OPLOSSING PUZZEL RAAMEXPOSITIE CARNAVAL 2021

1. De In 1971 was het motto Leut op de teut vanwege het 50 jarig bestaan van NSV. Onder
welke naam werd de club in 1921 opgericht?
a) Samenspel Doet Winnen
2. Zangkoor Nispen Vocaal onder leiding van Dirk Wauters tijdens een optreden bij de
ouderenmiddag in Zaal Verhoeven. In welk jaar werd het koor opgericht
b) 2010
3. De Prinsenwagen sluit de carnavalsoptocht af in 1999. Ooit stond in Nispen het “kasteel”
Moerendaal. Wie is daar eigenaar van geweest?
c) de moeder van Pieter Paul Rubens
4. In 1963 werd voor het eerst een kinderoptocht gehouden vanuit de lagere school. Welke
naam had basisschool De Linde tot 1986?
c) Antoniusschool
5. Als deze foto tijdens carnaval 1984 zou zijn gemaakt, zouden Adjudant Wim Aarsman, prins
Raan I (Ad van Meir) en nar Tjepke Nisipus (Frank Lodewijks) er heel anders hebben
uitgezien. Wat is daarvan de reden?
b) men had een snor laten groeien
6. Dweilband Toeternietoe uit Tullepetoanestad verzorgt hier samen met De Kriekeplukkers de
muzikale omlijsting van de Zotte Zevermiddag in Zaal Verhoeven. Welk Roosendaals
dweilorkest, dat jaarlijks De Gouwe Bolhoed uitreikt, was in het verleden ook regelmatig
aanwezig bij carnavalsactiviteiten in Nispen?
a) IQ Aarmoeinieke
7. Een zeemeermin siert de wagen van BC De Baargsebaon in 1989. Wie schreef het sprookje
van de Kleine Zeemeermin?
a) Hans Christian Andersen
8. Pofferkes Prikke met Prinses Wendy. In welke plaats bestaat al sinds 1915 de traditie dat
kinderen op 3 oktober gratis poffertjes mogen komen eten?
b) Breukelen
9. In 1975 trad Ad 1 (Adrie Verhulst) aan als nieuwe carnavalsprins. Evenals op deze foto
ontbrak dat jaar de adjudant. Wat was de reden?
c) adjudant Theo de Jong werd tijdens carnaval opgenomen in het ziekenhuis
10. Carnaval en voedsel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: carnem levare betekent
‘opheffen/wegnemen van het vlees’. Aan de vooravond van de Vastenperiode kon men zich
nog even tegoed doen aan spijs en drank. Mede dankzij de vrijgevigheid van een aantal

Nispense ondernemers kan de Stichting Carnaval Nispen tijdens de Leutlunsj in Dorpshuis
Nisipa een gratis broodmaaltijd aanbieden. Welk carnavalsbrood met krenten, amandelspijs
en suikerglazuur werd in het verleden door de Nispense bakkers gebakken?
b) Gataop
11. Onder het motto Toog wil ook wa werd in 1988 voor het eerst carnaval gevierd onder leiding
van prins Foonske I (Fons van Doormaal). En inderdaad: kleren maken de man (uh prins). Een
enkele keer werden door de stichting kosten nog moeite gespaard en reisde men naar
Duitsland om een kostuum aan te schaffen. Prins Raan I (Ad van Meir) had ooit de langste
pauwenveren van de hele streek op zijn steek staan. Dit alles valt in het niet bij de uitgaven
die de prins van Düsseldorf deed toen hij tegelijkertijd met de Aopelaanders aan het shoppen
was. Hoeveel besteedde hij in toen nog guldens?
b) fl 90.000
12. Het jeugddrietal zingt op deze foto uit volle borst. Op initiatief van het toenmalige Brabants
Nieuwsblad werd van 1979 tot 1985 jaarlijks een langspeelplaat uitgegeven met
carnavalsliedjes van Roosendaal en omliggende plaatsen. Wat was de titel van die verzamel
LP’s?
a) Amaal oewe draai
13. Welke 2 personen op deze foto werden door biljartvereniging De Pommerans tijdens het
carnavalsbal in café Tivoli onderscheiden met de Orde van de schoenzool?
c) Theo de Jong en Sjors Coenraads
14. Voor buitenstaanders staat carnaval vaak gelijk aan het consumeren van grote hoeveelheden
alcohol. In een onderzoek uit 2017 kwam het Vlaamse Jupiler naar voren als het populairste
biertje onder de geïnterviewde carnavalsvierders. Welk merk volgde op plaats 2?
a) Hertog Jan
15. De Vrolijke Trekkers waren behalve vaste deelnemers aan de optocht in Aopelaand ook
organisator van het jaarlijkse dweilbandfestival. Met welke andere band werkten zij daarbij
samen?
b) De Everlanders
16. Voor de ouderenmiddag in 1984 was Nispenaar Koke Mol bereid gevonden om een ‘buut’ te
verzorgen. Afspraak was: een optreden van 3 kwartier met als vergoeding een doosje
sigaren. Koke was goed op dreef en bleef veel langer doorgaan. Na hoeveel tijd besloot de
organisatie om de podiumgordijnen maar te sluiten?
a) 1,5 uur
17. Zangeres Karin Kent (dans je de hele nacht met mij) werd in 1968 pas op het allerlaatste
moment geboekt voor een optreden. Welke opmerkelijke gebeurtenis vond plaats op de
avond van het optreden?
c) Nispen werd getroffen door een stroomstoring

