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OUW UT
GAONDE

Het woordje van de Prins
Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen
Hier weer een openings woordje van jullie eigen Prins Smoor 1.
Het wordt dit jaar alweer het zesde jaar dat ik in ons aller Smoorfrêterslaand
de scepter tijdens de carnavalsdagen mag zwaaien.
Zoals de voorgaande jaren vindt ik dit dan ook een grote eer om
carnaval in Smoorfrêterslaand samen met jullie allen Gaonde te ouwe.
Het is al jaren bekent dat niemand iets alleen gaonde kan houden en
daarom zijn wij dan ook blij, dat we elk jaar weer met een groep
carnavalslievende mensen dit grote feest kunnen organiseren.
Het is dan ook altijd weer zeer jammer, dat er mensen afhaken.
Zo hebben Dick, Peter en Ruud dit jaar aangegeven dat zij stoppen,
wat ik zeer jammer vindt maar wel respecteer.
Daarom wil ik jullie nogmaals bedanken voor de inzet die we al die
jaren van jullie mochten ontvangen en ook voor de gezelligheid die jullie
drieén aan de hele groep toevoegden.
Dan wil ik natuurlijk ons nieuwe Raadslid Kees Raats van harte welkom
heten en een fantastische tijd toewensen.
Zoals het er naar uit ziet, zal ook onze optocht dit jaar weer
een positieve vooruitgang boeken, omdat er weer
een bouwclub is bijgekomen en twee al
bestaande clubs weer een wagen bouwen.
Met al deze ontwikkelingen, denk ik
dat we toch weer een mooie carnaval
tegemoet gaan en ons motto van 2001
"Ouw ut Gaonde" zeker eer aan doen.
Verder rest mij nog om iedereen in
Smoorfrêterslaand een leuke en
gezonde carnaval 2001 toe te wensen.
Allemaal tot ziens!!
Prins Smoor 1

V.O.F.

t/m 74

'Ouw ut gaonde"
Carnaval 2001 staat voor de deur. Enkele dagen van leut, van
onbezorgd genieten kondigen zich weer aan. In deze tijd van
economische welvaart, van toenemende werkdruk en van
internationale politieke inspanning is het een zegen om de zorgen
van alledag van zich af te kunnen zetten door zich onbekommerd in
de feestvreugde te storten.
In Bosschenhoofd mogen ze zich dan ook gelukkig prijzen dat Stichting Carnaval de
Smoorfrêters ook dit jaar weer de taak op zich neemt dit grootste gemeenschapsfeest
"gaonde"te houden. Graag wil ik de Stichting Carnaval de Smoorfrêters dan ook van harte
succes toewensen en hoop ik, dat dankzij de onmisbare steun en medewerking van alle
Smoorfrêters, het Bosschehoofdse carnaval weer een grandioos feest mag worden.
Carnaval is, zoals gezegd, een gemeenschapsfeest, een feest van verbroedering, van
ongedwongen ontmoetingen en van menselijk samenzijn. Het zijn vooral deze elementen
die de sfeer en het leefklimaat binnen een gemeenschap bepalen. Als we dit niet alleen
tijdens de carnavalsdagen voor ogen houden, maar ook daarna nog in praktijk brengen,
dan zal het in 2001 waarachtig wel gaan. Dan "ouwe we ut in Bosschenhoofd zeker wel
gaonde".
Ik wens U allen een onbezorgd en plezierig carnaval 2001 toe.
A.F.W. Osterloh,
Burgemeester
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BTEGELWERKEN

BERGS

Ruim 15 jaar ervaring in plaatsen van wand- en
vloertegels. Ook vloerverwarming. En tevens luxe
badkamers, muurtjes, stucwerk, inbouw toilet etc.

