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STUKSKE VAN DE PRINS
Smoorfrêters,
Dit is al weer de vijfde keer dat ik iets mag schrijven in de Smoorfrêterskrant.
En bij deze wil ik de carnavalskrantcomissie een grote pluim geven voor wat zij ieder jaar
weer presteren voor ons.
Als tweede wil ik Marcel den Braber bedanken voor de jaren dat hij deel uitmaakte van de
raad van 11 en er wegens verhuizing mee gestopt is.
Wij hebben het op een na kleinste dorp maar wel al verschillende jaren een complete raad
en daar is nu verandering in gekomen dus als iemand interesse heeft om een steentje bij te
dragen tijdens carnaval, meld je eigen aan!
Dit jaar is het motto “tis ne puzzel” en het is ieder jaar wederom een puzzel om alles met
elkaar weer rond te krijgen en er voor te zorgen dat alles weer op rolletjes loopt.
Ieder jaar word het minder en minder van de kant van de gemeente en als ik dan zie wat er
hier door iedereen gepresteerd word om carnaval in Smoorfrêtersland weer tot een geweldig feest te maken dan kan ik niks anders zeggen dan…Chapeau!
Tis en blijft een puzzel….ieder jaar weer.
En tijdens de optocht blijkt maar weer eens dat wij uniek zijn als klein dorp!
Ieder jaar rijden er weer prachtig grote wagens mee die gebouwd zijn in ons eigen dorp en
daar mogen wij best trots op zijn.
En we zien ieder jaar weer dat de jeugd in Smoorfrêtersland er onder elkaar er een
geweldig feest van maakt en het lijkt wel of de kinderoptocht ieder jaar weer groter en
mooier word en voor alle kinderen die nog niet meegedaan hebben ….meld je aan en
vraag of papa en mama je meehelpt om een wagentje te bouwen want iedereen geniet
ervan als we met zijn alle door ons dorpke lopen.
Zelfs bij het aanmelden voor de jeugdraad lijkt het steeds
drukker en drukker te worden wat allemaal geregeld word door onze nar Kluit!
Maar om een lang verhaal kort te maken….we moeten het
wederom met zijn alle doen en het is en blijft un puzzel………….
Ik hoop jullie vaak te zien en laten we er samen
een geweldig feest van maken!
Alaaaaaaaf prins Eric-jan 1
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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
Mok ok emme…
zo´n chic waandje!

℡

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

STICHTING
KEURMERK
Touringcarbedrijf

info@tb-broeren.nl

www.hoteldekwast.nl
hoteldekwast@home.nl
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Aan de vooravond van een leutige tijd!!!
Zonet na de feestdagen, begint het bij de rechtgeaarde
carnavalsvierders weer flink te kriebelen. Met man en macht
wordt overal gewerkt aan de voorbereidingen voor weer een
geweldig gemeenschapsfeest. In het Puitenol, Vastelaovedzotteland, Peejenland, Smoorfrêtersland en het Meekrapdurp is
dat niet anders.De tonpraters kiezen hun typetjes en hun grappen, muzikanten studeren op de laatste nootjes en het protocol
van de 5 carnavalsstichtingen worden al een beetje zenuwachtig. Volop voorpret dus!!!! Tijdens de diverse 11-11-bals hebben
de carnavalsvierders al een voorschot genomen op de komende
leutvierdaagse. Bij diverse carnavalsstichtingen zijn nieuwe
mensen aangeschoven. Hun gevolg is zodoende weer op sterkte en ze zijn er al klaar
voor. En u hopelijk ook, zodat heel Halderberge straks weer mag terugkijken op een
prachtig carnavalsfeest. Net als vorig jaar ben ik van plan om zo veel mogelijk van dat
carnavalsfeest in de verschillende dorpen mee te maken. Ik kijk daar nu al naar uit!
Carnaval is, zoals gezegd een gemeenschapsfeest, een feest van verbroedering, van
sfeer, welke het leefklimaat binnen een gemeenschap bepalen. Als we dit niet alleen
tijdens de carnavalsdagen voor ogen houden, maar ook daarna nog in de praktijk brengen, dan zal het in 2015 waarachtig wel gaan. Ik wens iedere Puit, Vastelaovedzot,
Peej, Smoorfrêter en Meekrapsteker, jong en oud, heel veel plezier toe tijdens het
komende carnaval en natuurlijk heel veel plezier met het lezen van deze carnavalskrant.
Giel Janssen,
burgemeester van Halderberge

Beste carnavalsvierders,
het pyama-ontbijt is op
MAANDAG BIJ
Café D‛n DORRE
Nadere info zie het
programma in deze krant.
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Past. van Breugelstraat 57
Bosschenhoofd
Tel. 0165-312329

WONEN SLAPEN VLOEREN

voor perfect zit- en slaapcomfort
en een prachtig interieur !

uw woonwinkel, dichtbij.. !
www.vreugdemeubelen.nl
Bosschendijk 189 Oudenbosch tel: 0165-312615

Schoonheidssalon

Zonnebank

(LID ANBOS)

Pedicuresalon
(LID PROVOET EN KRUISVERENIGING)

diabetici en reuma
patienten pedicure
(via het ziekenfonds)

