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Beste Smoorfrêters

Nu we weer kort voor de eerste carnavalsviering van deze nieuwe 
eeuw staan, wil ik eerst nog even terug kijken op de vorige 
carnaval.
De carnavalsraad werd met niet minder dan 4 mensen uitgebreid.
Het bleek een geweldige zet te zijn, want het zijn ware aanwinsten.
Carnaval 1999 werd een niet te vergeten tijd van lol en gezelligheid.
Toch was er één smetje op deze carnaval, en dat was dat we weer 
onze Bosschehoofdse jongeren naar elders zagen vertrekken.
Maar mannen en meiden, is het elders echt zoveel gezelliger?
Als jullie op ons nieuw motto “ WA MAOK UT UIT “ ingaan en zegt 
inderdaad, het maakt niets uit, want het kan hier net zo leuk zijn met 
alle jeugd, dan zullen jullie onze eerste carnaval van de 21e 
eeuw extra glans geven door jullie 
aanwezigheid.
Ik weet dat het protocol van 
Smoorfrêterslaand er alles aan heeft 
gedaan, om het iedereen naar de zin te 
maken.
Laten vooral jullie nu maar eens zien dat 
jullie dit waarderen en gun jezelf de kans 
om te ontdekken hoe gezellig het hier is.
Verder wil ik de 2 mensen die bij de raad 
zijn gestopt, tijdelijk of definitief
Bedanken voor hun positieve inbreng en 
gezelligheid in deze geweldige groep.
Het motto van 2000 “WA MAOK UT UIT “ 
zegt het al, ga allen uit je dak en vergeet 
de dagelijkse stress en 
beslommeringen, want in deze tijd kun 
en mag je gek doen.
Ik als Prins Smoor 1, wens dan ook 
jong en oud een leuk en ontspannen 
carnaval 2000 toe. 

Hopelijk allemaal tot ziens
Prins Smoor 1

Het woordje van  Prins Smoor 1



" De Bloemisterij"

HEESTERBOSSTRAAT 3
TEL. 0165 - 53 66 95
ZEGGE

Het adres voor al Uw bloemstukken,
kamer- en perkplanten

Een voordelige start in het nieuwe jaar met

A. BUYZEN
Prof. Van Ginnekenstraat 20

Oudenbosch
Telefoon 0165 - 31 25 25

UW WARME BAKKER
P. v.d. BIGGELAAR

St. Janstraat 87  HOEVEN
Tel. 0165 - 50 23 18

Wij bezorgen ook in Bosschenhoofd

UW WARME BAKKER

Gebr. de JONG
Past. Bastiaansesingel 31

Tel. 0165 - 38 32 28

St. Willebrord

BROEREN TOEREN

Wij staan dag en nacht voor U klaar.
Avondje uit ? Glaasje op laat je rijden.
Telefoon 0165 - 50 24 46
telefax    0165 - 50 33 55

Trouwfeesten met een versierde bus
dat is in.

Speciale prijzen voor groepsreizen
van 9 t/m 58 personen.

Hoeven

TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

NARVIK

VERKOOP &  VERHUUR VAN:
*HOGEDRUKREINIGERS   * STOF/ WATERSTOFZUIGERS

MATERIALEN VOOR INDUSTRIE EN LANDBOUW, AUTO-ONDERDELEN, GEREEDSCHAPPEN, MACHINES, LASAPPARATEN
GEREEDSCHAPPEN & MACHINES, SERVICE DIENSTEN.

Nijverheidsweg 17
4731 CZ Oudenbosch

Telefoon 0165 - 31 35 55
Fax 0165 - 31 71 10

Nieuw hotel vlakbij de snelweg A58
afslag St. Willebrord. Hotel “De Kwast”
heeft 12 luxe één- en tweepersoonskamers
allen voorzien van douche, toilet, kleuren tv 
en telefoon. Voor onze gasten is er een
eetzaal en een aparte zithoek aanwezig.
Voor de gezellige Brabantse uurtjes kunt
U  t e r e c h t  i n  o n s  c a f é - b i l j a r t .
Een multifunctionele feestzaal met airco 
en sfeerverlichting nodigen U uit voor 
al Uw feesten of partijen, personeels-
avonden etc., Van 50 tot 200 personen. 

Hotel -Café - Zaal

Vijverstraat 15
4711 EV St. Willebrord
Tel.: 0165 38  25  06
Fax: 0165 - 38 80 51
Dagelijks geopend.
Parkeergelegenheid aanwezig.

“ De Kwast ”“ De Kwast ”



Ad van Overveld

Rijwielsporthuis
O.L. Vrouwestraat 181
Zegge
telefoon 0165 - 54 08 93

Gazelle
fietsen

Voor Uw recept op maat, 
staan wij dagelijks paraat.
Maar ook staan wij borg,
voor een deskundig advies bij zelfzorg.
Vraag het dan beslist, bij Uw Eigen Drogist

POTHEEK
HOEVEN

HOEVEN
DROGISTERIJ

PARKEREN !! WILT U DE ROUTE 
DIE IN DE KRANT STAAT,

ZATERDAGS DE DAG
 VAN DE OPTOCHT

 AUTOVRIJ HOUDEN ??

De carnavalsdagen worden steeds meer mijn favoriete dagen in het 
jaar.
Het is noodzakelijk, maar vooral heerlijk om enkele dagen in het jaar 
met z’n allen onbezorgd samen feest te kunnen vieren.
Ik vindt het plezierig dat de Stichting Carnaval “De Smoorfrêters “mij 
ook dit jaar weer gevraagd heeft een woord in haar carnavalskrant 
te schrijven.

De carnaval geeft ons de mogelijkheid even alle verschillen en 
geschillen tussen elkaar te vergeten en gewoon samen te genieten van het carnaval leven.
Het motto voor de komende carnaval is een motto naar mijn hart:
Wa moak ut uit.
Even een paar dagen niet belangrijk doen, even geen problemen op te lossen of te maken, 
kortom even mogen denken “wa moak ut uit.

Een ding maakt ook dit carnaval wel weer uit, namelijk dat de Stichting Carnaval 
de Smoorfrêters ook dit jaar weer de organisatie van de carnaval op zich heeft genomen.
Ik weet zeker dat alle bewoners van het Smoorfrêtersland en de bezoekers van buiten dit 
land U daar dankbaar voor zijn.
Ik ben U er in ieder geval wel erkentelijk voor.

Ik wens iedereen hele geslaagde carnavalsdagen toe; wellicht dat ik sommigen van U 
tijdens deze dagen nog persoonlijk tegenkom.

A.F.W. Osterloh

Voorwoord van de Burgemeester



Café Bar Zaal
't Tapperijke

Anja en Kees
St. Janstraat 15

HOEVEN
Tel 0165 - 50 44 40

Vaste planten kwekerij
A. M. Marijnissen
Geen particulier verkoop

Elderstraat 8                   4882 JH Zundert
Tel.  076 - 5973026    Fax. 076 - 5972888 

Pastoor van Breugelstraat 
57

Bosschenhoofd

Pie ter jan en Mieke van de R ie t

Fondue- gourmet- 
en barbequeschotels 

koude schotels 

Slagerij

Het loonbedrijf Martens staat
arstike goed bekend.
Het is dan w'ok overal present
Ze emme allerlei hele goeie machines
en kraone en komme op Bossenoot
veule malen en steune gere de
Bossenootse carnaval.
U veul leut toewensend

Industrieweg 24
OUDENBOSCH

Tel. 0165 - 31 23 84

LOONBEDRIJF
MARTENS

Schoonheidssalon
Marly Stevens
voor:gelaatsbehandeling
        harsen
        manicuren
        acné-behandeling
        make-up

Beukenlaan 13
4744 CG Bosschenhoofd

Tel 0165 - 31 19 99

Voor alle bestratingen groot of klein

moet je bij HELLEMONS BESTRATINGEN zijn

KAPELSTRAAT 23
4741 SB HOEVEN
TEL. 0165 50 38 32

Altijd welkom in de
kantine bij DEVO

R.K.V.V. DEVO
Tel. 0165 - 31 46 19

KANTINE
" DE VOLTREFFER "

CHEZ DORINE
LUXE LINGERIE

HEB JE INTERESSE IN MOOIE LINGERIE?
ORGANISEER DAN EEN  LEUKE PARTY
BEL 0165 - 32 24 80

GRATIS GASTVROUWGESCHENK T.W.V.  FL 30,--

KARIN DE BRUIN
LINDENPLANTSOEN 36

4744 CC BOSSCHENHOOFD



Nar_kwast hotmail.com

Hier mag ik weer traditie getrouw een 
stukje schrijven in de carnavalskrant.
Tja, in het begin weet je nooit zo goed te 
beginnen aan dit jaarlijks ritueel!
Dit wordt mijn derde jaar als nar hier in 
Smoorfrêterslaand, de twee  voorgaande 
Jaren waren tijden waar ik met veel 
plezier op terug doe blikken.
Bijvoorbeeld op ut  bejaardebal waar ze 
allemaal in de polonaise mee hoste op de 
maten van de “heikrekels “.

