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  Da’s m’n

 stadje
Presenteert het programma voor een leutige carnavals optocht die door Tullepetaonestad 

trekt op zaterdag 10 februari 2018 onder ‘t motto: Da’s m’n stadje

Stichting Carnaval Roosendaal

00. Cat.: SCR, naam: schooiwagen: da’s m’n stadje, 
Een kleine bijdrage voor de volgende 750 jaar met carnaval.
Sponsor: www.tullepetaonsnieuws.nl

1. Cat.: Middel groep, naam: CV Waaromnie: Das onse Sient Jan, 
De Sient Jan eddun jil rijk verleje en ist iestories hart van ons stadje. In de 13e eeuw vroege de mense aon 
dun abt van Tongerlo of as dasse un eigeste kapel mocht bouwe. Siens jaore is de Sient Jan un stik bekende locaosie vor 
oons Tullepaonse leutvierders. Waoro kunde da beter viere as in ons eigenste Sient Jan! 
Sponsor: St.Jan

2.  Cat.: Kleine groep, naam: TeleFUNstraot: Mee d’n TeleFUN-express dwars dur m’n stadje, 
van Rosada naor de Mart, Tullepetaone zen ‘n gastvrij volluk en oons stadje ed veul leutigs te bieje. Om al da schòòns 
aon iedereen te laote zien zen drie ondernemers meej  d’n politiek aan ’t kijke of da n’n kabelbaon van Rosada naor de 
Mart aongeleejd kan worre. Ons stadje bestaot 750 jaor en wij presentere d’n ‘TeleFUN-express’ oftewel ‘Lijn 750’.

3.  Cat.: Muziek, naam: Dweilband SPEULENDERWIJS: speulenderwijs in ons stadje, 
Leutige muziek maoke in ons stadje.
Sponsor: van Gastel verhuizingen

5.  Cat.: Kleine wagens, naam: BC DE MINI-TORENBOUWERS: we z’n dur wir bij in tullepetaonestad,
na 2 jaar afwezigheid, rijden wij wir mee, altijd een groot feest.
Sponsor: zaal-partyservice noordhoek

6.  Cat.: Enkeling, naam: Queen of Hugsss: KnuffelQueen van Roosendaal, Hobby, en klein beetje een missie, 
het uitdelen van knuffels aan mensen die het nodig hebben. Maar wat je geeft krijg je ook terug. namelijk, OXYTOCINE,
Het wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd.
Sponsor: Me, myself and I.

7.  Cat.: Grote groep, naam: S&L Zorg: Sterrebos, Da’s ons stadje, Ons Sterrebos is een stadje in Tullepetoanestad! Van 
zwembad tot tandarts, van zinvolle dagbesteding tot ontmoetingscentrum. Komt allen in ons stadje een kijkje nemen en 
een bakje koffi e! 
Sponsor: Het S’mart’lappe festival van Ghagall

8.  Cat.: Muziek, naam: Toeternietoe: Toeternietoe, Al 43jaor in d’n hoptocht van ons stadje.

9.  Cat.: Kleine wagens, naam: BC De Kwèèkers: Welkom in ons stadje!, Ons Stadje met de Tullepetaon, de Markt, 
de café’s en de Roosendaalse roos. Het is feest want ons stadje bestaat 750jaar en heeft een nieuwe hoogheid. 
Priens Markus I gaat zijn steek op zetten en zal de leut aanvoeren. Kom er gezellig bij want hier gebeurt het!
Sponsor: Jos Tak Autoservice 0165-563894

10.  Cat.: Middel groep, naam: Ongeloofl uk: viert feest in Da’s m’n Stadje.
‘Adde vrij narrig naor deez’ optocht zijd’ komme kijke en ge dèènkt: wa’s da nouw? Nouw da zijn wij, Ongeloofl uk! N’n 
schòòne groep meej Narrige vrouwkes en mannekes die ut leutfeest meej confettie en serpetienes gaon versiere. W’emme 
de Krieng al plat gespeuld en nouw gaon w’ok de Mart en de Meulenstraot meej confettie versiere. Veul leut Tullepetaone 
en ieperdepiep oera vor oons 750 Tullepetaonestadje. 

