben voortgezet.
Corné Schrooyen
30-01-2021

