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Meej carnaval vuule we 

ons èège wir jong





Beste carnavalsvierders,
Als nieuwe pastoor van onze parochie wil ik hierbij iedereen een heel mooi 
carnavalsfeest toewensen. Je kunt je afvragen wat moet de pastoor nu in een 
carnavalsblad schrijven? Naast traditie is het ook wel leuk en zinnig om iets te 
schrijven in een carnavalsblad. Want tradities moeten wel zinvol blijven, anders 
kun je ze beter afschaffen. Carnaval is van oudsher een katholiek feest, dat 
ontstaan is uit het feit dat 3 dagen voor de grote vasten de mensen nog even uit 
de 'ban' wilden springen. Als afsluiting is dan altijd nog het askruisje dat je op 
Aswoensdag in de kerk kunt gaan halen. 

Van thuis uit heb ik het carnaval vieren ook meegekregen. In ons Twentse dorp 
Glanerbrug was mijn vader prins Carnaval en een jaar later was ik jeugdprins. 
Natuurlijk zijn het tegenwoordig niet alleen de katholieken meer die carnaval 
vieren. Het feest staat open voor alle mensen. En dat is ook goed. Iedereen mag 
meedoen. Het is niet goed als er mensen zijn die anderen van het feest uitsluiten 
als ze daar in het “gewone” dagelijks leven niet mee door één deur kunnen. Dan 
maak je er een eigen feestje van en dat is met carnaval zeker niet de bedoeling. 
Het is een sociaal feest, en dat moet het blijven!! Als carnavalsvierder moet je 
iemand zijn die verbroedert, je verbroedert je met je medemens: Wie dat ook is! 

En daarom is het ook logisch dat we een carnavalsfeest vieren dat mooi, gezellig, 
ontspannend en leuk is voor iedereen! Ook voor mensen die dit jaar geen of niet 
zoveel carnaval zullen vieren. En ook dit jaar worden jullie weer voor de 
Carnavalsviering in onze kerk uitgenodigd. Zo blijven we als parochie en als 
vereniging nauw met elkaar verbonden. En iedereen wens ik toe dat we dit jaar, 
zoals ieder jaar, een feest mogen hebben waar we met zijn allen van kunnen 
genieten en waar nog lang over wordt gesproken. 

Alaaf, Pastoor J. Verbraeken
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Carnaval 
2020

Belangrijke momenten 

in

Schoenlapperslaand

22.11u.  Café Mart Brok  Uitreiking d’n Bollikker 

20.33u. De Burgemeester  Groot sluitingsbal met prijs- 
   uitreiking optocht 
   Schoenlapperslaand 2020

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

 
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 “Kluis 8“  
   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.

14.11u. Café ’t Spykerke  Vertrek optocht door  
   Schoenlapperslaand.
15:11u. Raadhuisplein  Verzamelen voor de verwachte  
   aankomst optocht. Warme voeten  
   halen bij “Kluis 8“.
21.11u. Kluis 8  Uitreiking De Driedubbel Vergulde  
   Tekswipper.
21.33u. Café Molenvliet  Uitreiking de Halve Zool.

12.11u. Café De Burgemeester Fruhshoppen en uitreiking van de  
   “V.A.A.T.“.
13.30u. De Mads  Kindercarnaval met de Jeugdraad 
   van Schoenlapperslaand.
15.11u. Het Bourgondisch Hof Bourgondisch Snertbal en uitreiking  
   “De Bourgondiër“.
20.11u. Café De Burgemeester Groot Kleintje Pils Bal met  
   uitreiking van de Kleintje Pils voor  
   Grote Daden Trofee.

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.

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Maandag

Dinsdag

Zaterdag 7 maart

De Centrale Carnavals Vereniging 
Schoenlapperslaand (CCVS) is weer 
gegroeid en heeft inmiddels zestien 
aangesloten verenigingen. De verenigingen 
en Schoenlapper(innen), de vrijwilligers, 
zorgen er samen voor dat ook dit jaar het 
carnavalsfeest in Waalwijk een mooi feest 
voor ons allemaal wordt. Dit jaar met het 
motto “Meej carnaval vuule we ons èège wir 
jong”. Een thema dat mooi verwoordt dat 
carnaval voor jong én oud is. Leeftijd is geen 
belemmering om dit gezellige Brabantse 
feest te vieren.

Op zaterdag 9 november is Prins Arjan van Schoenlapperslaand geïnstalleerd 
door wethouder John van den Hoven. Prins Arjan wordt geflankeerd door 
adjudant Marco, een voltallige gemengde Raad van Elf en de carnavals Pliessie 
Peer d’n Turfsteker. Op zaterdag 11 januari is jeugdprins Milan geïnstalleerd met 
zijn adjudant Jochem. Ook zij worden vergezeld door een voltallige en 
gemengde jeugdraad en narrin Elise met twee dansmariekes.

Traditiegetrouw draag ik zaterdag 22 februari de sleutel van Waalwijk over aan 
Prins Arjan. Tijdens het carnavalsfeest ‘bestuurt’ hij samen met zijn adjudant en 
Raad van Elf onze stad. Samen maken we er een mooi feest van, jong en oud!

Vanaf aswoensdag neem ik met het college graag het stokje weer over. We 
werken langzaam toe naar het zestigjarig bestaan van CCV Schoenlapperslaand 
in september.

Alaaf en veel leut!
Burgemeester Nol Kleijngeld

Onze pastoor

Op weg naar.....Onze burgemeester
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Voelen de Karrekieltjes zich weer jong?
Volgens het carnavalsthema van Schoenlapperslaand voelen we ons met carnaval weer jong. Een lastig thema wat de karrekieltjes betreft.
Want wat is jong? Onze oudste leden trekken sinds kort AOW. Voor hen is iemand die Abraham ziet al jong, maar we hebben ook twintigers als lid en dan is 50 al 
behoorlijk oud.

En hoezo "weer jong"? Zouden die twintigers zich al eens oud hebben gevoeld 
dan? Wel is het zo dat Karrekieltjes zich met carnaval jong gedragen. Dat 
begint al op de vrijdagavond. Tijdens de pleebeksjow zijn er wilde optredens 
en dat is eigenlijk al jaren zo. Ook houden de meeste het carnavallen 5 dagen 
vol zoals je van een jong iemand mag verwachten, al moeten er soms ook 
bankzaken afhandeld worden.

Willen we echt verjongen en de gemiddelde leeftijd omlaag brengen dan gaat 
dat binnen de karrekieltjes naar verwachting niet meer lukken. Gelukkig zien 
we nieuwe verenigingen verschijnen in Schoenlapperslaand met vaak jonge 
mensen zodat het carnaval voort kan blijven bestaan. Wat ook voort blijft 
bestaan is onze deelname aan de optocht. Onze oproep tijdens de laatste 
(extra lange) optocht werd beloond met de 1e prijs en nog belangrijker is dat 
het aantal deelnemers weer groeit. Genoeg inspiratie dus om een out-of-the-
box act in elkaar te zetten.
Graag zien we u zondag bij de optocht of al eerder bij de pleebeksjow. Wij zien 
hiervoor altijd op zoek naar nieuwe deelnemers. U kunt zich kunt aanmelden 
via pleebeksjow@karrekieltjes.nl.

Een goeie carnaval toegewenst en wellicht tot ziens in onze residentie Herberg 
het Karrewiel in de Grotestraat 359.

CV De Karrekieltjes

Karel en het Karrewiel
Even voorstellen: Karel van Es, kastelein 
van ’t Karrewiel in de Grotestraat 359. 
Een echte bruine kroeg, die er al heel wat 
jaartjes zit in Waalwijk! 

Het Karrewiel is een bruine kroeg, zonder 
moderne of futuristische interieur-
hoogstandjes, maar gewoon zoals een 
bruine kroeg hoort te zijn. Gehaakte 
lampenkapjes, donker houten lam-
briseringen, een grote bar en een 
biljartzaal achterin. Waar je gezellig aan 
de bar iets kunt drinken en een praatje 
maken, want aan Kareltje kom je geen 
praat tekort.

Toen Karel de boel overnam, was er aan het interieur zeker 30 jaar niets 
veranderd. Inmiddels heeft de kroeg wel een kleine facelift ondergaan, maar 
de uitstraling en het karakter was nog steeds hetzelfde. (en ook de 
lampenkapjes)

Wat ook is gebleven, daar kun je niet omheen, dat zijn de opstapjes. 
Hartstikke handig wanneer je in gesprek bent met iemand die een stuk 
langer (of korter) is dan jijzelf, maar soms kun je je nek breken wanneer je er 
even niet op bedacht bent! Voor de meeste vaste gasten geen probleem, die 
kennen ze met hun ogen dicht, maar voor nieuwkomers nog wel eens een 
verrassing.

In ’t Karrewiel wordt fanatiek gebiljart; er is een grote en gezellige 
biljartvereniging. Naast de biljartcompetitie is daar ook elk jaar de 
onderlinge competitie, en het telefoonboeken toernooi. (Voor de jongeren 
die niet weten wat een telefoonboek is; dat waren hele grote dikke boeken 
waarin je van iedereen het telefoonnummer kon opzoeken. Ergens in de 
middeleeuwen toen er nog geen internet bestond..)

Ook organiseert Karel 2 keer per jaar een whiskyproeverij, met verschillende 
hapjes en gerechtjes. Tja, hij is uiteraard van huis uit kok. Op Facebook kun 
je de aankondigingen lezen wat er zoal gaat gebeuren.

Verder kun je ook bij Karel terecht voor een besloten avond. Dat zijn vaak 
hele gezellige feestjes, compleet met hapjes en zo, maar nog niet zo lang 
geleden was er een uitvaart..

Met carnaval kent iedereen ’t Karrewiel als thuishonk van de Karrekieltjes en 
de Rampgevallen. Op vrijdag is daar de Playbackshow van de Karrekieltjes 
(al 33 jaar!) , op zaterdag de Rampgevallenavond en op dinsdagmiddag de 
Kindercarnaval van de Karrekieltjes. En dit jaar voor de 2e keer de 
Optochtshow op zondagmiddag van de Rampgevallen.

Tot ziens in ’t Karrewiel!

Het Karrewiel

Meej carnaval 
vuult ok

Kareltje zun 
eege wir jong!

Het thema voor dit jaar is:  “Mee carnaval vuule we ons èège wir jong”.

Vandaar dat ik als Voorzitter graag de foto met U deel van de installatie van 
jeugdprins Milan. Dan vliegt de tijd zie ik, maar van binnen vuule we ons èège …

 Graag ontmoet ik jullie in Schoenlapperslaand!  
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

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. 