B.J.A.Bergs

Beatrixstraat 11
4744 BA Bosschenhoofd
tel: 0165-312147
Mobiele tel: 06-55726939

Ouw ut gaonde !
Daar kun je van alles op verzinnen.
Zo als dit stukje in de carnavalskrant, wat elk
jaar terug keert.
Het wordt wel steeds moeilijker om iets te
verzinnen.
Het eerste jaar was het in dialeckt.
(of te wel; plat Bosschenhoofds).
Het tweede en het derde jaar was het in een
betere leesbare tekst opgesteld.
Met al die zoetsappige dingen die we gedaan
hadden of gingen doen, ook leuk mar we
ouwe ut toch goande, zoals je ziet.
Ik kan schrijven dat ik het leuk vond op het
bejaardenbal, of op de beverdam (tai bo) maar
dat wisten jullie.
(anders hou je het geen 3 jaar vol)!
Nu zag ik tot mijn schrik! En tevens blijdschap,
dat de raad van elf sterk uitdunde maar dat er
tevens 'n nieuw raadslid op de proppen kwam.
Dus dat blijft ook maar doorgaan, een goede
zaak dus!
Ik wou het hier bij laten om de pen aan
een ander te geven.
Om met al die andere die van carnaval
houden de carnaval gaonde te ouwe!
Gegroet nar Kwast.

BESTE CARNAVALSVRIENDEN
Hier dan wir un stukske van jullie Pliessie Hannes zoals ge wit ebbe we,vorig Jaor den
vorige jeeuw afgerond meej ut motto " pak ut mar in ".
En beginne we nou deze jeeuw meej ut motto " ouw ut gaonde ".
nou zoas ge leest kunne we der hier in bossenoot wir volop tegenaon.
Vor ik ut vergeet wil ik laangs deze weg onze "ouwe" raodsleden,Peter,Dick en Ruud
bedaanke vor hun inzet en plezzier al de joare,da ze bij ons in de road hebbe
gezeete,ut war jeerlijk gezeet un leutige tijd meej jullie , jongens mar zeker wok nie
vergeten de dames van deze roadsleden nogmaals harstikke bedaaaankt.
Op ut moment da ik dit stukske schreef was net bekend op,den 11-van den 11 da we wir
un jeele nieuwe jeugdraod ebbe ut war di jaor jeel moeilijk om da we zelfs 6 gegaodigde
aare da is zeldzaom veul mar ja deze kiendere snappe natuurlijk,ons motto jeeeel goed
" ouw ut gaonde ".
mense naor den carnavalsdip van vorig jaor kan ik jullie wel vertelle, we krijge di jaor
concurrentie van nun bouwclub meej toeters en belle.
Ut is geen flauwekul mar echt waor di kan nog wel wa worre, die nieuwe fanatieke
bouwclub van "den dorre ".
Ik eb deze winter wok eens ons fotoboek van ut zolder gehaold, en zo es teruggekeeke
de leste 10-JOAR en dan denk ik toch dikwijls, mense lieve wa ebbe wij mee ons gezin
toch al veul gekke en leutige dinge mee gemaokt tijdens de carnaval, nou mense echt
waor as ge da dan allemaol ziet, dan pas ziede oew leutig ut hier op bossenoot is,echt
waor ut is jeene groooote vriendeclub en da is nou
net wa ik hier op bossenoot wardeer.
Iedereen maokt op zo`n morgen,middag of avond
lekker plezier en ut mooje van zoiets is da ge kunt
doen wa ge zelf wult ge kun es un kjeer
lekker uit den band springe "zoassedanoeme" zonder
da ter wok mar iemand is die zegt "kik daor nou
oene gek" ja en da is nou wa ik bedoel meej plezier
maoke mmmeeeeeej ze`n alle, da is nou wa ik
bedoel meej " ouw ut gaonde",dus mense jong
en oud kom naor onze bals en laot ons nie in
de steek want wok di jaor, gaon we dir wir
lekker tegenaon.
Tot slot wens ik iederjeen een leutig en
gezellig carnaval toe zoda we naor di fjeest
wir kunne zegge godsamme wa war ut wir,
un leutige en gezellige carnaval.
Nou oudoe en tot ziens meej carnaval
PLIESSIE HANNES DEN GENDARME