Joyce Lazeroms-Pruymboom
Bosschenhoofdsestraat 8a
4744 RP Bosschenhoofd
Tel: 0165 316946 of 06 226 59 514

www.hellemonsbestratingen.nl
www.smoorfreters.nl

Beste Carnavalsvrienden van ons mooie Smoorfrêterslaand.
Er is mij wederom weer gevraagd om een stukje te schrijven voor onze kraant.
Bij deze wil ik daarvoor André Jongmans en José Konings voor bedanken dat ze het toch maar
weer iedere jaar voor elkaar krijgen dat er een mooie Smoorfrêterskraant in Bossenoot
verschijnt. Op het moment van schrijven zijn we al volop met carnaval bezig met de voorbereiding voor het carnaval 2015. We hebben de 11/11 viering gehad en enkele vergaderingen
hebben we al achter de rug.
Vooruitkijkend naar het komende carnaval wil ik even terugblikken op de 11/11 viering. Het was
een goed begin van onze carnaval. Het thema was Tropical Show/ jungle night party. Het was
een druk bezochte avond waar iedereen verkleed was met de dresscode Hawaï.
Rond 23:11uur werd iedereen gepresenteerd aan het carnavalspubliek.
Tot tegenstelling van de afgelopen jaren hadden we dit keer geen 11 raadsleden maar 10
raadsleden.
Helaas is Marcel den Braber gestopt als raadslid wegens verhuizing naar Nispen.
Ik wil hem en Corina enorm bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en hun veel geluk
toewensen met hun gezin in Nispen.
Het was jinne grote puzzel maar ons stichting bestuur heeft toch weer een mooi carnavalsprogramma in elkaar weten te zetten. Alle dagen zijn weer volop bezet.
Ook de Zondagmiddag voor de kinderen van 10 t/m 15 jaar wat vorig jaar voor de 1e keer werd
georganiseerd staat weer op het programma komend carnaval.
Ik ga dit jaar weer met enorm veel zin en energie de carnaval tegemoet en inmiddels is het
alweer me 12e jaar als Nar en ik hoop dit zeker zolang het allemaal goed blijft gaan nog zeker
een aantal jaren te mogen en kunnen doen.
Ik hoop jullie ook allemaal weer te zien tijdens carnaval in Smoorfrêterslaand want zonder jullie
kunnen we er geen geslaagd carnaval van maken.
Ut motto is dit jaar in Bossenoot “Tis ne Puzzel”.
Het word een hele lastige puzzel om een 11e raadslid bij te zoeken dus bij deze wil ik vragen
wie interesse heeft om erbij te komen zich aan te melden bij het bestuur.
Ook wil ik alle bouwclubs en loopgroepen weer veel succes toewensen met de optocht want ook dat zal weer een
grote puzzel worden om iets in elkaar te bouwen voor de optocht.
Maar uit de laatste jaren blijkt dat ze toch weer met z’n allen er iets
moois van maken.
Graag zie ik jullie in grote getale op onze carnavals activiteiten!!!
ALAAAAAAAAAAAAAAAAAAF!!!!
Carnavals groet,
Nar Kluit

www.smoorfreters.nl

MOOIER KAN
EEN GORDIJN
NIET HANGEN.
WWW.XXLDESIGNROEDEN.NL

Bosschenhoofd b.v.
Administratie– en belastingadvieskantoor
Voor alle

* Administraties
* Pensioenadviezen

* Belastingaangiftes
* Loonadministraties

Pastoor van Breugelstraat 81, 4744 AC Bosschenhoofd
Telefoon: 0165 - 317 492 Mobiel: 06 - 2292 7592
Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
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stukske van de pliessie
Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnekes,
Als ik dit stukje schrijf voor onze carnavalskrant, is de 11-11 viering al weer enkele weken voorbij
en gaan we langzaam naar de Kerstmis en Nieuwjaar.
Het lijkt vrij rustig wat carnaval betreft, maar achter de schermen zijn we weer volop bezig met de
voorbereidingen.
De eerste vergaderingen zijn weer voorbij en de eerste afspraken zijn weer gemaakt.
Maar laat ik eerst even kort terugblikken op het afgelopen carnaval. Het was zeker een carnaval om
DUR ‘N RINGSKE te haole.
We hadden druk bezette bals en ook de kinderen hadden het zeer naar hun zin.
Op het verbroederingsbal namen we de wisseltrofee mee naar huis (mede dankzij onze Smoortoeters)
en ook de tienermiddag was een daverend succes en zeker voor herhaling vatbaar.
Vooruitlopend op de carnaval 2015 kan ik zeggen dat er nog heel wat te puzzelen is. TIS NE PUZZEL is
nu wel heel toepasselijk!
Wat te denken aan de locatie voor onze Smoorfrêter. Met het afbreken van de oude gymzaal, moeten
we op zoek naar een nieuwe plek waar we de Smoorfrêter kunnen plaatsen.
Tevens moeten we op zoek naar een nieuw raadslid. Marcel den Braber heeft te kennen gegeven
stoppen, daar hij verhuisd is naar Nispen. Langs deze weg wil ik Marcel en Corina hartelijk bedanken
voor de leutige jaren mee carnaval en veel succes wensen in jullie nieuwe woning.
Er valt nog heel wat te doen voordat de carnaval los kan barsten, maar ik weet zeker dat we straks
kunnen zeggen: Ut waar ne puzzel, en we hebben het weer gefikst!
Ik moet nu helaas gaan stoppen met schrijven, want Wiske
moet weer uitgelaten worden.
Allemaal alvast bedankt voor jullie bijdrage aan de carnaval in
Bossenoot en graag tot ziens bij een (of meerdere) carnavals
bals.
Groeten van Pliessie Kiske en een poot van Wiske.

www.smoorfreters.nl

0165-312602

Cafetaria ‘t Goudhaantje
Zomertijd van 1 mei tot 1 september
van 12.00 uur tot 21.00 uur alle dagen
Wintertijd maandag en dinsdag gesloten.
wo - do - van 16.00 uur tot 20.00 uur
vr - za - zo - van 12.00 uur tot 21.00uur

adverteren in onze
karnavalskrant
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Bouman
Attent Bouman O.L. Vrouwestraat 108 4735 AE ZEGGE