Dan krijg je gewoon een kick als je ziet dat heel de blokhut als ganzen achter elkaar 
huppelen.
En dan had je ook nog die Playbackwedstrijd waar ene Eddy Wally het glansrijk won van 
Harry Bellafonte.
Dat was ook heel mooi om het te aanschouwen.
Ik vond wel dat er lekker veel aanmeldingen waren voor de playbackwedstrijd dat vond ik 
ook heel leuk want dat geeft toch de doorslag voor een geslaagde avond.
Het is raar dat wij deze (en nog 99 andere) carnavals in het nieuwe millennium vieren.
En het is natuurlijk een feit dat de meeste carnavalsclubs groots willen uitpakken, zo aan 
het begin van deze nieuwe eeuw.
( maar wie wil dat niet ) !!!!
Ja ik zal maar zien hoe het met de carnaval gaat, en daar op mijn manier als Nar Kwast 
een leutige zwier aan te draaien.
Ik verwacht dat het lekker druk zal worden met de carnavalsbals.
En natuurlijk niet te vergeten de optocht op Zaterdag maar het is een feit dat als het goei 
weer is en het zonneke lekker schijnt dan is de optocht al voor 52,56% geslaagd.
Dus kom met z’n allen carnaval vieren hier in ons eigen Bossenoot dan valt de carnaval 
zeker niet dood.

Ik zou zeggen nog een leutige carnaval toegewenst van:

NAR KWAST.

Och ja eh WA MOAK UT UIT.
 

Het woordje van nar Kwast



OOK APK

Voor alle reparaties naar:

ROOSENDAALSEBAAN 46
BOSSCHENHOOFD
TEL 0165 - 34 14 00

OOK VOOR APK

Méér dan banden alleen
Banden verkopen kan iedereen. Da's geen kunst. Maar
waar het op aan komt is service en vakmanschap. En
dat mag U bij Profile Tyrecenter Van Oers verwachten.
Uiterst geavanceerde apparatuur staat daarbij tot hun
beschikking. U kunt bij Van Oers terecht voor:

* BANDEN  * BALLANCEREN
* LICHTMETALEN WIELEN
* UITLIJNEN

TYRECENTER    VAN OERS

Etten - Leur, ind. terr. Vosdonk, Vossendaal 27, tel 076 - 5012398
Bergen op Zoom, Kruisakker 1 (hoek kaermal) tel 0164 - 233305

Honden Trimsalon

" MIEN"
A. v/d Lindeloof - Nagtzaam

Tel 0165 - 31 23 30
Bosschenhoofdsestraat 7
4744 RP Bosschenhoofd

KOM OOK DIT JAAR 
NAAR HET PYAMA 

ONTBIJT ENTREE FL. 5,--
OP ZONDAG 5 MAART
VAN 10.00 - 12.00 UUR

Voor Uniformen en  Verenigingskleding

Kleding Service Franken
Marijkestraat 4

tel 0165 - 31 36 66

UYSMANS
AUTOSCHADE     REPERATIESERVICE

Bremstraat 2 St. Willebrord tel.: 0165 - 38 26 97 / 38 76 01

GARANTIEBEDRIJF

Joyce

Zekerheid

door Vakwerk

Werkgroep SLA

TOP HERSTEL



Pliessie bericht opgemaakt door 
Pliessie Hannes den gendarme.

Beste smoorfrêters jullie pliessie is weer gevroagt om wa in de carnavalskrant te schrijven , allereerst 
mijn complimenten aan degene die het toch al een paar joar presteerd om zo'n mooie carnavalskraant 
in mekoar te zetten,Ik vind zen noam mag gerust is genoemd worden André Jongmans bedaaaaankt.
Ook wil ik Johan v. Baal nog bedanken vor alle jaren dat hij zich heeft ingezet als canavalsraadslid 
van Smoorfrêterslaand.
Zoals jullie weten hebben we vorig joar gelukkig vier nieuwe raadsleden erbij gekregen welke het 
zoals ik heb vernomen goed nor hun zin hebbe.
Dan wil ik verder eens even terug kijken noar het leste carnavalsfjeest van deze eeuw van 
smoorfrêterslaand. Ut waren gewoon mooie dagen die we zeker nie meer vergeten.
Een ding viel mij op bij de grootte carnavalswagens van de bouwclubs ze waren mooier en groter en 
carnavallesker dan de jaren doar voor.Da klopt wok wel want deze wagens reden elders bij groottere 
plaatsen wok mee en wonnen doar den eeste prijs,nou ik vind da gift dan wel effe aan, wa vor 
kapaciteiten we hier in smoorfrêterslaand hebbe en doarom zeg ik ,jongens en meiden , vaders en 
moeders ga zo dur want ik heb echt respect vor de mense die hier al hun vrije tijd in stoppen om toch 
elk joar hier, in Bossenoot wir nun mooie optocht weg te zette.
Op ut moment toen ik dit stukske moest schrijve , heb ik te hore gekrege,van onze wijk
 "den biejenhoek" dat ut er vor ut joar 2000, nie gunstig uitziet met ut bouwen van de wagen mar ik 
hoop dat onze  gemeenteraad Halderberge toch terug komt met un ander besluit anders ziet ut er vor 
onze bouwclub mar wok die van andere bouwclubs  in  HALDERBERGE in de toekomst, nie al te 
rooskleurig uit,en ben nou is eerlijk carnaval zonder ut bouwen van grootte carnavalswagens da kan 
toch eigenlijk niet !!!!!!!
Nou ik hoop mar dat ut allemoal nog goed komt want natuurlijk,
hebbe wij dur echt wir zin in om in den nieuwe eeuw dur wir wa van te moake,onze nar kwast zit wir 
vol mee grappen en grollen en da zul de in ut joar 2000 nog wel merke , verder goat onze prins smoor 
z'n,vijfde keer ut scepter zwaaien in 
smoorfrêterslaand en zal hij wok,den eerste prins 
zijn van nun jeeeele nieuwe Eeuw.
Beste carnavalsvrienden ik hoop da we dit jaar wir 
samen veul plessierzullen beleven en da we na 
dinsdagavond 11.11 uur wir terug kunnen,
kijken op een mooi geslaagd fjeest aan ons zal ut 
in ieder geval, nie ligge wij hebbe dur echt zin in en 
ik hoop wok da we veul nieuwe,jonge smoorfrêters 
tijdens deze doage dur bij kunnen krijge want,
zonder onze jeugdcarnavalsvrienden kunne wij 
natuurlijk nie.
Nou tot slot wens ik iedereen alvast een leutig 
carnavalsfjeeest toe,en twijfel nou nie om nie te  
komen want dan zou de dit joar echt, wel us wa 
kunne misse,verder zijn dur nog vroage of wense 
dan, wor ik ut groag vor of  tijdens onze 
carnavalsdagen.
Denk vooral eens aan ons motto 
      “ WA MOAK UT UIT” .
  
                    nou oudoe en tot ziens mee carnaval. 
                   
einde pliessiebericht ;    

Pliessie hannes den gendarme           

Pliessie Hannes



BUROCREATIEF

ALL ART DESIGN

PAST. V. BREUGELSTRAAT 68a 
4744 AD BOSSCHENHOOFD 

Van Aart WVCS, Fellennoordstraat 72, postbus 3341, 4800 DH Breda
Tel. 076 - 522 53 30, fax 076 - 514 98 89
Van Aart Financiële Administratie is onderdeel van de WVCS Groep.