Creatief

Buro

etaleren
decoreren
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De Lange Meeten 6c 4741 TZ Hoeven
tel.:0165-508859 fax: 0165-508218 GSM: 06-51227862
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Hallo beste smoorfreters
Meneige veurstellen oef nie denk ik want zowa iedere Bossenooienaer zal
me wel kenne. Ik woon al zu'n dertig jaor in Bossenoot en ik vuul me dan
ok un echte Bossenooienaer. Ben ik nie met men uishouwe onder de
panne dan ben ik wel meensen aan het verzurgen, wa ik trouwes geere
doe. Mar ok feesten en veural dun karnaval, da staot tog wel effe boven
aan op mun lijske. Ge ken oewe eige dan zo lekker uitleve en das eel
plezant om te doen. Ik snap nie datur nog zoveul meense thuis blijve zitte
as ze endeluk is dur eige kunne uitleeve. Ze zegge allemaol das ze dur
niks om geeve, mar pesant. Onze lieve heer ierbove die heurt ze allemaol
bromme. Dis jaor wort ut alwir munne derde karnaval in de raad, en das eel
leuk want unze gruup is mirakuls onder mekaor. Ut is jammer dat ur een
paor meense mee stoppe, mar ik oop dat ur toch wir ne paor bij zulle
komme. Dus meense, komt allemaol di jaor en "ou ut gaonde".
Rietje Thellier

Beste Smoorfrêters,
We staan weer voor een nieuw carnavalsfeest en hebben
er als stichtingsbestuur weer veel zin in.
Ook dit jaar is er weer een bijzonder mooie krant vervaardigd
waarvoor onze grote dank aan het adres van de krantencommissie.
Binnen het bestuur hebben wat verschuivingen plaats gevonden n.l.
Maayke Hagens gaf het penningmeesterschap over aan Rien Konings, terwijl Kees Raats
de overstap naar de carnavalsraad maakte.
Ondanks deze veranderingen is het toch de bedoeling om een zo breed mogelijk
programma te presenteren waar plaats is voor iedereen.
Het carnavalsfeest is juist een gelegenheid om de
dagelijkse beslommeringen eens te vergeten en
gezamelijk op een leuke manier de
ontspanning op te zoeken.
Terwijl ik dit stukje zit te schrijven wordt ik me
bewust van het feit dat carnaval in
Bosschen-hoofd nog steeds volop leeft
gezien de positieve elf-elf viering.
Wij zijn er als bestuur vast van overtuigd dat
het Smoorfrêterslaand tijdens de
carnavals-dagen weer bol zal staan van
plezierige aktiviteiten.
Tot slot wensen wij alle Smoorfrêters een
plezierige en leutige carnaval en hopen U
tijdens deze dagen onder het genot van een
drankje te mogen ontmoeten.
Het stichtingsbestuur.

't Renovaasietiem

Beste carnavalsvrienden,

Namens het Renovaasietiem mag ik dit jaar voor het eerst een
officieel stukje in ons Smoorfrêterskrantje zetten.
Dit schrijf ik met gepaste trots, want wij zijn de EERSTE
carnavalsvereniging die door de "stichting"is erkend als
vereniging die aan de optocht mag deelnemen in de catagorie "grote wagens".
Dit vinden wij een hele eer, en we zullen proberen het de bouwers van de wijkwagens zo
moeilijk mogelijk te maken.
Want wat is er mooier dan een sportieve onderlinge strijd in de optocht en veel kijkplezier
voor de toeschouwers.
Verder mag ik nog melden dat ons "tiem"is aangesterkt met 2 vakkundige
bouwersgezinnen wat ons gezinstotaal brengt op zeven gezinnen en een totaal van 30
personen!
Tot slot wens ik alle Smoorfrêters een mooie optocht en een gezellige carnaval toe.
De Voorzitter.

Beste Smoorfrêters: OUW UT GAONDE
Wok an oons is tur wir gevraogd un stukske te schreivu vor dun kraant.
Tis wok iedur jaor ut zelfdu meej da stukske, wa motte nou wir schreivu ?
Ut motto is iedur jaor wir aandurs, ge mot dus iedur jaor un aandur stukske verzinne,
we zen dur wir is veur gaon zitte.
De Schuurtoeturs ouwe ut carnaval wel gaonde meej dur muuziek. Wei
toeteru wel deur, toda wu bekaans nie mir kunnu.
Dur zen Smoorfrêters die denku da ta makkeluk is da blaozu (en wok ut
trommelu nie tu veurgetu !) nou da val tegu wor !
Oonzu maistroo is wok nie jin van dun makkelukstu, ge mot maor us komme
lusteru a wei aon ut riputiru zen bei em in zun schuurku, dun dieju ouw tun boel wel
gaonde !
Dees jaor opun wei tog wir wa jonkies waarum tu kreigu vor oons kapelluku,
da vinnu wei jil leutig, da kunnu dun ouwkus ut wok wa rustigur aon gaon
doen, waant sommigu van oons raokun al aordig op leeftei (dur zen al opaas bei en
jin omaa !!).
De Schuurtoeturs wensu allu
Smoorfrêters jil veul pluzier meej
ut kommunde carnaval.
Kom gurust naor oons lusteru waant
meej un goej stukske muuziek ouwu
wei ut carnaval wel gaonde !!!!!!!
Veul (carnavals) groetjus van dun
Schuurtoeturs.