11a. Cat.: Muziek, naam: Leutbend(e) Zomarstemme: Zomarstemme is al 11 jaor un Kunstuk in Ons Stadje, Leutbend(e) 
Zomarstemme bestaot 11 jaor en da viere wij middels deze muzikaole resepsie in dun Optocht.
Sponsor: Café Bij Moeders

38.  Cat.: Middel groep, naam: De Leutd11ers: Roosendaol Fietsstad, de ronde van Tullepetaonestad, 
de irste etappe van de ronde trekt aan oe voorbij. Ge kunt een stukske mee WIELRENNEN. 
wiele zijn h’aanwezig. 
Sponsor: Café en zalencentrum Ut lekke fi etspompke, solussie plakt ne baand

39.  Cat.: Kleine wagens, naam: BC De Leutstampers: we goan van stadje noar stadje over sie (zee) naar het mooie 
tulepetoanestad, de wage is van papiermache en gebouwd door aleen mar jeugd. 
Sponsor: dlm europe trading bv kruisland bedanken

40.  Cat.: Grote wagens Regio, naam: bc de Vlaojestaampers: Immaol in d’n olie, De leut versprei z’n eige as ’n olievlek 
deur de straot! Da’s ok òòns stadje, wàànt de Vlaojestààmpers uit Kiele Kiele Koeiweit ‘ebbe ‘t zwarte goud aongeboord! 
Sponsor: Jongenelen Constructie Roosendaal

41.  Cat.: Kleine groep, naam: Kwebbels: Kwebbelrozen, Rozen, Roosendaal, Rood, Liefde, Vuur, Blijdschap, Passie,  NS 
Station, Watertoren, TV Toren, Sint Jan, Passage, Rosada, Trommelaere, Oude Raadhuis, Oude Markt, Nieuwe Markt, 
Vrouwenhof. D’AS OONS STADJE 

42.  Cat.: Muziek, naam: Rondomtrom: laot alles daanse in ons stadje, Dat er veul meensen mee laote daanse op ons 
gezellige samba’s is veur ons ‘t grootste compliment. 
Sponsor: Rondomtrom ;)

43.  Cat.: Kleine groep, naam: Niks Wèèrt: Schôn Tullepetaonestad !!, Niks Wèèrt zal er saome mee alle Tullepetaone en 
aandere leutige mense voor zorge dat ier ut schônste stadje bleft van allemaol. 

44.  Cat.: Kleine wagens, naam: DVC Leutmakers: Da Vinci college, Dit is het eerste jaar dat wij van het Da Vinci college 
meedoen met de carnavalsoptocht in ons mooie stadje. Het idee is dat we de tullepetaon willen laten stralen boven ons 
mooie stadje.

45.  Cat.: Grote wagens Regio, naam: BC de Papagaai: hop hop gas erop, hop hop gas erop geeft je een kijkje op het 
logistieke bedrijf van PHL ( Papagaai Hoogerheide Logistiek) door de ernome groei van de logistieke branche in het 
tullepetaone stadje, de enorme distributiecentra die op komen als paddestoelen uit de tullepetaonse grond. 
Zonder transport staat alles stil. 
Sponsor: PHL

46.  Cat.: Grote wagens Regio, naam: Boys Zonder Naam: Ons onder zee stadje, 
Een wagen in het thema van de onderzee wereld met verschillende losse delen en draaiende popjes! 

47.  Cat.: Kleine groep, naam: Dikke Maoten: D’n Leutwijzers, Dit jaor laoten wij oe ons stadje zien. De vrouwkes 
hebben zich fl ienk opgetaokeld om het 750 jaorig bestaon mej te vieren. 
Trek oe niessels strak en loop een schóón rondje op zoek naor Roosendaols vertier. 
Sponsor: Chez Pia Catering

48.  Cat.: Kleine groep, naam: Tullepetaonse Tjikkies: zóó trots as unne pauw op ons stadje, d’n Tullepetaonse Tjikkies 
zoo trots as unne pauw op ons stadje.Tullepetaone stad voelt as unne waarem nest. doar kunde aollemaol  oe ei kwijt. 
Sponsor: John Konings

49.  Cat.: Kleine wagens, naam: B.C. Oe ist?: Spoor in Tullepetaonestad, Reis met B.C. 
Oe ist mee langs het spoor in Tullepetoanestad 
Sponsor: Drukkerij Alpie

111. Cat.: Grote wagens R’daal, naam: BC Mee Veul Leut in samenwerking met BC We Zen Wir De Leste: Samen vieren 
we Feest!, De Tullepetaon voorop en zorgt voor iets lekkers waar iedereen tijdens de optocht van kan genieten. Samen 
met de Paplaandse Peer Pap en Tante Jaans is hij namelijk langs de bakker gereden om een spectaculaire taart op te halen. 
Geen paniek, voor elke Tullepetoan is er wa! 
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11b. Cat.: Kleine groep, naam: C.V.Kachel: Oons Stadje kan Berrege verzetten.,
Tussen Tullepetaonestad en daar bestaat al jaren, een gezonde rivaliteit. We laten zien dat in Oons Stadje jullie je zo sterk 
en trots voelen dat je BERREGE kunt verzetten.
Sponsor: Oonze Diederik en Oons Moeder

12.  Cat.: Paar, naam: Juinen Rules: Burgermeester van de Vaart en wethouder Hekking, Juinen Rules lijst 1 - 
typetjes van Kooten en de Bie.