www.attentzegge.nl
www.smoorfreters.nl

Stukske van de raad van elf

Beste Carnavals vrienden!
Ik ben Gylion Elgin, maar iedereen noemt mij Gieleke! Geboren in Breda, vader van 3 jongens (Ricardo, Keano en Kevin)
en ben nu al enige tijd met twee van hen (keano en Kevin) woonachtig aan de Patershof in Bosschenhoofd. In het
dagelijks leven ben ik bezig met mijn bemiddelingskantoortje in de zorg en sinds kort ook met een thuiszorg bedrijf voor
geheel West-Brabant.
Helaas ben ik gevraagd om een stukje te schrijven voor de carnavalskrant.
Waarom zeg ik helaas? Nou, omdat ik kan praten als brugman, maar schrijven is een ander verhaal.
Oke, maar wat zal ik dan eens gaan schrijven? Uhm, daar moet ik toch effekes over nadenken! Laat me het maar hebben
over mijn toetreden en ervaring van het afgelopen jaar.
Afgelopen jaar was het mijn eerste keer dat ik, samen met jullie, het mooie carnavalsfeest als raadslid mocht vieren. Het
was voor mij een hele eer dat, Prins Eric-jan 1 mij vroeg of ik zin had de raad aan te vullen. Natuurlijk zei ik direct ja! Ik
ben zelf Brabander ”in hart en nieren”, dus dat was een hele makkelijke keus. Vroeger deed ik met mijn opa (Gilion
Marijnissen), die zelf in de carnavalsvereniging van Breda zat, ook altijd gezellig mee feesten.
Nadat ik ja had gezegd liet de prins me een beetje zweten, want ik moest het ook laten zien dat ik graag wilde. Na een
paar telefoontjes was het dan zover. Ik werd voorgesteld aan de gehele club en was zo positief verrast van het warme
onthaal dat ik kreeg van iedereen, dat ik ook hierbij kan zeggen dat ik trots ben om bij zo’n geweldig team te mogen
horen.
Maar ik moest me nog eerst gaan bewijzen! Ik kreeg direct huiswerk mee, want als je erbij wil horen dan moet je hem wel
kennen he.
’t Kleinste plekske op de wereldkaort,
Kunde bekaant nie finne.
Bossenoot ‘t is klender dan ne taort,
Ge benter zonder arig binne.
Zakte mee oe iele in de smoor,
Daor motte nie mee zitte.
’t Is carnaval dus zak mar lekker door,
Want in de smoor valt niet te spitte.
Nou dit lied vergeet ik van z’n lang zal ze leve niet meer!
Ik was wel wat nerveus toen ik het moest zingen
op het podium, omdat ik gewoon niet kan zingen,
maar gelukkig kreeg ik goed hulp van de club en de
menigte in de zaal.
En vanaf dat moment hoorde ik er helemaal bij.
Natuurlijk heeft ieder begin wat kinderziektes,
zoals goed hesje of juiste steek, maar…… ik ben erbij!
Verder was het een geweldige carnaval, als nieuweling
loop je trouwens ook veel, maar dat vond ik toch ook niet zo erg.
Je ziet blije kinderen, vrolijke mensen om je heen en daar
gaat het om.
Nou ik heb als geen grote fan van schrijven toch een beetje op papier
gekregen (met zoveel mogelijk spaties) en wil het graag
hier even bij laten.
Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben.
Het motto voor dit jaar is: "TIS NE PUZZEL".
Dus ik zie jullie allen graag bij de carnavals feesten tegemoet
om samen met ons te Puzzelen!
Groetjes
Gieleke!

www.smoorfreters.nl

De gezelligste kindermiddag van het jaar
vindt weer plaats op
zondag 8 februari
van
14.00 uur tot 17.00 uur
bij
Café Stroop
Jij bent er toch zeker ook weer bij???

Hoeven met telefoonnummer 0165 -502211
E-mail: info@mdmakelaars.nl

www.smoorfreters.nl

Alweer staan we aan de vooravond van een nieuw carnavalsseizoen en als we het afgelopen
11-11e bal als graadmeter mogen gebruiken, dan staat ons een mooie carnaval te wachten.
Hier op terugkijkend zal het motto “tis ne puzzel”, dat we dit jaar uitdragen, ons weinig
hoofdbrekens bezorgen.
Wat wel een steeds terugkerend gepuzzel is, is het feit, dat we de puzzelstukken, met name
de financiële, steeds weer met toenemende moeite in elkaar moeten zien te passen!
Het zijn economisch moeilijke tijden, maar we hopen van ganser harte, dat U, wanneer
volgens traditie wij weer langs komen met onze als vanouds fraaie carnavalskrant, U ons wilt
helpen dit gepuzzel te vergemakkelijken!
Wij hebben er vertrouwen in, dat U als rechtgeaarde smoorfrêter en smoorfrêterin, waarbij
het carnavalshart op de juiste plaats zit, bereid zult zijn om deze puzzel, samen met ons in
elkaar te laten vallen!
Wij danken U hiervoor bij voorbaat en wensen U oprecht een geweldig carnavalsfeest toe!
de voorzitter

www.smoorfreters.nl

Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnekes,
De tijd van carnavallen is bijna weer aangebroken en wij als uitvoerders zijn natuurlijk
bijzonder trots dat de carnaval nog zo levendig is hier in Smoorfrêterslaand. Ondanks
dat er geen accommodatie meer is zoals de Schakel en het daardoor niet eenvoudiger is geworden, weten we het toch allemaal redelijk draaiende te houden. Gelukkig
hebben we hier in ons dorp twee fantastische kasteleins die goed weten mee te
werken want stel je eens voor dat die er ook niet zouden zijn geweest? Zoals jullie
ondertussen al wel zullen weten hebben wij een leuke site www.smoorfreters.nl waar
we iedereen proberen op de hoogte te houden van het bruisende carnavalsleven hier
en om ons heen. Gedurende de carnavalsdagen is per dag te volgen wat er zoal
gebeurt en waar alles te doen is. Dankzij de WAT fotografen hebben we continu
verse foto’s en kunnen jullie zo jezelf, je feestende familie of kleinkinderen mooi
volgen. Maar buiten foto’s zijn er ook filmpjes en liedjes uit vroegere jaren te vinden.
We hopen al deze gegevens steeds aan te kunnen vullen met jullie medewerking
want we kopiëren alles waar jullie mee komt aanzetten, foto’s filmpjes, video’s en
noem maar op. Kijk maar eens op de site, het zal je niet spijten!