Vorig jaar gaf ik aan dat het “samen ergens 
de schouders onder zetten“ lijkt het niet meer zo vanzelfsprekend is en dat wij 
geloven dat er voldoende mensen zijn die aan de organisatie van dit festijn hun 
steentje bij willen dragen. Afgelopen jaar hebben een aantal Schoenlappers en 
Schoenlapperinnen hier een flinke draai aan gegeven! Zo mocht het CCV 2 
nieuwe verenigingen verwelkomen en een nieuwe residentie waar men zelf bier 
brouwt. Naast de komst van een extra bestuurslid met de focus op financiën is 
ook de organisatie structuur iets aangepast. Zo zijn we gestart met het oprichten 
van een aantal ministeries: media, evenementen, jeugd en algemeen. Deze ter 
ondersteuning aan de commissies en het bestuur. Inmiddels mochten we daar al 
een aantal personen verwelkomen die specifieke kennis met zich meebrengen en 
deze ook willen delen en gebruiken. 

Als Voorzitter van het CCV, de Centrale 
Carnavals Vereniging van Schoenlappers-
laand mag ik voor het vierde jaar op rij het 
voorwoord verzorgen in deze mooie 
Schoenlapperskrant. 

Het ministerie van media is betrokken bij de meest in het oog springende 
veranderingen. De uitgebreide krant van dit jaar, een nieuwe website en heuse 
badges met het jaarthema en de officiële Schoenlappersbadge zijn hier een 
voorbeeld van. Ook hebben we afscheid genomen van de acceptgiro ter 
ondersteuning en bieden we een nieuwe digitale variant aan op de site. Het 
blijven doneren vanuit Schoenlapperslaand (digitaal en veilig) is een noodzaak 
om de evenementen voor onze doelgroepen met speciale aandacht: de jeugd, 
ouderen en de feestvierders met een beperking te kunnen blijven organiseren. 
Uw steun is hierbij hard nodig! 

We zijn er trots op onderdeel te mogen zijn van dit feestelijke gebeuren wat 
officieel start op 11/11. Wat komt er zoal voorbij wat centraal wordt 
georganiseerd? Het installatiebal, de 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. etc. 

Heeft U interesse of wordt U enthousiast om wellicht deel te nemen schroom niet 
om ons gewoon aan te spreken.

Dan benoem ik nog niet alle activiteiten rondom en met carnaval die 
plaatsvinden in de residenties en andere horeca. In deze Schoenlapper komt U 
van alles te weten. We zijn erg blij met alle adverteerders en sponsoren die het 
mogelijk maken dat we dit feest kunnen organiseren. Kijk maar eens in deze 
krant wie ons een hart onder de riem steken en beloon ze met een bezoekje 
komend jaar.  

Karel en het KarrewielOnze voorzitter vertelt



Loon- en grondverzetbedrijf

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

Schouwslootweg 20  -  5145 PG Waalwijk  -  Tel. 0416-336037
www.mpmvandaelen.nl

l Veegmachine achter tractor

GRONDBEWERKING

l Mini graver 3.5 ton

l Sneeuwschuiven

l Zout strooien

ONDERHOUD VERHARDING

l Leveren van strooizout

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

ONDERHOUD BEPLANTING

BERMONDERHOUD

l Waterton achter tractor

l Inzaaien en door zaaien

l Grasmaaien

l Klepelmaaier

l Zitmaaier

HOUTVERWERKING

l Versnipperen van snoeihout

l Bomen en stronken rooien

l Groenafval afvoeren

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

06-28250355 - nico@boversinterieur.nl - www.boversinterieur.nl

Haarstudio Silvia
Burg. Verwielstraat 1
5141 BD Waalwijk

Silvia Westerburger

Bel voor een afspraak: 0416-331957
Dinsdag, Woensdag en Vrijdag geopend
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Meej carnaval vuule we ons èège wir jong.
Het feest der vrolijke zotternij.
Komt langzaam weer dichterbij.

Niet prakkiseren over de hypotheek.
Dat doen we wel weer volgende week.

De spanningen en zorgen ten spijt.
Die zijn we even een paar dagen kwijt.

We steken ons in de gekste outfit.
Geen probleem, als het maar lekker zit.

Het enige wat telt hier.
Is lekker genieten vol plezier.

Alle liedjes meeblèren een goeie choice.
Misschien zit er nog wel iets bij voor The Voice.

Als je nuchter de polonaise ziet.
Snap je soms de betekenis niet.

Maar met wat toevoeging van heerlijk vocht.
Ga je ook mee door de bocht.

Het bouwen van wagens is steeds een heikel punt.
De vergrijzing slaat toe en dat is zund.
Steeds meer lichamelijke ongemakken 

doen zich voor.
Maar je wilt toch steeds weer door.

Maar wat moeten we zonder optocht in de straat.
Het is te hopen dat dat niet overgaat.
Een mooie gelegenheid om dingen aan 

de kaak te stellen.
De draak er mee steken met alle toeters en bellen.

Maar zie in 2019 hebben zich drie 
carnavalsverenigingen aangemeld.

Weer drie meer in de optocht en geloof me dat telt.
Een jeugdoptocht zou mooi zijn 

als die weer opstond.
Maar ondanks alle pogingen komt die moeilijk van 

de grond.
Het zou leuk zijn dat de schooloptochten ook mee 

zouden doen.
Dan wordt de optocht weer lekker lang als toen.

Laat die kleintjes ook proeven van de sfeer.
Misschien zeggen ze dan graag 

tot een volgende keer.

De Slikkers

De optocht van 2019 was beter als het jaar ervoor.
Hopelijk zet deze trend zich de komende jaren door.

En met de Pfas en stikstof rekening houwen ??!!
Anders kunnen we straks niks meer bouwen.

De verdraagzaamheid raken we steeds meer kwijt.
Het gaat helaas wereldwijd.

Aan het klimaat moet eenieder een steentje 
bijdragen

Dan hebben we in de toekomst tenminste ook nog 
mooie dagen.

Maar met carnaval is er een gezellige sfeer.
Waarom kan dat het hele jaar niet meer.

Ook mooi was de carnavalstentoonstelling.
Zo kon je zien hoe het vroeger er aan toe ging.

Het kleine CCV bestuur had gewerkt als een paard.
Het resultaat was dan ook dubbel en dwars waard.

Het valt niet mee met zo’n kleine groep.
Maar alles werd toch geregeld onder 

leiding van Joep.
Nu hebben we weer een 
penningmeester erbij.

Hiermee is een ieder weer blij.

Ook in enkele functies zijn de jongeren aan 
de slag gegaan.

Ze gaan er met frisse moed en kunde tegenaan.
De nieuwe verenigingen zijn ook aktief.

Die maken een nieuwe web-site, astublief !
Laat de jongere generatie zich maar integreren.
Alleen maar goed voor de evtl.volgende keren.

In onze thuishaven bij Gertjan in de Spyker 
is het altijd feest.

In de huiskamer van Wolluk daar moet
 je zijn geweest.

Daar in die knusse kroeg voor een hapje of lachen 
gieren brullen.

Een serieus gesprek of zomaar uit je nek lu**en
Muziek van alle tijden voor jong en oud.

Zowel beeld als geluid,het is maar 
waar je van houdt.

Mede dankzij Gertjan vertrekt de optocht al jaren 
voor zijn deur.

Altijd veel kakafonie van muziek op 
straat en veel kleur.

Met 11/11 ook volop plezier met veel leut en dorst.
En natuurlijk gratis boerenkool met worst.

Kijk in de krant voor het programma van de Spyker.
Maak het mee en je bent weer een ervaring rijker.
Maar hij heeft het iedere keer weer voor elkaar.
En dit inmiddels al weer een dikke dertig jaar.

En zaterdag ’s-middags reiken 
de Slikkers om 17.11 uur weer.

De onderscheiding “de Slikker” uit, 
alweer voor de 30e keer.

Die is uniek want die wordt ieder jaar opnieuw 
gemaakt.

Velen zijn daarvan al in extase geraakt.

De winnaar krijgt ook eeuwige roem 
toebedeeld wereldwijd.

Die raak je niet meer kwijt.
Om ons nog jong te voelen gaan we terug in de tijd.

Dat zie je in de optocht  als die voorbij rijdt.
De Slikkers wensen eenieder een goed carnaval.

Je komt ons wel ergens tegen in ieder geval.

Meuk is leuk
Vruger waar alles beter, 

Zondag 23 februari houden wij weer een optochtsjoow voor de 
deur bij onze residentie ’t Karrewiel tijdens de optocht van 
Schoenlapperslaand.

Daarom houden wij van CV De Rampgevallen een ouderwets 
gezellige avond op zaterdag 22 februari in Herberg 't Karrewiel 
onder de noemer ‘meuk is leuk’.
De avond staat in het teken van een echte vintage avond met live 
entertainment, Dus haal je kiel maar uit de mottenballen en vuul 
oew èège wir jong.

CV De BollikkersCV De Rampgevallen

De Mollekes

CV de Mollekes met als Ereleden Kees en 
Marie-louise Mol is ontstaan in 2008. 

Gestart bij de Vossekoppen, daarna een 
tijdje bij de CV de Zaandhaoze maar 
uiteindelijk ZSP-er.  Zelfstandig en Samen 
ut Personeel.

Ereleden Kees en Marie Louise

De Vrijbuiters

Volgens de notulen zijn ze opgericht in 1971 
in bar Petite-Fleur. De 2 overgebleven leden 
beter bekend als Piet en Jeanette 
Couwenberg zwieren al jaren door 
Schoenlapperslaand in traditionele kledij.

Ze zijn te herkennen aan de rechterzijde!. 
Dat ander illustere gezelschap op de foto is 
te gezellig en laten we er gewoon lekker bij 
staan.  

Zwieren weer voorbij

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 actie is bedoeld voor alle langdurig zieken 

die niet in een verzorgingsinstelling verblijven. De organiserende commissie wil graag 

weten wie hiervoor in aanmerking komt. Ook diegenen die vorige jaren met een fruit-

schaal 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 2020.

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 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.

iw eer lraK‘tH g  e berr
Vrijdag 

Zaterdag

Zondag

Maandag

Dinsdag

01��-03���-2019 

02-03�-2019

03-03�-2019

04-03�-2019

05-03�-2019

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

Gesloten

Optocht Schoenlapperslaand

Open vanaf 12.00 uur met snoepzakken

CV de Rampgevallen avond

Open vanaf 19.00 uur
Pleebeksjow

Grotestraat 359 - Schoenlappersland



Het carnaval van 
CV “de Tekswippers”

2019 gaat de boeken in bij onze vereniging als een historisch jaar! Want naast de 
publieksprijs (tweede jaar op rij) wonnen wij voor het eerst de Waalwijkse 
optocht bij de grote wagens! De prijsuitreiking was erg spannend en 
zenuwslopend, maar uiteindelijk was daar eer naar werken en hebben we het 
gepast gevierd! :D 

Daarnaast hebben we een nieuwe residentie. “Kluis 8” is onze vaste uitvalsbasis 
geworden. Wij willen Rob veel succes wensen met dit nieuwe avontuur en we 
hopen ook veel gezelligheid! De slogan “Meej carnaval vuule we ons èège wir 
jong” is passend bij ons. Iedereen is bij ons van harte welkom, van jong tot oud. 
Met dit thema in het achterhoofd wordt er ook weer gebouwd aan een grote 
carnavalswagen. Wat het gaat worden, wacht maar af… Want een feest: dat is 
carnaval! Voor onze vereniging wordt dit het 64e jaar in Waalwijk/ 
Schoenlapperslaand en we hopen dat er nog veel bij zullen komen. Dit jaar zullen 
wij ook weer traditiegetrouw de 3 dubbel vergulde Tekswipper uitreiken. Dit zal 
plaatsvinden op zondag 23-02-2020 om 21.11 uur bij Kluis8.  

