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Beste mensen uit 
Schoenlappersland

VRIJDAG
22.11u.  Café Mart Brok  Uitreiking d’n Bollikker 

ZATERDAG  
11.30u. Intocht prins en gevolg  vanaf café ’t Spykerke
12.00u. Parochiekerk St. Jan Carnavalsviering. Vervolgens  
   ontvangst Prinsen en gevolg op het 
   bordes van het “Huis van  
   Waalwijk“. Onthulling van ons 
   carnavalssymbool “Okke“. Hierna 
   verzamelen bij “Het Proeflokaal“ 
   voor de uitreiking van de  
   Hoogste Onderscheiding in  
   Schoenlapperslaand: “D’n Okke 
   van Verdienste“.
13.30u. De Oude Toren   Bal voor gehandicapten en minder 
   validen. 
17.11u. Café ’t Spykerke   Uitreiking: De Slikker van
   Bijzondere Verdienste.
ZONDAG 
14.11u. Café ’t Spykerke  Vertrek optocht door  
   Schoenlapperslaand.
15:11u. Raadhuisplein  Verzamelen voor de verwachte 
   aankomst optocht. Warme voeten 
   halen bij “Het Proeflokaal“.
21.33u. Café Molenvliet  Uitreiking de Halve Zool.

MAANDAG 
12.11u. Café De Burgemeester Fruhshoppen en uitreiking van de 
   “V.A.A.T.“.
15.11u. Het Bourgondisch Hof Bourgondisch Snertbal en uitreiking 
   “De Bourgondiër“.
17.11u. Het Bourgondisch Hof Uitreiking De Driedubbel Vergulde 
   Tekswipper.
20.11u. Café De Burgemeester Groot Kleintje Pils Bal met  
   uitreiking van de Kleintje Pils voor 
   Grote Daden Trofee.
DINSDAG  
14.33u. Bourgondisch Hof   Schoenlapperiaansbowling- 
   tournooi.
20.00u. Verzamelen bij de div. residenties
21.30u. Verzamelen Raadhuisplein Start afsluiting carnaval.
22.11u. Afsluiting   Verbranding van Okke.

ZATERDAG 16 maart 
20.33u. De Mads  Groot sluitingsbal met prijs- 
   uitreiking optocht bij De Mads.

Alle tijden zijn bij benadering (behalve de Carnavalsviering in de St. Jan).

Belangrijke momenten in 

Carnaval 2019
De Centrale Carnavals Vereniging 
Schoenlapperslaand (CCVS) heeft inmid-
dels veertien aangesloten verenigingen. 
De verenigingen zorgen er samen voor dat 
ook dit jaar het carnavalsfeest in Waalwijk 
een mooi feest voor ons allemaal wordt. 
Dit jaar met het thema “'t Gaot nie van 
èèges”. Een thema dat staat voor 
Waalwijkers, die weten dat niets vanzelf 
aan komt waaien, dat er keihard voor 
gewerkt moet worden en dat ook doen.

Op zaterdag 10 november is Prins Arjan 
van Schoenlapperslaand geïnstalleerd 
door wethouder Ronald Bakker. Prins 
Arjan wordt geflankeerd door adjudant 
Marco, een voltallige raad van 11 en de 
carnavals Pliessie Peer d'n Turfsteker. Op 
zaterdag 12 januari is jeugdprinses 
Jennifer geïnstalleerd met haar adjudante 
Luana. Zij worden vergezeld door een 
voltallige jeugdraad en narrin Elise.

Traditiegetrouw draag ik zaterdag 2 maart 
de sleutel van Waalwijk over aan Prins 

Arjan. Tijdens het carnavalsfeest 
'bestuurt' hij samen met zijn adjudant en 
raad van 11 onze stad. Samen maken we 
er een mooi feest van, want zoals het 
motto dit jaar luit: 't gaot nie van èèges!

Vanaf aswoensdag neem ik met het colle-
ge graag het stokje weer over en beginnen 
we langzaam af te tellen naar volgend jaar 
als CCV Schoenlapperslaand 60 jaar 
bestaat.

Een voorwoord door Burgemeester Kleijngeld

SCHOENLAPPERSLAAND

't Gaot nie van èèges – Met andere woorden: je moet d'r wel efkes iets voor doen. 
En dan vul ik maar aan: als je het dan maar met z'n allen samen doet, want een 
gedeelde inspanning is een halve inspanning, en gedeeld plezier is dubbel 
plezier. Achter de schermen zal er wel weer van alles voorbereid worden, en dat 
mag best wat verbinding, plezier, voorpret, verbroedering en vriendschap 
opleveren. Dat zijn toch de mooie kanten van carnaval. 

We openen het carnaval samen met een feestelijke viering in de Sint-Jan. Er is 
alweer een heleboel werk verzet, dus het belooft weer mooi te worden. Ik nodig 
jullie daarom ook allemaal uit voor de feestelijke viering op zaterdag. En ik hoop 
dat we het carnaval samen ook afsluiten met een askruisje op Aswoensdag. Dan 
is de cirkel weer rond en 't een hoort bij 't ander. Natuurlijk van harte welkom. 

Ik wens jullie hele fijne dagen toe, 
samen met onze bekende stadsprins, z'n 
nieuwe adjudant, de raad van elf, 
jeugdprins, jeugdprinses, adjudant en 
jeugdraad. Samen ook met zovele 
muziekgezelschappen en vrienden-
groepen. Laat carnaval vooral een feest 
zijn van amuseren, relativeren en 
gekscheren; persifleren en kari-
katuriseren, en toch elkaar waarderen; 
van kostumeren, staatsie- en gekke 
kleren; van even pauzeren en dan 
weer doormarcheren; kortom van 
gezellige flauwekul en vooral humor. 
Want zonder humor zou het toch ook 
maar af en toe een saaie boel zijn. 

Beste Wollukkers, lach zolang je leeft, 
want je leeft zolang je lacht. Maak d'r 
weer iets moois van, maar dat zal wel 
lukken. Daar ben ik van overtuigd!

Veel plezier!
Pastoor Dorssers en z'n team

Alaaf en 

veel leut!
Burgemeester N

ol Kleijngeld
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JAAR ZONDAG MAANDAG DINSDAG  

2020  23 februari  24 februari  25 februari 

2021  14 februari  15 februari  16 februari

2022  27 februari  28 februari  1 maart

2023  19 februari  20 februari  21 februari

2024  11 februari  12 februari  13 februari

2025  2 maart 3 maart  4 maart 

Carnavalskalender D’n Optocht in 
Schoenlapperslaand

Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zo ver, het grootste feest van het jaar 
gaat weer beginnen: ons eigen carnaval. Voor de meeste Schoenlappers betekent dit 
toch een feest dat 3, 4, of zelfs 5 dagen duurt. Een feest dat we samen vieren, niet 
kijken naar rangen en standen en waarbij we onze dagelijkse problemen even aan de 
kant schuiven.

Het motto van ons carnaval dit jaar is “'t Gaot nie van èèges” en dat klopt natuurlijk 
helemaal. Er zijn veel zaken in het leven die wij als vanzelfsprekend aannemen, net 
alsof alles uit zichzelf gaat. Niets is natuurlijk minder waar. Thuis komen de 
boodschappen niet uit zichzelf in de kast en niemand heeft kaboutertjes die het 
huishouden doen. Hetzelfde geldt voor onze viering van carnaval. Ja, we zullen carnaval 
vieren, maar als de kroegbaas niet zorgt voor drank, dan valt er weinig te vieren. Ja, er 
is een optocht, maar zonder de vrijwilligers die de optocht regelen is er geen optocht. 
Ja, er is een bal voor de gehandicapten, maar zonder de vrijwilligers is er geen bal. Zo 
zijn er nog wel meer voorbeelden op te noemen dat 't nie van èèges gaot. We zijn met 
het georganiseerd carnaval nu eenmaal afhankelijk van een aantal mensen die het 
regelen en hun schouders er onder zetten. Hulde aan deze mensen, want 't gaot echt nie 
van èèges. ALAAF!

ALAAF!

