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A&B Groep is nationaal en internationaal dé specialist op het gebied van TEM en
heeft inzicht in de telecommarkt door structureel marktonderzoek.
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Beste Smoorfrêters,

STUKSKE VAN DE PRINS

Hier het eerste stukje wat ik in de Carnavalskrant mag schrijven.
Velen van jullie zullen mij al wel kennen (en de rest leert mij hopelijk wel kennen tijdens carnaval), maar voor de
zekerheid zal ik me even kort voorstellen;
Ik ben Eric Kerstens, 41 jaar oud, geboren in Roosendaal en al bijna 11 jaar getrouwd met Ovie. Sinds ca. 4 jaar
wonen we naar volle tevredenheid aan de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd. In mijn eerdere periode
dat ik hier woonde zat ik bij de vrijwillige brandweer waar ik verschillende personen van de Stichting Carnaval heb
leren kennen. Ook zit ik bij het Bosschenhoofds Schaapsgilde en wederom zitten hier voor mij bekende van de
carnaval bij. Hier word dan ook regelmatig over carnaval dan wel Prins Carnaval gesproken en zo is het balletje
gaan rollen. In het dagelijks leven ben ik stukadoor, maar met carnaval mag ik jullie Leutvorst zijn!
Na toch wel een moeilijke periode voor de Stichting Carnaval en alle betrok-ken personen, vind ik het een hele eer
om Prins Carnaval van Smoorfrêterslaand te mogen worden en ben iedereen dankbaar voor hun vertrouwen! Ik
hoop hier vele jaren van te mogen
genieten!
Samen met mijn gevolg ga ik me voor
100 % inzetten om er een super gezellige
tijd van te maken in Bosschenhoofd.
Het eerste feest met de onthulling van
mijn persoon was al zeer
geslaagd, vooral de verwarring die er
ontstond in de zaal met het
onthullen van de “nep” prins
(voor een uurtje) was geweldig om te
zien. De Smoortoeters waren ook al in
vorm die avond, dus dat
voorspeld veel goeds de komende tijd.
We zijn ook heel blij dat er een paar
jonge gasten bij de Raad
van 11 zitten die de jeugd kunnen
inspireren om carnaval in
Bosschenhoofd te vieren. Als er
personen zijn die zich geroepen
voelen om de Raad van 11 compleet
te maken ………. meldt je aan!!
Ik hoop dat we met z’n allen het motto ’
t Stroalt ‘r af waar kunnen maken!!
Nogmaals heel erg bedankt voor het
vertrouwen en ik hoop jullie
in grote getale te zien tijdens carnaval!!!
ALAAAAAAAAAAAAAF
Gegroet,
Prins Eric-Jan I

‚

De Bloemisterij’

J. Valentijn Bestratingen

Voor al uw
bloemen en
planten

Heesterbosstraat 3
4735 TC Zegge
Tel: 0165-536695

Jack Valentijn

Voor al uw sierbestrating

℡

Kraaiendonk 30
4711 LH Sint Willebrord
0165-388568
06-25012181 e-mail: jack.jeanine@home.nl

NISSAN

LEENDERT
VAN DEN BORN B.V.
Belder 35, ROOSENDAAL
T: 0165 - 57 37 77
www.leendertvdborn.nl

“B.C.Foepenhol wil Tonny graag bedanken voor het ontwerpen van hun logo”

STICHTING
KEURMERK
Touringcarbedrijf

info@tb-broeren.nl

Halderbergse Carnavalsvierders,
De tijd van heerlijk onbekommerd leut maken komt er voor velen
van jullie weer aan. Ieder kerkdorp, zo heb ik mij laten vertellen ,
geeft daar op hun eigen wijze invulling aan en dat maakt het geheel
tot een uniek feestgebeuren. Dat moeten de organiserende stichtingen
en hun carnavalsvierders zien te behouden. Juist die onderlinge verschillen zorgen voor een
divers en kleurrijk palet en juist dat moeten we in Halderberge in vasthouden want dat maakt
ons juist tot één carnavalsgemeenschap. Eenheid in verscheidenheid!
Carnaval is bij uitstek een feest dat we als gezamenlijke gemeenschap vieren. De
gezamenlijke sleuteloverdracht en de verbroedering tussen de carnavalstichtingen binnen
onze gemeente zijn daar een prachtig voorbeeld van. Iedereen vindt in carnaval de
ontspanning die in ons vaak hectische bestaan zo nodig is. Het mag een onderbreking zijn
van de dagelijkse sleur en het voortdurend in de pas lopen.
Het geeft ons allen grote voldoening, dat in Halderberge zo velen zich weer hebben ingezet
om het ook dit jaar weer een grandioos carnaval te laten worden.
Namens een ieder wil ik hen hiervoor dank zeggen. Daarbij denk ik vooral aan de
carnavalsstichtingen en de muziekkapellen op wie zo vaak een beroep wordt gedaan. Ook
de wijkverenigingen en de diverse bouwclubs betrek ik graag bij deze dank. Zonder hun
medewerking is carnaval niet compleet . Ook de anonieme werkers die vaak onder moeilijke
omstandigheden en met hun primitieve middelen zoveel uren besteden aan hun
carnavaleske producten dank ik hiervoor.
Als waarnemend burgemeester ben ik dan ook trots op het feit dat binnen Halderberge zulke
geweldig enthousiaste mensen wonen die er voor zorgen dat carnaval hier gevierd wordt
zoals het in mijn ogen ook gevierd behoort te worden namelijk als één gemeenschapsfeest.
De carnavalskranten die de stichtingen uitbrengen zorgen er met hun luchtige, kleurrijke
aanpak voor dat de inwoners in de stemming worden gebracht en als het ware
klaargestoomd worden voor Carnaval 2011.
Beste Carnavalsvierders, ik wens jullie allemaal, wie de kiel past trekken hem aan, een
gezellige, leutige, prettige, kleurrijke, feestelijke, humorvolle, genoeglijke, fijne, dorstige,
katerloze maar bovenal een verdraagzaam Carnaval 2011 toe.
Peter Neeb
waarnemend burgemeester
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Past. van Breugelstraat 57
Bosschenhoofd
Tel. 0165-312329

Schoonheidssalon
(LID ANBOS)

Pedicuresalon
(LID PROVOET EN KRUISVERENIGING)

Zonnebank

diabetici en reuma
patienten pedicure
(via het ziekenfonds)

Joyce Lazeroms-Pruymboom
Willeke Joostenstraat 13
4744 BL Bosschenhoofd
Tel: 0165 316946 of 06 226 59 514

Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnekes.
Eindelijk is het weer zover dat Carnaval weer gaat
beginnen.
En natuurlijk word er dan weer gevraagd of we weer een
stukje in de carnavalskrant willen schrijven,
en dat doe ik dan weer met alle plezier.
Ik wil toch eerst even terugblikken over het afgelopen
carnaval.
En daar wil ik eerst alle mensen voor bedanken die ons
hebben gesteund tijdens afgelopen carnaval.
Want het was voor ons een enorm moeilijk jaar door het
plotselinge overlijden van onze goede vriend Hans Broos.
Uit respect voor Hans hadden we afgelopen carnaval geen Prins.
En nam Peter Pertijs de taken op zich en dat heeft hij perfect gedaan.
Het was niet alleen voor mij maar voor iedereen heel apart om leutig te doen en tegelijkertijd ook veel verdriet te hebben om het verlies van Hans en we zullen hem daarom ook
nooit vergeten hij zal altijd bij ons aanwezig zijn.
Maar ondanks alles kunnen we toch terug kijken op een geslaagde carnaval en zat zeker
de klat er niet in bij ons.
Na carnaval zijn we pas op zoek gegaan naar een nieuwe Prins.
Na vele berichten in de krant te hebben geplaats leek het er eerst op dat het niet zou gaan
lukken maar ongeveer in Augustus was er toch nog een persoon die heel erg enthousiast
was en die graag het Prinsenpak wilden dragen in Smoorfrêterslaand.
Op 11/11 bal rond 22:11uur verschenen eerst drie nep prinsen van wie er één een uur lang
voorop ging in de polonaise.
Maar rond 23:11uur verscheen Café Stroop in dichte rook en kwam de echte nieuwe prins
met het Smoorfrêterslied te voorschijn.
Zijn naam Eric-Jan dun eerste.
Nogmaals na een moeilijk jaar zonder Prins zien wij het als groep weer helemaal zitten.
De sfeer in de groep is goed en we hebben met een nieuwe prins weer veel goede moed.
Ook ik als Nar ga weer met goede moed verder dacht eerst aan stoppen maar gelukkig
veranderde ik van gedachten want dat zou Hans ook niet gewild hebben.
Heb ik er toch nog voor gekozen om voor vele jaren verder te gaan als Nar Kluit en na
8jaar heb ik er nog veel zin in.
Ik wens Eric-Jan heel veel succes maar vooral veel plezier toe en ik weet zeker dat we er
met z'n allen dit jaar zeker van af zullen straolen.
Ook wens ik alle bouwploegen veel succes toe met de optocht en hopelijk komen er ook
weer meer loopgroepen in dat zou helemaal fantastisch zijn.
Hopelijk zien we jullie allemaal weer met carnaval want zonder jullie kunnen we er geen
geslaagd carnaval van gaan maken en zeker niet vanaf straolen.
Alaaf, Alaaf, Alaaaf
Groeten Nar Kluit

LANDBOUWSERVICE

Mooier kan een gordijn niet hangen
www.xxldesignroeden.nl

www.proﬁletyrecenter.nl/landbouw
Profile Tyrecenter Van Oers is de hyperspecialist in banden voor landbouwvoertuigen.
U bent bij ons aan het juiste adres voor de levering en montage van banden inclusief
spannings- en uitlijnadvies. We hebben altijd nieuwe en gebruikte landbouwbanden
op voorraad.
Naast de levering en montage van landbouwbanden verzorgen wij ook uw bandenreparaties. Verder bieden wij u 24 uur per dag mobiele pechservice en geven wij indien
wenselijk persoonlijk advies op locatie.
Voor meer informatie of advies bent u van harte welkom op een van onze vestigingen
of kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Kijk ook eens op de website
www.profiletyrecenter.nl/landbouw.

VAN OERS
Etten-Leur, Vossendaal 27
Bergen op Zoom, Kruisakkers 1

T 076 501 23 98
T 0164 23 33 05
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Stukske van Pliesie Marijn
Pliesie Marijn van Geert van Marijn van Peer van de Krekel

In mijn stukje van vorig jaar heb ik uitgebreid stil gestaan bij het motto van vorig jaar, “De
Klatterin”. Ondanks dat dit een prachtig motto was, als verwijzing naar de actualiteit van de
Nederlandse samenleving en waar prima op gebouwd kon worden, kreeg het motto een wel heel
wrange bijsmaak. Door het plotselinge overlijden van onze Prins Smoor I en daarnaast ook nog het
verdwijnen van een aanzienlijk aantal wijkverenigingen, werd het motto al snel in verband gebracht
met de gevoelens die deze gebeurtenissen opriepen.
Daarom kreeg de mottocommissie de opdracht om nu eens te komen met een motto waar mensen blij
van worden en waarbij optimisme en vertrouwen in de toekomst centraal staan. En, naar mijn
mening, zijn zij daarin bijzonder goed geslaagd. Het nieuwe motto ’T Straolt ‘r af kon niet beter
gekozen zijn. De presentatie van de nieuwe prins tijdens de 11/11-viering was al zo’n voorbeeld van
‘er af stralende’ uitbundigheid. En er zijn al geruchten dat er nog minstens één nieuw raadslid bij
gaat komen (ten tijde van schrijven van dit stukje was dat verder nog niet bevestigd). Ook zien we
de laatste jaren telkens weer opnieuw goed bezochte balavonden, waarbij vooral de jeugd veelvuldig
vertegenwoordigd is. Waarschijnlijk is dit mede toe te schrijven aan het succes van onze “Leutgroep
van de toekomst” waarin onze drie jongste raad-van-elluf raadsleden schitteren. Veder heb ik uit
betrouwbare bron vernomen dat Nar Kluit van plan is om nog jaren door te gaan als nar in ons
Smoorfretêrslaand. Al met al dus goede voortekenen voor een zonnige toekomst.
En in zo’n stukske van de pliesie kunnen we er natuurlijk niet omheen: Smoorfretêrslaand heeft zijn
nieuwe prins carnaval, Prins Eric-Jan d’n Jirste. Na een jaar zonder prins, een bewuste keuze van de
carnavalsstichting na het overlijden van Hans Broos, zijn we op zoek gegaan naar een opvolger voor
Prins Smoor I. En dat viel niet mee, want na diverse oproepen waren er nog steeds geen kandidaten
van buiten de stichting zelf. Hans Broos was natuurlijk dé prins en het valt niet mee om in zo’n
situatie opvolger te zijn. Net toen we de hoop een beetje begonnen op te geven en in onze eigen
gelederen een prins wilden aanwijzen, vonden we Eric Kerstens bereid om deze prestigieuze taak op
zich te nemen. Naar eigen zeggen is het een weloverwogen keuze van Eric en zijn vrouw Ovie, en
Eric heeft dan ook de intentie om minstens elf jaar vol te maken. Eric wil en kan Hans niet
vervangen. Hij is een nieuwe prins, met wellicht andere ideeën en andere manier van doen. Hij is in
elk geval van plan er een schitterend feest van te maken voor heel Smoorfretêrs-laand. Als dat geen
hoop voor de toekomst geeft, dan weet ik het ook niet meer!
Mede namens bestuur, nar en raad-van-elluf heet ik Eric en zijn vrouw Ovie dan ook meer dan
welkom in ons midden. We wensen hen veel succes en vooral ook veel plezier in hun nieuwe rol bij
het komende carnaval.
Nou had ik eigenlijk nog veel meer willen schrijven, maar ik zie dat het einde van deze pagina weer
bijna bereikt is. Ik sluit daarom af met iedereen een ontzettend leutig en gezellig carnaval toe te
wensen. Vergeet even de dagelijkse beslommeringen, doe lekker waar je zelf zin in hebt en geniet
ervan, zodat we op Aswoensdag tegen elkaar kunnen zeggen: wa war di un Schitterend Carnaval !
Pliesie Marijn.