www.smoorfreters.nl

Wiijkvereniging De Zaandkleppers
Hallo beste lezers van de Smoorfrêterskraant. Met het verzoek om eens een
verhaal te schrijven over onze wijkvereniging omtrent onze geschiedenis en
hetgeen wij zoal doen binnen de club hierbij het volgende. Onze wijkvereniging is
één van de oudste binnen het Bosschenhoofdse sociale leven en wel van rond
1968. Het is toen zo’n beetje allemaal begonnen met allerlei activiteiten voor de
wijkbewoners maar waarvan het carnavalsgebeuren toch wel de hoofdzaak was.
In de beginjaren was het dikwijls een enorme strijdt tussen de wijken om wie de
grootste maar vooral ook de mooiste wagen kon bouwen. Het was toen een
enorme grote club met fanatieke bouwers en feestvierders. Helaas is dat in de
latere jaren door leegloop en desinteresse een stuk minder geworden.
Ook dit jaar moeten we helaas weer vermelden dat we door gebrek aan een
bouwplek weer mee doen in de B-Categorie.
Het is de bedoeling dat we weer iets kleins gaan maken voor de kinderen van
onze wijk net als afgelopen jaar.
Graag wil ik namens het bestuur van onze wijk weer een oproep doen aan het
Bosschenhoofdse volk wie er eventueel een locatie voor ons heeft waar we
komend carnaval weer een wagen mogen bouwen. We hebben een fanatieke
bouwgroep die graag weer een A-wagen wilt gaan bouwen voor onze wijk de
Zaandkleppers.
Heeft u ideeën neem dan contact op met Michaël Koevoets Tel: 06-52684851.
Bij deze wil ik namens heel de wijk de Prins met zijn gevolg en iedereen die iets
voor de carnaval in Smoorfrêterslaand te maken hebben veel succes toewensen
voor de komende carnaval en uiteraard veel plezier.
Hopen dat het weer een mooie optocht zal worden als voorgaande jaren , maar
dat zal op ons durpke vast en zeker goed komen.
De groeten en tot ziens met Carnaval
Namens Voorzitter van de Zaandkleppers Michaël Koevoets

www.smoorfreters.nl

Zondag 18 januari
Verbroedering in Oud-Gastel
aanvang 14.00 uur
Zaterdag 24 Januari
Café Concordia
Tonpraatavond aanvang 20.00 uur

2015

Zaterdag 31 Januari
ROCK EN ROLL AVOND m.m.v. THE HOT DOGS (BAND)
AANVANG 22.00 UUR ZAAL OPEN OM 21.00 UUR
Entree: 2 euro p/p
Zaterdag 7 Februari
DEVO Carnavalsbal aanvang 20.00 uur
Disco: RONALD KONINGS DRIVE IN SHOW
ZONDAG 8 FEBRUARI
CAFE STROOP KINDERMIDDAG
Disco: HB MAX DJ Team en jeugd d.j. uit Bosschenhoofd
AANVANG 14.00 – 17.00 UUR
Vrijdag 13 FEBRUARI
Schoolbal en onthullen van de Smoorfrêter en kinderoptocht aanvang 14.00 uur
Sleuteluitreiking om 19.00 uur in gemeentehuis daarna opwarmingsavond bij
Café CONCORDIA met lekkere snert van JOHAN EN BETSIE
Zaterdag 14 Februari
Grote optocht vanaf 14.00 uur.
Opstellen Past. van Breugelstr/Gerardushof
Disco: HB MAX DJ TEAM BIJ CAFE CONCORDIA,
en jeugd d.j. uit Bosschenhoofd
met om 17.00 uur prijsuitreiking voor de groepen
bij café CONCORDIA
Café Stroop
PRINSENBAL
Aanvang 20.30 tot 01.30 uur
Disco Ronald Konings Drive in Show
Prijsuitreiking van de grote wagens

www.smoorfreters.nl

Zondag 15 Februari
Tienerbal 10-15 jaar entree: gratis
Disco: HB MAX DJ TEAM
en jeugd d.j. uit Bosschenhoofd

VERVOLG
PROGRAMMA

2015

AANVANG: 14.00 – 17.00 UUR
CAFE CONCORDIA
Carnavalsbal m.m.v.
RONALD KONINGS DRIVE IN SHOW
AANVANG 20.30

MAANDAG 16 FEBRUARI
PRINSELIJK PYAMA ONTBIJT
AANVANG 10.00 UUR 5 euro p/p
OPGEVEN EN GELIJK BETALEN BIJ HET STICHTINGSBESTUUR
OF BIJ CONCORDIA VOOR 9 FEBRUARI
Er moeten minimaal 50 personen zich opgeven, anders gaat het niet door.
SMOORFRÊTERKESBAL BIJ CAFE STROOP
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur
Smoorfrêterkesbal Disco: HB MAX DJ TEAM en jeugd d.j. uit Bosschenhoofd
Entree € 2,-- per persoon .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 2016
Dinsdag 17 Februari
Alle kinderen en ouders verzamelen om 19.00 uur om de Smoorfrêter te gaan
verbranden, tevens afscheid jeugdraad bij Concordia.
Sluitingsavond bij café Concordia met afscheid van Prins en gevolg

Bij alle bals legitimatie verplicht

Voor al Uw Bouwkundig tekenwerk en Bouwaanvragen

www.smoorfreters.nl
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Maandagmiddag
16 februari
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Hallo te gekke Bossenootse carnavalvierders,

Smoorfrêterkesbal met disco
en de jeugd d.j. uit Bosschenhoofd
bij café STROOP.
aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur
dit voor alle kinderen t/m de basisschool.
De toegang is 2 euro per persoon
ongeacht de leeftijd.
tevens is er een spectaculair optreden
van de raad van elf.