Stadsprins Arjan Brok, adjudant Aad Campfens, 
Raad van 11 Elke Masloch, Eveline van den Houdt, Jeanette van Veldhoven, Joke duquesnoy, 

José van Turnhout, Kirstin van Keulen, Marzenna Brzezinska, Maya Vlaming, Nicole van Veldhoven, Rietje van der Heijden, Thomasfien Brok,
Hofober Marco vd Hammen 

Stadsprins 

Arjan

Zondag 3 maart start de optocht om 14.11uur bij 
Cafe 't SPYKERKE en vervolgens trekt hij via: 
Irenestraat, Wilhelminastraat, Vredesplein langs 
Anthoniushof, Victoriestraat, Mgr. Zwijssen-
straat, Oranjeplein, Prof. Nolenslaan, Dr. 
Schaepmanlaan, Europaplein, Grotestraat naar 
het eindpunt op de Markt/Raadhuisplein. 

De prijsuitreiking van de optocht vindt plaats 
tijdens een geweldig sluitingsbal op Zaterdag 
16 maart bij De Mads. Aanvang 20.33 uur. 
Toegang GRATIS.

De Raad van 
De Raad van 

Schoenlapperslaand
SchoenlapperslaandDe Raad van 

Schoenlapperslaand

Samen met mijn adjudant, mijn Raad van Elf (die dit jaar uit mannen en vrouwen 
bestaat) en de rest van mijn gevolg, kijk ik weer uit naar carnaval. Wij zijn al vanaf 11 
november bezig met de voor-feesten in de diverse plaatsen buiten Schoenlapperslaand. 
Dat is allemaal hartstikke leuk, maar we kunnen bijna niet wachten tot carnaval echt 
losbarst en wij jullie allemaal in Schoenlapperslaand tegen gaan komen.

Als Stadsprins van Schoenlapperslaand bezoek ik graag evenementen van 
verenigingen en instellingen. Organiseert u iets en stelt u een bezoek van mij en mijn 
gevolg op prijs, stuur dan een verzoek tot een bezoek in via
 adjudant.schoenlapperslaand@gmail.com of 
prins.van.schoenlapperslaand@gmail.com. Wij zullen dan kijken of we uw verzoek in 
ons programma kunnen passen.

Wij wensen iedereen een hele fijne carnaval toe en bedenk: 't Gaot nie van èèges.

Beste Schoenlappers en Schoenlapperinnen

Stadsprins    Arjan Brok - Adjudant    Marco van der Hammen 
Raad van 11    Greet Simon    , Frans Simon, Joke Duquesnoy, Lieke Brok, Loes van den Hout,  Paul Hijdra, Rietje van der Heijden, Tanja van Rijzewijk,
 Thomasfien Brok, Wim van Bergen, Herman Froom (staat niet op de foto), Maya Vlaming staat niet op de foto maar is reserve-raadslid.
Politie-agent    Peter Schagen.

Van 1985 tot 2002 en in 
2004 mocht ik:

Ad dun 1e prins zijn 
van Schoenlapperslaand 

Weet u dit nog?



Tel. 085-90 20 616  Mobiel 06-515 68 314•
Dwarsweg 2a/b  5165 NM Waspik•

www.havo-administraties.nl  harry@havo-administraties.nl

Harry van Oers

•

.. uw partner voor 
de juiste ondersteuning 

van uw administratie!

Havo Administraties ..

belastingen • salarisadministratie • online boekhouding
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Als Voorzitter van het CCV, de Centrale Carnavals Vereniging van Schoenlapperslaand mag ik voor de derde keer het 
voorwoord verzorgen in deze mooie Schoenlapperskrant.
 
Het CCV, opgericht op 21 september 1960 onder de naam Centraal Carnavalscomité, is ontstaan uit de behoefte om 
verenigingen bijeen te brengen, de krachten te bundelen en lijn te brengen in het carnavalsfeest in Waalwijk. Deze 
behoefte om samen leuke dingen te doen is altijd aanwezig bij de mens. Samen ergens de schouders onder zetten is alleen 
“lijkt het” niet meer zo vanzelfsprekend. Het vieren van een feestje maakt eenieder enthousiast, dan moeten er toch ook 
voldoende mensen zijn die in de organisatie van dit festijn hun steentje bij willen dragen? Wij geloven daarin en nodigen U 
uit dit met ons mee te beleven.
 
Niet iedereen kan dit zelf organiseren of heeft daarvoor de mogelijkheden. Vandaar dat wij, de bijeengebrachte carnavals-
verenigingen uit Schoenlapperslaand hier in ondersteunen met evenementen, waar er ook speciaal aandacht is voor de 
jeugd, ouderen en de feestvierders met een beperking. Een evenement organiseren voor deze doelgroepen is een feest op 
zich.
 
We zijn er trots op onderdeel te mogen zijn van dit feestelijke gebeuren. Ook zijn we erg blij met alle adverteerders en 
sponsoren die het mogelijk maken dat we dit feest kunnen organiseren. Wellicht denken sommigen van U dat het een 
feestje is wat maar voor 3 dagen georganiseerd hoeft te worden? Carnaval duurde oorspronkelijk ook maar drie dagen, 
specifiek de 3 dagen voorafgaand aan Aswoensdag.  Toch starten alle carnavalsvierders op de 11e van de 11e en dan 
starten onze vrijwilligers ook met de activiteiten of de voorbereidingen daarop. Denk aan het installatiebal, Prinsentref, de 
jeugdinstallatie, de fruitschaaltjes, het bal voor onze carnavalsvierders met een beperking, het maken en uitbrengen van 
deze krant, de centrumactiviteiten zoals sleuteloverdracht onder toeziend oog van Okke, dun optocht etc.  

Een hele klus en daar kunnen we versterking bij gebruiken om te borgen dat huidige en toekomstige carnavalsvierders van 
Schoenlapperslaand het centrale carnaval ook kunnen blijven beleven.
Graag ontmoet ik jullie in Schoenlapperslaand en laat me natuurlijk verrassen in het thema van dit carnavalsjaar:  “'t Gaot 
nie van ééges!”.

Ik wens jullie een prachtige carnaval met veel leut, liefde en respect voor elkaar.

Met carnavaleske groeten,
Joep van den Hooven
Voorzitter van CCV Schoenlapperslaand

Van de bestuurstafel

Hierbij stellen wij ons voor “carnavalsGEZELSCHAP C.G. Barduwich“ In het 
jaar 1109 werd Baardwijk voor de eerste keer genoemd met de naam 
Barduwich. NegenhonderdenELLUF jaar later was dit de basis voor onze 
naam.

Borks als we zijn gaan we onze eigen gang en lopen ons eigen pad en een 
feestje gaan we nooit uit de weg. Schoenlapperslaand, de stad van 
schoenen en leer dragen wij uit met onze hesjes. Een "thuis" (residentie) 
hebben we nog niet omdat overal waar het feest is wij ons thuis voelen. 

Waarom een gezelschap? Een gezelschap is een groep mensen die dezelfde 
doelstelling hebben en wij vinden dat iedereen met ons mee mag lopen, 
hossen en feesten zonder verplichtingen behalve dan dat het wel gezellig 
moet zijn. Bourgondisch feesten doen we als beesten en daar willen we 
iedereen van laten meegenieten. Iedereen die wil en zin heeft om te 
feesten kan aanhaken en meesjouwen, want carnavallen doen wij dus echt 
met z'n allen. Heel de carnaval kan je ons in de cafés van ons mooie 
Schoenlapperslaand vinden. 

Met de optocht meelopen, weten we nog niet "'t Goat nie van èèges war," 
maar met 'n bonte gezelschap aan de kant is zeker dat je ons ziet.

Wij wensen iedereen een fijne carnaval en doe eens gek deze carnaval en 
ben vooral je zelluf.

Heul veul leut en tot het eerste weekend van maart.
Houdoe.

C.G. Barduwich

Blaaskapel De Halve Zoole 
uit Waalwijk organiseert op zondagavond 3 maart het grootste Halve Zoole bal 2019. 

Met medewerking van diverse kapellen afgewisseld met feestmuziek van een DJ. 
Ook wordt jaarlijks de onderscheiding voor "Grootste Halve Zool" uitgereikt. 