0165-312602

DVL Betonboringen
- Betonboren
- Zagen
- Vloerenfrezen

- Frezen
- Klein sloopwerk
- Montagewerk

DVL Betonboringen Etten-Leur
info@dvlbetonboringen.nl
Tel 06-13635431
Fax 076-5321179

adverteren in onze
karnavalskrant
volgend jaar
mail naar: .nl
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BOUMAN
Spar Bouman O.L. Vrouwestraat 150 4735 AH ZEGGE

www.sparzegge.nl

Stukske van de raad van elf
Hallo carnaval vierders,
Ook een stukje van de raad van 11 mag in de krant uiteraard niet ontbreken. De afgelopen twee jaar
is zijn er twee jonge raadsleden bijgekomen in de persoon van Pedro de Kok en Ruben Boenders. Ook
dit jaar hebben we een nieuw raadslid (Marcel den Braber) waar we ontzettend blij mee zijn. De raad
wil prins Eric-Jan 1 via deze weg normaals veel succes wensen en bovenal ook veel leut.
Ik ben Marcel den Braber en sinds kort lid van de raad van 11. Na 5 jaar
carnaval gevierd te hebben in Bosschenhoofd leek het me leuk om er ook wat
voor te gaan doen. En als je dat een aantal keer heb geroepen na een paar
pilskes op dan is dat gauw rond in de raad.
Ook de eerste avond 11/11 is het ons weer zeer goed bevallen en was het zeer
gezellig. Zeker toen de nieuwe prins Eric-Jan 1 bekend gemaakt werd en om te
zien dat er ook weer 2 nieuwe gezichten bij de raad gekomen waren
waaronder Ruben Boenders en Pedro de Kok. Dus daarom gaan we dit jaar
weer onze stinkende best doen om er dit jaar weer een spetterend carnaval
van te maken.
We hopen allen dat door mijn toevoeging en de nieuwe leden van vorig jaar er
nog meer mensen zijn die het interessant vinden om hun energie/passie in het
carnavalsleven te steken .
Ik ben Ruben Boenders en dit word mijn tweede jaar als lid van de raad van
11. De intentie om erbij te komen was om ervoor te zorgen dat er meer
jeugd in Bosschenhoofd blijft tijdens de carnaval. Het eerste jaar is me onwijs
goed bevallen. Ik moet een groot compliment geven richting heel Stichting
Carnaval voor de manier waarop ze mij het afgelopen jaar hebben
opgevangen. Dit jaar heb ik er weer ongelooflijk veel zin in, en we gaan er
met z’n allen een groot feest van maken, zodat we het Bosschenhoofdse
carnaval eens lekker laten straolen. En dat moet zeker lukken met onze
nieuwe Prins Eric-Jan 1 en ons nieuwe raadslid Marcel den Braber. Ik hoop
jullie deze carnaval allemaal te kunnen verwelkomen op de diverse bals,
waarvan de eerste twee er al geweest zijn. De 11/11 viering en de Pre
Carnaval Party.

KINDERBAL
Zondag 27 februari
14.00 tot 17.00
Café Stroop

Zin in een feestje?
Met een spannend avontuur?
Voor jong en oud?
Kom dan naar het gezelligste kinderbal van
Bossenoot. Deze middag vol sensatie en
gezelligheid zal jullie versteld doen staan. Heel de
familie is welkom op deze berengezellige middag.

Inclusief
special guest

Gezellige
muziek van
X-TREME
SOUNDS

’t Straolt ‘r af is het nieuwe motto van ons komend carnaval.
Een motto,dat meteen een fikse impuls krijgt door het feit dat we
Eric-Jan Kerstens bereid hebben bevonden de vacature van prins
in te vullen.
Uiteraard zij wij daar met z`n allen zeer gelukkig mee!
Na de bij iedereen bekende donkere periode waarin we hebben
verkeerd zal Eric –Jan onder de naam prins Eric-Jan den eerste
de carnavalskar gaan trekken in ons Smoorfrêterslaand.
Natuurlijk torst hij een erfenis mee,maar we zijn ervan overtuigd,
dat hij met z’n kwieke verschijning deze taak uitstekend zal klaren!
Wij,raad van elluf,pliessie,nar en bestuur zullen hem daarin voor de
volle honderd procent steunen en vertrouwen erop,dat U,als rechtgeaarde
smoorfrêters en smoorfrêterinnen,dit mede met ons zult doen!
We kunnen vooral bogen op een aktieve en innovatieve jeugd en ook
op een relatief jonge prins (41 jaar),wat de perspectieven voor de toekomst
zeer zeker open houdt.
Wij wensen Eric-Jan en uiteraard ook z’n partner alle succes toe met het
komend carnaval en hopelijk nog lang daarna en zien U,beste inwoners
van ons mooie Smoorfrêterslaand,graag stralend terug op onze vele aktiviteiten!
Voorzitter S.C. de Smoorfrêters

Horren/Hordeuren
Jaloeziën
Lamelgordijnen
Rolgordijnen
Vouwgordijnen

Rolhorren/deuren
Rolluiken/deuren
Sect. deuren
Screens
Zonneschermen

Ook voor reparatie en onderhoud

Tel

Valentijn Biljart Accessoires
Gerwin Valentijn
In en Verkoop Biljartartikelen
Rucphensestraat 36
4711 JL St. Willebrord
Tel. 0165 - 383058
Mob. 06-51874972

fax

van Dorst

Vijverbouw & Filtertechniek
Voor aanleg en onderhoud
particulier en bedrijf.
Gespecialiseerd in het heteluchtlassen
van FPP kunststofvijverfolie
Zeer geschikt voor koivijvers,
strak resultaat, u.v. bestendig.