Ik Kenji.zat dit jaar voor de 3de keer bij de jeugdraad en wat hadden we weer
een lol.
Dit keer was ik het Boerke.
Ik vond het meedoen aan de optochten alweer het leukst.
Dit jaar hadden we in e grote optocht een mooie grote wagen,waarop we
met de Prins,Nar,Jeugdraad en Raad van 11 volop konden dansen en springen.
En wat gingen we tekeer. Ook het verbranden van de Smoorfreter vind ik super
gaaf om te zien.Ondanks dat het nu mijn derde jaar in de Jeugraad was,blijf ik
het leuk vinden om te doen en kan ik iedereen aanraden om zich aan te
melden.
Zelf hoop ik komend carnaval toch ook weer in de Jeugdraad terecht te komen,
maar dan als Pliessie.
Alaaf,
Boerke Kenji
Hallo smoorfrèters en smoorfrèterinnekes,

Mijn naam is Kees Schipperen en ik was in 2014 de jeugdprins.
Ik vond het echt super leuk om prins te zijn !
Ik mocht als prins altijd voorop lopen in de polonaise als we
binnen kwamen!
Prins Eric-Jan was die dagen mijn grote vriend en dat was heel
erg gezellig.
Ik vond het vooral erg leuk om tijdens de optocht op de
prinsenwagen te mogen staan. Iedereen kon naar mij zwaaien
en dat was wel super stoer.
En ik kon lekker met confetti gooien!
Ik vond het heel erg dat de carnaval voorbij was …..
En ik hoop dat ik volgend jaar weer in de jeugdraad mag!!!
Groetjes,
Kees
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Kraant

Dinsdag 17 februari
Ale kinderen en ouders
verzamelen om 19.00 uur
om de Smoorfrêter
te gaan verbranden

Lieve Smoorfrêterkes en Smoorfrêterinnekes

Tijdens carnaval 2014 was ik narreke in de jeugdraad.
Dit was voor mij de tweede keer dat ik bij de jeugdraad zat en het
narreke was.
Ik heb hiervan weer super genoten, lekker samen
Hossen en polonaise lopen.
Nar Kluit is mijn grote voorbeeld.
Tijdens de grote optocht heb ik in een ei gestaan, maar deze was
vrij groot
Zodat we er met z’n tweeën in konden en ik ben er zelfs
Even stiekem in gaan zitten/liggen omdat ik toch wel moe was
van alle voorafgaande dagen
Dat we al carnaval gevierd hadden.
Ondanks dat het vermoeiend kan zijn, blijft het heel leuk om te
doen.
Ook het frietjes eten samen met de prins en zijn gevolg is altijd
gezellig en niet te vergeten
Het pyjamaontbijt lekker met zijn alle in je pyjama ontbijten.
Zou jij ook een keer bij de jeugdraad willen, geef je dan op bij nar
Kluit.
Dikke carnaval knuffels van narreke Kenza.

Tijdens deze kindermiddag is er een prijs te winnen voor het mooist verklede Smoorfrêterke
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Podopraktijk Bosschenhoofd
Pedicure & Podoloog
Voor al uw voetproblemen!
Conny van den Nobelen
Eikenlaan 18
4744 CK Bosschenhoofd
Tel: 06 13535630
Info@podopraktijkbosschenhoofd.nl

NQFSUNNQƥM@MBH¦KDNOKNRRHMFDM
www.smoorfreters.nl

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

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

Motorhuis Seppe
P. van Breugelstraat 128
4744 AG Bosschenhoofd
Tel: 0165-312348
Fax: 0165-318676
www.motorhuis-seppe.nl
info@motorhuis-seppe.nl

30 jaar Exclusief
Suzuki Dealer !!!!

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

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

De krant kwam mede tot stand met
medewerking van:
De krantencommissie
bestaande uit José Konings, André Jongmans.
Foto’s bewerking Toon Thellier.
Verder bedankt de krantencommissie alle
mensen die de advertenties hebben
opgehaald.
De mensen die de krant hebben verspreid.
En natuurlijk de adverteerders en de mensen
die aan de bezorgers een donatie hebben
gedaan want zonder hun steun was het
maken van deze krant niet mogelijk geweest.
Bedankt
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STUKSKE VAN LEUTGROEP DE TOEKOMST
Alweer een geweldig carnavalsjaar voorbij. Het was echt om ‘Dur ’n Ringske’ te halen. Helaas
hebben wij er als Leutgroep de Toekomst dit jaar geen extra draai aan kunnen geven door
middel van een feest of activiteit. De sleur zat er een beetje in, ondanks dat we in september
2013 nog een weergaloos feest hebben georganiseerd.
Dat was ook het jaar van ons nieuw lid Rick Broos alias d’n kleine Tjuuk. Hij heeft zich geweldig ingezet voor de Beachparty bij Café Stroop. Een mooie aanwinst voor onze groep. Ook
dit jaar verwachten we weer erg veel van hem.
Als gezegd was 2014 niet ons jaar, maar na wat gepuzzel hebben we voor aankomend jaar
wel weer een nieuw feest op de planning staan. Voorlopig staat deze datum vast op zaterdag
18 april bij Café Concordia, al zal het voor de meeste mensen bekender klinker als we Café
D’n Dorre zeggen. Thema en tijd komen we tegen die tijd op terug. We hopen op deze feesten jullie allemaal graag te zien!
Feesten organiseren is leuk, maar je bent altijd afhankelijk van diverse factoren. In ons geval
zijn dat onze 2 belangrijkste sponsoren. Zonder Café D’n Dorre en Café Stroop hebben wij
geen enkel bestaansrecht en daar willen wij ze hartelijk voor bedanken!
Wij wensen iedereen een fantastisch Carnaval toe en laat het dit jaar geen puzzel zijn waar je
dit jaarlijks terugkerend festijn moet gaan vieren. Natuurlijk in ons mooi Smoorfrêterslaand.