14. Cat.: Grote wagens Regio, naam: Bc de deurdouwers, Da’s m’n stadje. Wij zijn de wijkverenging deurdouwers uit 
kruisland en bestaan dit jaar 50 jaar en bouwen weer sinds een jaar of 9 vroeger bouwde ze ook al carnavalswagens en 
wij hebben dat dus 9 jaar geleden weer op gepakt op dit moment is er weer veel jeugd bij gekomen die dit jaar de wagen 
hebben gebouwd.
Sponsor Opka Metaalwerken

15.  Cat.: Grote wagens R’daal, naam: Cs de Kurketrekkers / BC de Baargsebaon: D’n Draak steke., 
Ut kleine bietje historie van ons stadje wordt bedreigd door de komst van grote stale kolossen dat gestaagd oprukt naar ut 
centrum. Hoelang duurt ‘t nog voordat onze St.Jan ten prooi valt. Halen we 2092? 
Sponsor: eetcafé de Raatskelder

16.  Cat.: Kleine groep, naam: de PROMO-ProuwKus: WAROUBO meej de PROMO-ProuwKus, terugblik op wa 
verdwene paoreltjes.  Kekt maor us goed over wie z’ut emme. Wie is nie groot geworre meej nun LIGAkoek? Lèrze van 
INDIANA RUBBER. Overal PHILIPS laampe. D’n Kwaste van dun VERO En un leut van d’n BIGGELAèR.
We laote dees iconen vurbij komme. 
Sponsor: The Athletesfoot.

17.  Cat.: Muziek, naam: Gift ‘m Kèès: DAS MIJN KRATJE, bier van ons stadje, Zeulband Gift ‘m Kèès introduceert 
nieuw Tiroler bier: DAS MIJN KRATJE!  Bier van ons stadje. Iedereen mag meegenieten in ons kratje op de muzikale 
klanken van de Wiener Kèèsknaben! 
Sponsor: Café De Veestallen

18.  Cat.: Grote wagens R’daal, naam: R.A.C.: UT WOR FEESTE, Ut waar, d’afgelope week, wir één groot feest. 
De bejaorden weten, oe dagge in oons Stadje Carnaval viert. 
Spons.: Allemaol Liefdewaark

19.  Cat.: Paar, naam: Abra en Cadabra: Abra Cadabra, 2personen op fi ets Tovenaars met spandoek Toveren veul moois 
veur 750 jaar R’daal. 

20.  Cat.: Grote wagens Regio, naam: BC Witte Gei’t?: spaonse stadjes laonge nachtjes, mee veul plezier op oonze stier 
dur ons spaonse stadje. 
Sponsor: Loonbedrijf Hack

21.  Cat.: Middel groep, naam: De Hoeliganzen: Das oons Durpke!, De Hoeliganzen uit Nipse, Aopelaand, zijn weer van 
de partij. Oons Durpke staat centraal en is de moeder van deze grote stad. Door middel van een groot schilderij krijgt men 
een kijkje in het schone durpke Nipse met zijn bewoners die op de gevoelige plaat worden vastgelegd door de fotograaf. 
Sponsor: De Wallen

22.  Cat.: Muziek, naam: Gertrutten Van Slag Band: De Gertrutte kleure ons Stadje, De Gertrutte kleure ons Stadje Eej 
Tullepetaontjes, Ziede gullie giender die regenboog? Edde gij al ’n kleurke En edde gij ok zo’n zin om te kleure? Doe 
gewoon mee met de Gertrutte stik leutig, hoe meer zielen hoe meer vreugd en kleur saomen zijn we een mooi palet in ons 
kleurrijke stadje. 
Sponsor: Gertrudiscollege

23.  Cat.: Kleine groep, naam: De meiden van Nie Zeike Mar Durpiese: Beleef ut in Tullepetaonestad; 
laot oe LETTERlijk verrasse dur deze leutdoskes. 

24.  Cat.: Paar, naam: wij zen ut: Wij haoke aon, Meej da fjist in oons stadje haoke wij gère aon 
Sponsor: www.verfwebwinkel.nl

25.  Cat.: Grote wagens R’daal, naam: B.C. Hoevekestijn: Oost west thuis best, Da’s m’n Stadje!, , na een lange reis rond 
de wereld zit ònze vliegende wereldreiziger weer op zijn vertrouwde nest! Tullepetaonestad, Da’s m’n Stadje! 
Sponsor: Van overveld schilderwerken

26.  Cat.: Kleine groep, naam: Adellijk volk: stadsbollekes, Overgebleven Adellijk volk presenteren aan ons stadje 
heerlijke stadsbollen. Ter ere van het 750 jaar bestaan hebben zij staan bakken om 750 stadsbollekes uit te delen. 