Van Aart financiële administratie
WVCS

Hoeveel

       geld
             hebt u

eigenlijk ?Als u het percies wilt weten: Van Aart WVCS  financiële Administratie,
brengt u uw administratie daar onder dan bent u namelijk precies op
de hoogte van uw financiële status van dag tot dag. Een gevolg van
het streven naar duidelijkheid  voor de cliënt, zoals alle leden van
de WVCS groep dat in hun vaandel voeren. Zowel in bedrijf als
particulier. En zijn dat niet exact de beslissingen die u graag neemt?

Brood en Banketshop 
" DE GRAANKORREL"

St. Gerardushof 27, 
4744 BC Bosschenhoofd

OPGEVEN VOOR DE 
OPTOCHT BIJ RIEN KONINGS 

WILHELMINASTRAAT 2
VOOR 26  FEBRUARI 1999

TEL. 0165 - 320746 Fax: 318923
GSM: 06 - 51227862

RUUD HOOGERS

Ontbijtservice

Iemand verrassen?

Kadootje?

Opa en oma 65 jaar?

Vader en moeder 25 jaar getrouwd?

Pas getrouwd?

Het ontbijt van Uw warme bakker is grandioos

Ruim voldoende voor 2 volwassen mensen.

tel 31 40 43

BIJ ONS KUNT U

OOK DIEP IN DE

GLAZEN KIJKEN

OUDENBOSCH

MOL BRILLEN

Markt 17 - 21, 4731 HM Oudenbosch



Hallo beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen,

Langs deze weg wil ik mezelf even voorstellen.
Ik ben Marcel Heeren en ben sinds vorig jaar samen met Ruud Bruigoms, 
Wilbert Lazeroms en Rietje Thellier lid van de carnavalsraad.
Dit is ons allemaal heel erg goed bevallen, en hoewel het niet zo heel erg druk 
was tijdens de carnavalsbals, was het wel heel erg gezellig.
Hoewel de meeste Bosschenhoofdenaren mij wel zullen kennen, wil ik toch even 
zeggen wie ik eigenlijk wel ben.
Ik ben geboren en getogen in Bosschenhoofd en heb twee broers, waarvan er 
een bij de carnavalsraad zit namelijk Twan Heeren.
Ikzelf ben zo’n vijf jaar geleden naar Roosendaal verhuist, maar mijn hart ligt nog 
steeds in Bosschenhoofd.
Doordat ik de laatste jaren toch steeds meer carnaval in Bosschenhoofd ben 
gaan vieren, heb ik samen met Wilbert en Ruud besloten dat het ons wel leuk 
leek lid te worden van de carnavalsraad.
Ik hoop en samen met mij de hele carnavalsraad en de stichting dat het dit jaar 
minstens net zo gezellig wordt als vorig jaar.
Dus kom ook dit jaar allemaal gezellig met ons carnaval vieren en geneer je niet 
want je weet het,

“WA MAOK UT UIT”.

De Carnavalsraad



Lasprestige

BETONIJZERVLECHTERIJ

Expeditieweg 4a
4715 RM Rucphen
tel 0165 - 34 43 86
fax 0165 - 34 28 47

J. C. Kas
ARCHITECTENBURO

Noorderstraat 21
4714 RA Sprundel
telefoon 0165 - 383240
telefax 0165 - 386507
Architect B.N.A.
Arch. reg 890.126.109

Voor al Uw Bouwkundig tekenwerk en Bouwaanvragen

Joyce

BN DE STEMVERITAS PRAEVALEBIT

DE KRANT DIE JE KENT

Bosschenhoofd

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BEZORGERS (M/V) IN

Het bezorgen van ons dagblad is
een sympathiek ochtendkarwei
voor jong en oud.
Er staat een goede beloning tegenover.

Naast de ruime vergoeding zijn er diverse
extra’s zoals:
O zomer en winter premie
O gratis tijdschrift uit het VNU-pakket
O toeslag per half jaar en per jaar
O gratis abonnement op de krant

Interesse?
Neem contact op met de afdeling Binnendienst Distributie
Telefoon 076 - 5 312 314 ( tijdens kantooruren )
Minimum leeftijd is 15 jaar.

DRANKENHANDEL / VERHUURBEDRIJF
VAN DEN EIJNDEN v.o.f.
Nijverheidsweg 25
4731 CZ Oudenbosch

Tel 0165 - 332550
Fax 0165 - 320111

Al 80 jaar een begrip in Oudenbosch
*BIEREN-FRISDRANKEN-WIJNEN-GEDISTILLEERD
*KOFFIE-THEE-MELKARTIKELEN
*PAPIEREN-DISPOSABLES
*VERHUURMATERIALEN: TAPINSTALATIES-BUFETTEN-
 (STA)TAFELS-STOELEN-SERVIESGOED
*EVENEMENTENWAGEN
Levering aan horeca. Bedrijven, scholen en instellingen,
verzorging van evenementen en festiviteiten 



Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterkes,
Natuurlijk ook dit jaar weer een stukje namens het bestuur.
Vanaf 2001 is er een vacature vrij voor penningmeester, 
daar de huidige penningmeester ermee stopt.
Dus als er Smoorfrêters zijn die er interesse in hebben 
kunnen ze zich melden bij het bestuur.
Afgelopen jaar was het een geslaagde carnaval.
Ook het komende jaar hopen we dat dit ook het geval is.

Voor de Maandagavond hebben we als bestuur in de nieuwe eeuw voor een andere 
locatie gekozen.
We hopen dat dit de carnavalsvierders zal bevallen.
Verder wilde we toch even de aandacht vestigen op de 
bouwploegen.
Het wordt hun steeds moeilijker 
gemaakt om hun bouwplaatsen te 
behouden.
We hopen toch niet dat dit het einde 
gaat betekenen van onze mooie 
carnavalsoptocht.
Het motto van dit jaar 
“wa mak ut uit”is voor dit onderwerp 
beslist niet van toepassing.
Dus hopelijk wordt dit probleem in de 
toekomst opgelost.
Verder willen wij iedereen een fijne 
carnaval toewensen met ons motto 
“wa maok ut uit”.
Het bestuur. 

Het Stichtingsbestuur

Da's dikkels ok wa!

Ut wor mekaant elluk jaor gekker, Karreneval houwe ze steeds laoter en da stukske vur de kraant motte 
steeds vroeger inlevere. En da's dikkels nie zo leutig. Waant wa witte wij nou toch end november over de 
karreneval te schraive? Dikkels nix. Stareker nog, rond deze tijd van ut jaor, zegge wij dikkels tege mekaore: 
Karreneval? Kgivernixom!

Mar we strijke mar wir meej oons haand over ut hart en we schrijve mar wir un stukske. Gêre aare we al 
mense bang gemaokt, wie da we di jaor te graoze gaon neme, want na vier jaor emme we daor toch nunne 
reputaosie meej opgebouwt. Mar ten jiste witte we da nou nog jimmel nie, en ten tweejde ouwe wij da dikkels 
toch altij geheim. En awwe dannes un kirke un tipke van de sluier oplichte, emme ze dikkels nog nix in de 
gaote wok!

Njeut, di jaor doen we in oons stukske mar es un oproep. Want ut wor onderhaand es tijd da wij wa 
konkurrensie krijge in de kattegerie 'Individueel volwassenen'. Al vier jaor pakke wij aachter mekaore de jiste 
prijs! Nou is da wok nie zo moeiluk in die kattegerie, want we zen altai al de jinnegste gewiest. Mar agge zo 
dikkels jistes wor, dan gaota vurveele. Sommige mense zulle da wel nie gelove, mar da komt omdatie nog 
nwooit wa gewonne emme (eej Renovaosieteam?).