Op zondag 25 februari 2001
Carnavalsmis in de Heilig Hart kerk aanvang 10.00 uur
Met muzikale omlijsting van de Smoortoeters.
verder medewerking van alle wijkverenigingen en c.v. verenigingen.
Ook zal de prins met zijn gevolg aanwezig zijn.
dit alles onder het motto:
ouw ut gaonde.

Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterkes
Carnaval is weer in aantocht, dus de nieuwe carnavalskrant
is er ook weer. Net als ieder jaar mogen wij als midzomerfeestcomité
ook weer een stukje schrijven in deze mooie krant. We leven inmiddels in het jaar 2001, dus het
magische jaar 2000 is weer achter de rug. 2000 was het jaar van Euro 2000 in Nederland en
België, de Olympische Spelen in Sydney, de verkiezingen van Amerika, de sloop van Centrum
Seppe en van de 11e Midzomerfeesten in Bosschenhoofd. Over het laatste kunnen we in ieder
geval zeggen dat het weer geslaagd was. Zaterdag en Zondag een bomvolle tent en een grote
drukte op de braderie. Dit kwam mede door Marianne Weber op zaterdagavond en Major
Dundee op zondagmiddag. Van de vrijdagavond kunnen we zeggen dat Dennis Franke met zijn
band heel goed was, maar dat dit niet bij alle mensen van Bosschenhoofd bekend was. Dit zal
dan waarschijnlijk de reden geweest zijn voor het feit dat de tent niet helemaal vol was.
Dit jaar is het de bedoeling dat het ook op de vrijdagavond een groot feest wordt. Het comité is
al bezig met het vastleggen van bepaalde artiesten, maar kan uiteraard nog niet vertellen hoe
het programma er precies uit komt te zien. We kunnen echter wel zeggen dat de formule van
het feest ongewijzigd blijft, omdat we van mening zijn dat de combinatie braderie, kermis en
feesttent goed werkt in Bosschenhoofd. Het programma zal er in grote lijnen weer ongeveer
hetzelfde uitzien als voorgaande jaren, met op vrijdag- en zaterdagavond muziek in de tent en
op zondag Country en Western. Verder willen we echter nog niet op de zaken vooruit lopen,
omdat augustus nog ver weg is en er eerst nog carnaval gevierd moet worden.
Carnaval staat weer voor de deur en dit belooft weer een groot feest te worden voor iedereen.
Stichting Carnaval is er weer in geslaagd om een zo volledig mogelijk programma in elkaar te
zetten, waarbij aan iedereen is gedacht. Carnaval is net als de Midzomerfeesten een feest dat
voor iedereen toegankelijk is en dat is ook de enige manier om zo'n feest "gaonde te ouwe". De
achterliggende gedachte bij allebei deze Bosschenhoofdse activiteiten is om de
Bosschenhoofdse mensen bij elkaar te brengen en om in een gemoedelijke en ongedwongen
sfeer met elkaar de dagelijkse zorgen en stress even te vergeten. Wij hopen dan ook dat het
met carnaval weer lekker druk wordt op de verschillende avonden en middagen die op het
programma staan.
Wij wensen jullie in ieder geval veul leut en hopen jullie dan daarna in augustus weer allemaal
te zien tijdens de 12e 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: jdpertys@concepts.nl