Wij willen u daarbij van harte uitnodigen

GRATIS TOEGANG!
Aanvang: 20.00 uur tot 01.00 uur

Dit zal worden gehouden in café Molenvliet 
Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk

Alvorens naar carnaval 2019 te gaan kijken willen wij als Bollikkers toch nog 
even terug kijken naar carnaval 2018. Carnaval 2018 heeft een rumoerige 
aanloop gehad. Een aantal dingen waren anders maar het meest besproken was 
dat Cornu Copiae voor het eerst sinds jaren niet in de kerk aanwezig was. Helaas 
is er daarbij door bepaalde personen in de media wel heel erg op de man 
gespeeld. Je zou verwachten dat men zich eerst wel zou informeren maar dat is 
helaas niet gebeurd. Al met al een droevig verhaal.

Carnaval 2019 wordt opnieuw anders, mede doordat steeds weer horeca 
gelegenheden verdwijnen. Onze kapel zal op vrijdagochtend met onze kersver-
se Okkeriaan en de Prins en gevolg carnaval weer aftrappen met het scholen 
bezoek waarna ’s‐avonds vanaf 20.30 uur de Bollikkeravond gestart wordt. Dit is 

het begin van de vele activiteiten. Op zaterdag volgen we het programma van 
het CCV, op zondag de optocht en op maandag wordt er weer gedweild. Op de 
gezette tijden zullen we er zijn.

Dinsdagmiddag is weer ‘Op de pils bij de Bollikkers’ met de uitreiking van de 
publieksprijs van de optocht. We hopen dan ook op een grote opkomst om deze 
prijsuitreiking bij te wonen. Uiteraard vindt alles weer plaats in onze residentie 
Café Bar Mart Brok aan de Grotestraat 171.

Een fijne carnaval, veel plezier en misschien tot vrijdag avond en/of dinsdag-
middag

C
.V

. D
e
 B

o
llik

k
e
rs.ALAAAAF!!!! De Bollikkers

Impressie van de vorige editie is te zien en te horen op onze website: 
dehalvezoole.com of op Facebook

LET OP NIEUWE LOCATIE!! Dit zal worden gehouden 
in café Molenvliet Laageinde 30, 5142 EH Waalwijk

In 1978 en 1979 mocht ik:

Jul dun 3e prins zijn 
van Schoenlapperslaand 

Weet u dit nog?



www.boversinterieur.nl  06-282 503 55

SCHILDERS
BEHANGERS

GLASZETTERS

Van vader op zoon sinds1937

Jan Bakkers l Grotestraat 345 Waalwijk 

Tel. (0416) 33 24 97

ALLEEN VOLGENS
AFSPRAAK

HAARVERZORGING
Cees Heesbeen

Kerkstraat 5
5141 RG Waalwijk
Tel. 0416 - 334772

MOB. 06 - 30087368

In 1981 was ik:

Marcel dun 1e samen met
 Angela jeugdprinses

de jeugdvertegenwoordiger 
van Schoenlapperslaand

Weet u dit nog?
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Carnaval staat weer voor de deur.
Weer even uit de dagelijkse sleur.
Tijdelijk weg met al die zorgen.
Die hebben we weer op woensdagmorgen.
In Schoenlapperslaand hebben we weer een prins en raad.
De meesten weten wel dat dat niet zo gemakkelijk gaat.
Het ledental bij de verenigingen gaat er niet op vooruit.
Er vallen mensen weg maar er komt niks meer op uit.
Gelukkig zijn er nog mensen die de kar willen trekken.
Dat moet ook wel wil je dit feest nog lang willen rekken.
Carnaval zal voorlopig niet verloren gaan.
Daar kun je in ieder geval van op aan.
De invulling daarvan zal misschien anders worden.
Met de tijd mee gaan gaat met stoten en horden.
Iets organiseren wordt steeds moeilijker in dit regel-land.
De tegenwerking komt van hogerhand.
Diegenen die iets positiefs willen die merkt.
Dat men zich door allerhande regels dikwijls worden 
tegengewerkt.
Maar de CCV gaat gewoon door.
Petje af want dat is knap hoor.
Want als je het geheel met een paar man moet besturen.
Kan dat natuurlijk niet eeuwig duren.
Jeugdige ouderen laat je gedachten eens lekker gaan.
En ga er met het bestuur er eens lekker tegenaan.
Met jullie kijk op het hedendaagse leven.
Kunnen we weer naar een volwaardig carnaval streven.
Ook op de achtergrond is werk te verrichten.
Dat is belangrijk om het geheel te verlichten.
Let wel ,ieder radartje of schroefje is van belang.
Zonder dat  komt de machine maar moeilijk op gang.
Want het wil niet zeggen dat het niet kan.
Voorbeeld ; de Tavenu die kunnen er iets van.
Met allerlei activiteiten zetten ze Waalwijk op de kaart.
Dat is toch voor eenieder heel veel waard.
Niet zeuren van wat is het toch saai.
Meedoen en niet in een stoel gaan zitten als een suffe 
kraai.
Ook het aantal kroegen worden van lieverlee minder.
Maar voor de echte liefhebber is dat niet echt een hinder.
Het voor- of nadeel daarvan is niet altijd gek.
Je komt elkaar dikwijls tegen op de zelfde plek.
Ja het ouwerwetse dweilen van weleer.
Dat zie je tegenwoordig bijna niet meer.

Ut Gaot inderdaad niet van èèges.

Grotestraat 282 Schoenlapperslaand• 

Ook verkrijgbaar

sjaals, beenwarmers, 

jaaremblemen 

handschoenen etc 

in de kleuren 

van Schoenlapperslaand

De Schoenlapperslaand vlag is te koop bij:De Schoenlapperslaand vlag is te koop bij:De Schoenlapperslaand vlag is te koop bij:

Feestwinkel Prettig Gestoord 

Het motto ; 't gaoi nie van èèges telt voor heel de maat-
schappij.
Maar daarmee is niet iedereen erg blij.
Het komt niet zomaar aanwaaien.
Het kan niet niks doen en toch meegraaien.
De gele hesjes-campagne  wordt ook steeds strakker.
Misschien worden de “hoge heren” in den Haag nu eens 
wakker.
Je moet die arrogantie eens lozen.
Je bent tenslotte door het volk gekozen.
Maak eens concrete plannen i.p.v.al die flauwekul.
Nog even en de tradities zijn gedaald tot nul
Niet doordrammen en je gelijk proberen te halen.
Want Jan met de pet moet het uiteindelijk toch betalen.

Afijn…
Maar het installatiebal en de Prinsentref waren weer tof.
Dus het is niet allemaal een sof.
Ook de jeugdraad is weer compleet .
Dat zijn de mensen voor de toekomst, als je dat maar 
weet.
Die moeten wij zoveel mogelijk ondersteunen.
Zodat de ouderen straks met een gerust hart kunnen gaan 
leunen.
Dan is het stokje toch weer door gegeven.
En kunnen we misschien weer een grote optocht beleven.
Dan is het centrum ook weer druk bezocht .
En raakt er iedereen weer aan verknocht.
Zoals een oud gezegswoord zegt. Niet poepen op de stoep.
Maar sluit je aan bij een ge-organiseerde groep.
c.v. De Slikkers is in ieder geval dit jaar weer van de partij.
Want die zijn er zoals bekend er altijd bij.
Wij wensen eenieder een feest mooi en gaaf.
En besluiten met een voor ieder een driemaal ALAAF.

Carnavalsvereniging “DE SLIKKERS“

ALAAF!ALAAF!
ALAAF!



DE VERFKAMPIOEN
Beste keus, altijd de goedkoopste

Vele kortingen tot 70%
Stationsstraat 115, 5141 GD Waalwijk telefoon 0416 - 348173

Geopend ma-vrij 9:00 - 18:00 u   za 9:00 - 17:00 u

Industrieweg 51a 5145 PD Waalwijk T. 0416 - 34 09 20 info@autoklerx.nl

Loon- en grondverzetbedrijf

M.P.M. van Daelen b.v.

Havenweg 16  -  5145 NJ Waalwijk  -  Tel. 0416-336037

ONDERHOUD VERHARDING

l Zout strooien

l Sneeuwschuiven

l Leveren van strooizout

l Veegmachine achter tractor

GRONDBEWERKING

l Mini graver 3.5 ton

l Mini graver 72 cm breed

l Mobiele kraan 17 ton

l Tractor + kipper

l Grond en zand leveren

l Leveren van compost

l Grond afvoeren

l Tractor met voorlader

HOUTVERWERKING

l Versnipperen van snoeihout

l Bomen en stronken rooien

l Groenafval afvoeren

ONDERHOUD BEPLANTING

BERMONDERHOUD

l Inzaaien en door zaaien

l Grasmaaien

l Klepelmaaier

l Zitmaaier

l Waterton achter tractor

Ook dit jaar weer een spetterende carnaval met 
CV Mamma?... Woar is méén bier? en DJ Sjefke.