Mar oons gaoget flienk vervele. Darum daoge wai jullie ammaol uit om ut tege oons op te neme van ut jaor. 
Ge meut da netuurluk annoniem doen, dur gewoon in te schrijve bij Rien "Meuleweg" Konings, mar agge un 
bietje lef et, dan laotut oons van te vurre wete. Vurrig jaor aare we daor nog un postbus vur, mar omda Kees 
Koen zukke pijn in zunne rug gekreege et van al die brieve, wulle we um da vantjaor nie aondoen. Darum 
kunde oons vantjaor ie_mele! Stuur mar un berichje naor bc_inteam@hotmail.com 

Nou, da waar ut wel wir zo'n bietje van oons vur van't jaor. Verder emme we eigeluk weinug te melde. 
Wemmenet dikkels wel zo'n bietje gehat. 
Dus de groete van B.C. 't Inteam enne......addagewaddet, danmeeldonsmar!

Houdoe!



VAN BEERS
vishandel

Wij staan voor U op vrijdag
in Hoeven naast de Albert

Heijn en op Zaterdag in 
Bosschenhoofd op de 

minimarkt

TOT ZIENS

Zeefdruk - Belettering - Promotie

Aldoscreen

Joyce

AUTOSCHADE KOMT
GEGARANDEERD WEER GOED

LEENAUTO'S

RATIO
PARTNER

GARANTIEBEDRIJF
Garantiebedrijf

Hermansstraat 17, 4741 TR Hoeven
Telefoon 0165 - 50 26 30 / 50 43 53

Wim RoksAutoschade

R

W

Hondenschool Hondenkapsalon Wassalon

‘DE HONDENVRIENDEN’

De beste training en verzorging voor uw hond!

Frans en Annemarie Broeren
Molenstraat 140

4731 HH Oudenbosch
Tel.: 0165 - 314179

Wij hebben te bieden:
Puppy cursus,

Beginners cursus (E.G.),
Gevorderden (V.E.G.),

Gg1 en Gg2,
Privé-les, Herhalingslessen, Gedragsbepaling en -Therapie,

Wegwijs maken voor tentoonstellingen, Voorlichting,
Vachtverzorging, Honden benodigdheden

schoonheidssalon
&

pedicure

CISKA

Telnr. 0165 - 32 14 40

Marijkestraat 16 Bosschenhoofd

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

INSTALLATIETECHNIEK &
BEDRIJFSONDERHOUD

- MACHINEREPARATIE
- BESTURINGSTECHNIEK

-ELEKTRONICA
-MECHANISCH ONDERHOUD

Walter Potters

    St. Gerardushof 9
    4744 BC Bosschenhoofd

Tel/fax 0165 - 31 83 71

Lid van

UNETO

Nijverheidsweg 4 4731 CZ Oudenbosch
Tel. 0165-313091 fax. 0165-318211



Ook dit jaar is er weer een pyama ontbijt op:
ZONDAG 5 MAART 2000

In de schakel van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Maar ook dit jaar weer van te voren opgeven 

en gelijk afrekenen bij:

Annelies Broos   Margrietstraat 54
Marja van de Brink  Marijkestraat  21

José Konings  Wilhelminastraat 2

Opgeven voor 3 MAART 2000

De kosten zijn f 5,00 per persoon.

Beste Smoorfrêters,
         “Wa maok ut uit “is dit jaar het motto.
Dat is een gemakkelijk motto, want je kunt er van alles

     van maken.
Wat je ook doet, het is altijd goed, alleen bij de boerenkapel maakt het wel uit            

     Wat we doen.
We moeten samen spelen, want als er eentje denkt:
 “wa maok ut uit wat ik speel “, Wordt het een puinhoop.
Vorig jaar was het ook een motto waar wij precies het tegenovergestelde moesten 
doen.
Toen was het motto: “pak ut mar in “.
Wat hadden wij moeten doen als we alles ingepakt hadden? Dan hadden we wel thuis 
kunnen  blijven.
Dus jullie zien wel dat wij een beetje dwars zijn, maar dat kan niet anders.
Ook dit jaar gaan we er weer met frisse moed tegenaan.
We proberen het repretoir wat uit te breiden, al is dat niet altijd even gemakkelijk.
Het wordt ieder jaar weer moeilijker om aan bladmuziek te komen, maar we doen ons 
best.
Wij hopen dat veel Smoorfrêters dit jaar van de partij zullen zijn met carnaval en 
natuurlijk ook de voorafgaande carnavalsbals.
Wij hebben jullie nodig om carnaval te laten slagen en we denken dat we dat ook 
namens stichting carnaval De Smoorfrêters kunnen zeggen.
Daarom maakt het niet uit wat je doet of wat je draagt, als je het maar naar je zin hebt 
en als je er maar bent en denk eraan:

“Wa Maok Ut Uit 
“De Smoortoeters.  

De Smoortoeters



  Assurantiën                            Hypotheken 

Wassenaarstraat 25
4611 BS Bergen op Zoom

Tel. (0164) 23 50 50 / 23 62 66

STRAATMAKERSBEDRIJF

P. A. van Batenburg
KASTANJELAAN 23
4744 CJ BOSSCHENHOOFD
TELEFOON 0165 - 31 64 07

Pastoor van Breugelstraat 134
4744 AG Bosschenhoofd
Tel. (0165) 31 19 75 / 31 37 33
fax (0165) 31 67 44

ROKX
hypotheken

financieringen
pensioenverzekering
schadeverzekering
zakelijk risicobeheer %LID NBVA

J.M. Boom

Administratie- en
Assurantiekantoor

Voor een vertrouwd adres, bel dan

Adm. En Assurantiekantoor J. M. Boom voor:

Belastingaangiften
Alles op het gebied van verzekeringen etc.
Nieuw : Gratis second opinion hypotheekoffertes

Alles voor U op maat gesneden.

Bosschenhoofd, St. Gerardushof 25, tel. 33 07 22

Tankstation Maple Farm
Rijksweg zuid 51

4715 TA Rucphen
Tel. 0165 341634

Brandstof altijd
minimaal 

10 cent per liter
goedkoper

* Alles op het gebied van systeemplafonds en wanden
* Koofwerk plus kleine betimmeringen
* Lambrisering eventueel op maat
* Showroom aanwezig

Pastoor van Breugelstraat 23A
4744 RA Bosschenhoofd

Tel.: 0165 - 31 86 21
Fax: 0165 - 32 11 73

L LCLEMENS
PLAFOND- EN
WANDAFWERKING 
LAMINAATVLOEREN

Een man ziet voor de eerste keer in zijn 
leven een voetbalwedstrijd.
“Zeg,”vraagt hij aan een man die naast hem 
zit, “die kerel tussen die palen, wordt die 
betaald voor het tegen houden van die bal?”
“Natuurlijk” is het antwoord.
Man: “Dat is ook niet slim. Het zou veel 
goedkoper zijn om dat gat met planken dicht 
te maken!”



Programma 2000:

Zondag 20 februari
 Verbroederingsbal van de gemeente Halderberge.
In Oudenbosch.

Zaterdag 26  februari
20.00 uur Balavond DEVO in de kantine

Zondag 27 februari 
14.00 uur kindermiddag 
van alle wijken in de Schakel.

Vrijdag 3 maart
Bezoek aan de scholen, tevens kleurplaten inleveren.
Om 19.00 uur sleutel uitreiking op het gemeentehuis van 
Halderberge.
Daarna opwarmingsavond voor alle aktieve mede-
werkers aan het carnaval, dus vooral ook de bouwers.
En alle deelnemers aan de optocht. Aanvang 20.00 uur
In de Schakel

Zaterdag 4 maart
14.30 uur vertrek van de optocht.
17.00 uur afscheid van de korpsen in de Schakel, daarna 
prijsuitreiking van de optocht.
Vanaf 14.00 uur  muziek.