WONINGINRICHTING

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

C.V. D'N DORRE,
Beste Smoorfrêters,
Dis vur dun erste mael da we schrijve vur dun karenevals krant.
Ose vereniging is onstaan bei kefee "Concordia"nouw beter bekend as kefee d'n dorre.
Menig kafee ganger wouw dun naam verandere, en zo vlogen onder ut genot van wa
pintjes name as dun donkere wolk, kerkzicht, dun dorre enz. over dun toog.
Wij hemme toen beslote ut kefee tijens dun karenneval om te dopen in d'n dorre.
Zone 5 weke vur dun kareneval un pint up en ja wor we are 9 bouwers vur c.v. d'n dorre.
Un ouwe strontkar omgebouwd tot karenevalswage goe vur dun 2e plek (van de 3).
Nou hemme we 25 leeje en dur komme der steeds mer bie.
Onse 50+er Joske Valentijn is den moter van den club hij laste et onderstel en prult eel wa
raak JOSKE BEDAANKT !!.
We hemme un bouwplek dus we kanne er tegenaan.
Nou da waar ut dan weer.
We wensen alle Smoorfrêters un goeie kareneval toe.
houdou
Ut bestuur.

D'n Biejenhoek
Beste carenavalvierders( ok de nie-carenavalvierders) van Bossenoot,
Nog effe en dan kanter wir gehost wore in Bossenoot. Nao de 11de van de
11de komme we steeds veder in de buurt van de echte carenavalsdagen.
Vorig jaor waar ut gezellig druk. Tis topen dater vant jaor ok weer veul
carenavalers komme hosse en spriengen. Zo agge wit is ut motto vor di
jaor (2001),,OUW UT GAONDE,,. Vor iederjeen die ut nog nie wit zal ut
motto zo jaorenlang mogelijk uit 11 letters motten bestaon. Da zal zeker gin
probleem zijn. Wa betreft den optocht, das wir een aander verhaal. Zoater
nou uitziet zal D'n Biejenhoek wir nie meedoen mee un groote wagen. De
rede da we nie kunne bouwe is da we gine lasser ebbe, en ok gin bouwers.
Mee 2 man kunde nie veul doen. Ut is jammer mar we motte de realiteit
onder ooge zien da we eigelijk gin jeugd ebbe die un bietje zelfstaandig
kunnen bouwe. En daor bedoele we mee de jeugd vanaf 16 jaor. Die ebbe
we gewoonweg nie. Wa da betreft zullen we een paor jaor motte wachte. A
we nog un lasser kunne vinne en wa bouwers, dan zulle we zeker bouwe.
Ge ziegut tege die tijd wel. Naomes ut bestuur alle bouwploege veul
succes en bouwplezier en iederjeen jeel veul leut mee de carneval.
D'n Biejenhoek

DE ZAANDKLEPPERS
Met veel plezier schrijven wij ook dit jaar weer een stukje in de carnavalskrant.
Na het succes van vorig jaar zijn wij als bouwploeg verplicht onze beker weer te
verdedigen tegenover de gelukkig weer groeiende concurentie.
Net als vorig jaar hebben wij ook dit jaar weer met veel plezier en inspanning een
prachtige wagen gebouwd.
Onze jonge bouwploeg probeert ieder jaar haar grenzen te verleggen.
Op deze wijze proberen wij niet alleen onze wijkvereniging maar ook het carnaval in
Bosschenhoofd naar een hoger niveau te krijgen.
Wij hopen dat alle Smoorfrêters dit jaar hun steentje in welke vorm dan ook, zoals
gebruikelijk weer bijdragen om er dit jaar een fantastisch carnavalsfeest van te
maken.
Als laatste willen wij iedereen een leutige carnaval toe wensen en dat we maar
eens laten zien hoe carnaval in Smoorfrêterslaand gevierd hoort te worden.
Het bestuur wijkvereniging
"De Zaandkleppers"

REFREIN:
't Kleinste plekske op de wereldkaort
Kunde bekaant nie finne
Bossenoot is klender dan ne taort
Ge benter zonder arig binne
Zakte mee oe iele in de smoor
Daor motte nie mee zitte
Tis karnaval dus zak mar lekker door
Want in de smoor valt nie te spitte.
COUPLET:
We zen wel nie zo groot
Maar onze optocht mag t'r zijn
In eel de buurt daor kenne ze ons
We zen toch nie zo klein
De blaoskapel die blaost
Di deuntje zonder moeite mee
Want blaoze kunne z'allemaol
Ze blaoze wel voor twee
REFREIN:

Bossenoots carenevalslied
" 't kleinste plekske "

COUPLET:
Ze zen dur wir mee heel d'n hoop
Kom doe dis wak oe vraog
Zet u's ne stap kom van de stoel
En doe di's niet zo traog
Nun echte Bossenooienaer
Die host van eiges mee
Want hoose kunne w'allemaol
We hosse wel voor twee
REFREIN:

vlieg er eens uit en land bij ons binnen !
Voor een drankje,
een lunch of
een diner