Tel.: 0654718482 - 0650297098

www.vandorst-vijvertechniek.nl
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
van 16.00 uur tot 20.00 uur
of op afspraak

RABOBANK
www.wbn.rabobank.nl

Stukske van de zaandkleppers
Aan ons is weer gevraagd om een stukje in de carnavalskrant te schrijven.
Na het plotselinge overlijden van onze Voorzitter Hans Broos leek de wijkvereniging de Zaandkleppers uit elkaar te vallen door het grote gemis van Hans die vele taken altijd op zich nam en
zeker de kar trok.
Maar Hans zou niet gewild hebben dat deze wijk uit elkaar was gevallen en niet meer bestond.
Er zijn wat veranderingen in het bestuur gekomen Michaël Koevoets is de nieuwe Voorzitter
geworden, en zo zijn Carlo Koevoets en Danny Broos het bestuur komen versterken zodat we
weer een voltallig bestuur zijn.
Maar niet alleen het grote gemis van Hans was het probleem maar ook de bouwplek.
We hadden al enkele jaren geen vaste bouwplek meer en moesten noodgedwongen een
carnavalswagen gaan huren om toch met de optocht mee te doen, maar niets is leuker dan
een eigen wagen te bouwen.
Na vele zoek acties kwamen we bij de Loods achter van den Brand daar gaan we nu onze
eigen tent opbouwen om een eigen carnavalswagen te gaan bouwen.
We gaan weer met volle moed aan een wagen beginnen het zal niet zo groot zijn als voorgaande jaren maar meedoen in de optocht is voor ons het belangrijkste en om het plezier weer
terug krijgen in het bouwen.
Ook wensen wij prins Erik-Jan dun eerste heel veel succes toe en natuurlijk ook zijn gevolg,
aan ons zal het niet liggen we zullen het er van af laten straolen in de optocht en op de carnavalsbals.
Vriendelijke groeten Voorzitter Michaël Koevoets

CREATIEF )NTELLIGENT EN 4OEPASBAAR

Gebruik voor opgave
voor deelname aan de
optocht het
inschrijfformulier.

Zaterdag 12 Februari
Café Concordia
Tonpraatavond aanvang 20.00 uur

2011

Zondag 13 Februari
Carnavalsconcert F.C.O. in de Schakel aanvang 14.00 uur

Zaterdag 19 Februari
Carnavalsbal thema “STRALENDE-STERRENSHOW bij café Stroop
20.30 – 01.30uur Disco Ronald Konings Drive in Show

Zaterdag 26 Februari
Kantine de Voltreffer DEVO bal
Aanvang 20.00 tot 01.00 uur
Disco Ronald Konings Drive in Show
Zondag 27 Februari
Café Stroop
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur met Disco
Carnavalsmiddag voor de kinderen
Vrijdag 4 Maart
Schoolbal en Onthullen van de smoorfrêter
Om 19.00 uur sleuteluitreiking op het gemeentehuis van Halderberge.
Daarna opwarmingsavond bij CAFE CONCORDIA met lekkere hapjes
en snert van Johan en Betsie

Zaterdag 5 Maart
De Optocht vertrekt om 14.30 uur vanaf de Schakel
Van 14.00 tot 18.00 uur Disco in de Schakel
Prijsuitreiking groepen en kinderen 17.00 uur
Café Stroop
Prinsenbal van 20.30 tot 01.30 uur
Disco Ronald Konings Drive in Show
Prijsuitreiking van de grote wagens

VERVOLG PRAGRAMMA
Zondag 6 Maart
Aanvang 10.00 uur
Prinselijk ochtend ontbijt bij Den Dorre
Opgeven bij Den Dorre € 5,-- per persoon.

2011

Café Concordia
Aanvang 20.30 tot 01.30 uur met artiest ????????????????
Disco Ronald Konings Drive in Show
Maandag 7 Maart
De Schakel
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur
Smoorfrêterkesbal met Disco
Entree € 2,-- per persoon incl. VERRASSING.
Tijdens deze middag is er een optreden van de Raad van Elf
Café Concordia
Aanvang 20.30 tot 01.30 uur
Balavond met Disco Ronald Konings Drive in Show
Op deze avond bekendmaking nieuwe Motto 2012
Dinsdag 8 Maart
Alle kinderen en ouders verzamelen om 19.00 uur bij de Schakel om de
Smoorfrêter te gaan verbranden, tevens afscheid jeugdraad.
Sluitingsavond bij café Concordia met afscheid van Prins en gevolg

WAGGE MOT WETE
Nog enkele mededelingen tijdens de optocht:
Optochtcommissarissen;
Peter Pertijs – Hans Hagens - Rien Konings – Ad Jongeneelen
Route van de optocht;
Het vertrek is vanaf Past. van Breugelstraat (hoek Schakel) – Marijkestraat – Anjerstraat
-Margrietstraat – Beatrixstraat – Berkenlaan – Mauritsstraat – Wilhelminastraat – Willeke
Joostenstraat – Pastoor van Breugelstraat - Schakel ontbinding.
Wie mee wil doen in de optocht van Zaterdag 4 Maart kan zich opgeven bij
Rien Konings, Wilhelminastraat 2 voor Zaterdag 26 Februari Tel. 0165-316801
Voor het welslagen van een carnavalsviering komt financieel en organisatorisch heel
Wat kijken. Dat is natuurlijk een bekend gegeven bij de mensen die iets organiseren.
Wij als stichting zijn met die mensen erg blij. De financiele steunpilaren willen wij
Echter even apart vernoemen ondanks het gevaar dat we iemand vergeten, maar ook al die andere.
Al onze adverteerders: alle mensen die een bouwplaats beschikbaar stelden, gemeentebestuur
B&w, Prins, Nar, Pliessie en carnavalsraad, de partners van bovengenoemde personen,
Jury, bouwers van de wagens en de wijkbesturen, de krantencommissie, horeca gelegenheden,
Stichtingsbestuur en alle positieve carnavalsvierders.
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Maandagmiddag
7 maart

Smoorfrêterkesbal in de Schakel.
dit voor alle kinderen t/m de basisschool.
De toegang is 2 euro per persoon
ongeacht de leeftijd.
incl. leuke verrassing.
tevens is er een spectaculair optreden
van de raad van elf.