Zaterdag: 20.00 – 01.30 uur Carnaval m.m.v. DJ Sjefke.

Zondag:   14.00 – 18.00 uur Kindercarnaval.
  
  20.00 – 01.30 uur Carnaval m.m.v. DJ Sjefke.

Maandag: 14.00 – 18.00 uur Kindercarnaval m.m.v. 
  CV Mamma... Woar is méén Bier?, CV de Kruispuntjes 
 
  en DJ Sjefke. Gratis ranja en diverse lekkers.
  

20.00 – 01.30 uur Carnaval m.m.v. DJ Sjefke,
  

en diverse blaaskapellen.

Van Haestrechtstraat 2, 5171 RC Kaatsheuvel, Tel. 0416 - 273344 
www.dehoefstal.com

ALLE DAGEN GRATIS ENTREE, MAAR VOL = VOL!
Toegang vanaf 16 jaar.

Waalwijk

Gall & Gall Waalwijk
Burgemeester Verwielstraat 5A
Waalwijk
Tel: 0416-564053

www.gall.nl

ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

In 2017 was ik:

Prinses Beppie, 
de prinses 

van Schoenlapperslaand

Weet u dit nog?
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Carnavalsviering in de St.Jan

Fruitschalen voor langdurig zieken 
Een goede traditie in Schoenlapperslaand!

Ieder jaar verrast de Centrale Carnavals Vereniging 

Schoenlapperslaand in de week voor carnaval de langdurig 

zieken, in de oude gemeente Waalwijk (Schoenlapperslaand) 

en landgoed Driessen, met een fruitschaal. Deze Aktie is 

bedoeld voor alle langdurig zieken die niet in een verzorgings-

instelling verblijven. De organiserende commissie wil graag 

weten wie hiervoor in aanmerking komt. Ook diegenen die 

vorige jaren met een fruitschaal zijn verrast, moeten opnieuw 

aangemeld worden.

CCV Schoenlapperslaand vraagt U daarom in Uw omgeving 

eens na te gaan bij wie deze verrassing op zijn plaats zou zijn.

Aanmelden t/m 21 februari 2019.

Per e-mail naar:

mlamol@home.nl 

Of telefonisch:

tussen 18.00 en 19.00u 

bij Mevr. M. Mol 0416-33 82 73

Ook dit jaar wordt er op carnavalszaterdag, een carnavals-

eucharistieviering gehouden in de St. Jan, centrumkerk van 

Schoenlapperslaand. Deze dienst, geleid door pastoor 

Dorssers, begint om 12.00u en is de start van het carnaval in 

Schoenlapperslaand. De muzikale bijdrage komt van: Rainbow 

Swing, o.l.v. dirigente Christa Klerkx, terwijl ook Blaaskapel 

’’De Bollikkers’’ hun medewerking zullen verlenen.

Deze viering is uiteraard niet alleen voor de 

carnavalsvierders maar voor iedereen. 

Het bestuur van CCV Schoenlappers-

laand nodigt u allen dan ook van 

harte uit om deze viering 

bij te wonen.
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Muziekkapel “De Volle Blaas” 
(CV De Huppele Pub)

Ok baij Muziekkapel “De Volle Blaas” (CV De Huppele Pub) goan we 

Genderneutraal, en dé goat nie van ééges daarom hebbe waij as muziek-

klubke oos ééges genderneutrale poepdoos vurt baij zoda oos éége leeje 

noar de pléé kenne zonder da ze dur éége schuldig hoeve te vúúle of ze wel 

op tijd een politiek correct schijthuis kenne vinde.

Dés vur dieje blazers van oos wel prettig want as ge hooge nood het en ge 

moet mee alle kracht in dé túútje blaze nou dan kende gullie het wel raaije 

wá er dan gebeurt. En vur die slagwerkers ies ut ok wel lekker, want oewen 

éégenste trom vol pissen is ok wé. We hebbe dan ook nog un nieuw lid 

aangenome om dé kleinste kamerke lekker schoon en fris te houwe, eigen-

lijk drie leeje extra want dé ding zit ok welles verstopt en dan hedde wel un 

heul groot probleem war. Dus zén er ok nog twee om dá hokske gangboar te 

houwe.

Waij hopen dan ok jullie allemaal meej dun grooten optocht in schoenlapper-

laand langs de kaant te zien en jullie te trakteren op un schoon en zuiver 

stukske muziek van ooze Muziekkapel “De Volle Blaas”

Álaaf, Muziekkapel “De Volle Blaas” (CV De Huppele Pub)

Het Goat nie

van ééges.

Ergens eind 2007 begon ik Edwin de Jong samen met mijn Tekswippers maatje Joep van 

den Hooven het Waalwijks carnavals duo Dubbelfist. Met het idee er worden zo weinig 

traditionelen carnavals nummers uit gebracht, die wij kenden uit onze jeugd kunnen we 

dat zelf niet doen. Nu hadden we beiden veel ervaring met muziek, Joep als slag gitarist en 

tweede stem in Rock bandjes, tegenwoordig in de Rock Coverband Frits, en ik als carna-

vals discjockey o.a. bij mijn tante en oom in café Ko de Nijs, de carnavals tempel van 

Waalwijk in de jaren 70 & 80, tot en met carnaval 1987, toen het in april door brand werd 

verwoest. Toen ben ik in 2007 in mijn muziekstudio aan het schrijven gegaan en de eerste 

single die we uit brachten carnaval 2008 was een daverend succes, Wolluk aan jou heb ik 

m'n hart verpand.

Velen optredens interviews radio en tv hadden wij dat jaar, overal gingen deuren voor ons 

open tot zelfs op de midden stip in een bomvol RKC stadion stonden we. Ieder jaar brach-

ten wij een eigen geschreven single uit met een jaren 70/ 80 sausje, samen hebben we 10 

singles opgenomen. In 2017 zei Joep tegen mij geen nieuwe liedjes meer op te willen 

nemen het kost toch ieder jaar een aardig centje. Maar we blijven samen wel gewoon nog 

leuke optredens doen ook in 2019. En achter de schermen doet Joep nog wat regel werk 

voor mij. Maar omdat ik zelf altijd de liedjes schrijf vond ik het zonde om die op de plank te 

laten liggen. Dus vorig jaar kwam mijn eerste solo single uit, Het is weer feest bij ons hier 

in het zuiden. Ook weer in de stijl van Wim Kersten of De Twee Pinten. Maar nu 2019 heb ik 

het over een hele andere muzikale boeg gegooid. 

Op 11-11-2018 kwam mijn nieuwste single uit, GIENEKE LOOG. Een heel andere sound en 

een bizarre tekst die ik geschreven heb met een beetje schuin randje maar dat mag het is 

carnaval. Maar de reacties zijn zo super 

positief, ik heb al verschillende optre-

dens en uitnodigingen gehad. Ik ben 

zelfs bij Radio Aalsmeer geweest, en 

mag nu wel spreken van een carnavals 

kraker die ik heb gemaakt. Je hoort en 

ziet me wel bij een van de optredens in 

ons Schoenlapperslaand en ook daar 

buiten. En verder dweil ik ook nog met 

mijn clubke CV De Tekswippers rond. 

Ik wens iedereen een fijn en leutig 

carnaval toe, en oh ja nieuwe liedjes 

schrijven, ’t gaot nie van èèges.

De single is te koop voor 4 euro.

GR Edwin de Jong

www.dubbelfist.nl
Alaaafff
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Vrijdag 

Zaterdag

Zondag

Maandag

Dinsdag

01��-03���-2019 

02-03�-2019

03-03�-2019

04-03�-2019

05-03�-2019

ndiar og sendiar og se

vanaf 14 uur
Karrekieltjes Kindercarnaval
‘s avonds
Den Onvervalste Afsluiter „Tot d‘n Leste Drup“

Gesloten

Optocht Schoenlapperslaand

Open vanaf 12.00 uur met snoepclown

CV de Rampgevallen avond

Open vanaf 19.00 uur
Pleebeksjow

Grotestraat 359 - Schoenlappersland
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De Jeugdraad van SchoenlapperslaandDe Jeugdraad van SchoenlapperslaandDe Jeugdraad van Schoenlapperslaand

Jeugdprinses Jennifer van Schoenlapperslaand &Adjudant Luana

Met trots kunnen wij u mededelen dat we een 
nieuwe Jeugdraad hebben van Schoenlappers-
laand. We hebben dit jaar weer veel uurtjes met 
elkaar door gebracht om voor Schoenlappers-
laand een nieuwe jeugdraad samen te stellen.