Namens onze vereniging wensen wij alle Schoenlappers en Schoenlapper-
innekes een goed en gezellig carnavalsfeest toe. Geniet ervan en maak het 
samen wederom tot een geslaagd feest!

CV De Tekstwippers
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CV De Dronkenlappers

Groet, Aron Molenschot
CV De Dronkenlappers.

In 2011 opende Jay's biercafe in Waalwijk zijn deuren, al snel bleek dit een 
stamkroeg te worden van een aantal vaste gasten welke zich verenigde 
onder de naam 'De Zuipschuiten'. Zij lieten onder deze noemer veel van zich 
horen (soms iets te luid) op tal van activiteiten in Waalwijk en omstreken. 7 
mooie jaren brachten bij Jay's biercafe muzikale gemoedelijkheid, veel 
dronkenmanspraat, een traan en een veel gelach. Dit alles resulteerde in een 
uiteindelijk zeer hechte vriendengroep welke na sluiting van de stamkroeg 
zelfs sterker blijkt te zijn als voorheen. Met nieuw aangemeten naam 'De 
Dronkenlappers' zoekende naar een nieuw onderkomen en tweede thuis was 
het bij Stadsbrouwerij Sint Crispijn ruim twee jaar geleden een warm 
welkom aan de bar. Hier horen 'De Dronkenlappers' dan inmiddels ook bij het 
vaste interieur. Na vorig jaar warm te zijn gedraaid tijdens Carnaval in 
Schoenlapperslaand was het besluit snel gemaakt om een 
carnavalsvereniging op te starten, CV De Dronkenlappers is geboren! Met 
het idee om Schoenlapperslaand beter op te kaart te zetten houden 
verschillende leden van de carnavalsvereniging zich ook bezig met 
activiteiten binnen CCV Schoenlapperslaand. We zijn trots dat we 
Stadsbrouwerij Sint Crispijn hebben gevonden als residentie en ook hún 
tijdens het carnavalsweekend de rood-geel-blauwe driekleur gaan dragen. 
Op zaterdagmiddag zal Het Grote Dronkenlappersbal plaatsvinden bij 
Stadsbrouwerij Sint Crispijn waar iedereen, jong en oud, welkom is! Alleen 
déze middag zal de dorst gelest kunnen worden met authentieke 
'Dronkenlapper', rechtstreeks uit de tap! ook Prins Arjan en zijn gevolg heeft 
toegezegd van de partij te zijn en een dansje te wagen op de carnavaleske 
tonen van DJ-duo 'De Dronkenklappers', tot dan!

De Dronkenlappers

Beste carnavallers,
Carnaval 2020 staat voor de deur en zoals bij veel verenigingen tellen ook wij 
weer af. Met 11-11 werd het startschot voor het nieuwe seizoen gegeven en via 
de Prinsentref zijn we zo rond de feestdagen even in wat rustiger vaarwater 
terecht gekomen. Zoals inmiddels bekend is, zwaait Prins Arjan de komende tijd 
de scepter weer en heeft hij zijn raad weer compleet. De diverse 
carnavalsactiviteiten die her en der georganiseerd worden zullen daarna weer 
een aanslag plegen op lijf en leden. Maar gelukkig krijgen even tijd om op adem 
te komen want ook bij ons begint het te piepen en te kraken. Vooral met bukken 
en bij het opstaan. Toen het motto "Mee carnaval vuule we ons eige wir jong” 
werd onthult had ik gelijk zoiets van: Wij voelen ons op de morgen van 
aswoensdag alles behalve jong. Het lijf moet dan zo gezegd nodig in de revisie 
want de handen trillen, de tanden jeuken en de tong slaapt. Maar zover is het nog 
niet. Het feest moet nog beginnen en voor velen van ons is dat in ieder geval op 
vrijdagavond. De uitreiking van d'n Bollikker. Sommige Bollikkers hebben er dan 
al wel een dagtaak op zitten want die hebben die dag scholen weer bezocht. 
Machtig mooi. Dus op vrijdag begint het spektakel. Cafe Mart Brok gooit dan zijn 
deuren open en we hopen dat jullie er allemaal zijn. En zo freewheelen we zoals 
ieder jaar weer door de carnaval heen. Daarna is het uitpuffen en kunnen we 
hopelijk terug kijken op een geweldig feest.

CV De BollikkersCV De Bollikkers

Sint Crispijn
Een maandje na ons tweejarig bestaan barst ook bij ons het carnaval los. 
Waar wij voorheen zelf met veel plezier op verschillende plaatsen ons 
behoorlijk laafde aan het carnavalsgeweld in Schoenlapperslaand, mogen wij 
dit jaar achter de bar in plaats van er op! Op zaterdag en zondagmiddag vind 
je bij Sint Crispijn een oergezellig carnaval, met nieuwe en oude 
carnavalskrakers. Gezelligheid voor de hele familie. Daarbij zijn wij ook nog 
residentie van CV de Dronkenlappers geworden. Een CV die zijn naam zeker 
eer aan doet maar tegelijkertijd ook voor anderen prima feest kunnen 
bouwen. En dat zullen ze doen, op de zaterdagmiddag vindt bij ons het 
Dronkenlappersbal plaats, kaartjes niet nodig, gewoon met een blij hoofd en 
goed in de kledij binnenstappen. 

Niet alleen de Dronkenlappers weten Sint Crispijn goed te vinden ook de 
Prins en zijn gevolg heeft al in vol ornaat bij ons binnen gestaan, voor en 
achter de bar én in de brouwerij. Ze hebben dit jaar de groepsfoto en alle 
ledenfoto’s van de raad bij ons geschoten, erg leuk. 

Buiten het veel geschonken pils, kun je bij brouwerij Sint Crispijn ook tijdens 
carnaval een speciaalbiertje drinken. Wij hebben 9 eigen gebrouwen Sint 
Crispijn bieren op tap, en vaak ook nog het een en ander op fles. Binnenkort 
wordt de bar met twee extra kranen uitgebreid én komt er meer op fles 
beschikbaar. Wij zijn druk bezig om het assortiment uit te breiden en blijven 
verbeteren in de bieren die wij produceren. 

Voor nu een heel warm ALAAF, wij zien jullie graag met carnaval in 
Schoenlapperslaand en check Facebook of onze website voor alle andere 
events van Sint Crispijn. 

Annemieke Legerstee namens Sint Crispijn



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

BORIS
ELECTRONICS B.V.

Al meer dan 30 jaar een begrip!Al meer dan 30 jaar een begrip!Al meer dan 30 jaar een begrip!

Loeffstraat 36 Waalwijk • 0416 343 124 • boris.nl

VOOR ALLE ELEKTRONICA ONDERDELEN , 
AUDIO-VIDEO REPARATIES 

DISCO APPARATUUR

GEOPEND: MA - ZA 13.00 T/M 17.00 (in mei-juni-juli-augustus 09.00-13.00 uur)
MAANDAG MET CARNAVAL GESLOTEN

VOOR DE BESTE APPARATUUR

IS BORIS NIET TE DUUR 
ALLAAAAF 
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Carnaval in Schoenlapperslaand
Meej carnaval vuule we 

ons èège wir jong

Stadsprins Arjan 
Stadsprins Arjan 
Stadsprins Arjan 

De Raad van 
De Raad van 

Schoenlapperslaand
SchoenlapperslaandDe Raad van 

Schoenlapperslaand

Jeugdraad van Schoenlapperslaand Jeugdraad van Schoenlapperslaand Jeugdraad van Schoenlapperslaand 

Wil jij meer weten of aanmelden? Stuur dan een mail naar secretariaat@schoenlapperslaand.nl

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van de activiteiten, waarbij de 
jeugdraad aanwezig is, kunt u ons altijd volgen op onze Facebook pagina: 
Jeugdraad Schoenlapperslaand 2019

Wij wensen namens jeugdprins, Milan dun 1ste , adjudant Jochem, Narrin Elise, de 
dansmariekes en de raad van 11, iedereen een fijne carnaval en veel dansplezier.

Op zaterdag 11 Januari 2020 werd om 11 over 3 in Muziekcentrum De Mads de jeugdprins en zijn gevolg van Schoenlappersland bekend gemaakt. Maar 
dit jaar ging het niet zoals alle anderen jaren. Dit jaar werd de presentatie in trant  van het motto van schoenlapperslaand . Waarna alle jeugdraadleden 
met een foto voorstelling werden gepresenteerd van oud naar jong, wat met “Meej Carnaval vulle we ons eege wir jong”. Tijdens deze mooie presentatie 
kwamen de kinderen een voor een op het podium te staan, te beginnen met de bekend making van de prins of prinses van schoenlapperslaand. Dit jaar 
heeft Schoenlapperslaand een Jeugdprins genaamd, Milan Oomes, die geïnstalleerd werd met zijn adjudant, Jochem Frieman, de maffe narrin, Elise 
van Oorschot door onze grote prins ,Arjan Brok, en zijn adjudant Marco.

Jeugdprins Milan dun 1ste heeft samen met zijn adjudant Jochem, de Jeugdraad van 
2020 geïnstalleerd.

Dit jaar bestaat de geïnstalleerde jeugdraad van 2020 uit de volgende raadsleden: 
Kaylee, Jaycee-lyn, Finnian, Kayleigh, Lotte, Britt, Mandy, Melissa, Luana, Melissa, 
Guido

Dit jaar mogen wij ook met trots ook 2 leuke dansmariekes presenteren:
Noami,  Elise

De installatie van de jeugdraad werd druk bezocht, zoals vorig jaar waren ook De 
Keile Kids uit Rotterdam met prins Beau dun 1ste en pages Romy en Sanne, junior 
senator Kimberly en nar Giovanni weer aanwezig om een feestje te bouwen.