Hoi ik ben Rick v/d boom,
Nar Kluit had mij gevraagd om bij de jeugdraad te komen en ik vond het best wel een beetje
eng in het begin.
Het verkleden als prins vond ik erg leuk en dan ook nog eens op het podium bij de
kinderbals was een leuke ervaring.
Er waren zoveel leuke dingen dat ik ze niet allemaal kan noemen maar een paar wil wel
even vertellen.
De optocht met het treintje was heel leuk want toen konden we lekker confetti gooien naar
de mensen.
Ook super vond ik de prijzen uitreiken aan de best verklede kinderen op de
maandagmiddag.
Hoogtepunt was wel het eten met nar Kluit en pliesie Marijn, lekker pannenkoeken eten met
z’n allen bij d’n Dorre.
Voor mij is het zeker een herhaling waard om bij de jeugdraad te komen en ik kan het dan
ook iedereen aanbevelen om het een keer mee te maken.
Groetjes prins Rick.
Hoi ik ben Romy v/d Boom
Ik was dit jaar voor het eerst bij de jeugdraad als prinses.
Ik vond eigenlijk alles heel leuk wat we hebben gedaan met de
jeugdraad.
De optocht met het treintje was wel een speciale ervaring en
heel erg leuk om mee te maken.
Het leukst van alles vond ik ook wel het eten met nar Kluit en
pliesie Marijn bij d’n Dorre.
De Smoorfreter verbranden vond ik niet zo leuk want dat was
het moment dat voor ons carnaval weer voorbij was.
Bij de jeugdraad zijn heb ik als heel erg leuk ervaren en wil het
daarom iedereen aanraden om het een keer te doen.
Groetjes prinses Romy

Kraant
8 maart

Hallo allemaal,
Mijn naam is Justin Raats en ik ben vorig jaar plessie
geweest van de jeugdraad in Bosschenhoofd.
Ik vond het harstikke leuk, vooral samen met Rick,
Romy en Jelke heb ik veel plezier gemaakt. Met de
optocht mochten we deze keer niet op de prinsenwagen want die was er niet. Wel was er een hele leuke
trein waar we in mochten en we hebben heel veel
confetti gegooid!
OP Maandag was het kinderbal in de schakel dat was
ook erg leuk. Daarna mochten we met de grote plessie
en nar mee op pannenkoeken te eten bij d’n dorre. Ook
dit was reuze gezellig, we hebben zelfs grapjes uitgehaald met nar Kluit. Soms zou ik willen dat het wat
vaker carnaval was maar ja dan is het misschien ook
niet meer leuk. Ooit hoop ik nog eens een echte prins
carnaval te worden , wie weet….
Groetjes van Justin Raats

Tijdens deze kindermiddag is er
een prijs te winnen voor het
mooist verklede Smoorfrêterke

ZONWERING

Rolluiken
Buitenzonwering

www.hetbekerpaleis.nl

ROKX

Assurantiën

ÓÓK VOOR AL
UW BANKZAKEN
Pastoor van Breugelstraat 134
4744 AG Bosschenhoofd
Tel. (0165) 311975
Fax (0165) 316744
E-mail rokx@hetnet.nl

MEESTERS BESTRATINGEN
Gagelrijzen 110
4711 PB St. Willebrord
0623936651

PARKEREN
TIJDENS DE
OPTOCHT
A.U.B.
BUITEN
DE ROUTE

Daalderweg 8 - 4879 AX Etten-leur - Tel 076-5011755 - Fax 076-5011855

30 jaar Exclusief
Suzuki Dealer !!!!

Motorhuis Seppe
P. van Breugelstraat 128
4744 AG Bosschenhoofd
Tel: 0165-312348
Fax: 0165-318676
www.motorhuis-seppe.nl
info@motorhuis-seppe.nl
In/Verkoop, onderhoud en reparatie van Uw motor
Onze Tamoil pomp heeft altijd de laagste brandstofprijzen!

T&J
BESTRATINGEN
Erik Terloo

Rini Janssens

Sprangweg 33
4741 RD HOEVEN
M 06 13 74 01 74

Concordialaan 150
4871 ZD ETTEN-LEUR
M 06 13 30 69 67

André Jongmans

krantencommissie

PARKEREN TIJDENS DE OPTOCHT
A.U.B. BUITEN DE ROUTE

STUKSKE VAN LEUTGROEP DE TOEKOMST
Beste carnavalsvierders,
Dit is de eerste keer dat wij een stukje voor de carnavalskrant mogen schrijven. Een gedeelte van
jullie zal zichzelf nu wel afvragen wie wij zijn en wat wij allemaal doen. Wij zijn Leutgroep de
Toekomst, bestaande uit Sven Broos, Ruben Boenders, Michael Koevoets, Pedro de Kok, Kristel
Schouten en Vincent Vergouwen.
Wij bestaan sinds maart vorig jaar. Tijdens de carnaval is Sven Broos op het idee gekomen om wat
meer in Bosschenhoofd te organiseren, voor de jeugd, maar ook voor de ouderen. Hij benaderde
al tijdens carnaval zelf verschillende jongeren uit verschillende groepen, wat uiteindelijk een ideale
mix bleek te zijn. Vlak na de carnaval kwamen we al bij elkaar en maakten onze plannen. De naam
was snel gekozen. We waren allemaal jong dus er moest iets met ‘toekomst’ in. Uiteindelijk werd
de naam Leutgroep de Toekomst. We zijn begonnen met het organiseren van een Aftercarnaval.
Binnen een paar weken hadden we alles geregeld en 27 maart was het dan zover: ons eerste feest.
DJ Ronald Konings, De Smoortoeters, Tofkapellûke en Ad van de Riet zorgden voor een zeer
gezellige sfeer in Café Stroop. Ook was de zaal goed vol en dus konden we terugkijken op een
geslaagd eerste feest.
De eerstvolgende vergadering besloten we dat er door het grote succes van het vorige feest, er een
volgend feest moest komen. Dit keer zou het een feest worden met als thema ‘Hawaï’. Dit feest was
echter na de Midzomerfeesten en daar wilden we ook niet ontbreken. We stonden zaterdags bij een
kraampje, waar men kon darten en waarbij degene met het meeste aantal punten een prijs kreeg.
Ook hier kregen wij weer vele positieve reacties. De krant heeft ons die middag benaderd, waarna
we met een artikelen in BN de Stem zijn gekomen.
De Hawaïparty kwam er steeds sneller aan. We waren al lang bezig met de voorbereidingen voor
dit feest en het resultaat mocht er zijn. Café Stroop was helemaal veranderd in een tropisch strand
met een Tiki-bar, waar ook cocktails werden geschonken. Om het tropische gevoel compleet te
maken, stond er zelfs een grote limbopaal in de zaal, waar een limbowedstrijd werd gehouden. De
winnaar en winnares kregen een prijs, net als de bestverklede man en vrouw. Het tweede succes
was een feit.
Nu ik dit schrijf, zijn wij allemaal weer druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende feest.
5 februari 2011 organiseren wij ons 3de feest: de Pre Carnaval Party bij d’n Dorre. Wij hopen ook
dat dit feest weer druk en gezellig wordt en dat iedereen zo goed kan warmlopen voor de carnaval!
Onze plannen gaan ook weer verder dan alleen dit jaar. Na de carnaval willen wij ook weer
verschillende feesten organiseren. Te beginnen met de Aftercarnavalsparty op 26 maart 2011. Wij
hopen dat dit feest ook weer aanslaat bij iedereen. We zijn wel een groep van jongeren, maar de
feesten zijn gericht op iedereen, dus iedereen zien wij graag terug! Ook zijn er plannen om niet
alleen feesten te organiseren, maar ook nog verschillende activiteiten.
Langs deze weg willen wij ook iedereen nogmaals bedanken die ons op wat voor manier dan ook
heeft geholpen. Vooral de sponsoren, want zonder sponsoren kunnen wij weinig organiseren. Ook
bedanken we de feestvierders zelf natuurlijk.
Rest ons alleen nog iedereen een hele goede en straolende carnaval te wensen! Wij zijn er in ieder
geval klaar voor!
Groeten namens Leutgroep de Toekomst

Electrotechnisch Instalatie Buro
Jos van Dijk b.v.