Zondag 5 maart
10.00 uur groot pyama ontbijt verzorgt door de carnavalsraad 
.Iedereen van harte welkom wel even van te voren opgeven. 
(zie elders in de krant)

Zondagmiddag 5 maart
Kinderbal in de kantine van DEVO.
Aanvang 14.00 uur tot 18.00 uur.
Toegang voor jeugdleden - leden  en donateurs.

Zondag 5 maart
Balavond in  café Concordia vanaf 20.30 uur tot 1.30 uur

Maandagmiddag 6 maart
14.00 uur Smoorfrêterkesbal in de Schakel voor de kinderen 
t/m de basisschool 
Toegang f 1,00 per persoon ongeacht de leeftijd
Tevens prijsuitreiking van de kleurplaten.
Vanaf 15.00 uur gaat de tap open.

Maandag 6 maart
Balavond in  café Concordia vanaf 20.30 uur tot 1.30 uur

Dinsdag 7  maart
Alle kinderen en ouders verzamelen om 19.00 uur bij de 
Schakel om de Smoorfrêter te gaan verbranden.
van 20.00 uur tot 24.00 uur lege portomeneejebal in de 
Schakel.met afscheid van prins en gevolg. 
De toegang is gratis, 

2000   5   6   7 maart
2001 25 26 27 februari
2002 10 11 12 februari
2003   2   3   4 maart
2004 22 23 24 februari
2005   6   7    8 februari
2006 27 28 feb. 1 maart
2007 18 19 20 februari
2008   3   4   5 februari
2009 22 23 24 februari
2010 14 15 16 februari
2011   6   7   8 maart 

CARNAVAL VANAF 
                            NU TOT 2011

20002000



De kleurplaten worden op school uitgereikt. Deze moeten op VRIJDAG 3 MAART tijdens het schoolcarnaval
worden ingeleverd bij de aanwezige carnavalsraad. De kinderen die hier niet naar school gaan, kunnen de

kleurplaat ophalen bij Prins Smoor 1, en inleveren tot en met VRIJDAG 3 MAART bij Prins Smoor 1.

Maandag 6 maart

Smoorfêterkusbal in de Schakel
voor de kinderen t/m de basisschool.
Prijsuitreiking van de kleurplaten.
De toegang is 1 gulden per persoon
ongeacht de leeftijd.
Vanaf 15.00 uur is de tap open.

Dinsdag 7 maart

Alle kinderen en ouders verzamelen om
19.00 uur bij de schakel om de 
SMOORFRÊTER te gaan verbranden.



AUTOMATENDRAAIERIJ

DUCORNEX BV
Roosendaalsebaan 2a
4744 SM Bosschenhoofd
tel. 0165 - 31 82 55
fax 0165 - 32 00 96D

B.V DISTILLEERDERIJ WENNEKER
Postbus 124, 4700 AC Roosendaal
 

WENNEKER

Goblet,  de jenever met de zachte G

OPGEVEN 
VOOR DE 
OPTOCHT 

VOOR 
26 FEBRUARI 

BIJ RIEN 
KONINGS 

WILHELMINA
STRAAT 2

GOBLET

Reparatie en onderhoud van
alle merken motoren

Onze AVIA-pomp heeft altijd
de laagste brandstofprijzen

tel: 0165 - 31 23 48

Homepage: www.motorhuis-seppe.nl E-mail: postmaster@motorhuis-seppe.nl



ncoe mtn mar isk se ieD

José Konings
Cees Pertijs
Rini Konings
Kees Jongeneelen
André Jongmans

SIERADENPARTY’S

Uw sieradenconsulente:
PATRICIA RAATS

Beukenlaan 8
Bosschenhoofd

Tel: 0165 - 31 32 32
Ook verkoop aan huis.

Presentaties:
Bij U thuis

Voor vrouwenbonden
In tehuizen, etc.

Reparaties:
Gouden en zilveren sieraden

Horloges en klokken.

Tel: 0165 - 518 026

Jagé

Stukske van De Deurdouwers 
 
Net as veurig jaor wille wij wok di jaor wir un stukske schrijve in deze 
mwoje carnavalskraant. Di jaor doen wij da wok wir mee jil veul 
plezier, waant wij emme‘nut ur wir jillemaol op staon. Net as veurig 

jaor doen wij di jaor wir mee dun optocht mee nun eige waoge. Da is os veurig joar 
zo goed bevalle da we da di jaor wir mar wouwe probere. W ij zouwe’nut jil leutig 
vinne wanjir dur di jaor wir net zoveul mêse meedoen mee dun optocht as de 
afgelwope jaore.  
W ok wille wij al die mêse die normaol tuis vur de buis blijve zitten oproepe om naor 
de Schaokel te komme om meej zun allen us lekker te carnavalle, want dur is niks 
leutiger dan mee zun allen is flienk uit de baand te sprienge en al die zurrige van ut 
leven effe te vergeten. W e leve in ut jaor tweeduzend, dus da kan een mwooj begien 
zen vur al die mêse die dur leve wille betere en achter die tillevisie vandaon wille 
komme om mee ôs in de Schaokel  te komme fjiste, want wa maok’ta nou uit? 
 
Allemaol nun leutige carnaval toegewênst en we zien oe gêre in de Schaokel. 
 
De Deurdouwers 
 
 



Electrotechnisch Installatie Buro

" Jos van Dijk"
Licht, kracht- en zwakstroom, schakel-
en bedieningspanelen, antennebouw.

Willeke Joostenstraat 36
4744 RR Bosschenhoofd
Tel. 0165 - 31 28 71
Fax 0165 - 32 13 80 Erkend

Uneto
Installateur

H. DINGENOUTS
Schilderwerken B.V.
Voor al Uw:
- Nieuwbouw en onderhoudsschilderwerk
- Wandafwerking
- Glasreparaties
- Isolerende beglazing

Scheldelaan 17 Hoeven
Tel. 0165 - 50 36 41 - Fax 0165 - 50 45 56
Winkel open dinsdag t/m zaterdag
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Loodgietersbedrijf

Waarborg installateur
Nieuwbouw - Onderhoud

DAAS BAZAR
EEN BEKEND

ADRES

Polderstraat 12 - tel. 31 22 45
OUDENBOSCH

Boekbinderij

CLAESSEN
Korte Bunder 1
4741 TV Hoeven
tel 0165 - 502375
fax 0165 - 50 21 61

Complete Badkamers

Gas - Water - Sanitair - Tegels - CV - Zink - Lood - Dakwerken

W. van Kuyk B.V.
Rucphensebaan 62
4714 RE Sprundel
Tel: 0165 - 38 61 90
Fax: 0165 - 386538

Waarborg
installateur

Lid van de

Stichting

Dorpshuizen

DORPSHUIS 

“ DE SCHAKEL"

DE PLEK WAAR JE

 DE ANDER ONTMOET.



Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterkes 
 

Net als vorig jaar willen we als Midzomerfeestcomité weer graag een stukje schrijven voor 
deze mooie carnavalskrant. Het is de eerste krant van het nieuwe millennium. Een mooi 
moment om terug te kijken naar de afgelopen tijd.  
We hebben als Midzomerfeestcomité een prachtig jaar achter de rug. Het was het jaar van 
het 10 jarig bestaan van De Midzomerfeesten in Bosschenhoofd en dat hebben niet alleen 
de mensen van Bosschenhoofd, maar ook de mensen van buiten Bosschenhoofd geweten. 
Het was alle drie de dagen gezellig druk in de tent. Er waren dan ook wat bekende namen 
uitgenodigd om het feest met ons te vieren. Vrijdagavond was er het One Two Trio en 
zaterdagavond kwam Sugar Lee Hooper naar de feesttent. Dit waren perfecte ingrediënten 
voor een fantastisch feest. Ook de Westernzondag was een groot succes met onder andere 
Major Dundee. Op de braderie hebben de kinderen zich kunnen vermaken met de 
Laserschietbaan en voor de echte waaghalzen was er op de zondag de Klimwand. 
Het was geweldig en daarom willen we langs deze weg nogmaals alle sponsors bedanken 
die dit alles mogelijk gemaakt hebben. 
 