Jeugdprins Milan dun 1ste
Jeugdprins Milan dun 1ste
Jeugdprins Milan dun 1ste
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Beste Schoenlappers en Schoenlapperinnen,
Als deze krant weer op jullie deurmat valt, dan weten 
jullie het al: het is weer bijna carnaval. Tijd voor de 
meeste mensen om het kieltje uit de kast te halen, het 
nieuwe jaarembleem van Schoenlapperslaand erop te 
naaien en de vlag van Schoenlapperslaand buiten te 
hangen.

Dit jaar is het motto “Meej carnaval vuule we ons èège 
wir jong”. Dat doet mij terugdenken aan de tijd dat ik 
jonger was en aan waar wij toen carnaval vierden. ’s 
Middags naar Ko de Nijs oftewel de Gecroonde Leersse 
en ’s avond naar de Pub. Plaatsen waar veel jeugd 
samenkwam en er gehost werd op de bekende 
carnavalskrakers, maar ook op liedjes als (I Can’t Get 
No) Satisfaction en If I Had Words. Helaas bestaan 
deze cafés niet meer, wat vooral voor de jeugd een 
gemis was. Ja, tijden veranderen, maar het 
carnavalsfeest is gelukkig gebleven en wordt volop 
gevierd in Schoenlapperslaand. Niet alleen in de 
kroegen, maar ook in de verpleeghuizen en op de 
basisscholen, want jong geleerd is oud gedaan. Ook 
dit jaar heb ik de eer om Prins van Schoenlapperslaand 
te zijn en samen met adjudant Marco, de Raad van Elf 
en politieagent Peer dun Turfsteker, zullen wij de 
gehele carnaval (die voor ons al op vrijdagochtend 
begint) op pad zijn om de diverse feesten en vieringen 
bij te wonen. 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. Als het in 
ons programma past, dan zullen wij zeker van de partij 
zijn. Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten bij de 
kerkviering, langs de kant van de weg bij de optocht of 
op een ander moment en wens iedereen een fijne 
carnaval toe. 

Allaaaaaffff! 
Prins Arjan van Schoenlapperslaand 
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JAAR ZONDAG MAANDAG DINSDAG  

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

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 7 maart bij café de Burgemeester. Burg. 
van de Klokkenlaan 37 te Waalwijk. Aanvang 20.33 Toegang 
GRATIS.

22
jaar

De MadsDe MadsDe Mads

Om ons heen zie je niet alleen wat we doen maar ook wie er 
hier thuis is met carnaval. We zijn de residentie van de 
jeugdcommissie en de jeugdraad. Ook resideren CV de Jokers 
en CC de Vastlopers bij De Mads! Omdat Prins Arjan ook lid is 
van CV de jokers is het ook de uitvalsbasis van de grote raad 
van Schoenlapperslaand.

We zien je graag bij De Mads, nu en in de toekomst! Alaaf!

De Mads gevestigd aan de Grotestraat 407 bestaat dit jaar 22 
jaar. 22 = 2 X 11 en dat geeft in Schoenlapperslaand met 
carnaval een extra glans aan dit prachtige familiebedrijf. 

Dit betekent na 22 jaar niet dat men stil blijft zitten. Je zou 
misschien kunnen denken met al die hekken in de nabije 
omgeving dat de hele straat wordt gerenoveerd maar De Mads 
slaat dat feestje gedeeltelijk over. Afgelopen jaren is er 
namelijk flink geïnvesteerd in vernieuwing richting de 
toekomst en ook om te kunnen voldoen aan de eisen van deze 
tijd aan de Grotestraat 407.

Bij de Mads kun je alle muzikale paden bewandelen. Er is een 
veelzijdige, ultramoderne studio die zowel voor de 
professionele muzikant als de hobbymuzikant ruimte biedt. 
Ook kun je er repeteren. De Mads beschikt naast de studio 
over drie moderne, volledig ingerichte repetitieruimtes. De 
ruimtes voldoen aan alle strenge normen en zijn 
geklimatiseerd waardoor het ook comfortabel repeteren is. 
Repeteren bij De Mads is niet alleen prettig door de goede 
voorzieningen in de repetitieruimtes, het muziekcafé maakt 
repeteren ook gezellig. In de pauze of na afloop is er volop 
ruimte om contacten te leggen met andere muzikanten. 
Lekker discussiëren over Am7 of C.

Over het MuziekCafé gesproken, dat is een gezellig café, 
ingericht als bruin café en voor iedereen toegankelijk. Op de 
achtergrond is meestal Rock of Blues te horen. Vele 
muzikanten nuttigen een drankje tijdens een pauze in de 
repetitie of na het volgen van muziekles. Op het podium in het 
muziekcafé wordt regelmatig wat georganiseerd, zoals 
jamsessies, clinics, demonstraties en try-outs. Bands die zich 
hiervoor op willen geven zijn van harte welkom. Wij staan 
open voor alle soorten muziek van covers tot eigen werk, van 
country tot hardrock en alles wat daar tussen zit.

Denk aan innovatie, er zijn zonnepanelen gekomen en de zaak 
is voorzien van ledverlichting. Voor het milieubewuste stuk is 
het autopark vernieuwd en is gekozen voor energiezuinigere 
oplossingen. Op weg naar de 33 jaar kunnen we wel stellen!
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Carnavalsviering in de St.Jan
Ook dit jaar wordt er op carnavalszaterdag, een Carnavalsviering gehouden in 
de Sint Jan de Doper, de centrumkerk van Schoenlapperslaand. Deze dienst 
geleid door pastoor J. Verbraeken. begint om 12.00 uur en is de start van het 
carnaval in Schoenlapperslaand. Ook zijn er muzikale bijdrages, o.a. van 
Blaaskapel “De Bollikkers”.

Deze viering is uiteraard niet alleen voor de carnavalsvierders toegankelijk maar 
voor iedereen die aan deze viering deel wil nemen. 

Het bestuur van CCV Schoenlapperslaand nodigt u allen dan ook van harte uit 
om deze viering bij te wonen.

Alaaf

Feest, als je bij de 
Bourgondiërs bent geweest!

An ut motto zal het niet liggu, waant  cv de Bourgondiërs vuult zun eige 
iedur jaor meej carnaval jong.

Maar even zonder gekheid, cv de Bourgondiërs is aan het verjongen met 
een nieuw lid. Dit jaar is  Laura bij de vereniging gekomen zodat we weer op 
volle sterkte paraat staan op nummers als: de pinguïn-dans en de 
brandweerman. Of ze met Niels en Dennis mee doen met “shirt uit en 
zwaaien” gaan we aankomend carnaval zien.

Dit jaar is het voor ons het hele jaar feest want dit jaar bestaat onze 
residentie ’t Bourgondisch Hof 40 jaar! Over jong gesproken….. Je leest 
hierover op een andere pagina in deze krant, tenminste, als dat allemaal op 
een pagina gaat passen. Ik denk dat onze Gjalt er wel 40 over kan schrijven.
Het programma is bekend en we gaan er weer ’n paar mooie en feestelijke 
dagen van maken. In ieder geval, komt allen maandag de 24e naar ons 
Bourgondische snertbal met uitreiking van de Bourgondiër en je raad het 
natuurlijk al: gratis snert! 

Dan rest alleen nog maar: HIEPERDEPIEP HOERA: 40 jaar feest!!! Wij 
zetten hem alvast in, bij onze residentie en de rest van de horecazaken in 
Schoenlapperslaand!

Cv de Bourgondiërs 
Daar moet op gedronken worden HIE HA HO, daar moet op gedronken 
worden…

CV Zool zijn we nog wakker?
Als we terugkijken naar carnaval 2019 kunnen we alleen maar concluderen dat 
ons eerste carnavalsjaar zeer succesvol was. Het hoogtepunt was dan ook de 
eerste editie van CV Zool Ghets Loss met ruim 300 bezoekers die onder het genot 
van een heerlijke koud biertje het zeer naar hun zin hadden!

Natuurlijk hebben we niet stilgezeten tijdens de zomerstop en zijn de 
voorbereidingen voor carnaval 2020 al in volle gang. Onze wagen is weer van stal 
en de bouwploeg is druk in de weer om de wagen op te frissen, onze ‘crea Bea’s’ 
hebben al flinke vorderingen gemaakt met betrekking tot de decoratie. De 
wagen is te bewonderen tijdens de optochten in Haaren, Loon op Zand en in ons 
eigen Schoenlapperslaand ook tijdens het feest en rondom de rituele verbrand 
van Okké.

Dit jaar is het verplaatst naar de binnenstad van Schoenlapperslaand in 
samenwerking met Kluis 8 gaan we direct na de optocht van start, rond de klok 
van 15:00 uur. Het is een feest voor jong en oud, voor iedere carnavalsliefhebber. 
Er zullen tijdens het feest verschillende feest-dj’s draaien vanaf de wagen. 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom CV Zool en het 
Carnavalsfeest op zondag? Like & volg onze Facebookpagina!

CV De Bourgondiërs

Wist u dat?

Vliegende keep
Zonder iemand te kort te doen hebben we toch nog een kleine 
prijsvraag rondom 1 persoon.

Waar ging deze knappe carnavalsvierder op af en hoe heet hij?

Hints
Iets met geld tellen, op weg met de fruitschalen naar al die adressen? 
Verhalen over Schoenlapperslaand vertellen aan de ouderen in 
Antoniushof? Iets voorbereiden met de jeugd. Iets met Okkerianen, 
een spoedklus voor het CCV of gewoon iets voor zichzelf?

Voor wie het mooiste antwoord kan geven (hoeft voor ons niet te 
kloppen) en zich aanmeld op de nieuwsbrief op:
www.schoenlapperslaand.nl hebben we een leuke attentie. 
Stuur je reactie naar secretariaat@Schoenlapperslaand.nl

Prijsvraag

www.dolmans.com

De officiële Schoenlapperslaand De officiële Schoenlapperslaand 
merchandise met logo is te merchandise met logo is te 

koop via onze website:koop via onze website:

De officiële Schoenlapperslaand 
merchandise met logo is te 

koop via onze website:

www.schoenlapperslaand.nlwww.schoenlapperslaand.nlwww.schoenlapperslaand.nl

Onze website
is vernieuwd

neem snel een kijkje

Het CCV naast een bestuur en commissies nu ook ministeries heeft?

We vanuit de ministeries de commissies en het bestuur 
ondersteunen?

Als je op één of andere manier een centrale bijdrage wil leveren aan 
dit leuke feestje je bij de commissies en bij de ministeries van Media, 
Evenementen, Jeugd of Algemeen welkom bent?

Deze krant nu ook zo dik is omdat er veel mensen wat te vertellen 
hebben maar we nu ook tijd en mensen hebben om het voor ze op te 
schrijven?

Wij uitsluitend de speciale carnavalsartikelen met Schoenlapperslaand 
logo te koop hebben in de webshop waar je ook het Centrale carnaval 
financieel mee ondersteunt!

Des te meer we hier van verkopen des te meer we kunnen 
organiseren! 