BVZ

Margrietstraat 29
4744 AJ Bosschenhoofd
Tel 0165321206
Fax 0165320096
Henk 0622835816
NIEUWBOUW - ONDERHOUD
VERBOUWING - RENOVATIE

www.bouwbedrijfvanzundert.nl

’T STRAOLT ‘R AF …………………….

BEI DUN “SMOORTOETERS” STRAOLT UT ‘R VAN AF DEES JAOR !!!!
WEI STRAOLEN JILLEMAOL OM DA WEI JIL ERRUG BLEI ZEN MEEJ OONZE
NEUWU PRIENS: ERIK-JAN DUN JISTE !!!!!! UT WAOR WEL JIL SPANNUND
DAOR BEI STROOPU WOR, WEI WIESSE OP UN GUGEVEN MOOMENT NIE MIR OE
UT NOU ZAAT !!! GULUKKIG IST ALLEMAOL GOE GEKOMMUN EN SAOMUN
MEEJ PRIENS ERIK-JAN EN ZUN GEVOLUG GAON WEI DUR WIR UN PLUZIERIGU
CARNEVAL VAN MAOKEN !!!!
MEEJ UN GOEI STUKSKE MUZIEK LAOTEN WEI OONS WIR OOREN IN
SMOORFRETERSLAAND EN WOMSTREKE !!! OONS CLUBKE IS NIE GEROOT
MAOR WEL JIL GEZELLUG EN WEI PROOBJIRE OM UT TE LAOTEN STRAOLUN
MEEJ ZUN ALLE !
WEI EMME DEES JAOR VOR DUN 2E KIR UN CARNEVALSCONCERT IN DUN
SCHAOKUL. VURIG JAOR WAAR UT UN DOLLU BOEL EN DA GAON WE DEES
JAOR NOG US DUNNEKES OVUR DOEN. WEI WITTE NIE OF WEI WOK WIR
BUITENLAANDS BEZOEK KREIGE MAR AS GE KOM KIJKUN EN LUISTERUN DAN
ZUL DE DA VANZELLUF ZIEN !
SMOORFRETERSLAAND: LAOT CARNEVAL 2011 STRAOLUN IN BOSSENOOT
ZOALS NOOIT TEVORUN SAOMUN MEEJ OONZU NEUWU PRIENS EN ZUN
GEVOLUG !!!!!
VEUL PLUZIER MEEJ
CARNEVAL EN OOPELUK
TOT ZIENS OP JIN VAN
DUN BALS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CARNEVALSBENTJE
“DE SMOORTOETERS”

Stukje van het Midzomerfeestcomité
Beste Smoorfrêters,
Carnaval is weer op komst. Onder het motto “’t Straolt ‘r af” wordt het weer vier dagen feest in
Bosschenhoofd. Op een of andere manier weet de Stichting Carnaval er ieder jaar weer voor te
zorgen dat het een groot succes wordt. Dit verdient een groot compliment, omdat het
tegenwoordig niet meevalt om in een dorp als Bosschenhoofd zaken draaiend te houden. Maar
met een groep enthousiaste mensen kun je veel bereiken.
Dat Stichting Carnaval het afgelopen jaar heeft gezorgd voor een gezellig carnaval vind ik een
extra compliment waard.
Zij moesten het vieren zonder Prins Carnaval en dat was een groot gemis voor de Stichting en
alle carnavalsvierders.
Er was uit respect voor gekozen om Prins Smoor niet te vervangen tijdens afgelopen carnaval,
nadat hij in 2009 helaas veel te vroeg is overleden.
Stichting Carnaval is wel op zoek gegaan naar een nieuwe prins en die is gevonden
in Prins Eric-Jan I.
Deze prins wacht geen gemakkelijke taak, maar ik ben er van overtuigd dat Prins Eric-Jan I het
carnaval weer compleet kan maken. Dat hij er veel zin in heeft is duidelijk te zien geweest op de
prachtige foto’s in de kranten, ‘t Straolde er af!
Namens het comité van de Bosschenhoofdse Midzomerfeesten wens ik hem veel succes.
Op dit moment zijn wij als Comité van de Bosschenhoofdse Midzomerfeesten weer druk in de
weer om er volgend jaar weer een fantastisch weekend van te maken.
Het programma voor in de feesttent is op het moment van het schrijven van dit stuk nog niet
helemaal rond, maar houdt onze website in de gaten voor de laatste nieuwtjes:
www.midzomerfeesten.com
De braderie is elk jaar weer een succes en ook voor 2011 willen we er een mooie braderie van
maken.
Mensen die zich willen opgeven voor de braderie kunnen contact opnemen met het
Midzomercomité via telefoonnummer: 0165-324528 of via e-mail:
braderie@mizomerfeesten.com
Voordat het echter augustus is moet er eerst carnaval worden gevierd.
Wij wensen prins Eric-Jan I, zijn gevolg en alle carnavalvierende Smoorfrêters veel leut toe
tijdens het komende carnaval en zien jullie allemaal graag terug komende zomer tijdens de
midzomerfeesten.
Angela Brans
Secretaris Midzomerfeestcomité Bosschenhoofd

stukske van b.c. foepenhol
Allereerst willen wij Fred en Hans Hagens ( alweer het 5e jaar) en natuurlijk iedereen
die het ons weer mogelijk maakt om weer een mooie wagen te kunnen bouwen,
bedanken! Tja het is alweer het 5e jaar dat we met de optocht van Bossenoot
meerijden. En in ons "jubileum jaar" willen dan ook echt stroale. Zo hebben we nu
ook een nieuw logo laten ontwerpen, want die misten we dan ook al die jaren. Wij
bouwers van het Foepenhol hopen dat dit jaar de concurrentie weer erg groot zal
zijn, want met de Dwarsliggers, Gaopers, Laag Vliegers en we hopen dit jaar weer de
Zandkleppers, gaat dat zeker weer lukken! Zo zullen we onze nieuwe Prins Erik I en
z'n gevolg en al die mensen langst de kant weer laten zien hoe geweldig we ook in
Bossenoot kunnen bouwen en carnaval vieren! Ik ga nu snel deze pen omruilen voor
een kwast, want die wagen moet natuurlijk wel af!
BC het Foepenhol