27.  Cat.: Grote wagens Regio, naam: Bc de Begienurs: Allemaal leutige beestjes in ons stadje, Ut stikt van de beestjes. 
Al kriebelt ‘t overal, krabben doen we alle dagen, maar niet mee carnaval. Een vliegenmepper of uitroken, niets helpt. 
Alleen hossen is wat het kriebelen stelpt. 
Sponsor: Oma Cor

28.  Cat.: Grote wagens R’daal, naam: BC de Gekketrappers: Stadje mag’k ‘je foto?, Ons stadje 750 jaor. Das ‘n goed 
moment om ‘ns terug te kijken in d’n tijd. Oonze fottegraaffe zetten de gééfste plekskes en de leutigste mensen van ons 
stadje op d’n foto. Dus zet oewe grootste glimlach op en lach naor ons Roosendaols vogeltje as we zienge mag’k ‘n foto? 
Sponsor: P. Kriesels Landbouwtechniek

29.  Cat.: Enkeling, naam: K: Vur de leste keer over de mart scheure !, 
Zolang het nog kan scheur ik met m’n 750 cc scooter over de Tullepetaonse stadsmarkt ! 

30.  Cat.: Grote wagens Regio, naam: BC de Leuttrappers: Muziekwagen, 
Me daonse en maoke muziek veur et braobantse publiek. 
Sponsor: De buitelstee

31.  Cat.: Kleine wagens, naam: De Dikkopkes: We reppen over ons stadje, De Dikkopkes rei je al reppen dur ons stadje. 
Sponsor: DWFS FACILITIES

32.  Cat.: Jeugd Wagen, naam: De Prutsers: We t(o)uren dur ons stadje, Terwijl we lekker dur ons stadje toure ture naar un 
mooi plekske om te crosse. 

33.  Cat.: Muziek, naam: Carnavalsband ‘De Splienters’: ‘De Splienters’ al 33 jaor. Dat betekent dat de band sinds 1985 
actief is. De Splienters hebben heel wat jaren meegedaan aan de optocht. De eerste keer was in 1988 met ‘Blef bij de les’. 
Ook dit jaar doen ze weer mee in hun opvallende roze outfi ts. 

34.  Cat.: Kleine groep, naam: Overal ge’re bij: Roos & Daal, Vooral Roos en Daol gaan graag met het vuil aan de haol 
Schoonmaken is ons lust en leven met ons karreke lopen wij gedreven Mee Carnaval dan werken we niet snel. 
Met de optocht zijn we er bij. 
Sponsor: Het PersoneelsPunt

35.  Cat.: Kleine groep, naam: Schòòn Waark: Gròòt Feest, Schòòn Waark is erg trots op òòns stadje en viert gròòt feest 
meej alle leutige tullepetoanen. 

55.  Cat.: Grote wagens R’daal, naam: De Kaaipuiten: De Kaaipuiten brenge de verlore Tullepetaonen trug naor Tullepeta-
onestad!! Da’s m’n Stadje, De Kaaipuiten  55 jaar... 1963-2018 De Kaaipuiten hebbe deur jeel ut laand gereisd & brenge 
de verlore Tullepetaone trug naor ier DA’S ons STADJE al 55 JAAR op de wagen de opperpuit omringd door de verlore 
tullepetaonen. 
Sponsor: ALLINGERRITSMABRS

36.  Cat.: Paar, naam: Hebro-Cabro: ‘Klap Roosendaols al 750 jaor’, We ‘Klappe’ al 750 jaor op z’n Roosendaols. 
We Klappe vandaag mee de mense uit Roosendaol Want Roosendaol  ‘ Da’s m’n Stadje’ al 750 jaor. 
Nun eige Kreajaosie van Hebro en Cabro. 
Sponsor: BROSENS VERS GEZOND , NISPEN

37.  Cat.: Grote wagens Regio, naam: HIK: Meej onze karavaan doen wij jullie stadje aon!, Hé, kijk daar eens, Verdomd 
als het niet waar is, Daar loopt een dromedaris! Hij wilde ook na al die jaren eens gaan feesten. De sultan vond het wel 
raar. Maar dat kan wel een keer na 750 jaar! Van reizen krijg je honger en dorst. Publiek pas op, want hij neemt zo je bier 
of broodje worst.
Sponsor: Bartels Montage