Zoals het motto Schoenlapperslaand al zegt ‘t 
gaot nie van èèges . Wij hebben gelukkig veel 
hulp en ondersteuning van sponsoren en 
jeugdraadsleden en hun ouders mogen 
ontvangen. 

Waardoor wij, ondersteunt met een eclatante 
presentatie via Facebook en ook live in DE MADS 
door Gerard Laros en Bart Boom, met enige trots 
kunnen melden dat er een nieuwe jeugdraad is 
van 12 kinderen met een jeugdprinses en een 
Adjudante om samen carnaval te vertegen-
woordigen in ons Schoenlapperslaand.

Ik mag u voorstellen aan “De jeugdraad van 
Schoenlapperslaand 2019” met:

Jeugdprinses 
Jennifer Oomes 

Adjudante 
Luana de Werdt 

Het spreekt vanzelf, dat onze activiteitencommissie al druk bezig is om ook dit jaar weer een aantrek-

kelijk Carnavalsprogramma voor te schotelen. Want traditiegetrouw organiseert uw KBO Waalwijk 

(weer) een spetterende Carnavalsmiddag op vrijdagmiddag 1 maart a.s..

Natuurlijk zullen dan onze senioren heerlijk uit hun dak gaan. Uitgedost in de meest opzienbarende 

verschijningen. Geweldig leuk en fascinerend om te zien, hoe deze mensen nog steeds in staat zijn de 

leut en de gein samen te kunnen laten gaan. Met begeleiding van een fantastisch huisorkest, Triple-X, 

in een geweldige ambiance bij uitstek, het feest der Feesten vieren en wie weet wat de activiteiten-

commissie die middag nog meer in petto heeft. Een Happening die niet graag gemist wordt door onze 

seniorenleden. En niet te vergeten; ook Prins Carnaval met zijn gevolg zal ons feest extra luister 

komen bijzetten. Alle informatie over deze feestmiddag is terug te vinden in ons infoboekje, van 

februari 2019. Wij wensen niet alleen onze leden een fijn Carnavalsfeest, maar 

ook al diegene die dit jaar hun dagelijkse pak verruilen voor het carnavals-

kloffie. Veel leut, plezier en ongein. Bent u nog niet bij onze KBO vereni-

ging? Voor 25 Euro per jaar kunt u ook deelnemen aan nog meer activitei-

ten, zoals een lenteviering, busreis, countryline-dance, themamiddag, 

zomerviering, kerstreis, kerstviering en niet te vergeten de diverse hulp-

mogelijkheden. Denk hierbij aan hulp bij het invullen van de belasting-

opgave of diverse andere aanvraag- of invulformulieren, het geven van een 

ouderenadvies en helpen bij uw persoonlijke thuisadministratie. Kortom te 

veel om op te noemen!!!

Voor meer informatie kunt u terecht per e-mail: info@kbowaalwijk.nl of 

neem de telefoon en bel het secretariaat nr. 06-36 03 05 61

Allaaf uw KBO-reporter!!

Carnaval 2019 KBO Waalwijk Carnavalsbal voor 
gehandicapten en 
mindervaliden

Ook dit jaar wordt  er weer een “Gehandicap-

tenbal” georganiseerd  en wel op zaterdag 

2 maart. Prins Arjan met zijn gevolg en ook de 

jeugdraad met Jeugdprinses Jennifer zullen ’n 

bezoek brengen aan dit, inmiddels traditionele bal. 

Iedereen, jong en oud is van harte welkom vanaf 

13.30 uur in zaal “De Oude Toren“ aan de 

Loeffstraat in Borruk (Schoenlapperslaand-Oost) 

en de toegang is natuurlijk Gratis.

Weet u dit nog?

In 2003, 2005 en 2006 
mocht ik:

Wilco dun 3e de prins zijn 
van Schoenlapperslaand 



Geldig in week 10
(zondag 3 t/m 
zaterdag 9 maart 2019)

Openingstijden: ma - zo 8.00 - 20.00

Stephan van Engelen / Reigerbosweg 2 // 5144 MA Waalwijk // T: 0416-337569
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Druk jaar voor de Bourgondïers

Carnaval 2019 gaat een mooi en druk jaar worden voor ons als 

Bourgondiërs, met vele activiteiten in onze residentie 

't Bourgondisch Hof. Met op zaterdag “HET MEGA 

CARNAVALSBAL” met het Feestteam, en op zondagmiddag 

kindercarnaval met voor de kinderen een springkussen en 

gratis ranja. Met als klap op de vuurpijl op zondag avond 

“CARNAVALSBAL XXL”met snollebollekes Op maandag ons wel 

bekende BOURGONDISCH SNERTBAL met ook dit jaar weer 

gratis Snert, en natuurlijk de uitreiking van “DE 

BOURGONDIËR” 2019 daarnaast zijn wij natuurlijk tijdens het 

dweilen ook in alle andere kroegen te vinden waar ze carnaval 

Waalwijk een warm hart toe dragen. Zoals jullie kunnen zien 

een druk programma, maar zoals het thema van dit jaar het al 

zegt “T GAOT NIE VAN ÉÉGES” met canavaleske groet,

CV De Bourgondiërs
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De kop van dit artikel lijkt een open deur, maar is dat niet. Dat de optocht in 

Schoenlapperslaand niet de grootste en spectaculairste is van het land dat is al langer 

bekend. De editie van 2018 viel echter bij de Karrekieltjes zo tegen dat vlak na deze 

optocht stemmen op gingen dat dit wel eens de laatste optocht van de Karrekieltjes 

geweest kon zijn. Dit lag met name aan de grootte van de optocht. Ook onze eigen creatie 

viel tegen omdat een spectaculair onderdeel niet door kon gaan vanwege de wind. Een 

aantal weken na het carnaval volgde de evaluatie. De mening over de optocht van het 

vorig jaar was niet gewijzigd. Wel was het grootste deel van de leden van mening dat ook 

aan een volgende optocht moet worden deelgenomen. Een optocht hoort nu eenmaal bij 

het wolluks carnaval. Misschien niet in de huidige vorm, maar dat zal de toekomst uitwij-

zen. We roepen daarom alle inwoners van Schoenlapperslaand op om de optocht te komen 

bekijken of nog beter er aan deel te nemen.

Het thema van dit jaar ('t Gaot nie van èèges) past wat dat betreft prima aan bij de 

Wollukse optocht. Het biedt de Karrekieltjes in ieder geval voldoende inspiratie voor een 

optochtcreatie. Onze residentie "Herberg het Karrewiel" ligt aan de route van de optocht. 

Het is een prima plek om de optocht met een muziekske en een drankje te bekijken. Na 

afloop kunt u ook nog een karrekiel tegen het lijf lopen!

Wij wensen alle schoenlappers een geweldig carnaval toe.

De Karrekieltjes lopen de optocht

2018 was een jaar met een lach en een traan voor onze vereniging. Een lach omdat we de 

publieksprijs wonnen met onze wagen, een traan omdat we op dit moment geen residen-

tie en geen bouwplaats meer hebben voor de optocht van 2019. We hopen dat iemand 

ons hiermee kan helpen. 

Jeroen, we willen jou bedanken voor alle mooie jaren dat we van Jay's gebruik mochten 

maken als residentie. Heel erg bedankt!

Wat dat betreft is de slogan “'t Goat niet van èèges” passend bij ons. Maar we laten ons 

niet kennen, we feesten gewoon lekker door. Want ons feestje met carnaval, laten we 

door niemand verknallen.

Want een feest, dat is carnaval. Voor onze vereniging wordt dit het 63e jaar in Waalwijk/ 

Schoenlapperslaand en we hopen dat er nog veel bij zullen komen.

Op maandagmiddag reiken wij traditiegetrouw om 17:11 uur de 3 dubbel vergulde 

Tekswipper uit. De locatie wordt later 

bekend gemaakt. 