We kunnen echter niet alleen terug blijven kijken. Het is misschien zelfs beter om een 
voorwaartse blik te hebben naar de toekomst. Dit jaar zal er weer voldoende te doen zijn 
tijdens de Midzomerfeesten. De vrijdag zal net als vorig jaar gereserveerd worden voor de 
mensen vanaf 16 jaar. De zaterdag en de zondag zullen er ook weer ongeveer hetzelfde 
uitzien, met ook dit jaar weer een bekende artiest op de zaterdagavond en country en 
western op de zondag.   
 
Augustus is echter nog ver weg en er moet eerst nog flink carnaval gevierd worden in 
Bosschenhoofd. Het motto van dit jaar is “Wa moak ut uit” en eigenlijk maakt het ook niets 
uit: Ben je nu oud of jong, man of vrouw, dik of dun, knap of lelijk, iedereen kan carnaval 
vieren. Even de zorgen aan de kant, even uit de dagelijkse sleur en gezellig met zijn allen 
naar het carnaval. 
 
Wij wensen jullie in ieder geval veul leut en hopen jullie dan daarna in augustus weer 
allemaal te zien tijdens de 11e Midzomerfeesten. 
 
Het Midzomerfeestcomité 
 
 
Mensen die willen deelnemen aan de Midzomerfeesten kunnen contact opnemen met: 
Jurgen Pertijs 
Marijkestraat 10 
4744 AV Bosschenhoofd 
Tel. 0165-314976 
E-mail: J.D.Pertijs@kub.nl 
 



DIERENSHOP

PARDOES 9999

      EIGEN THUISBRENG SERVICE

UW LEVERANCIER VAN:

BENODIGDHEDEN VOOR HUISDIEREN
HONDEN - VOGELS - KATTEN - VISSEN
VOER - VERZORGING - KOOIEN
KWALITEITSMERKEN ZOALS
BENTO
VERSELE LAGA
ORLUX
TUINVERZORGING
KADO ARTIKELEN EN VELE ANDERE PRODUCTEN.

DIERENSHOP -  PARDOES 
O.L. VROUWESTRAAT 126

4735 AG ZEGGE  
TELEFOON 0165 - 57 02 61

DINSDAGMIDDAG GESLOTEN.

 kantoorvakhandel

Van Overveld
Kade 1 - tel 0165 - 31 25 97
4731 KR Oudenbosch

Staatsloten, Lotto en krasloten

- Staatsloten
- Tijdschriften
- Stripboeken
-Wenskaarten

sigaren
sigaretten
rokersbenodigdheden
- Dagbladen
- Buitenlandse 
  tijdschriften

De speciaalzaak in:

Tel 31 23 87 geopend
             v.a. 7.00 uur
               zaterdag v.a. 8.00 uur
                   't koepelke

Markt 36, Oudenbosch

St. Janstraat 93
4741 AN Hoeven
0165 - 50 24 42

Wij wènsen gùllie allemaol
n'un fijne karnaoval

Uw tweewieler specialist in de regio

D. Boere TWEEWIELERS
Markt 1 Oudenbosch
tel. 0165 - 33 03 11

Boren, zagen, knippen, of een vraag.
HERMAN VAN DER GUN
HELPT GRAAG
Gereedschappen
Sanitair
Verfwaren
Tuingereedschap
Koel-, vries-, wasapparaten
Elektra

      Herman van der Gun
Kade 9, 4731 KR Oudenbosch
tel. 0165 - 31 25 02

Tevens foto service

Zaal Parkzicht
P.B. Singel 17

St. Willebrord      0165 - 38 35 91

WOENSDAG VOOR CARNAVAL

Moederkusbal
met levende muziek.
Aanvang: 20.00 uur

ZATERDAG  en ZONDAG Levende muziek

P.J. STADHOUDERS bv

TAXI en BUSBEDRIJF* Ziekenvervoer - part.
* Groepsvervoer
* Bedrijfsvervoer
* Scholierenvervoer Ambachtenstraat 9

4731 RE Oudenbosch
Tel. 0165 - 31 28 73
Fax 0165 - 32 04 48



Beste Smoorfrêters,
Wij late wete, da ge mé de komende karreneval 
bij os kunt drinke en ete.
Uk zit er nun disco op sondag en 
dun mandag vanaf 20.30 uur tot snagts laat
We wense iedere “SMOORFRÊTER 
nun hele goeie karreneval.

Namens dun zotte van café “CONCORDIA”
                     
                      Concordiaan Johan & concordiaantje Betske

HENGELSPORT
Past  v. Breugelstraat 70 . Bosschenhoofd Tel: 0165 - 321039



De enige echte mulder uit onze wijk:
THEO FRANKEN

Voor hondenvoer - duivenvoer
vogelvoer - konijnenvoer en
tarwemeel

's maandags bezorgen wij gratis
MAALDERIJ 

DE HEIMOLEN
anno 1844
Heimolendreef 22, Rucphen
tel 0165 - 34 13 20
LET OP ONZE PRIJZEN

SPARSUPPERMARKT
Op Bosschenhoofd staot ne winkel van de Spar
met veul belangstelling veur de prins, 
raad van elf en nar en da deze mannen er
 zo goed uit zien hier, is van veule artikelen hier, 
met onder ander 't bier.

En mee veul service staon we voor iedereen klaor zoals 
kwaliteit, bediening, prijzen, reken maor, wij wensen 
ieder mee carnaval veul plezier, beleefd aanbevelend,
DE SPAR WINKELIER VAN....HIER;

Maor we verkope van alles in onze zaok
enwa we nie hebbe, is in de maok.

De zuivelspeciaalzaak bij U in de straat !
voor al Uw dagelijkse boodschappen

CORN   KOEN

Oudenbosch
TEL.: 0165 - 320936
B.g.g. : 06 - 20 04 79 81

Oude Antwerpsepostbaan 79

4741 SG Hoeven

Tel; 0165 - 50 34 13

2 Biljarts

aanwezig

g na eP v aéf aa r tC

J.A.J. JANSEN
Pastoor van Breugelstraat 144
4744 AG Bosschenhoofd

MACHINEHANDEL 

tel.: 0165 - 31 85 61(34 16 34
              Fax: 0165 - 31 88 54
         Autotel:06 - 53 30 16 53

B.T.W. nr.: NL 805754477.B01



 Beste Smoorfreters,

Millinium, wa klienk ta toch mooi he. Ut zou ok un mooi motto zijn vor ut jaor 2000.
Ok mar nege letters, mar ut is wa aanders gewore, “WA MAOK UT UIT”
Ut is jillemaol un motto vor ut  jaar 2000. Iedereen ken maoke watie wuld.Atie wa kan maoke.
Op dit moment tijdes di schrijven ziegut ur naor uit da D'n Biejenhoek nie mee zal doen mee 
nu waoge. Wa maok ut uit. Da zulle ze wel bij de gemeente denke.Ut zou natuurlijk mooi zijn 
dater mee de carnaval jil veul mense in Bossenoot blijve feeste. We motte der natuurlijk wel
allemaol wa vor over ebben om jil de carneval in Bossenoot nie op een laog pitje te zette.
zoals ut ur nou uitziet is ut gedaon mee de carnaval in Bossenoot. Wok de gemeente ebbe we 
daor bij nodig. Vorig jaor ebbe wij de 1ste prijs gereje  mee de optocht mee ne groote 
waoge. Die wulle we natuurlijk wir gaon verdedige. Vor degene die nie meer wit oe die 
ur uit zaag ebbe we nog een fotoke. Mar om zoone wage te bouwe ebbe we wel een bouw-  
pleknodig. De plek waor we nou staon daor motte we ok wir weg, dus wie wit oe ut gaot lope. 
Veul plek edde nie meer op Bossenoot. Ok de loopgroepe van ons ebbe jil goed gepresteerd. 
Mar tis wir un nieuw jaor dus ok wir nieuwe kanse. Ut bestuur van D'n Biejenhoek wenst 
iedereen in Bossenoot un jil leutig carnaval toe en we hope da we dur mee ne grote wage 
bij kunne zijn en da ut lekker druk en gezellig mag worre. Saome kunne we der un mooi 
milliniumfeest van maoken.We hope  voral dat de jeugd in Bossenoot ut carnaval een nieuwe 
impuls kan geve. Ok di hang un groot gedeelte van de gemeente af. Nou da warut dan en 
nogmaols veul plezier in ut jaor 
2000. 
 