Alaaaaaf,

Ruben namens Leutgroep de Toekomst

Voor tuinontwerp, aanleg en onderhoud
WWW.tuinstudioveeken.nl
Haar- & Beautysalon
Kapsalon, Visagie & Nagelverzorging

Naar de Kapsalon of de Kapper bij u
thuis? Alles kan !

Azalealaan 6
4741 EV Hoeven
06-41554637
www.kimssalon.nl

Beste carnavalsvierders,
het pyama-ontbijt is op
MAANDAG BIJ
Café D‛n DORRE
Nadere info zie het
programma in deze krant.
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Inschrijfformulier
voor de optocht
in Smoorfrêterslaand, vertrek 14.00 uur
Naam deelnemer ;
Adres ;
Telefoonnummer ;
Leeftijd deelnemer ;
Neemt deel aan;
• jeugdoptocht Vrijdag
• optocht Zaterdag
• verbranden Smoorfrêter Dinsdagavond
( aankruisen wat van toepassing is, deelnemen aan meerdere mag, graag zelfs )

Aantal deelnemers ;
Namen deelnemers ;
Deelnemer 1

Deelnemer 5

Deelnemer 2

Deelnemer 6

Deelnemer 3

Deelnemer 7

Deelnemer 4

Deelnemer 8

Titel uitbeelding ;
Korte omschrijving uitbeelding ;

We hebben wel / geen muziek

( doorhalen wat niet van toepassing is )

Inleveren voor 11 februari 2015
Bij André Broos, Pastoor van Breugelstraat 58 Bosschenhoofd
Telefoon 0165-322338
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Stukje van het Midzomerfeestcomité
Bosschenhoofd en feesten gaat goed samen.
In de wintertijd, van met name november t/m februari neemt St. Carnaval de
Smoorfrêters deze zorg op zich. En in het laatste volle weekend van augustus
zorgen wij als midzomerfeestencomité er voor dat er volop gefeest kan
worden op ons dorpsplein.
Beide organisaties kunnen echter niet zonder feestgangers, helpers en sponsoren. Gelukkig weten de inwoners van Bosschenhoofd beide organisaties
goed te vinden, zodat alle evenementen een succes blijven in ons dorp. Vaak
betreft het dezelfde mensen die we hierbij terug zien, zodat de binding tussen
St. Carnaval en de Midzomerfeesten erg groot is en blijft. Ons comité is indertijd niet voor niets ontstaan uit St. Carnaval!
Wij hopen dat de onderlinge samenwerking nog jaren mag blijven bestaan,
zodat Bosschenhoofd een gezellige gemeenschap blijft. Immers door het
wegvallen van vele voorzieningen en winkels in ons dorpje, kom je elkaar
steeds minder tegen. Maar door een actief verenigingsleven in Bosschenhoofd te promoten, behouden wij een hechte, warme en gezellige met elkaar.
Wij wensen iedereen alvast een leutige carnaval toe, en hopen daarnaast
iedereen ook te mogen begroeten op de 26e midzomerfeesten aanstaande
zomer.
Met vriendelijke groeten,
Comité Bosschenhoofdse Midzomerfeesten

WAGGE MOT WEETE

Nog enkele mededelingen over de optocht:
VERTREK OM 14.00 UUR
Optochtcommissarissen;
Peter Pertijs – Hans Hagens - André Broos – Rien Konings – Ad Jongeneelen
Route van de optocht;
Het vertrek is op de Past. van Breugelstraat (hoek Evers flat ) – Marijkestraat – Anjerstraat
-Margrietstraat – Beatrixstraat – Berkenlaan – Mauritsstraat – Wilhelminastraat – Willeke
Joostenstraat – Pastoor van Breugelstraat – Voorbij de kerk ontbinding.
Wie mee wil doen in de optocht van Zaterdag 14 Februari kan zich opgeven bij
ANDRÉ BROOS TEL. 0165-322338 VOOR Woensdag 11 Februari
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 financiële 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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stukske van b.c. foepenhol
Na weer een mooie optocht afgelopen jaar, mochten wij na een spannende uitslag de
wisselbeker weer een jaar lang in de prijzenkast zetten. Ook dit jaar kunde ons weer zien met
een grote wagen, al blijft het nog wel puzzelen. Of het dit jaar weer gaat lukken om die fel
begeerde wisselbeker te winnen motte we nog effe afwachten, want die andere bouwclubs
blijven natuurlijk ook niet stil zitten. Maar op zaterdag met de optocht zullen de stukskus
puzzel op hun plek vallen, en weer weten wie er dit jaar met de beker er vandoor gaat.
Tot bij de optocht!

Akkerlingen 22

Het Bekerpaleis
& NAC Shop Hoeven
4741 BD Hoeven

Wij wènsen gùllie allemaol
n’n fijne karnaoval

Tel. 0165-506100

www. hetbekerpaleis.nl

Electrotechnisch Instalatie Buro
Jos van Dijk b.v.

www.dielboeretweewielers.nl
info@dielboeretweewielers.nl
Diel
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Beste Smoorfrêters,
dunne carneval gaot weer beginne,
dus kende vur het 15e jaor bij de Dorre Binne valle....
wel motte jullie wete da ge zaterdag‛s
na dun optocht
bij D‛n Dorre wok frietekes meej unne snack
kun ete...
verder hebbe we wir veel fris, wijn enne bier
en hope we op wederom unne carnavalsjaor
meej heel veul plezier.......
Alaaf van Betsie en Johan (alias D‛n Dorre)

Carnavalsontbijt 2015
Ook dit jaar wil Stichting Carnaval i.s.m. café Den Dorre
een carnavalsontbijt organiseren.
De laatste jaren is de belangstelling teruggelopen.
Daardoor hebben we besloten om te verhuizen naar de
MAANDAGOCHTEND
Waarschijnlijk kunnen dan meer mensen van de bouwclubs aanwezig zijn.
De opbrengst is bestemd voor het kindercarnaval in Bosschenhoofd
Kosten: €5.- pp
Locatie: Café Den Dorre
Tijd: 10.00 uur
Datum: maandag 16 februari
OPGEVEN EN GELIJK BETALEN BIJ HET STICHTINGSBESTUUR
OF BIJ CAFE CONCORDIA VOOR 9 FEBRUARI

Deze traditie zal alleen doorgaan bij minimaal 50 personen
Namens de sponsors:

Slagerij van de Riet, Cafe Den Dorre en Fam. Jongeneelen
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Café PAGNEVAART
uw adres voor gezellig avondje uit
een biljartje leggen
een hapje eten
een feestje/barbecue
0165-503413
06-10078374

cafepagnevaart@home.nl

Electro b.v.