Namens onze vereniging wens ik alle 

Schoenlappers en Schoenlapper-

innekes een goed en gezellig carna-

valsfeest toe. Geniet ervan en maak 

het samen wederom tot een 

geslaagd feest!

Met carnavaleske groeten,

CV “De Tekswippers”

Het carnaval van CV “de Tekswippers”

Beschuit met muisjes...
Dit jaar is weer even anders voor CV Kleintje Pils, en staat voor-

al in het teken van beschuit met muisjes. Twee nieuwe leden 

worden voor de carnaval verwacht... De ene zal op tijd zijn, 

maar de andere… dat is nog maar de vraag. Misschien wordt 

het wel een carnavalskindje!

Uiteraard is CV Kleintje Pils ook klaar voor de 5 doldwaze 

dagen! Traditiegetrouw met het Groot Kleintje Pils Bal op maan-

dagavond en het Groot Schoenlapperiaans Bowlingbal op dins-

dagmiddag. 

Groot Kleintje Pils Bal

· Maandagavond 4 maart vanaf 20.00 uur

· Café De Burgemeester, Burgemeester van der 

 Klokkenlaan 37 in Waalwijk

· Uitreiking van de Kleintje Pils voor Grote Daden trofee 

 om 22.11 uur

· Feest, met de hoofdletter F van Fabulous Drive In Show

Groot Schoenlapperiaans Bowlingbal

· Dinsdagmiddag 5 maart 

· Het Bourgondisch Hof aan de 1ste Zeine in Waalwijk

· De strijd om de wisselbokaal barst los tussen 15.00 en 

 17.00 uur 

· Voor nog geen 2 CCV-munten p.p. kun je met een 

 team van 5 personen (€20,- per team) inschrijven

Niet meedoen? Geen ramp! Feest mee en moedig je favoriete 

team aan 

Met carnavaleske groet,

CV Kleintje Pils
  /CVKleintjePils  

@CVKleintjePils  

CVKleintjePils
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Carnaval 2019 “ 't gaot nie van èèges” 
ook bij CV. Van Alles Anders

Wat gaat de tijd toch snel, al weer een jaar voorbij. Tegen de tijd dat jullie deze krant lezen is 

er al weer menig feestje gevierd. Het begon allemaal op 10-11-2018 op het installatiebal 

waar onze  stadsprins Arjan en zijn adjudant Marco tezamen met de raad van 11 zijn 

geïnstalleerd. Wij wensen hen heel veel succes en plezier toe. Verder is het prinsentreffen 

weer geweest. Op 24-11-2018 zijn verschillende prinsenverenigingen uit de omgeving bij 

onze stadsprins in 't Bourgondisch Hof op bezoek geweest. 

Dit was een zeer geslaagde avond waarbij tot in de late uurtjes is gefeest. Dit jaar wordt 

wederom een bijzonder jaar. Wij gaan dit jaar uiteraard weer meedoen met de optocht. We 

zullen ons van onze beste kant laten zien en laten zien dat het niet van èèges gaat. Verder 

hebben wij nog een sportieve uitdaging aan te gaan. Op 13 februari 2018 heeft onze vereni-

ging hun titel verloren tijdens het “Groot Schoenlapperiaans Bowlingbal”. Met 1 punt verschil 

ging de titel aan onze neus voorbij. Om dit seizoen de titel terug te veroveren is er flink wat 

afgetraind en zijn er verschillende tactische besprekingen geweest. Aan de voorbereiding 

zal het zeker niet liggen. Verder is voor onze vereniging ieder jaar opnieuw een hoogtepunt 

de uitreiking van onze jaarlijkse onderscheiding “De V.A.A.T.”(Van Alles Anders Trofee). 

Deze onderscheiding wordt ieder jaar aan een persoon of een groep uitgereikt die zich verd-

ienstelijk heeft gemaakt voor ons Schoenlapperiaans Carnaval. 

In deze krant laten we nog even in het midden wie dit jaar de gelukkige is want de uitreiking 

moet nog gebeuren.  Het moet natuurlijk wel een verrassing blijven voor de uitverkorene. 

De uitreiking zal zijn tijdens het Fruhshoppen op maandag 04-03-2019 in onze residentie 

café “De Burgemeester”. In onze residentie café “De Burgemeester” bij José en Dave  is er 

van alles te beleven tijdens carnaval.  Buiten ons eigen Fruhshoppen op maandagmorgen is 

er op maandag avond ook nog de “kleintje Pils 

Avond”met de uitreiking van de “Kleintje Pils 

voor grote daden”  uitgereikt door C.V. Kleintje 

Pils. Op de andere carnavalsdagen is er een 

geheel programma in elkaar gezet. De details 

kunt u vinden in de krant bij de advertentie van 

café "De Burgemeester".  Dit zijn natuurlijk maar 

een paar hoogtepunten. Wij zien jullie daarom 

graag terug in onze residentie aan de 

Burgemeester van der Klokkenlaan om gezamen-

lijk een geweldig carnaval te vieren.

Het gaat niet van eiges. We kregen het niet gebouwd, niet 

gevonden en niet gekocht. Daarom na ruim 23 jaar maar es 

een nieuwe uitdaging gezocht. We hebben een oud idee 

nieuw leven ingeblaozen. Daarom van ons dit joar geen woa-

gen om te bewonderen. Nee, wij bekijken het dit jaar eens 

van onderen. Met muziek en vooral veel gezelligheid moedi-

gen we vanaf de zijlijn, onze mede-carnavallers in de optocht 

aan. We zijn op alle weersomstandigheden voorbereid, in 

onze feesttent met sightseeing maken we er een mooi fiske 

van met Dj Alain op ons mini-maxi podium.

Jullie zijn allemaal van harte welkom vanaf een uur of twee 

bij onze Rampgevallen:  “Ge bent bijna bij den fieniesh sjow”. 

Natuurlijk op het welbekende buitenterras van onze residen-

tie Café Herberg 't “Karelwiel” (die met snor). Tevens zal 

Prins Arjan van Schoenlapperslaand met zijn Raad van elluf, 

alsook de Jeugdprins en Prinses met Raad en vele vele vere-

nigingen een bliksembezoek aan ons brengen tijdens de 

optocht. Wel opletten want voor je het weet heb je ze 

gemist…….

Op zaterdag is er voor de liefhebbers zoals u van ons gewend 

bent ook dit jaar weer de Rampgevallenavond met traditio-

neel een live optreden van Thom Craene. Wij willen iedereen 

veel plezier toewensen tijdens de komende zotte dagen met 

veul leut.

CV de Rampgevallen.

CV de Rampgevallen 
carnavalskrant 2019

In 2012, 2013 en 2014 
mocht ik:

Willem dun 1e 
prins zijn van 

Schoenlapperslaand 

Weet u dit nog?

44 jaar
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"4X11"
Onlangs was het 44 jaar geleden dat de 

Deurzakkers hun eerste Top 40-hit scoorden met 

Zak 'Es Lekker Door. Een getal dat met carnaval in 

het vooruitzicht nu, met 4 x 11, extra lading 

krijgt als Clemens en Willem terug kijken 

naar de start van hun carrière in 1975. En 

er volgde meer... tot op de dag van van-

daag leverden ze nagenoeg jaarlijks wel een 

nieuw liedje af waarmee ze vele malen de vader-

landse en Belgische hitlijsten bereikten. Klassiekers 

zoals Het feest kan beginnen, Doe 'n stapje naar voren, 

de Straussmedley, maar ook Drink Schrobbelèr gaan 

er nog steeds in als koek als de heren op de bühne 

verschijnen. Met hun oergezellige nieuwe feest-

plaat “Wij doen het licht wel uit” kunnen ze voorlo-

pig nog wel 'n paar jaar blijven deurzakken.



