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BERGS TEGELWERKENB B . J . A . B e r g s

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

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



 

 
Ja beste carnavalsvierders ook onze nar mag traditie 
getrouw weer een stukje in deze krant plaatsen. 
Ik ga mijn vijfde jaar ook weer in. 
Het lijkt wel of  de tijd vliegt zo vlug als alles gaat ! 
Je bent bezig voor het elfde van de elfde bal, en voor je 
het weet is het weer voorbij. 
Ook hebben we er een nieuw raadslid bij genaamd 
Bart.( die werd op het elde van de elfde bal  
gepresenteerd.) 
Ik denk wel dat hij het leuk zal vinden tijdens de 
carnavalsdagen. 
Het is anders wel een hele gezellige boel, lekker hossen 
en springen kortom lekker feest vieren vijf  dagen  
lang. 
Ja beste mensen zo'n verhaaltje schrijven is niet mijn 
sterkste kant, daarom geef  ik de pen maar door aan  
een ander. 
 
Afzender Nar Kwast. 
 



 





Creatief Buro

De Lange Meeten 6c    4741 TZ Hoeven
tel.:0165-508859  fax: 0165-508218   GSM: 06-51227862

etaleren

   decoreren

   beletteren

2 2002





 





 



Op zondag 10 februari 2002
Carnavalsmis in de Heilig Hart kerk aanvang 10.00 uur

Met muzikale omlijsting van de Schuurtoeters.
verder medewerking van alle wijkverenigingen en c.v. verenigingen.

Ook zal de prins met zijn gevolg aanwezig zijn.
dit alles onder het motto:

De tijd vliegt.

e



DE BRUIN AUTO'S
lindenplantsoen 36

Bosschenhoofd
Telefoon; 0165-322480
Autotel: 06-12271584in & 

verkoop
van 

nieuwe en
gebruikte 

auto's



€



 

VRIJDAG 8 FEBRUARI 

VRIJDAG 8 FEBRUARI 

Maandag 11 februari 

Dinsdag 12 februari 

  0,50 

Ricky Broos * Michelle van Boeckholz * Roy Koevoets * Tim Dam





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

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:

Bossenoots carenevalslied 
" 't kleinste plekske "

REFREIN:



 





WONINGINRICHTING

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



Concordiaan Johan & Concordiaantjes Betske en Tanneke



 



D'n Biejenhoek





DE ZAANDKLEPPERS

 

CV D'N DORRE





 

 

 

 

9 FEBRUARI
2

Ouderenbond Bosschenhoofd



auto-rijles
motor-rijles
brom�ets theorieles
bus-rijles
BE-rijles

Polderstraat 14Struikhei 43
4714 VC Sprundel 4731 JH Oudenbosch



Erkend verwerker
 Auto Recycling Nederland



Inschrijfformulier
voor de optocht

in Smoorfrêterslaand
Naam deelnemer   ______________________________________
Adres                 ______________________________________                      
Telefoonnummmer ______________________________________ 

Leeftijd  ____________
Aantal deelnemers ____________
Namen deelnemers____________
Deelnemer 1         _______________   Deelnemer 2 ______________
Deelnemer 3        _______________   Deelnemer 4 ______________
Deelnemer 5         _______________  Deelnemer 6 ______________
Deelnemer 7         _______________  Deelnemer 8 ______________

Titel uitbeelding ________________________________________

Korte omschrijving uitbeelding
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

We hebben wel/geen muziek      (doorhalen wat niet van toepassing is)

Inleveren voor 2 februari 2002
Bij Rien Konings Wilhelminastraat 2 Bosschenhoofd.
Telefoon 0165-316801



Rabobank

Het is pas feest als
prins Carnaval is geweest

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

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

Nog even en alle carnavalsvierders gaan

Hoeven - Oudenbosch
WWW.Hoeven-Oudenbosch.rabobank.nl



LID 

BOVAG 
AUTO



 
bestratingen en Rioleringen

's morgens gebeld
's avonds hersteld
(indien mogelijk)

Voor al Uw