FEESTTENT HUREN ?
B.C. de Gaopers beschikt over een
grote,degelijke feesttent.
met gegalvaniseerd frame en pvc
doek. Afmeting: 4m x 8m.
Huren kost € 50,00 per dag.
Incl. opzetten en/of afbreken
Voor meer info,
bel Ad Jongeneelen
tel.: 06-51887993.

Drs. J.W. Pesser apotheker
Drs. J.H.M. Sips apotheker

www.BransAutos.nl

In- en verkoop van gebruikte auto’s

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

www.smoorfreters.nl

Stukske
van De DE
LaogVliegers
STUKSKE
VAN
LAOGVLIEGERS
As jongste lid ? van de loagvliegers is mijn gevrooge om un stukske vor de karenevalskraant te
schrijve. Eigeluk ben ik un Meekrab mar ben ier terecht gekomme deur mijne vriendin. In jiste
instaantie waar mune noudste zeun, usse Mark, ij is nou 13, un jille goeie nulp bij de Loagvliegers
aon de noverkaant bij de noverburen. Ut jinigste wa ik dee in t begien, waar choofeure mee mune
kwat vor de karnevalswoagen. Nou eb oonze Mark mee zun vriende nu neige bouwclub, en gin tijd
mir vor de Loagvliegers, dus eb ik zijn toak mar overgenome bij de Loagvliegers.
Nou mot ik zegge, da val nie mee. Ik zen t wel gewent om tjekeninge te leze, da doen ik wok op het
werk, dus doarom, mar om die tjikening van Fred Plakbaand te leze, dan motte toch wel un jille
goeie tjikeninglezer zijn.

En ik zen nie de ninigste die da nie kan leze, doar hebbe der meer last van. Wok John de Wilde en
Spuiterke Kees die al joaren mee helpe, ebbe dur jil veul moeite mee. Tis mar goed da fred
Plakbaand zelf wit wat ur gebouwd mot worre.
Ut waar nog un jille puzzel om van ut motto noar een géf ontwerp te komme. En jeerlijk is jeerlijk,
ut is un nille puzzel om ut motto in ut ontwerp te zien.
Di joar zen we vroeg van start gegoan, moes wok wel want ziekteverzuim bij de bouwclub lig wel
jil woog vant joar.
Mar mee John de Wilde in de boasis as fanatieke lasser, Fred Plakbaand as dun groote boas, of dun
kapitijn vant schip, en dun nulp van de kapitijn zunne dochter Jessica, en zunne zeun
De leergierige Jimmy, en nie te vergeete Richard de Kwast, is ut team al un jil endje op weg.
Jimmy is bij John de Wilde in de leer as lasser. En da goat m goed af. Tis jammer da de laspen
nogal wa voak blef vastplakke, mar da kom allemoal goed.
Hopelijk ebbe Willy, de plakkende lollyzuiger en Nico de vurmer tijdes de winterstop van de
voetbal bij Devo nog wa tijd over, zoda we ut puzzeltje compleet kunnen moaken.
Jammer genoeg ebbe we wok wa tegeslag gad, deurda tur wa galbakke zijn die ut vorzien aare op
flienk wa geridschap da we nou kwijt zijn. Mar de Loagvliegers zouwe de Loagvliegers nie zijn as
we di nie zouwe overleve. En vor degine die wa geridschap wulle sposere, ge mag t altijd komme
brenge. Gére zelfs.
Nou oop ik wel da de woage nog uit de bouwkooi komt , want moatvoering is nou nie onse sterkste
kaant. Noa ut motto van vorig joar, dur ’n ringske, waar ut de bedoeling da we allemoal af zouwe
valle om dur da rienguske te passe, mar of da gelukt is??
In ieder geval is ur nie veul rumte meer over noast de woage, dus of de woage is te graot of ??? We
zulle ut strak zien.
In ieder geval, : ,,Tis ne Puzzel,, om ur weer jeel uit de bouwkooi te komme.
Frank d’n techische choofeure
Ierbij wul ik names de rest van de club iederjin un leutige en gezellige careneval toe wense in 2015
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Café Stroop presenteert
Spetterende Rock and Roll avond!! 1950-1960
Beleef het mee; vetkuif – bakkebaarden – petticoats - tulu’s
Rocken en swingen met live band;

“The Hot Dogs”
Zaterdag 31 januari 2014
5
Zaal open vanaf 21.00 uur.
Entree € 2.- pp
Kleding; Rock and Roll
Organisatie; SC De Smoorfrêters en Café Stroop
Hallo Smoorfrêters
Nog eventjes en dan is het weer carnaval.
Ook dit jaar zullen wij weer overal te zien zijn waar er een carnavalsfeest is.
Omdat wij zo graag foto's maken,proberen wij bij elk carnavalsfeest aanwezig te zijn.
Soms lopen wij iemand in de weg maar dat vinden wij wel leutig.
Wil je graag op de foto spreek ons dan aan en je komt aan de beurt.
Hoe herken je ons,dat is heel eenvoudig,wij hebben alle drie een naam,nl Wim Ad en Toon.
Ook ken je ons herkennen. Wim is de grootste met een mooie
grote snor(wel een echte),Ad herken je aan een ringbaardje en die is ook echt,
Toon valt op door zijn buikje waar hij heeeel goed voor zorgt.
Samen met de Prins zijn gevolg en het Bestuur hopen wij er een leuk en
gezellig feest van te maken
"De vernissage van de carnavalsfoto’s van wat zal plaats vinden op:
vrijdag 27 februari 2015 in Café Stroop,
aanvangstijd : 21.00 uur
Wij hopen dat veel carnavals liefhebbers aanwezig zullen zijn.
Alle geproduceerde dvd's zullen daar beschikbaar zijn.