RABOBANK
www.wbn.rabobank.nl
de
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Beste Smoorfrêters
meej 5 maande smoor veur d’n deur,
motte wete,
kunne jullie nie mir bei oos frietekes in denne cafetaria ete...
mar we zulle d’n dorre nie zijn as we daor niks op verzinne
dus late we mar beginne...
meeje d’n carnaval hebbe we 5 dage broake’s meej une snack
enne ‘s zaterdags na d’n optocht zelfgemaokte snert
d’n sondag hebbe we wir pijama-ontbijt
‘sondags ene ’smaandags savons hebbe we une disco tot snagts laat.
we wense iedere SMOORFRETER une goeie envural leutige carnaval toe.
namens de zotte van cafe D’N DORRE

Ook dit jaar zijn we weer van de partij, we rijden weer mee met een grote wagen.
We kijken ook even terug op het vorige carnaval.
We kunnen toch wel zeggen dat het een geslaagd jaar was, ondanks dat we onze prins
verloren hebben.
Terug kijkend was het gewoon dubbel, je moest plezier hebben maar tegelijkertijd was er
verdriet.
We zullen daarom onze prins Smoor nooit vergeten.
Maar we moeten verder en dat is wat prins Smoor altijd heeft gewild.
Inmiddels hebben we ook een nieuwe prins gevonden.
Ik hoop dat onze nieuwe prins Eric –Jan het geweldig naar zijn
zin zal hebben, maar dat zal vast wel lukken want het is een
echte gangmaker, ook zijn vrouw Ovie houdt wel van een feestje,
dus dat komt allemaal goed.
Ik hoop van harte dat we de carnaval levend kunnen houden
op ons dorp, we gaan daar natuurlijk onze uiterste best voor
doen Ik hoop dat de carnavalsavonden net zo goed gevuld
zijn als vorig jaar.
We gaan er met z’n allen een geweldige carnaval van maken.
We gaan ons motto dit jaar ook waar maken en we zullen met
z’n allen straolen.
Allemaal veel carnavalsplezier gewenst

Op zondag 13 februari

Electro b.v.

Krijnen Coiffure
Heren knippen
€14,50
Dames knippen
25
€16,00
Kinderen knippen
Woensdagmiddag
€10

Beatrixstraat 13 Bosschenhoofd
s
0165-314237
Meedoen met de

organiseert harmonie F.C.O.
en de Smoortoeters in de Schakel
een GRANDIOOS carnavalsconcert.
M.m.v. Prins, Nar, Pliesie, Raad van elf
en het bestuur van S. C. de Smoorfrêters
AANVANG 14.00 uur.

FEESTTENT HUREN ?
B.C. de Gaopers beschikt over een
grote,degelijke feesttent.
met gegalvaniseerd frame en pvc
doek. Afmeting: 4m x 8m.
Huren kost € 40,00 per dag.
Voor meer info,
bel Ad Jongeneelen tel.: 0651887993.

www.BransAutos.nl

In- en verkoop van gebruikte auto’s

optocht????????????????
geef je dan tijdig op
door middel van het
inschrijfformulier.

industrieweg 8d - 4731 SC Oudenbosch
Tel.: 0165-318033-Mobiel: 06-29563929
E-mail: bransautos@planet.nl

STUKSKE VAN DE LAOGVLIEGERS

Hoi Beste Smoorfreters.
Ik als nieuwe bouwer willemke bij de laogvliegers schrijf dit jaar het stukske voor de
carnavalskrant.
Afgelopen jaar was een bijzonder jaor, allereerst hadden we uit respect voor HANS
BROOS gene nieuwe prins in smoorfretersland,en daarum nam de voorzitter van het
stichtingbestuur de microfoon te aant om de bals te openen. Ondanks het verlies van
HANS waren de bals druk bezocht en erg gezellig.
Dit zou HANS prachtig hebben gevonde,die nu waakt daarboven over ons en z’n
carnaval waor hij zo voor stond.
Als 2de ons lustrum het 5 jaar bestaan van de laogvliegers,dit jaor zoude we er vuer
gaon om wir ‘n grootte mooie carnavals waoge te presenteren aon ‘t publiek van
BOSSENOOT.WE hadde ‘n groter onderstel aongeschaft en natuurlijk 2 nieuwe
leden bij de groep met de nodige ervaring in vormen,plakken en de gezelligheid want
dat staat voorop bij deze bouwclub,en als ze un keer nie kunne das jammer dan want
oonze voorzitter zegt altijd
WAT IS HET PROBLEEM.
Wok oonse kinderen ebbe wir hun steentje bij gedraoge aon de waogen.
We ebbe uiteindelijk ‘n verdienstelijke 2de plaats behaold mee wonze waogen wat het
lustrum uitbeelden,we hadde van elk jaor dat we gebouwe arre ‘n stukke in de waoge
terug laten komen,zodat jullie konden zien dat ur bij de laogvliegers nog gene KLAT
IN ZIT.
Wok dit jaor zijn we wir begonne mee een grootte waoge te bouwe ,het wordt zeker
‘n mooie wagen zodat we kunnen zeggen ’T STRAALT ER VANAF.
Wok dit jaor is er bie aankome vliege die kom proeven oe ut bij ons bouwe is
ja hei krijgt jeerst een proeftijd bij de laogvliegers.
Natuurlijk willen we wonze nieuwe prins ERIK-JAN D’N EERSTE veel succes
wensen de komende jaoren in Smoorfretersland,want een durpke zonder prins is
ondenkbaar.Wok hopen we wir op een goede opkomst bij de carnavalsbals zodat we
mee alle smoorfreters uit wons dak kunne gaon en na afloop van carnaval kunnen
zeggen
WAT EBBE WE WIR GESTRAOLT MEE CARNAVAL.
Willy BC DE LAOGVLIEGERS.

“Stralende Sterren Show”
Zaterdag 19 februari carnavalsbal bij
Café Stroop
Thema; Bosschenhoofdse sterren.
Zij zullen deze avond stralen en zullen strijden om de felbegeerde
“Smoorfreterscup”.
Dresscode; er stralend uitzien.
Aanvang; 20.30uur
Muziek; Ronald Konings Drive-in Show
Leuke prijs voor mooist verklede ster

Met om middernacht een verrassingsoptreden
van een bekende artiest.
(mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van de wijkverenigingen)