Wist u dit ook?
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Het is ook 2020 weer bal bij 
Café  ‘De Burgemeester’ met Carnaval!

Café ‘De Burgemeester’ aan de Burg. van der Klokkenlaan 37 in Schoenlapperlaand (Waalwijk) 
heeft een rijke historie voor wat betreft carnaval. In de loop der jaren is het café weliswaar van 
eigenaren en naam veranderd - respectievelijk: Café ‘De tijd’, ‘De Zoete Inval, ‘Iets Anders’, ‘De 
Buurman’ en ‘De Schuur’ – maar Carnaval vieren is er altijd bij geweest aan de Burg. van der 
Klokkenlaan 37. Uiteraard is dit ook bij José en Dave Rombouts, de huidige eigenaren niet anders.  

Eind 2018 hebben zij het café overgenomen en het café weten om te bouwen tot een van de 
gezelligste cafés van Waalwijk. Naast een gezellig buurtcafé is er ook een zaal voor feesten, 
partijen en borrels. En met enige regelmatig vanuit de eigenaren georganiseerde muzikale 
evenementen. Natuurlijk staat op de evenementenkalender ook standaard de Carnaval. Deze 
traditie wordt naast de bandjes op het bordes onverminderd voortgezet. Al geruime tijd zijn zij 
dan ook al weer bezig met de voorbereidingen en ligt alles op schema om tijdig met het feest der 
feesten te beginnen.
 
De vrijdag wordt er traditiegetrouw afgetrapt met het Leraren Bal wat lekker doorloopt naar de 
avond met ‘Het feest kan beginnen…’. De zaterdag staat bekend als de Zotte Zaterdag en de 
zondagmiddag is traditiegetrouw voor de kinderen. Na de optocht loopt het café weer lekker vol, 
en terwijl de kinderen in de zaal lekker staan de hossen, kunnen de papa’s en de mama’s bij de bar 
hun dorst lessen. De maandag is echt een dag voor de verenigingen uit Schoenlapperslaand die 
hun activiteiten in het café hebben. Op maandagmorgen wordt er al vroeg afgetrapt en begint om 
11.00 uur het traditionele Frühshoppen met C.V. Van Alles Anders die café ‘De Burgemeester’ als residentie hebben en ’s avonds is druk bezochte ‘Kleintje Pils Bal’ 
georganiseerd door C.V. Kleintje Pils. De dinsdag is voor de echte volhouders tot en met ‘Op de sokken naar Okke’. 

Wederom zal Carnaval 2020 weer de boeken in gaan als een onvergetelijk feest als ze bij Café ‘de Burgemeester’ bent geweest. 

Alaaf en tot ziens bij café “De Burgemeester”,
José en Dave Rombouts

Carnaval 2020 “ ’Meej carnaval vuule we ons 
èège wir jong” ook bij C.V. Van Alles Anders.

Wat gaat de tijd toch snel, al weer een jaar voorbij. Als wij kijken naar het motto zou je kunnen denken dat we ons al oud voelen en alleen met carnaval ons weer 
jong voelen.  Gelukkig is dat niet het geval. Onze vereniging heeft leden in alle leeftijden. Door deze mengelmoes voelen we ons allemaal jong, en niet alleen met 
de carnaval. Tegen de tijd dat jullie deze krant lezen is er al weer menig feestje gevierd. Als eerste de installatie van onze stadsprins Arjan, Adjudant Marco  en zijn 
gevolg op 09-11-2019. Wij wensen hen heel veel succes en plezier toe. Verder is het prinsentreffen weer geweest. Op 23-11-2019 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. Leuk nieuw item, waarvan wij hopen dat dit in de toekomst een vervolg krijgt is de groepsfoto van alle aanwezige prinsen van weleer. Verder 
hebben wij nog een sportieve uitdaging aan te gaan. Op 05-03-2019 heeft onze vereniging de derde plaats behaald bij het “Groot Schoenlapperiaans Bowlingbal”. 
Na een tweede plaats in 2018 en de eerste plaats in 2017 hebben we begin januari van dit jaar maar een extra trainingsmiddag ingelast om het niveau weer te 
verhogen. 

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 verdienstelijk heeft gemaakt voor ons Schoenlapperiaans  Carnaval. De andere 
uitverkorene waren:

We laten natuurlijk nog even in het midden wie dit jaar de gelukkige is want de uitreiking moet nog plaatsvinden. Het moet natuurlijk wel een verrassing blijven 

voor de uitverkorene. De uitreiking zal zijn tijdens het Fruhshoppen op maandag 04-02-2020 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 gezamenlijk een geweldig carnaval te vieren.

2007 René van Boxtel
2008 Cees en Marie-Louise Mol

2009 Ad Marijnissen
2010 Dubbel Fist

2011 Resy van Amstel
2012 Arnold van der Heijden

2013 AUDIO & CO
2014 Dennis van Scheppingen

2015 Mandy en Chris van Delft
2016 Marit van der  Heijden
2017 Han van Oosterhout
2018 Jeroen van den Berg

2019 blaaskapel De Bollikkers
2020??????????

CV Kleintje Pils is klaar voor 5 doldwaze dagen! 
Onze kielen hangen klaar aan de kast, de Kleintje Pils voor Grote Daden trofee is gegraveerd, de oorkonde 
geschreven en de bowlingballen zijn gepoetst. Wij zijn klaar voor 5 dagen lol en plezier, overal in 
Schoenlapperslaand. Dat houdt ons jong!

Met carnavaleske groet,
CV Kleintje Pils

Facebook.com/CVKleintjePils

Kleintje Pils

CV Van Alles Anders

Groot Kleintje Pils Bal
maandagavond 24 februari, 

Café De Burgemeester

Groot Schoenlapperiaans 
Bowlingbal, 

dinsdagmiddag 25 februari

Doldwaze oranje-blauwe dagen!



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

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

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

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

www.gall.nl

ELKE ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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Cornu Copiae 70 jaar

Wil je muziek leren spelen en/of bespeel je reeds een instrument kom dat gerust 
eens langs bij onze vereniging. www.ccwaalwijk.nl

Verder wensen wij iedereen een fijne carnaval en wellicht mogen wij u begroeten 
tijdens de optocht door schoenlapperslaand of in ons clubgebouw aan de 
Olympiaweg 16 Waalwijk.

Dit jaar zal Cornu Copiae Waalwijk wederom deelnemen aan de 
carnavalsoptocht in Schoenlapperslaand. Het is een bijzonder jaar voor de 
Marchingband, de vereniging bestaat dit jaar 70 jaar en daar gaan ze regelmatig 
aandacht aan besteden. De carnavalsoptocht is het eerste moment die de 
Marchingband aangrijpt om aandacht te besteden aan dit jubileum, komt alle 
kijken en wordt deelgenoot van de aftrap van het jubileumjaar!

CV De BollikkersCornu Copiae

Cornu Copiae 70 jaar

Vriendinnen, al ruim 25 jaar, door dik en dun. Wat, 5 jaar geleden, begon als 
een grap is uitgegroeid tot een bijzondere “hobby”. Twee doldwaze dames 
die zorgen voor muziek en amusement met een knipoog. Met een gezellig en 
breed repertoire. Schrijven ook eigen teksten op bestaande nummers. 

Ook de ukelele wordt hierbij regelmatig bespeeld. Geen enkele doelgroep is 
ons te dol. Wij stemmen ons repertoire af op uw wensen. Of het nu gaat om 
een bruiloft, een opening, een buurtfeest, verjaardag, vrijgezellenfeest, 
carnaval of zomaar een feest. Het is pas een geslaagd feest als de Dorellies 
zijn geweest!

Wij zijn Door en El.  

In uw handen heeft u weer een nieuwe editie van de schoenlapper, Dat betekend 
carnaval 2020 is in aan tocht JA ZEKER. In ons eigen Wollukse 
Schoenlapperslaand hebben we ook weer wat activiteiten gehad. de installatie 
van de raad van 11, Prinsentref en niet te vergeten Heeeeeel belangrijk de jeugd 
heeft de toekomst, de installatie van de Jeugdraad. Ik zelf ben eigenlijk ook al 
een hele tijd bezig voor carnaval mijn nieuwste carnavals kraker is uit met als 
titel, HEY KASTELEIN ( KUNNEN WIJ NOG WAT BESTELLEN ) Die gelukkig weer 
goed gedraaid en ontvangen word. 

Ze zeggen het is een 
beetje een Deurzakkers 
sound  een  moo i e r  
compliment kan ik niet 
krijgen. Ik ben begonnen 
met het liedje afgelopen 
zomer  vakant i e  i n  
Mallorca binnen onder de 
airco, want het was 
buiten zo heet dat ik naar 
binnen ben gegaan om te 
gaan schrijven. 

Mijn vriendin en haar 
dochter zeiden tegen mij 
wat zit jij nou te doen, ik 
zei ik werk aan een nieuw 
carnavals liedje, die 
zul len wel gedacht 
hebben die heeft een 
zonnesteek op gelopen 
hahaha. De Tekst en 
Muziek van het liedje heb ik zoals altijd weer zelf geschreven dat blijft toch het 
mooiste wat er is. 

Het arrangement is gemaakt door mijn producer Randy Watzeels, in zijn studio in 
Rijsbergen heb ik het nummer ook weer opgenomen, ook weer met mijn vriendin 
in het ambiance koor. Het is altijd weer moeilijk om een op volger te maken zeker 
op mijn hit van vorig jaar, GIENEKE LOOG. Carnaval 2019 is voor mij een 
onvergetelijke mooie periode geweest ik ben op veel plaatsen geweest en veel 
Radio studio’s en TV studio’s van binnen gezien samen met mijn vriendin Sylvia 
en met nog wat aanhang.

En ik had een hit in heel Nederland maar ook in Oostenrijk in de (Apres) ski 
gebieden werd het nummer gedraaid en wat helemaal mooi is zelfs op curaçao in 
de Nederlandse kroegen daar kwam de clip veel voorbij dat hoorde ik van mijn 
neef die daar een tijd gewerkt heeft. Ook ik heb er al wat optredens bij liedjes 
festijnen op zitten allemaal buiten Waalwijk. maar met carnaval komen we 
elkaar zeker tegen in ons eigen schoenlapperslaand.
Ik wens iedereen een heel mooi en leutig carnaval toe . 

We worden allemaal ouder maar!!!!

Een carnavals Groet van Edwin de Jong.

Edwin de Jong     
Hey Kastelein

MEEJ CARNAVAL VUULE WE ONS EEGE WIR JONG

CV De BollikkersDe Dorellies



Waalwijk
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Meej carnaval vuulen we “De Huppele Pub” 
oos éége wir jong.