Groetjes van WAT
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het stukske van de DWARSLIGGERS
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snijbloemen Ɣ boeketten Ɣ grote sortering kamerplanten tuinplanten Ɣ potteriën Ɣ decoratieartikelen

HET ADRES VOOR
AL UW BLOEMWERK

Monica
Bloemisterij / tuincentrum

Nieuwlandweg 2 - Oudenbosch

www.monicaoudenbosch.nl

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

Lokaal Halderberge wenst
alle Smoorfrêters veul leut
mee carnaval

Jeanny Jongeneelen, St. Gerardushof 27,
4744bc Bosschenhoofd 0165- 313016
Opvang voor kinderen van 3maanden-12 jaar
Aangesloten bij Kober Kinderland
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VROUWEN VAN DE RAAD
Hallo
Ik zal me eigen even voorstellen,
Ik ben Annelies Broos en als vrouw zit ik al 22 jaar bij de carnaval en met plezier.
Ik ben een trotse oma van 3 kleinkinderen.
Heb langzaam weer me leventje opgepakt,en heb mijn levenspartner Ger ontmoet en
hij zit ook bij de raad.
We hebben een geweldige groep en hebben veel lol.
En ik kijk weer naar uit naar de carnaval 2015.
Groeten Annelies.

Café De Dorre presenteert
Zondag 15 februari 2015

“Tienermiddag voor de jeugd”
Een geweldige feestmiddag voor onze jeugd van 10-15 jaar.
Muziek zal worden verzorgd door diverse lokale jeugd dj’s.
Gratis toegang en aangepaste consumptie prijzen.

Karaoke set aanwezig.
Aanvang 14.00 uur tot 17.00uur.
Onze Prins Eric-Jan met zijn raad
zullen hierbij aanwezig zijn.
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stukske van all in one
Beste Smoorfrêterkes,
Wok aan de medewerkers van allinone is er gevroagd een stukste te schrijve vur ut bossenootse carnavalskraantje. We kunnen wir terug kijke op een geslaogd jaor! Er zen verschillende activiteiten georganiseerd vur de jeugd van Bossenoot. Op woensdagmiddag vur de
kleintjes en op vrijdagavond vur de grotere kienderen van ons durpke. Er werd onder
andere geknutseld, gezaolvoetbald en film gekeken. Hoogte punten van dit jaor waren de
buitenspeuldag en natuurlijk de Halloween tocht. Wel meer dan 120 kienderen hebben
meegedaon en daor zijn wij stik trots op. Kommend jaor staon er nog verschillende activiteiten op het programma. De jirste activiteit van ut kommende jaor zal zen op 11 Februari ,
we gaon deze middag carnaval vieren meej de kienderen en hopen op een bezoek van
Prins Eric-Jan en zijn gevolg. Wij hopen daarom jullie gaauw te zien en jin van onze middagen of avonden. Ge kunt un kijkske nemen op onze website www.allinone.punt.nl of bekijk
onze facebook pagina mar eens!
Wij wensen alle carnavals vierders uit ons durp jeel veul plezier,
Namens alle vrijwilligers van Allinone

tis
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Particuliere thuiszorg
Op zoek naar particuliere thuiszorg voor uzelf of uw
naasten in heel Noord-Brabant?
AvZbemiddeling biedt particuliere thuiszorg op maat in heel Noord-Brabant.
AvZbemiddeling bemiddelt tussen de cliënt die zorg aanvraagt en de verplegende en/of
verzorgende die deze zorg direct kan verlenen.

Gylion Elgin
Bedrijfsleider
Mob: 06 515 652 92

Patershof 2
4744 GC Bosschenhoofd
Telefoon 0165 851 443
avzbemiddeling@live.nl
www.avzbemiddeling.nl
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“Tis ne puzzel” bij de Smoortoeters.
Zo as iedere carnavalsclubke wel wit kunde somme tije wel us in persenjeelsprobleme komme.
Nun bouwclub ee wel us gin bouwers en sjouwers. Nun loopgroep wel us gin loopers en wij de
bloasband emme eﬀe gebrek an blaozers. Meschien emme jullie ons al gemiest bij de 11-11 viering
en wok bij de Verbroedering zulle er warschijnluk gin Smoortoeters zen.
De Smoortoeterpuzzel is er gin van duzend stukskus zo as jullie wel wete, dan waar ut nie zo arg.
Bij nun Smoortoeterpuzzel van onderd stukskus kon dur ok nog wel un poar miesse.
Mar onze Smoortoeterpuzzel ee mar 10 stukskus en dan kunde eigeluk gin onderdjeeltje miesse. In
zo’n puzzeltje valt ur dan gelijk een grwoot gat zoda ge nie mir kunt zien wa dut vor mot stelle.
Wu probere dieje puzzel wel op te losse dur mee wat stukskus te schuive mar of da ga lukke kaank nu
no nie zege.
We vinne ut allemaol eel arg dat ut zo loopt mar ik oop da jullie ons probleem wel begrijpe. We
wense alle Smoorfreters nun leutige Carnaval 2015 en wie wit komme we mekaor toch nog tege in
Bossenoot.
Jeel veul leut en groete van nun Smoortoeter.

P.S. Meschien zen dur nog wel wa loslopende puzzelstukskes in Bossenoot die gere bij nun wa
grwotere meziekpuzzel wulle ore. Losse stukskes raokte nameluk makkeluk kwijt. Dan motte ze mar
wat van dur eige laote ore want ze zen altij welkom.

PLUS Manniën Rucphen

Elke zondag geopend van 10 tot 167 uur