18. Marco Schillemans zou na het afscheid van prins Kobus I (Jack Goorden) voor één jaar de
taak van leutvorst in het Aopelaand op zich nemen. Vandaar zijn naam Marrus 1x. Hoeveel
jaren zou hou uiteindelijk prins carnaval zijn?
b) 3
19. De Olympische Spelen zijn ontstaan in de Griekse oudheid. Het moderne carnaval toont ook
overeenkomsten met een feest dat de oude Grieken in de lente vierden ter ere van de god
van de wijn, landbouw, vruchtbaarheid en de dans. Wat is de naam van die godheid.
a) Dionysus
20. Ludieke spelletjes en stunts zorgen voor nog meer ‘leut’ bij de carnavalsactiviteiten. Welke
opdracht moest prins Ludwig van de Ossekoppen (Essen) ooit eens uitvoeren?
c) geblinddoekt 25 Tullepetoane (Roosendalers) uit het publiek halen
21. Carnaval is een zogenaamd omkeringsfeest. Stedelingen dosten zich uit als boeren van het
platteland en de boerenkiel is nog steeds een veelvoorkomende carnavalsoutfit. Welke stad
noemt zich tijdens carnaval Kielegat?
b) Breda
22. Na de optocht neemt Niels Lodewijks namens bouwclub De Leutstoempers de eerste prijs in
ontvangst bij de wagens. In sommige plaatsten vindt de prijsuitreiking van de optocht pas na
carnaval plaats. Wanneer?
c) Halfvasten (3e zondag voor Pasen)
23. Frank Lodewijks was tussen 1978 en 1986 als nar Tjepke Nisipus actief bij het Nispense
carnaval. Eén jaar werd hij vervangen door Wim van Eekelen. Wat was de reden daarvoor?
a) Frank moest zijn dienstplicht vervullen
24. In het jaar dat de Suukerpeejeoptocht voor het eerst werd gehouden, hadden de
Kriekeplukkers een jubileum te vieren. Hoe lang bestonden zij toen?
c) 33 jaar
25. De presentatie van de (nieuwe) hoogheden tijdens de 11-11 vieringen vindt meestal op
ludieke wijze plaats. Op welke manier kwam Prins Rozjé (Rogier Verhoeven) op 11-11-1999
te voorschijn als opvolger van Prins Foonske I (Fons van Doormaal)?
b) uit een apenpak
26. Tussen de bouwclubs en wijken die deelnemen aan de optocht bestaat van oudsher een
gezonde rivaliteit. Alle creativiteit wordt ingezet om elkaar af te troeven met de mooiste
bouwsels. Aan welke regel moest men zich in het verleden houden?
a) de wagen mocht voor de Nispense optocht niet te zien zijn geweest in een andere
optocht
27. Naast het carnaval op de basisschool wordt al sinds het begin van het georganiseerde
carnaval in Nispen de kindermiddag gehouden in Zaal Verhoeven. De aanwezige ouders

hebben het dan trouwens minstens zo gezellig als hun kroost. Welke regionale
snoepfabrikant sponsorde de snoepzakken voor de jeugd?
c) Red Band (Roosendaal)
28. Carnaval eindigt traditioneel op dinsdagavond 24.00 uur met het afschieten van de kraai.
Welk ander gebruik is hieraan gekoppeld.
c) Èring Happe
29. Tante Terry (Esther Van Ginderen-Verbeeck) was bekend als presentatrice van
kinderprogramma’s op de Vlaamse televisie die destijds ook door de Nispense jeugd veel
bekeken werden. Hoe heette het kinderprogramma dat zij vanaf 1961 17 jaar lang
presenteerde?
a) Klein klein kleutertje
30. Vanwege de coronamaatregelen vond de presentatie van het nieuwe drietal op 11-11-2020
plaats via een filmpje op You Tube. In 1984 werd ook al eens een videofilm gemaakt met als
onderwerp de plotselinge ‘verdwijning’ van nar John Michielsen en adjudant Wim Aarsman.
Wat was de carnavalsnaam van de nar?
b) Jumeaux
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