Meej wa omzwervingen zén we nu “eigenlijk” dakloos mar omda wij zo’n 
vurbeeldig clubke zén meuge wij nouw vúrt vurgaadere bij de Molenvliet. 
Nouw zaagen wij dat ut beginkot wir te koop staoj dus wie wit in de toekomst 
as dun een of ten aander er wir iets meej alkohool gaaj beginne da wij dan wir 
un officieel dak bove oos Hooft hebbe.

Dun zaterdag en zondag avond hebbe we wel un vaast honk dan hebbe zelfs 
un lux kot op wiele en meej un privé sjauffeurke dé hebbe we dus ok al bíjna 
vierenvéértig joar. Wij hoope dé dan ok nog laang te doen we zén tenslotte 
nog in jong clubke.

 Uit noam van alle leeje, 
Dun vurzitterd van “De Huppele Pub”

Ps. Wij zien jullie dan ok gére zondag meej dun groote optocht laangs de 
kaant stoan.

Ja meej carnaval vuulen we oos éége ammel wir jong vural dun Huppele Pub omda wij nog atíjd naor school gaon meej oos hele clubke. Wij zén dan ook nog in 
heul jonge club zén ammel nog mar zo rond de zes (tig) en deus joar mügde gullie un kijkske nemen in oos klaske en dan zulde gullie zien hoe modern wij 
onderricht krijge in wollukse  les en schoenlapperiaanse geschiedenis. En dé publiek aon de kaant maag gewoon meedoen zoda ok die er nog ees wa van 
opSTEKEN.Dé houd natuurlijk wél in da ze ok overheurd  goan worre uiteraard dur oose LEERkracht. Dus interarshief of zoiets, in ieder geval dé ze meej motte 
doen al die meese aon de kaant van dun groote schoenlapperiaanse 
ooptocht.

Zoas gezeejt zén wij nog un jong clubke waant in tweeduzendéénetwintig 
bestoan wij pas 44 joar. Wij zén dan ok begonnen toen Henk Walda ✝ nog in 
de putstroat un café hád vur dat ie dun bowling begon dus, woar nou zunne 
zeun nouw dun baas is.

CV Huppele Pub

Jeroen en Lous v.d. Berg

Tja Lous, ook al heb je er een 
heke l  aan om op de 
voorgrond te treden, je staat 
nu toch maar mooi in de 
krant. Namens de redactie 
wensen we jou en Jeroen een 
hele mooie carnaval 2020!  

Al jaren zijn Jeroen en Lous van de Berg bekende gezichten binnen het 
carnavalsgebeuren in Waalwijk. Zeker  Jeroen , die al een aantal jaren de Okke 
heeft gemaakt. Hiervoor heeft Jeroen al een aantal prijzen voor gekregen, met 
als hoogtepunt vorige jaar Dun Okke! Ja, die Jeroen is een creatieve 
duizendpoot. Naast creaties voor carnaval bedenkt en maakt hij ook heel veel 
andere dingen, van glas in lood-ramen tot kerstdecoraties en ook hele mooie 
portretten in klei geboetseerd.

Alweer 33 jaar geleden kwamen Lous en Jeroen elkaar tegen tijdens 
Nieuwjaarsnacht in ’t Karrewiel. Ze raakten aan de praat en het klikte. 
En zo werd ook Lous lid van de Karrekieltjes, waar Jeroen al lid van was sinds de 
oprichting. En ook al 33 jaar is Lous erg actief met haar eigen creatieve uitingen; 
ze kan uitstekend overweg met haar naaimachine. Als iemand bedenkt wat er 
gemaakt moet worden, dan kan Lous dat wel maken! (En niet alleen voor de 
carnavalsoptocht).

Elk jaar als er iets gemaakt moet worden voor de optocht, is Lous present. 
Meedenken hoe we het 
moeten maken, bedenken 
waar we stof en andere mate-
rialen gaan halen; in 33 jaar 
is er al heel wat stof en garen 
doorheen gegaan!

Vorig jaar, toen we niet zoveel 
te maken hadden aan 
kleding, verraste ze nog een 
van onze leden met 2 giletjes 
voor de kinderen.

Carnaval 2020 

Alle informatie over deze feestmiddag is terug te vinden in ons infoboekje, 
van februari 2020. Wij wensen niet alleen onze leden een fijn 
Carnavalsfeest, maar ook al diegene die dit jaar hun dagelijkse pak 
verruilen voor het carnavalskloffie. Veel leut, plezier en ongein. 
Vanzelfsprekend wordt dit dus een spetterend carnavalsfeest voor de 
senioren van KBO Waalwijk.  Bent u nog niet als lid bij onze KBO 
vereniging aangesloten, wordt dan lid. Misschien is het nog niet bij 
iedereen bekend, maar dit jaar bestaat KBO Waalwijk 70 jaar. We hebben 
in januari al een bezoek gehad van René Bastiaanse, bekend van het TV 
programma De Wandeling. Maar er staan dit jaar nog meer festiviteiten 
op het programma. 

Het spreekt vanzelf, dat onze activiteitencommissie al druk bezig is om 
ook dit jaar weer een aantrekkelijk Carnavalsprogramma voor te 
schotelen. We gaan er dit jaar dat ook iets voortreffelijks van maken. 
Want traditiegetrouw organiseert uw KBO Waalwijk (weer) een 
spetterende Carnavalsmiddag op vrijdagmiddag 21 februari 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 
senioren-leden. En niet te vergeten; ook Prins Carnaval met zijn gevolg 
zal ons feest extra luister komen bijzetten. 

Denk hierbij aan; Lenteviering – Korenmiddag – Kunst en Kitsch – Busreis 
– Midzomerfeest – Spellen middag – Grote Jubileumviering – Bingo – 
Filmmiddag – Kerstviering – Diverse wandelingen – Line dance etc. Voor 
25 Euro per jaar kunt u ook deelnemen aan al deze activiteiten. Denk 
hierbij ook 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. U kunt eventueel ook 
een beroep doen op een onafhankelijke cliëntenondersteuner voor een 
eventuele aanvraag in het kader van de WMO en huishoudelijke hulp.
Kortom te veel om op te noemen!!! 

Voor meer informatie kunt u terecht per email: info@kbowaalwijk.nl of 
neem de telefoon en bel het secretariaat nr. 0416-333502 
Allaaf uw KBO-reporter! !

KBO waalwijk



7 dagen per week OPEN
Ook voor groepen het juiste adres!
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Op vrijdagavond is er het 
Oetel-Bal met authentieke” 
Bossche muziekskes” en op 
maandag een écht “Ko de Nijs” 
bal waar DJ Arno Timmermans 
de plaatjés nog écht van Vinyl 
draait vanuit de nieuwe DJ 
Booth midden in de zaak. 
Dinsdag tijdens het “Adrianus 
van Delft Goudmijn Bal” 
nemen we afscheid van Okke 
met volop “goud” voor de 
kinderen! 

Auwverwets Carnaval dus met 
de èchte carnavalmuziek en 
waar de “Beats” zoveel 
mogelijk vermeden worden….

Een van de oudste carnavals-clubs van Waalwijk “CV de Slikkers” resideert al 
jaren in Gastro Café ’t Spykerke, dat zal geen geheim meer zijn. Ook dit jaar 
wordt de Focus nòg meer op het carnaval van weleer gelegd!

Ook de Jokers vuule zich 
weer jong meej carnaval

Auwverwets Carnaval 
in D’n Spyker!

Onze vereniging bestaat uit 5 personen en onze residentie is De Mads. Alleen 
met carnaval kom je onze hesjes niet veel tegen in de kroegen van 
Schoenlapperslaand. De reden hiervan is eenvoudig: drie leden maken deel uit 
van de Raad van Elf en Arjan en Marco zijn de prins en adjudant van 
Schoenlapperslaand. Zo komen we wel overal en doen overal aan mee, maar niet 
als Jokers.

Natuurlijk kijken we nu al uit naar carnaval, want dan vuule we on weer jong.
Wij wensen iedereen een fijne carnaval en we zijn benieuwd of we ons met 
carnaval ’s ochtends ook nog jong vuule.

CV De Jokers

CG Barduwich voelt 
zich altijd jong.
We gaan jullie zien,

veel carnaval plezier.

Met carnavaleske 
groet,

C.G.Barduwich, 
Aad Campfens

Allaaf!

Opbrengst collecte 
carnavalsviering voor 
kinderboerderij  ‘t Erf.
Volgens Melanie van Ooyen (voorzitter van de kinderboerderij) is er in de 
ruim 40 jaar dat de kinderboerderij bestaat nog nooit op zo’n ludieke 
manier een inzameling geweest: een collectie tijdens de carnavalsviering. 
“Uiteraard waren we als bestuur, uitgedost in ons carnavalskostuum met 
Wollukse kleuren, ter misse gegaan. Een beleving die aan de Lachende 
Kerk van Fons Janssen deed denken. Wat een plezier… volgend jaar zijn we 
zeker weer present!”

De kinderboerderij in Waalwijk bestaat al ruim 40 jaar. Ontstaan uit een 
burgerinitiatief om kinderen uit de stad Waalwijk kennis te laten maken 
met boerderijdieren. In de loop der jaren wordt de kinderboerderij van een 
knuffel en kijkboerderij een educatieve ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Was het destijds enkel kijken en rondlopen; nu worden er educatieve 
rondleidingen georganiseerd voor basisscholen, worden er kinderfeestjes 
en koffieochtenden voor dementerende senioren gehouden enz. Het team 
bestaat uit vrijwilligers die de kinderboerderij tot een heerlijke 
ontmoetingsplek maken. Samen met stagiaires en (weekend)vrijwilligers 
waken en bewaken we het mooiste plekje van Waalwijk zodat kinderen van 
alle leeftijden, van alle gezindten, welke kleur of waar je vandaan komt: Je 
nooit te laat komt bij kinderboerderij ’t Erf in Waalwijk

In de winter van 2016/2017 is de behoorlijk gedateerde boerderij enorm 
verbouwd en aangebouwd: nieuwe stallen, nieuw dak, meer licht en 
verwarming. Een verademing. Er is een nieuwe weg ingeslagen. Primair 
wordt ingezet op educatie, duurzaamheid, veiligheid en dierenwelzijn. Niet 
alleen het educatieve programma wordt uitgebreid maar ook het 
ontdekspelen. Een veilig groot speeltoestel is er al maar nu is men bezig 
met een ontdek-speel-werkhoek voor het jonge kind (tot 6 jaar). Daar is 
veel geld voor nodig. De collecte van de carnavalsviering zullen we 
besteden aan educatieve toestellen die bij deze hoek die worden geplaatst. 
De opbrengst van de collecte was € 394,03. Op zaterdag 13-04-2019 is 
door Resy van Amstel, namens de C.C.V. Schoenlapperslaand en R.K. 
Parochie St. Jan de Doper,  symbolisch de cheque overhandigd aan Melanie 
van Ooyen, voorzitter van kinderboerderij ’t Erf. Het bedrag was al eerder 
aan de kinderboerderij overgemaakt.