Voor al Uw Bouwkundig tekenwerk en Bouwaanvragen

het stukske van de DWARSLIGGERS
B
Beste mensen,
EEerst een terrugblik op voorig jaar, het jaar 2010, het jaar van dde
c
crisis
en het jaar
j
dat Smooorfrêterslan
nd het moestt doen zondeer
Prins Caarnaval. Voor ons een jaa
ar waarin wee op een laatt moment ee
en nieuwe boouwplaats krregen en
e
dus toch
h nog een wagen konden
n bouwen. H
Het jaar waarrin we 1 werrden tijdens de carnavalssoptocht
in Sm
moorfrêtrslan
nd. Kortom een veelbewoogen jaar, maar terugkijkkend is het eeen zeer geslaagde
carnavval geweest, hiervoor oook de complim
menten aan Stichting Ca rnaval.
Na dit veelbewogeen jaar willen
n wij er een ffeest van maaken in 2011. Daarom inttroduceren wij
w u op
zaterdag 5 maart aansttaande tijdenns de optoch
ht onze wage
en, kom het zien, want:

Wij willeen Smoorfrêttersland wee
er laten stral en met carnaval en dat gaan
g
we doeen door er ee
en feestje
van
n te maken, met
m muziek van
v toen en nu in alle stijjlen en met als
a klapper vveel champaggne!
Dus kom
m allemaal naaar buiten, 5 maart, naarr de straolen
nde optocht in
i Smoorfrêttersland kijke
en, zodat
we er, sam
men met onze nieuwe Priins Eric-Jan 1 een knalfee
est van kunnnen maken!
Namenss BC de Dwarsliggers wensen wij Prinns Eric-Jan 1 en zijn vrouw
wke en alle aandere Smoo
orfrêters
een leutige, straolende carnaval
c
toe!

snijbloemen Ɣ boeketten Ɣ grote sortering kamerplanten tuinplanten Ɣ potteriën Ɣ decoratieartikelen

HET ADRES VOOR
AL UW BLOEMWERK

Monica
Bloemisterij / tuincentrum

Nieuwlandweg 2 - Oudenbosch
Tel. (0165) 31 29 08 - Fax (0165) 32 28 29 - E-mail: r.cappettijn@hetnet.nl

Wij wensen alle Smoorfrêters veul leut met
carnaval en in het bijzonder Prins Eric-Jan l
in zijn eerste jaar als prins van
Smoorfrêterslaand

watermolen 4 4751 VK Oud Gastel
tel.: 0165 - 511652 fax: 0165 - 514851
www.hoendervangersbv.nl

VROUWEN VAN DE RAAD
Beste smoorfrêters
Hoi ik ben een van de raadsvrouwen en mijn naam is Corina.
Dit jaar is het mijn beurt om een stukje voor de carnavalskrant te schrijven.
Na twaalf jaar als raadsvrouw mee te mogen heb ik het nog reuze naar mijn zin.
Ik kijk er altijd naar uit wanneer het weer zo ver is,
maar die dagen gaan zo snel dat ze voorbij zijn voordat je er erg in hebt.
Je bent op die dagen een grote familie.
Vorig jaar hadden we slecht jaar vanwege het plotselinge overleden van onze prins
Smoor ( Hans Broos ).
Maar na alle verdriet dat we hadden hebben we er toch nog het beste van gemaakt.
Dit jaar hebben we dan nieuwe prins Erik- Jan.
We zijn heel blij met onze nieuwe prins.
En we zullen er dan ook met ons allen een groot knalfeest van maken.
Ik heb er weer zin.
Groetjes raadsvrouw Corina.

Jeugdwerk Bosschenhoofd
www.allinone.punt.nl
www.jc-allinone.hyves.nl

He Smoorfrêterkes

Dit joar is ‘t motto “’t Straolt ‘r af”. Da motto hebben wij eigenlijk altij. Als de kinderen bij ons
komme zien wij het liefst da ’t er afstraolt da ze het naor der zinnen hemmen. Daorum proberen wij
wok steeds nieuwe dingen te verzinnen. Kek nouw naor de Halloweentocht. Een geweldige
opkomst vur zo’n durp. Die kopkes van die kinderen, geweldig. Da willen wij natuurlijk vast
blijven houwen.
Den goede opkomst die wij steeds hemmen bij een activiteit straolt toch mar wir af hoe fijn de
kinderen het vinden om iets leuks bij ons te komme doen. Daorum is ‘t belangrijk da we blijven
bestaon en da we op de plek meuge blijven waor we nouw zitten.
Vur de kinderen op woensdagmiddag doen we veul verschillende dingen, van knutselen tot naor
het bos gaon. We zitten natuurlijk al in ’t bos, beter kan ’t nie. De tienergroep kan vanaf deze
locatie ook buiten leuke activiteiten doen, zoals zeskamp. Wok vur hun is deze plek geweldig. De
inloopjeugd van woensdagavond kan hier same komme. Nouw we denken nie dat we nog meir
hoeven te vermelden om ’t er vanaf te laote straolen da we nergens beter kunnen zitten.
D’n carnaval staot bij ons
natuurlijk wok wir op het
program. Deze knotsgekke
middag is op woensdag
2 maart 2011. Dus hedde
zin om te hossen en te
springen kom dan gezellig
naor All In One.
Groetjes en veul plezier
namens alle vrijwilligers

Inleveren voor 26 februari 2011

Ons mooie vliegveld ook zo klein
straolt vanuit het zuiden heel fijn.

De Gaopers
Beste carnavalsvierders,
Dit is alweer het derde jaar dat wij als BC de Gaopers een stukje voor de
carnavalskrant mogen schrijven. Het eerste jaar was zeer geslaagd.
We werden meteen 1ste met onze Dakarwagen. Vol goede moed gingen we
dan ook het 2dejaar (vorig jaar) in, maar voor dat we het wisten was het bijna
alweer carnaval. Toch hebben wij toen nog besloten om nog wat te gaan
bouwen, maar al snel werd duidelijk dat we het resultaat van het eerste jaar
niet konden gaan evenaren.
De verwachtingen werden dus bijgesteld en we reden helaas met een kleinere wagen mee
dan het jaar ervoor. Toch denken wij dat het idee van de wagen geslaagd was, want bijna iedereen
wilde wat op onze grote kladmuur schrijven en we behaalden met deze wagen toch nog de 3de
plaats. Dit jaar gaan we er echter weer met volle moed tegenaan en het bouwen begint
langzamerhand toch wat meer op gang te komen. We hopen dan ook dat we dit jaar weer mooi
kunnen straolen, maar verwachten ook dat de andere bouwclubs het er vanaf willen straolen. Dat
belooft dus weer een hele mooie carnaval en een hele mooie optocht. Wij hebben er in ieder geval
alweer veel zin in de carnaval!
De 11de van de 11de was al een zeer geslaagd feest. De nieuwe Prins werd toen bekend gemaakt,
en wij willen prins Eric-Jan dan ook veel succes wensen en we hebben er alle vertrouwen in dat hij
als prins de komende jaren het ervan af gaat stralen! Verder hopen wij jullie allemaal terug te zien
tijdens de carnavalsavonden en natuurlijk bij de optocht!
BC de Gaopers

PLUS Manniën Rucphen

Elke zondag geopend van 10 tot 16 uur