 Namens ut bestuur van
 D'n Biejenhoek
 WA MAOK UT UIT

AUTOBEDRIJF
SAN

VERKOOIJEN
SAN

VERKOOIJEN

Willeke Joostenstraat 6a
4744 BN Bosschenhoofd
Telefoon 0165 - 31 20 71

Autotelefoon 06 53 81 64 21
In en verkoop van

luxe auto’s

D’n Biejenhoek



Gewenten 39, 4704 RE Roosendaal
Postbus 1565, 4700 BN Roosendaal
Telefoon 0165 - 56 20 00 - 56 21 63

Telefax 0165 - 56 18 88

Voor alle zotte mensen
die sporten,

hebben wij wel iets
voor hun botten

bij

V en M
SPORTFASHION

Varkensmarkt 10
Oudenbosch

0165 - 31 39 38

Bloemenboetiek
" DE GOUDSBLOEM "
Past. van Breugelstraat 138, 
Bosschenhoofd
Tel 0165 - 31 70 68

Ge kun ons boetiekske vinne in het
 ouwe stationneke in Bossenoot.
Alle blommekes en plaante
 zijn 'n jil jaor kersvers.
Ok maoke wij bruidsboeketten 
en alle blomwaark vor
'n begraofenis tot in de puntjes verzorgd.

Wij wensen iedereen veul leutige daogen

BEKER en BILJARTHUIS

             LAMBREGTS
Biljartbenodigheden
Relatiegeschenken
Parkerpennen
Gouden en
 zilveren insignes
Bij ons kopen is
 gratis graveren

Boulevard 143 Roosendaal

Telefoon 0165 - 53 44 98

wegenbouw

PERTIJS b.v.
Voor al Uw bestrating

Marijkestraat 10
4744 AV Bosschenhoofd
Tel. 0165 - 31 49 76 - Fax. 0165 - 32 00 04

Oude Andwerpsepostbaan 77
4741 SG Hoeven

K. Martens 0165 - 503782
M. Martens 0165 - 504641

Glaszetterij “ HOEVEN”

De meester vraagt aan jantje:
‘Als ik twee eieren op tafel leg en jij legt er 
drie bij hoeveel eieren hebben we dan 
samen?
Maar meester ik kan helemaal geen eieren 
leggen!

“Moet ik uw pizza in zes of in acht stukken 
snijden, meneer? Vraagt de pizzabakker
In zes alstublieft antwoord de man
“Acht stukken krijg ik nooit op.



De Zaandkleppers
Beste smoorfrêters,
Hier een stukske van ons Zaandkleppers.
Ten eerst willen wij iedereen nog een gelukkig nieuwjaar wensen en wij hopen dat 
iedereen een geweldige eeuw vol carnaval tegemoet gaat.
Wij zijn de eeuw maar gelijk goed begonnen door een wagen te bouwen die een blik 
geeft op onze vorige eeuw.
Ook dit jaar zijn we weer actief geweest met een zeer jonge, maar fanatieke bouwploeg 
die er alles aan wil doen om de optocht in Smoorfrêterslaand een hoog aanzien te laten 
behouden.
Vorig jaar was eigenlijk het eerste jaar dat deze jonge ploeg “zelfstandig “aan de slag 
ging om de rijke traditie van de zaandkleppers te behouden.
We hebben dan ook veel geleerd van ons eerste jaar en hebben nu zeker een groot 
aantal verbeteringen aangebracht.
Het vorig jaar was voor ons goed verlopen, want wie wil er nou niet tweede worden met 
zo’n jonge bouwploeg die nog niet zolang samenbouwt?
Maar dit jaar gaan we natuurlijk weer gewoon voor de hoofdprijs en ik denk dat we dat 
ook best zouden kunnen halen.
Ik hoop in ieder geval dat de optocht nog jaren zo mooi mag  blijven en dat de mensen 
nog steeds kunnen zeggen dat Smoorfrêterslaand goed weet hoe ze carnaval moeten 
vieren.
Ik kan in ieder geval zeggen dat onze bouwclub dit jaar weer op verschillende plaatsen 
aanwezig zal zijn om de tent op zijn kop te zetten, want we gaan gewoon door met 
feesten.
En wat betreft de uitspraak: “ de jeugd heeft  de toekomst “, kan ik alleen maar 
concluderen dat wij met onze wijk nog een goede toekomst tegemoet gaan.

Met vriendelijke groeten:
Wijkvereniging De Zaandkleppers

De bouwploeg
Bjorn Canfijn



CAFE - RESTAURANT '' DE COCKPIT ''
Gelegen aan de rijksweg A58

tussen Etten Leur en

Roosendaal bij vliegveld ''Seppe''

Bosschenhoofd

Voor een drankje,

een uitgebreid diner,

of lunch.

0165 - 31 31 29

DE COCKPIT
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KANTERS B.V.
Mon Plaisir 45
ETTEN - LEUR
Tel 076 - 5016054

HONDA DEALER VOOR ETTEN - LEUR
ROOSENDAAL BERGEN OP ZOOM EN OMSTREKEN.

Alle type Mercedes en diverse andere merken
tevens veewagens en paardentrailers

Orgineel Engels fabricaat "RAMEN"
 voor o.a. Uw veewagen met of
 zonder schuifraam of tralies,
 verkrijgbaar in diverse maten als o.a. 
zie prent en 49 x 29 cm (matr. aluminium) 

Tevens voor Uw stal, veewagen of wasplaats - bodem
"ENGLISH HORSE FLOOR". Deze antislip en
 waterdichte rubber bodem is gemakkelijk zelf te monteren!

V.O.F. autobedrijf
't vliegveld

V.O.F. autobedrijf  't vliegveld
Paul Siebelt

Pastoor van Breugelstraat 166
Bosschenhoofd

Tel: 0165 - 31 29 38
Fax: 0165 - 32 18 70

46 cm

5
6
 c

m

Eiken meubelen zoek niet verder
.

VREUGDE MEUBELEN
Bosschendijk 189

Oudenbosch
Telefoon 31 26 15

.

Levering uit voorraad ook kamerbreedtapijt
van 500 cm breed volop uit VOORRAAD.

INDUSTRIETERREIN TUSSEN
OUDENBOSCH EN HOEVEN

Heeft beslist wat U zoekt, ook in blank eiken.

Marktkoopman tegen zijn nieuwe hulp
Als ik veertig appels in mijn linkerhand
en vijftig in mijn rechterhand wat heb ik dan
De hulp van de marktkoopman antwoord
Grote handen baas.
*****************************************************
Moeder tegen haar lastige dochtertje 
Gisteren heb ik je geld gegeven om snoep
te kopen als je lief zou zijn maar vandaag
ben je dubbel zo lastig.
Dochter: maar ik heb vandaag tweemaal zoveel
geld nodig mams

Dames en Herenmode

Karremans
Prof. Van Ginnekenstr. 17-19 

 Oudenbosch
Tel 0165 - 312206

Wij nodigen U uit om in onze 
 zaak  vrijblijvend kennis te maken

 met onze exclusieve collectie

U bent van harte welkom

DIAMATIC

PROMOTIE-RELATIE
GESCHENKEN

I
A
M
A
T
I
C

Past v Breugelstraat 75
Bosschenhoofd

Tel 0165-317503



                                           
                                           
                                           Nog enkele mededelingen tijdens de optocht:
                                           Optochtcommissarissen Rien Konings, Cees Pertijs, 
                                           Anton Vissenberg en Kees Raats.

    Route voor de optocht
De route van de optocht is als volgt:
Opstellen en vertrekken vanaf het Gerardushof om 14.30 uur
Wilhelminastraat - Mauritsstraat - Berkenlaan - Beatrixstraat - Margrietstraat 
Christinastraat - Marijkestraat - Beatrixstraat - Irenestraat - Gerardushof 
waar de optocht weer ontbonden wordt.