Graag verwelkomen wij jullie op 

Speel je een instrument en ben je enthousiast! Je bent van harte welkom om 
eens te kijken bij een van onze repetities op woensdagavond. Bij interesse, Neem 
gerust contact met ons op.

Wij wensen iedereen alvast leutige dagen deze Carnaval! En zien elkaar graag op 
ons Halve Zoole Bal 2020!

www.dehalvezoole.com  info@dehalvezoole.com 

Beste Schoenlappers en Schoenlapperinnen,

Wij zijn blaaskapel de Halve Zoole, bij velen van jullie wel bekend. Onze 
blaaskapel bestaat nu zo’n 35 jaar en telt momenteel 15 muzikanten. Wij hebben 
leden van het eerste uur, leden die al jaren lid zijn en we hebben afgelopen jaar 
oude bekende en nieuwe gezichten mogen verwelkomen. We spelen eigentijdse 
en gezellige muziek! Met carnaval zijn wij dan ook 5 dagen op pad. Zo spelen wij 
onder anderen in Waalwijk, Made, Tilburg en Breda.

Op zondag avond organiseren wij wederom ons jaarlijkse Halve Zoole Bal. In 
Waalwijk en omstreken is dit inmiddels uitgegroeid tot een waar spektakel. Ook 
dit jaar mogen we vele blaaskapellen verwelkomen in café Molenvliet. Tevens 
wordt de onderscheiding; Grootste Halve Zool uitgereikt. Deze onderscheiding 
gaat naar iemand die veel voor onze kapel betekend, actief is bij onze club, maar 
geen lid is van de kapel. Het beloofd dit jaar weer een groot feest te worden wat je 
zeker niet mag missen. 

Zondag 23 februari 2020 vanaf 19.30 uur in Café Molenvliet.

De Halve Zoole
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De Leukste feestwinkel 
nu ook in Waalwijk!

Of het nu voor een Foute Party, de Toppers, Dance Event, Oktoberfest of 
Halloween is, hier vind je de mooiste outfits en accessoires in alle prijsklassen, 
het hele jaar door!

Themakleding

WAALWIJK - One stop shopping! Dat is het sleutelwoord bij Party Planet.                                                                                                                                                    
Party Planet heeft reeds 11 jaar een zeer ruim gesorteerde feestwinkel in 
Rosmalen en heeft nu de bekende feestwinkel Prettig Gestoord overgenomen. 
Hier vind je nu een zeer grote collectie carnavalskleding en accessoires voor hét 
feest van het jaar in Schoenlapperslaand, Dwergonië, Knotwilgendam, 
Kruikenstad of Oeteldonk. Carnavalspakken en uniform jasjes voor dames, 
heren en kinderen vanaf 6 maanden! Heel veel emblemen, fournituren en 
erekoorden, epauletten, bontmutsen, sjaals, handschoenen en alle overige 
accessoires en applicaties, veelal uit eigen atelier! 
De grootste keus, wel meer dan 400 verschillende emblemen!!

Versiering en Ballondecoratie
Voor verjaardagen en andere feestelijkheden is een grote afdeling met allerlei 
versieringen zoals slingers, ballonnen, vlaggen en banners, kettingen en 
sjerpen, niets is werkelijk te gek! 
Alle denkbare ballondecoraties zoals ballonnenbogen, pilaren en ballon-
boeketten voor iedere gelegenheid, zowel zakelijk als privé. En desgewenst 
bedrukken we de ballon, shirt of cap met jouw naam, kreet of logo! Een 
regelrechte hit is op dit moment de kadoballon, waarbij we een cadeau of geld in 
een mooie ballon stoppen. Dat is echt een welkome binnenkomer op ieder feest!

Verlichte Dansvloer en VideoDiscoshow
Heeft u de versiering in huis maar mist u passende muziek voor uw feest? Reeds 
jarenlang verzorgen de DJ’s en presentatoren van Party Planet door het hele land 
Drive-in Shows, Verlichte Dansvloeren en bovendien ook de VideoDiscoshow, 
waarbij naast muziek ook de bijhorende clips worden gemixt en getoond op 
grote schermen. Dit alles is uit te breiden met te gekke accessoires of 
gepersonaliseerde give aways in het thema van het feest of bedrijfspresentatie.

Zo ziet u maar; Ieder feest begint bij Party Planet, 
Grotestraat 282 Waalwijk en in Rosmalen, Dorpsstraat 117.

Café Bar Mart Brok. 
33 jaar carnaval. 

Dit jaar hebben we onder de kroegbazen een jubilaris want Café-Bar Mart Brok 
begint aan zijn 33ste carnaval. 33 jaar lang. Ik geef het je te doen. Een week 
lang heel het café op zijn kop om 5 dagen even goed te feesten. Want van 
vrijdagavond tot ver na de sluiting op het Raadhuisplein is er altijd wel iets te 
doen. Wordt er geen Bollikker uitgereikt dan is er wel de Leste Slok.

Gepokt en gemazeld als Mart dus is hebben we dit jubileum aangegrepen om 
eens proberen uit te zoeken wat het café Mart Brok nou inhoudt. Nee, het is er 
niet groot. Wel hangt er een gemoedelijke sfeer van een rijk verleden en als de 
muren konden praten dan is dit krantje te klein. De eerste opmerking op de 
vraag om eens te vertellen over het café is dan ook: "Da kunde nie opschrijve. 
Da motte mee maoke.” En dat klopt ook wel een beetje. Vol ijver tapt hij de 
pilsjes. Want dat moet, kritisch als hij is, goed gebeuren. Er wordt door diverse 
teams op 3 banen gedart en Formule 1 is de andere passie. Het is een no 
nonsens café van ons kent ons. Uit alle lagen van Waalwijk komen de klanten. 
Ieder met zijn of haar eigenaardigheden. Maar als je er tussen past voelt het 
als een warm nest. 

De carnaval heeft toch wel een speciaal plekje bij hem want anders houdt je 
dat feest geen 33 jaar vol. Carnavalsverenigingen komen en gaan. De 
Brokkies, De Bluesbrokkies, De Brokskes en nu alweer een jaar of 16-17 de 
Bollikkers hebben er hun thuis gevonden. En excuses als ik verenigingen 
vergeten ben. Je ziet nu gebeuren dat de kinderen van oud leden van die 
verenigingen nu toch ook weer de weg naar het café weten te vinden. Een 
teken dat het er goed is. Gefeest is er. En hard ook. Er zijn huwelijksaanzoeken 
geweest en een Torentje heeft er verkering met een Bollikker gekregen.

Maar Mart Brok de mens, wie is dat. Hij is een kroegbaas van, laten we zeggen, 
niet lullen maar poetsen. Hij houd alles nauwlettend in de gaten en is er als de 
kippen bij om in te grijpen als het nodig is. Gevolg hiervan is dus dat er nooit 
rottigheid is. Mart is dus een oud gediende binnen Schoenlapperslaand en met 
zijn café vooral een vast gegeven tijdens de carnavals dagenMaar hij doet dit 
niet alleen. Samen met zijn vrouw Petra en dochter Linda weten ze het 
iedereen toch weer naar de zin te maken. 

Linda, de dochter van de kastelein. Ja, daar zijn liedjes over geschreven. Zij 
treed de laatste tijd steeds meer op de voorgrond als het nodig is. De bekende 
steun en toeverlaat en een van de drijvende krachten tijdens de carnaval. Ze 
komt met goeie ideeën en laat zien dat het café ook voor de jongere generatie 
een plaats biedt. Want opgegroeid tussen de fusten weet ze als geen ander hoe 
het is om een café te runnen.  Is dat de volgende generatie. Of wachten we nog 
wat langer op het kleinste Brokske.

Café Mart Brok. Er is altijd wat te doen deze carnaval. Bekijk de advertentie in 
dit blad maar eens.

(door Ad Marijnissen)

Café Bar Mart Brok. 
33 jaar carnaval. 

Inschrijving voor 
“dun grote” Optocht

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

Op zondag 23 februari 2020 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 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 ook te downloaden is op de site www.schoenlapperslaand.nl onder het 
kopje nieuws. Je kunt inschrijven tot 15 februari 2020. Heb je vragen stuur 
dan een mail naar: secretariaat@schoenlapperslaand.nl

Vastlopers komen los
  

Alaaf
Lay de Vastloper

Carnaval in Waalwijk is niet meer wat het was, vroeger was de optocht veel 
groter, toen ik jong was zaten de kroegen nog vol. Dit zijn door de jaren veel 
gehoorde uitspraken in Schoenlapperslaand. Maar wat kunnen we eraan doen, 
wat is dan de oplossing? De oplossing is vrij simpel: dan zelf maar met een 
vriendengroep een carnavalsvereniging beginnen en aan de optocht mee doen. 
En dat hebben we dan ook gedaan, in 2018 werd onder het genot van wat 
alcoholische versnaperingen de knoop doorgehakt. Er werd een naam bedacht 
en er moest een idee komen voor de optocht van 2019.Eerst maar eens een jaar 
testen was het plan, hoeveel werk is het en is het echt zo leuk om lid van een 
vereniging te zijn. We waren er al snel uit dat we een loopgroep zouden worden, 
maar wij zouden de Vastlopers niet zijn als we al snel zouden doorslaan in het 
bouwen. Een aanhanger bij een loopgroep leek ons wel grappig, en al snel kwam 
er een 2e aanhanger en die konden we natuurlijk niet zelf trekken dus moest er 
maar een tractor voor gezet worden om de boel te trekken in de optocht. Later 
kwamen we erachter dat je dan geen loopgroep bent maar in de categorie 
wagens thuishoort. Zo zie je maar weer dat je nooit te oud bent om te leren. Onze 
eerste optocht was voor ons een succes, zeker gezien we tijdens de 
prijsuitreiking de 3e prijs in ontvangst mochten nemen. Hoe mooi kan het zijn als 
je als loopgroep de 3e prijs wint bij de wagens, met carnaval is werkelijk niets te 
gek. En dan is carnaval voorbij en moest er geëvalueerd worden, we waren er al 
snel uit dat het succes en plezier van het eerste jaar een vervolg moest krijgen. 
Nu we door zouden gaan als CC de Vastlopers zouden we ons ook aansluiten bij 
de CCV en moest er een officiële residentie komen. Het inschrijven was niet zo 
moeilijk en de residentie gelukkig ook niet, een groot deel van de Vastlopers is 
namelijk vaste klant bij de Mads dus gingen we met Ronald en Walco Maas in 
gesprek om te kijken wat de mogelijkheden waren. Mogelijkheden genoeg en zo 
geschiede het dat wij van CC de Vastlopers voortaan als residentie de Mads 
hebben. Ook dit jaar zitten we vol met ideeën voor de optocht en wordt er 
wekelijks tijdens het bouwen weer van alles bij bedacht. Met veel plezier en de 
nodige biertjes, en cola voor de jongere leden, maken we ons op voor onze 2e 
optocht in Schoenlapperslaand. Dit jaar zelfs met ons eerste aspirant lid! Wij 
heten Selena van Loon welkom bij de Vastlopers en verwachten dat zij voorop zal 
lopen in de polonaise dit jaar. Of we weer in de prijzen vallen weten we niet maar 
daar gaat het ook niet om, wat we wel nu al weten is dat we weer met veel plezier 
meedoen en dat het weer een geweldige carnaval zou worden.
 