CAFE RESTAURANT

DE COCKPIT

Het familie en
zakenrestaurant
bij uitstek

Gelegen aan de A58, bij vliegveld Seppe.
Pastoot van Breugelstraat 93a
Tel: 0165 - 31 31 29
4744 RC Bosschenhoofd

CAFE RESTAURANT

CAFE RESTAURANT

Ouderenbond Bosschenhoofd

Oudere en carnaval,
De oudere van nu waren de starters van de Bosschehoofdse carnaval.
De echte initiatiefnemers kunnen trots zijn dat er in ons dorp het
volksfeest van carnaval plezier en leut wisten te organiseren voor jong
en oud.
In de blokhut worden nog regelmatig verhalen verteld over
belevenissen van hun periode.
Het bouwen van de wagens van de wijkverenigingen: De Kneuters, Hoogvliegers,
Zaandkleppers, Buitenbeentjes, deurdouwers, Uilen en de Bospuiten.
Ook van de vele muziekkorpsen en de fraaie majorettenkorpsen.
In totaal zo'n 20 korpsen en met als hoofdstuk Con Brio uit Alphen aan de Rijn met 130
personen.
Na deze mooie herinneringen staan we nu in het heden wederom zijn er vele aktieve
personen die de Bosschehoofdse carnaval promoten en ook zij zullen straks met hun
verhalen komen.
Zij zijn het die nu in 2001 jong en oud laten genieten van het echte carnavalsfeest.
Het feest van de Smoorfrêters.
Ik wens iedereen Smoorfrêters(sters) veel leut met het carnavalsfeest en bedank idereen
voor de organisatie.
Carnavalsgroetjes van Nol Krijnen Voorzitter ouderenbond.

Optochtcommissarissen: Rien Konings, Cees Pertijs, Anton Vissenberg
André Jongmans.
De route van de optocht is als volgt: vertrek om 14.30 uur vanaf het St. Gerardushof,
Clemensstraat , W. Joostenstraat, P. van Breugelstraat, Marijkestraat, Christinastraat,
Margrietstraat, Beatrixstraat, Berkenlaan, Mauritsstraat, Wilhelminastraat, Beatrixstraat, Irenestraat, St.
Gerardushof waar de optocht ontbonden wordt.
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auto-rijles
motor-rijles
bromfiets theorieles
bus-rijles
BE-rijles

Struikhei 43
4714 VC Sprundel

Polderstraat 14
4731 JH Oudenbosch

Actie geldt van Zaterdag 24 februari 2001
tot en met Zondag 4 maart 2001
Bosschenhoofd 317 000 * Oudenbosch 313 888
Past. van Breugelstraat 75b 4744 AC Bosschenhoofd Tel. 0165 - 547386

Sloopauto's
te koop
gevraagd

AUTO DEMONTAGEBEDRIJF

Franken

Telefoon 0165 - 34 19 13

v.o.f.
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Auto Recycling Nederland

Inschrijfformulier
voor de optocht
in Smoorfrêterslaand
Naam deelnemer ______________________________________
Adres
______________________________________
Telefoonnummmer ______________________________________
Leeftijd
____________
Aantal deelnemers ____________
Namen deelnemers____________
Deelnemer 1
_______________
Deelnemer 3
_______________
Deelnemer 5
_______________
Deelnemer 7
_______________

Deelnemer 2 ______________
Deelnemer 4 ______________
Deelnemer 6 ______________
Deelnemer 8 ______________

Titel uitbeelding ________________________________________
Korte omschrijving uitbeelding
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
We hebben wel/geen muziek

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Inleveren voor 17 februari 2001
Bij Rien Konings Wilhelminastraat 2 Bosschenhoofd.

Het is pas feest als
prins Carnaval is geweest
Nog even en alle carnavalsvierders gaan

voor de zoveelste keer compleet uit hun dak.
Het kostuum mag de kast weer uit en de
polonaise wordt weer ingezet.

Rabobank

Ook de Rabobank houdt wel van een feestje.
Al onze medewerkers wensen u dan ook veel
plezier en jolijt deze dagen.
alaaaaf!