GARAGEDEUREN, INDUSTRIEDEUREN EN VERANDADAKEN

Bel voor vrijblijvend advies of afspraak

Tel. 0416 - 28 30 61
Prof. Zeemanweg 8a, Waalwijk

www.hensensolidsystems.nl

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag van 11.00 - 17.00 uur,
woensdag en vrijdag van 11.00 - 16.00 uur, zaterdag van 12.00 - 16.00 uur

Schutweg 3-N  5145 NP Waalwijk   06 28187586   www.roellas.nl

In 2007, 2008 en 
2009 mocht ik:

Rene dun 1e de prins zijn 
van Schoenlapperslaand 

Weet u dit nog?
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Heemkundekring Schoenlapperslaand Heemkundekring Schoenlapperslaand Heemkundekring Schoenlapperslaand 

Carnavalstentoonstelling in Waalwijk 
 Van 2 februari t/m carnavalszaterdag 2 maart is bij heemkundekring De Erstelinghe, in het souterrain van het Huis van Waalwijk (het voormalige raadhuis 
aan het Raadhuisplein) een tentoonstelling te bekijken over carnaval in Schoenlappersland. Toegang gratis.
 
De tentoonstelling, georganiseerd in samenwerking met de Centrale Carnavals Vereniging Schoenlappersland, geeft een beeld van het carnaval in Waalwijk 
vanaf ca. 1960. Heel veel carnavalsverenigingen hebben bijzondere materialen uit hun eigen archieven en collecties ter beschikking gesteld voor deze 
expositie. Naast foto's en film(pje)s zijn onder meer ook de clubkielen van de diverse verenigingen te zien en worden de Wollukse carnavalsliedjes ten gehore 
gebracht. Met dank aan het Schoenenmuseum worden zelfs de schoenen van de stadsnar uit de oude doos gehaald en natuurlijk is ook Okke erbij! 

Voor de bezoekers is ook een actieve rol weggelegd. Samen met U gaan we ook proberen om invulling te geven aan de open plekken in de historie van carnaval 
die vanaf ca. 1960 staat beschreven. Er zijn overzichten van de Prinsen en Prinsessen, JeugdPrinsen en Prinsessen, Carnavalsverenigingen, residenties maar 
ook de cafés die een bijdrage hebben geleverd. De overzichten zijn nog niet volledig en het zou mooi zijn als deze informatie ook kan worden aangevuld. 
De residentie van "heemkundekring Schoenlapperslaand" is geopend op de zaterdagen 2 februari en 2 maart a.s. van 13.30-16.00 uur en op 
de woensdagen 6, 13, 20 en 27 februari van 13.30-15.30 uur. 

ALAAAAAFFF



In 2011 mocht ik:

Frank dun 1e prins zijn 
van Schoenlapperslaand 

In 2015 was ik:

ik jeugdprins 
Michel dun 1e samen met 

jeugdprinses Annemijn
de jeugdvertegenwoordiger 
van Schoenlapperslaand   

Weet u dit nog? en deze?......

Tijdens carnaval 2018 is op zaterdag 10-02-2018 de 
traditionele carnavalsviering gehouden. Deze viering 
wordt ieder jaar georganiseerd door de C.C.V. 
Schoenlapperslaand. Ieder jaar wordt er een nieuw doel 
voor de collecte uitgekozen. Dit jaar was besloten om de 
eer aan de Stichting Ambulance Wens te doen 
toekomen. Waarom juist deze instelling?

De missie van Stichting Ambulance Wens Nederland is 
om iedere terminale bedlegerige patiënt die aandacht te 
geven die hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te 

overlijden zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. 
Door het meemaken van deze gebeurtenis kan er 
wellicht voor de patiënt zelf en diens omgeving weer een 
beetje licht komen in die laatste dagen. Dat is wat wij 
willen bereiken. Levenskwaliteit toevoegen aan die 
laatste periode, zodat een klein deel van de ellende even 
opzij gezet kan worden. De naam Stichting Ambulance 
Wens komt voort uit het idee om de laatste wens van 
terminale patiënten te vervullen met vrijwilligers en een 
eigen ambulance. De Stichting Ambulance Wens is 
opgezet(26-2-2007) als aanvulling op de verzorging van 

immobiele terminale patiënten. Er zijn nog teveel 
patiënten die overlijden zonder dat ze echt alles 
hebben kunnen afsluiten. Eén van die oorzaken is 
het onvermogen bepaalde wensen te realiseren 
doordat de patiënt niet langer mobiel is en andere 
bestaande voorzieningen hiertoe tekort schieten. 
De stichting is dus opgezet om mensen te helpen 
die afhankelijk zijn van ambulancevervoer.
Inmiddels zijn er 6 ambulances en samen met 
ongeveer 260 vrijwilligers staan zij bijna dagelijks 
klaar om terminaal zieke mensen te begeleiden en 
te vervoeren. De wensen lopen uiteen van dagje 
strand, een wedstrijd van PSV bijwonen tot een reis 
met een bestemming in het buitenland. Inmiddels 
zijn er al meer dan 10.000 wensen vervuld. Het 
vervoer met de ambulances is gratis. Dit wordt 
moge l i j k  g emaak t  doo r  s ponso r en  en 
ambassadeurs.

De opbrengst van de collecte was € 495,61. Op 
zaterdag 07-04-2018 is bij de pastorie St. Jan de 
Doper, in het bijzijn van pastoor Dorssers, 
symbolisch de cheque overhandigd door Resy van 
Amstel, bestuurslid van C.C.V. Schoenlapperslaand 
aan Miranda v/d Westen en Jan van Geffen van 
Stichting Ambulance Wens Nederland. 
Het bedrag was al eerder aan de stichting 
overgemaakt. Meer informatie over de Stichting 
Ambulance Wens kunt u terugvinden op 
www.ambulancewens.nl.

Opbrengst collecte carnavalsviering voor Stichting Ambulance Wens Nederland.
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Wist u dat?Er in Schoenlapperslaand behoefte is aan ondersteuning op diverse 
vlakken?

Je dat tijdens carnaval rustig na mag vragen bij Han, Joep of Dennis?

Wij ongeveer 250 fruitschalen uitgeven.

Er bij het bal voor carnavalsvierders met een beperking zo'n 90 
bezoekers van de doelgroep aanwezig zijn?

De Deurzakkers dit jaar 44 jaar bestaan en regelmatig een muzikale 
bijdrage leveren en hebben geleverd aan dit bal.  
 
Wij, en onze doelgroepers daar altijd heel blij mee zijn!

Jeroen van Zelst, Dubbelfist, de Dorellies, de Halve Zoole, de 
Bollikkers en vele anderen ook regelmatig op dit feestje komen?  

Er in Schoenlapperslaand 3 nieuwe verenigingen bij zijn gekomen?
CV de Dronkenlappers, CV de Vastlopers en CV Zool

CV Zool en CV de Vastlopers meedoen aan de optocht

Wij voor CV Zool ook redactieruimte hebben ingeruimd, ze zijn nogal 
wat van plan en dat mag vermeld worden. Dus in deze editie in de 
schijnwerpers, CV Zool!

Een nieuwe enthousiaste carnavalsvereniging binnen Waalwijk. Na 
carnaval van 2018 is er een groep ontstaan die de intentie had om 
een eigen CV op te richten. Na een aantal weken is dit er ook 
daadwerkelijk van gekomen. Omdat onze roots in Waalwijk ligt en we 
toch schoenlappers zijn hebben we gekozen voor de naam CV Zool. 
We hebben een bestuur gestart en zijn direct begonnen met alle 
zaken die geregeld moeten worden (uiteindelijk meer dan we 
dachten). Met wat hulp vanuit de CCV (Han, bedankt) hebben we wat 
tips en tricks gekregen.

Na de eerste vergaderingen zijn we direct op zoek gegaan naar een 
wagen en hebben we aansluitend bedacht hoe alles ingekleed moet 
worden. Omdat we zelf natuurlijk fervent carnavalsvierders zijn 
hebben we in de loop der jaren veel gezien op andere plekken. Ons 
doel is om binnen Waalwijk ook direct wat extra leven te brengen, 
wat een gezellig feest voor zowel de jeugd en de ouderen moet 

worden. We hadden de gedachte om een pleinfeest te organiseren 
zoals in nabij gelegen gemeentes ook wordt gedaan.
Uiteindelijk hebben wij contact gezocht met de Tavenu om een 
evenement als dit te bespreken. Omdat de Tavenu net zo enthousiast 
en energiek reageerde op het idee als ons zijn we direct tot actie 
overgegaan. De Tavenu heeft veel kennis en kunde en wij als 
vereniging een grote kennissenkring in Waalwijk. Hierdoor hebben we 
de keus gemaakt om dit jaar voor de eerste keer een feest te 
organiseren.