Wie mee wil doen aan de optocht van Zaterdag 4 maart kan zich opgeven
bij Rini Konings Wilhelminastraat 2 VOOR 26 FEBRUARI.

Voor het welslagen van een carnavalsviering komt financieel en 
organisatorisch heel wat kijken. Dat is natuurlijk een bekent 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 de boven genoemde personen, F.C.O., Jury, bouwers van de wagens 
de wijkbesturen, Ontwerper Wim de Wolf van het insigne, de kranten-
commissie, stichtingsbestuur en alle positieve carnavalsvierders. 
 

WAGGE MOT WEETE !!!!!!!

Ouderenbond Bosschenhoofd
Voor iedereen is het de carnaval van de jaren 2000.
De ouderen van de Smoorfrêters doen op hun manier mee.
De jongeren genieten op hun manier.
Voor de organisatie van dit volksfeest zijn veel uren nodig.
Het lukt telkens weer er iets moois van te maken, knap !!
Onder de ouderen zijn er ook die voorheen actief in de 
organisatie zaten.
De ouderen genieten nu anders dan voorheen.
Zij genieten van de mooie optocht, zij genieten omdat de 
jongeren het carnaval  ook aanspreekt.

Ouderen genieten nog volop van het plezier toen zij  zelf actief waren, hielpen aan de 
optocht, sprongen en hosten in de polonaise.
De ouderen hebben veel waardering voor hen die het volksfeest in stand houden.
Het is een prima vorm voor onze samenleving in ons mooi dorp Bossenoot.
De ouderenbond wenst iedereen veel leut.
Ga allen op eigen manier het volksfeest groots maken.
Als voorzitter zeg ik: maak plezier en dames en heren van de organisatie bedankt en 
succes.

Nol Krijnen.



VERGEET UW ROOS  UW KAPPER LOST HET OP

VRAAG OM UW SHOCK-BEHANDELING
MET DE PEELING GEL
EN HET ZUIVERENDE
RITUEEL

EXCLUSIEF BIJ UW KÉRASTASE KAPPER RECHERCHE AVANCÉE L’ORÉAL PARISK
MET LANG WERKEND DÉTOX-SYSTEEM

Krijnen coiffure 
Beatrixstraat 13 4744 BK Bosschenhoofd 
tel 0165 - 31 42 37

KÉRASTASE
S P E C I F I Q  U E

BEWEZEN
LANGDURIGE

WERKING

L

Autorijschool
Peter Jansen

Voor al Uw rijbewijzen.
Auto-rijles
motor-rijles
bromfiets theorieles

Vrachtwagen-rijles
chaufeurs-diploma
vrachtauto-aanhanger

Van Hovendreef
4714 GH Rucphen
Tel 0165 - 34 35 76

Bosschendijk 165d
4731 DD Oudenbosch
Tel 0165 - 32 03 26

bouwonderneming

HOENDERVANGERS BV
nieuwbouw - onderhoud

Watermolen 4,  4751 VK Oud - Gastel
Postbus17, 4750 AC Oud Gastel
tel. 0165 - 51 16 52 Fax 0165 - 514851

AVA
SUPPORT

Organisatie- en Secretaresseservice

Abdij van Thornstraat 4, 4854 KG Bavel
Tel. 0161 - 43 25 49 Fax 0161 43 38 35

Tel. Mobiel 06 - 53 74 55 29
ABN AMRO Bank rek.nr.: 40.13.36.212 

Al die zaken, die zich regelmatig voordoen,
en waarbij u telkens weer geen flauwe notie

heeft waar te beginnen en wie te bellen,
ja al die zaken......

Lossen wij voortaan voor u op!

Maak kennis met AVA Suport Organisatie- en
Secretaresseservice. Een complete oplossing

voor de meest uiteenlopende taken op het gebied 
van organisatie- en secretaressewerk. Beschikbaar

op het moment dat u dat wenst en op de door u
benodigde uren, dagen of maanden.

Uiteraard zijn wij als servicegerichte onderneming
ook buiten kantoortijden voor u bereikbaar.

Een brochure kunt u aanvragen op telefoonnummer 
0161 - 43 25 49

Dankzij AVA Suport kunt u zich wijden
aan uw echte werk...! 



rip jt zu ee nL

Telefoon 0165 - 34 19 13
Erkend door RDW

aangesloten bij Auto Recycling Nederland

volop stof
tot (creatief) 
nadenken ...

Antonissen
M O D E S T O F F E N

Raadhuisstraat 85, 4701 PN Roosendaal, tel 0165-547386

Serviezen
Bestek
Koken
Koksmessen
Cristal

Fa. v.d. Vorst
ST. MARTINUSSTR. 15
RUCPHEN 
TEL.:  0165 - 34 12 58

Aléssi Officina dealer

rip jt zu ee nL

Dolle dagen bij Top Shot met

J e u g d

f  15,-

f  10,-

Senior

f 20,-

f 15,-

Tennis:

Squash:

Carnaval op z’n sportiefst !!
Actie geldt van Zaterdag 4 maart 2000

tot en met Zondag 12 maart 2000

Pastoor van Breugelstraat 45A, tel: 317 000

Tennis  *  Squash  *  Fitness

Een dame is tegen een geparkeerde auto 
van een andere automobilist gereden Deze, 
die de aanrijding heeft zien gebeuren, is in 
alle staten
,,Ik vraag me af, of u wel kunt rijden. Hebt u 
eigenlijk wel een rijbewijs? Hebt u eigenlijk 
wel examen gedaan?”foetert hij.
De dame vertrekt geen spier en zegt:
,, Nou en of. En vermoedelijker heel wat 
vaker dan u.”



KLEINBUSBEDRIJF

KEES HELLEMONS

Voor autoverhuur met of zonder chauffeur
Bosschenhoofdsestraat 3

bosschenhoofd
tel. 0165 - 31 40 13

MONICA

M.W. CAPPETIJN
Nieuwlandweg 2 OUDENBOSCH

Tel. 0165 - 31 29 08

KAPSALON
CARLA

St. Janstraat 71
4741 TM HOEVEN
Tel 0165 - 502179

Pastoor van Breugelstr. 122
4744 AG BOSSCHENHOOFD
TEL 0165 - 31 7722

GEOPEND:
Dinsdag t/m vrijdag     8.30 tot 17.30 uur
Zaterdag                     8.00 tot 15.00 uur

Cafetaria
't Goudhaantje

UIT EIGEN KEUKEN
GEGRILDE KIP

OUDE ANTWERPSEPOSTBAAN 84
HOEVEN

TELEFOON 0165 -50 25 86

BLOEMISTERIJ /
TUINCENTRUM

verse snijbloemen
kamerplanten

tuinplanten
al uw bloemwerk

WIE MOAK
UT UIT ?



Aannemingsbedrijf

Gebr. van der Borst bv
Zeedijk 34
postbus 317
4870 AH Etten - Leur
Telefoon 0168 - 33 53 11
fax 0168 - 33 53 12

Grondwerken
Wegenbouw
Bestratingen
Cultuurtecnisch werk
Sloopwerk
Maaiwerk
Pijpleidingen
Utiliteitsbouw
Zandlevering

TEXACO SERVICESTATION
JAN VAN GASTEL V.O.F.

T
SUBARU

AUTOBEDRIJF

JAN VAN GASTEL
PASTOOR VAN BREUGELSTRAAT 150
BOSSCHENHOOFD
TEL. 0165 - 31 29 05

erkend
keurings-
bedrijf
APK

DEALER

BOVAG
LID

AUTO



VAN DEN BOSCH
Vestigingen:
Pastoor van Breugelstraat 83
4744 AC Bosschenhoofd
Tel.    0165 - 31 48 83

Guldenweg 10
4879 NL Etten - Leur
Tel. 076 - 50 40 289
Fax 076 - 50 40 393

Aannemersbedrijf

Bestrating en Grondwerk
Alle wegen recht of
 krom van de Bosch

die lacht er om
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