Tijdens het schrijven van dit stukje duurt het nog een week voordat onze eerste 
Vastlopers Muziekbingo plaats zal 
vinden in de Mads dus weten we nog 
niet of het een succes is of niet. Maar 
de reacties uit de omgeving doen 
geloven dat het café van de Mads 
ramvol zal komen te zitten. Dit komt 
mede door de geweldige prijzen die 
van onze sponsors hebben gekre-
gen met als klapper de hoofdprijs 
van restaurant Blauw uit Waalwijk, 
wie wil er nou niet onbeperkt eten 
met 10 personen!
 

CV Vastlopers

bruids-, geboorte-, evenementen- en rouwfotografie

www.fotografiesaskia.nl



Over mijlpalen gesproken: dit jaar bestaat ’t Bourgondisch Hof 40 jaar! 
En dat betekent ook al 40 jaar een vast adres voor Schoenlappers, 
Schoenlapperinnekes en alle carnavalsliefhebbers die van buiten 
Schoenlapperslaand komen om hier te carnavallen!

Op 11 maart 1980 openden Henk en Phili Walda de deuren van (toen 
nog) ‘Bowling & Party Centre Waalwijk’, inmiddels ’t Bourgondisch Hof, 
aan de Eerste Zeine 92 en omarmden ook in deze zaak het 
carnavalsfeest. Het echtpaar Walda had met hun andere horecazaak 
‘De Pub’ in de Putstraat immers al hun naam gevestigd als 
carnavalslocatie en was erbij toen C.V. de Huppele Pub werd opgericht. 

Sinds 2017 resideert er C.V. De Bourgondiërs, die er met hun ‘Snertbal’ 

Door de jaren heen is er op carnavalsgebied veel gebeurd en ontwikkeld 
bij ’t Bourgondisch Hof. Met de toen residerende club ‘De 
Kegel(k)lappers’ meelopen in de optocht en traditioneel ieder jaar het 
‘Champagne Schenken’ bij de onthulling van het naambord 
‘Schoenlapperslaand’. Eerst nog op een jaarlijks wisselende 
toegangsweg naar Waalwijk en uiteindelijk werd dit het vaste adres 
nabij ‘Ut Kapelleke’. 

Henk Walda droeg het carnaval in Waalwijk een warm hart toe en naast 
het verzorgen van het ‘Champagne Schenken’, heeft hij destijds de 
jeugdraad voorzien van nieuwe kleding en was hij mede initiatiefnemer 
van ‘Klassiek Ontmoet Carnaval’ dat uiteindelijk 15 (!) edities heeft 
gekend. Klassiek Ontmoet Carnaval: een matinee waaraan vele 
Waalwijkse zang-, theater- en operetteverenigingen deelnamen en 
waarbij de entree opbrengsten ieder jaar werden overhandigd aan 
Stichting Terminus Vitae. 

’t Bourgondisch Hof is al jaren de officiële residentie van de Centrale 
Carnavals Vereniging Schoenlapperslaand. Ook heeft ’t Bourgondisch 
Hof in de loop der jaren als residentie onderdak geboden aan diverse 
carnavalsverenigingen: De Kegel(k)lappers, De Toetskappers (o.a. met 
het Frühshoppen), CV Tot dun Leste Cent (o.a. met het Centenbal), CV 
De Jopies en CV De Tekswippers. Met deze laatste vereniging kon 
Waalwijk jaarlijks genieten van het Tonpraoten bij ’t Bourgondisch Hof 
en daarnaast organiseerden zij hier ook het befaamde ‘Tekswippersbal’. 

40 jaar ’t Bourgondisch Hof, 40 jaar carnavalslocatie; je zou er zo een 
boek over kunnen schrijven wat al die mooie feesten en haar bezoekers 
hebben voortgebracht en meegemaakt. En nu, is de koek op? Bij lange 
na niet! 

Ook anno 2020 biedt ’t Bourgondisch Hof een waanzinnig carnavals-
programma, met onder meer op de zaterdag- en zondagavond grote 
carnavalsfeesten waar carnavallers uit de hele regio naartoe komen en 
waarbij grote carnavalsartiesten optreden (vorige jaren nog met o.a. 
Snollebollekes en dit jaar met Lamme Frans en Partyfriex). Verder het 
kindercarnaval op zondagmiddag, Snertbal op de maandag, verzorgen 
van een heerlijk carnavalsmenu tussen het feesten door en op de 
dinsdag organiseert CV Kleintje Pils alweer voor het 5e jaar op rij het 
‘Schoenlapperiaans Bowlingbal’ (ja ja, zelfs met carnaval wordt er 
fanatiek een balletje geworpen!) alsook het Schoenlappersbal waarbij 
de sfeer van de jaren ‘70/’80 wordt teruggehaald.

op carnavalsmaandag ook de inwendige mens opwarmt met gratis 
snert. 

Henk Walda, gedecoreerd met vele onderscheidingen, waaronder de 
‘Okke van Verdienste’, is helaas in 2012 op 66 jarige leeftijd aan de 
gevolgen van kanker overleden. Hij heeft met de ‘Pub’ en 
’t Bourgondisch Hof sinds 1978 een wezenlijke bijdrage geleverd aan 
het carnaval in Schoenlapperslaand en zijn zoon Gjalt heeft dit stokje in 
2012 van hem overgenomen waarbij moeder en zoon inmiddels samen 
de traditie voortzetten.

Het team van ’t Bourgondisch Hof staat weer klaar voor het feest der 
feesten en verwelkomt u graag om er samen weer een onvergetelijke 
editie van te maken: al 40 jaar!

 carnaval bij ’t Bourgondisch Hof!

Allaaaf!

40 
jaar
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De Digitale builtjesactie
Zoals in mijn woordje als voorzitter al 
aangehaald is er op mediagebied de meeste 
reuring. Een nieuwe website inclusief 
webshop was nodig om ook in de toekomst 
op een veilige manier financieel de centrale 
activiteiten van Schoenlapperslaand te 
kunnen ondersteunen. Het blijven doneren 

vanuit Schoenlapperslaand (digitaal en 
veilig) is een noodzaak om de evenementen voor onze doelgroepen met 

speciale aandacht: de jeugd, ouderen en de feestvierders met een beperking 
te kunnen blijven organiseren. Uw steun is hierbij hard nodig!

Op www.schoenlapperslaand.nl zijn er in de WebShop diverse keuzes 
aanwezig.

Als eerste hebben we afscheid genomen van de 
papieren acceptgiro en bijbehorende retour-
envelop die verspreid werd samen met 
carnavalskrant “De Schoenlapper”. Dat was niet 
echt meer van deze tijd en beter voor het milieu 
(gezien de response belande een steeds groter 
deel ook bij het oud papier en dat is zonde). Ooit 
in 1960 begonnen met het papieren builtje wat 
deur aan deur werd opgehaald met de 
karakteristieke collectebus. Aan het einde van de 
avond de volle bussen inleveren bij Gerard en 
Anneke en dan werd het hele spul geteld. 
Nostalgie in optima forma. Daarna overgestapt 
op de machtigingskaart. Het rondlopen met 
contant geld was minder veilig en de digitalisering 
van de wereld hielp ook een handje. 

De afgelopen jaren zien we echter dat een aantal donateurs de financiële 
bijdragen rechtstreeks storten op NL29 RABO 0146 5368 51 t.n.v. Stichting 
Carnaval Schoenlapperslaand. Dat is uiteraard de snelste en ook handigste 
manier. De machtigingskaart is dan ook meer een herinnering aan het 
moment geworden. 

Terug naar de webshop van www.schoenlapperslaand.nl
Via de webshop komt de acceptgiro terug met bedragen naar keuze die je aan 
kan klikken. Betaling geschied via iDeal zoals bij de meeste webwinkels. 

Als tweede kun je nu ook kiezen voor één van de specifieke 
Schoenlapperslaand producten zoals het specifieke jaarembleem van 2020, 
of het officiële carnavalsembleem van Schoenlapperslaand en de 
Schoenlapperslaand vlag. Bij aanschaf van één van deze producten krijg je 
niet alleen het product geleverd maar wordt er ook een gedeelte gedoneerd. 
In de toekomst zullen we meer producten op deze wijze gaan aanbieden. Een 
klik op het product naar keuze is voldoende om het bestelproces te starten. Je 
kunt je dan ook gelijk aanmelden voor de 
nieuwsbrief. Dan blijf je op de hoogte van nieuws 
uit Schoenlapperslaand. Naast de reminder in de 
Schoenlapperskrant krijg je dan ook een berichtje 
via email.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op 
www.schoenlapperslaand.nl

Doelgroepen
Als wij spreken over de Builtjesactie en 
Doelgroepen dan zijn deze opbrengsten in het 
bijzonder voor de doelgroepen: jeugd, ouderen, 
mensen met een beperking en langdurig zieken. Wij noemen dit de 
doelgroepen waarvoor carnaval vieren niet vanzelfsprekend is, laat staan het 
zelf organiseren van de feestelijkheden. Ook merken we dat deze groepen 
wellicht wat sneller, gemakkelijker vergeten en overgeslagen worden. En 
voor deze doelgroepen vragen wij u om een bijdrage. 

De opbrengst draagt bij aan:
- Fruitmanden voor langdurig zieken of gewoon een steuntje in de rug 
(afgelopen jaren mochten we 250 mensen bezoeken met een fruitmandje) 
- Carnavalsactiviteiten voor ouderen en mensen met een beperking (Een 
eigen geheel verzorgt “op maat” feest voor +/- 90 doelgroepers) wat 
aangevuld wordt met aanhang en overige bezoekers.  
- Het in stand houden van jeugdcarnaval d.m.v. een jeugdraad van 11



AH Jansen  Bloemenoordplein 50 • Waalwijk • T 0416-286100

Kijk voor alle carnavalsaanbiedingen van AH jansen op 

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

www.facebook.nl/AHJANSENWAALWIJK

365 dagen per jaar geopend van 8.00 uur tot 22.00 uur
OPENINGSTIJDEN

BONUS
Bij appie Jáánsen uit

Wolluk

Gij

zèèt mènne

Aláááf!!Aláááf!!
Aláááf!!Aláááf!!