Het feest Zool geht's losss is een feit.
Direct na de optocht zal vanaf 16:00 uur het feest beginnen op het 
voorplein bij de Tavenu. Er komen 3 dj's draaien die bekend zijn in 
Waalwijk en omgeving. Feest dj Remco, Simply Wild en Melo D zullen 
zorgen voor een groot carnavalsfeest. Het feest is 16+ dus ook de 
jongere jeugd is hier welkom. Na aanvang van het feest zal er bij 
onze residentie café Spits nog een ware after party worden 
georganiseerd.

Wij wensen iedereen een fantastische carnaval en zien jullie graag op 
de zondag in Waalwijk.

Alaaf, 
Stephan de Man (CV Zool)

Er in Schoenlapperslaand behoefte is aan ondersteuning op diverse 
vlakken?

Je dat tijdens carnaval rustig na mag vragen bij Han, Joep of Dennis?

Wij ongeveer 250 fruitschalen uitgeven.

Er bij het bal voor carnavalsvierders met een beperking zo'n 90 
bezoekers van de doelgroep aanwezig zijn?

De Deurzakkers dit jaar 44 jaar bestaan en regelmatig een muzikale 
bijdrage leveren en hebben geleverd aan dit bal.  
 
Wij, en onze doelgroepers daar altijd heel blij mee zijn!

Jeroen van Zelst, Dubbelfist, de Dorellies, de Halve Zoole, de 
Bollikkers en vele anderen ook regelmatig op dit feestje komen?  

Er in Schoenlapperslaand 3 nieuwe verenigingen bij zijn gekomen?
CV de Dronkenlappers, CV de Vastlopers en CV Zool

CV Zool en CV de Vastlopers meedoen aan de optocht

Wij voor CV Zool ook redactieruimte hebben ingeruimd, ze zijn nogal 
wat van plan en dat mag vermeld worden. Dus in deze editie in de 
schijnwerpers, CV Zool!

Hallo mag ik ons voorstellen wij zijn carnavalsvereniging de vastlopers.  
Iedere man van middelbare leeftijd weet wel wat dat is. Wij zijn een 
vriendengroep die zich met name bezig houden met alle belangrijke 
zaken die het leven biedt. Zoals motor rijden, bier drinken, muziek 
luisteren, stappen, kantklossen, voetbal kijken en heel veel kwats 
verkopen. 
Bij ons is het idee gerezen om een cc, (carnavalsclub) op te richten 
omdat wij dit jaar carnaval in Waalwijk wilde vieren. dus wij hebben 
externe expertise ingevlogen uit de achterhoek om ons wegwijs te 
maken in alle gebruiken en ongeschreven wetten die met carnaval te 
maken hebben . Daarbij rees ook het idee om mee te doen aan de 
optocht om deze wat langer te maken. Wij hebben afspraken gemaakt 
om te vergaderen, echter bleek een kippenhok rustiger te zijn, dus we 
zijn maar gewoon wat gaan bouwen.

Wat bleek “ ’t gaot nie van èèges”, maar we hebben ons uiterste best 
gedaan en hopen dit jaar in Waalwijk een onvergetelijke indruk achter te 
laten. Wij verwachten daarom ook een grote fanclub te vergaren die ons 
zal toejuichen tijdens de optocht, aan ons zal het niet liggen.

Vriendelijke groet het “slappe lid”.

C.V. De Vastlopers Inschrijving 
“dun grote“ Optocht

Het carnavalsseizoen is weer begonnen en dat betekend dat de 
inschrijving voor “dun grote” Optocht weer geopend is. 

Op zondag 3 maart 2019 zal dun Grote Optocht 
weer door Schoenlapperslaand trekken.

Laat je mooiste creaties zien aan de vele enthousiaste Schoenlappers en 
Schoenlapperinnekes langs de route. Iedereen mag mee doen dus als je 
samen met je vrienden een leuk idee hebt, of je hebt al een mooie 
creatie gemaakt voor de schooloptocht dan mag je deze op 
zondagmiddag weer laten zien tijdens deze mooie ronde die eindigt in 
het centrum van Waalwijk waar voor iedere deelnemer iets lekkers klaar 
staat. Meedoen is niet alleen leuk, maar je maakt met je deelname ook 
kans om winnaar te worden van een van de felbegeerde wisselbekers in 
de categorie Loopgroepen of Wagens.

Wacht dus niet te lang met inschrijven en vul 
z.s.m. het inschrijfformulier in wat te downloaden 
is op de site www.ccvschoenlapperlaand.nl onder 
het kopje nieuws. 

Je kunt inschrijven tot 24 februari. Heb je vragen 
stuur dan een mail naar:
secretariaat@schoenlapperslaand.nl

Begin jaren 80 waren wij Jeugdraad

Arnold Bedankt!
namens alle sponsoren, adverteerders en verenigingen.

Wist u dat?
Arnold het organiseren van de 
carnavalskrant heeft overgedragen.
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Builtjesaktie  
CCV Schoenlapperslaand.

Ook dit jaar wordt, onder auspiciën van Stichting Carnaval 

Schoenlapperslaand, weer de inmiddels in Waalwijk overbekende en 

traditionele “Builtjesaktie’’ gehouden. In de afgelopen weken werd er door 

de leden van de Stichting Carnaval Schoenlapperslaand huis-aan-huis, wel 

geen builtje maar een brief bezorgt waarin een machtigingskaart, voor een 

EENMALIGE BIJDRAGE, is gesloten. Deze kan dan ongefrankeerd, maar 

wel graag ingevuld en getekend, retour gestuurd worden.

Uiteraard kan de donatie ook rechtstreeks overgemaakt worden naar 

rekeningnummer: NL29RABO0146536851 o.v.v.: ’’Builtjesaktie’’

De opbrengst van deze traditionele aktie, sinds 1968, wordt aangewend 

voor ondersteuning van carnavalsactiviteiten voor onze gehandi-

capte/mindervalide medemens, langdurig zieken, jeugd en bejaarden.

Dus: Geef met gulle hand…………… en mocht u het vergeten zijn…………..?? 

hier boven vindt u het rekeningnummer en kunt u alsnog een donatie 

overmaken. BEDANKT

colofon
Verschijnt in 
Schoenlapperslaand

Advertenties
Joep van den Hooven

Opmaak
MAL reclame BV
www.malreclame.nl

De Schoenlapper is een 
uitgave van
Stichting Carnaval  
Schoenlapperslaand

Oplage 15.000 ex.

Druk: DKZET Offsetrotatie

Redactie
Joep van den Hooven

Foto’s
Bronvermelding/
Eigen archief

WWW.AJBROK.NL

ADMINISTRATIEKANTOOR

A.J. BROKBAKKER FRANK

BORIS
ELECTRONICS B.V.

Al 25 jaar een begrip!Al 25 jaar een begrip!Al 25 jaar een begrip!

Ruud en Resy van AmstelRuud en Resy van AmstelRuud en Resy van Amstel

Loon- en grondverzetbedrijf

M.P.M. van Daelen b.v.

Sprang-Capelle Financieel Adviesbureau Spierings  www.fas.nl

Trotse  Trotse  sponsorensponsoren

van van SchoenlapperslaandSchoenlapperslaand
Trotse  sponsoren

van Schoenlapperslaand
Sponsoren bedankt

In 2015 en 2016 mocht ik:

Ruud dun 1e prins zijn 
van Schoenlapperslaand 

en deze?......

In 2014 was ik:

jeugdprins 
Thomas dun 1e samen met 

jeugdprinses Chantal 
de jeugdvertegenwoordiger 
van Schoenlapperslaand

Weet u dit nog?



AH Jansen  Bloemenoordplein 50 • Waalwijk • T 0416-286100

AH Jansen

365 dagen per jaar geopend van 8.00 uur tot 22.00 uur

Kijk voor alle carnavalsaanbiedingen van AH jansen op 

www.facebook.nl/AHJANSENWAALWIJK
Kijk voor alle carnavalsaanbiedingen van AH jansen op 

www.facebook.nl/AHJANSENWAALWIJK

Aláááf!!

wenst iedereen unne 

(H)Appie Carnaval

OPENINGSTIJDEN

Aláááf!!

Aláááf!!Aláááf!!
Aláááf!!Aláááf!!

Aláááf!!Aláááf!!


