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Voor Uw recept op maat,
staan wij dagelijks paraat.
Maar ook staan wij borg,
voor een deskundige zorg.

"                               Wa dun usouwe"is het motto van het carnaval 2003 in het                             
                                Smoorfrêtersland.
                                En daarmee wordt een oud, bijna vergeten gezegde weer nieuw   
                                leven ingeblazen.
                                Want al weer wat jaren geleden was dit een bekende uitdrukking      
                                om aan te geven dat het een leutig feest was.
                                En dus is dit motto bijzonder goed gekozen, want carnaval is   
                                inderdaad een feest en dan niet zomaar een feest voor een enkeling of 
voor            een beperkte kring, maar een feest voor de hele Bosschenhoofdse 
gemeenschap.
En dat laatste is vooral te danken aan de medewerking van de gezamenlijke wijkverenigingen 
en stichting carnaval de Smoorfrêters.
Hoe belangrijk en hoe goed die samenwerking is en eensgezindheid is, blijkt niet alleen  bij de 
voorbereiding en viering van het jaarlijkse carnaval maar ook bij de jaarlijks georganiseerde 
midzomerfeesten in Bosschenhoofd.
Als met dezelfde de organisatie van carnaval 2003 in het Smoorfrêtersland opgepakt wordt zal 
het dit jaar zeker weer en usouwe worden.
Maar niet vergeten mag daarbij worden, dat er, om dit mogelijk te maken, van velen, een grote, 
belangeloze inzet wordt gevraagd en graag wil ik dan ook allen die aan de voorbereiding en de 
uitvoering hebben meegewerkt en nog zullen meewerken, mijn oprechte dank betuigen.
En tot slot wens ik dan ook iedereen onbezorgde en plezierige carnavalsdagen toe.

A.F.W. Osterloh, burgemeester.

Op zondag 2 maart 2003
Carnavalsmis in de Heilig Hart kerk aanvang 10.00 uur

met medewerking van alle wijkverenigingen en c.v. verenigingen.

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

wa dun usouwe.



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.



 

 

 



 



 





Even voorstellen ......

Hallo allemaal. Mijn naam is Rini Roks en sinds 9 november 2002 mag ik mij raadslid noemen van De 
Smoorfrêters.

Er was eens een verliefde jongeman uit Rucphen die zijn hart had verloren aan een jonge rondborstige 
deerne uit Roosendaal. Die jongeman was mijn vader, ook wel bekend als "Geert van Marijn van Peer 
van de Krekel" (zo ging dat in die tijd). Die rondborstige deerne was mijn moeder Rietje, ook wel bekend 
als "Melkfabriekske" (zo ging dat in die tijd). Aangezien het nogal druk was in Rucphen besloot het prille 
paar in Roosendaal te gaan wonen en trokken in bij haar ouders (zo ging dat in die tijd). Uit deze liefde 
werd een schone jongeling geboren, genaamd Rini, ook wel bekend als "Marijn van Geert van Marijn 
van Peer van de Krekel". Zie hier het resultaat.

De jongeling groeide voorspoedig op en in de nadagen van zijn prille jeugd (hij was toen ongeveer 15) 
ontmoette hij een mooi meisje uit Bergen op Zoom waar hij smoorverliefd op werd. Dat meisje was 
Hennie, ook wel bekend als "Hennie" (ze had geen grote voorgevel en bovendien: tijden veranderen). 
De liefde was gelukkig wederzijds en na een paar jaar verkering besloot het paar te trouwen. Aangezien 
het nogal druk was in Bergen op Zoom betrokken zij een klein huisje in Roosendaal, alwaar zij gelukkige 
tijden beleefden.

Inmiddels zijn we ruim 26 jaar verder en ben ik nog steeds gelukkig getrouwd met Hennie. Samen 
hebben we twee "schatten van" kinderen op de wereld gezet en groot gebracht: Ilona (21 jaar, vrijgezel, 
voetbal!) en André (20 jaar, vaste verkering, geen voetbal!). Beide passen redelijk goed op en mogen 
daarom voorlopig nog thuis blijven wonen. Sinds 2 jaar wonen we met ons vieren in ons droomhuis in 
Bosschenhoofd.
Vanaf het moment dat we ons hier vestigden heeft Bosschenhoofd ons het gevoel gegeven dat we hier 
welkom waren. We hebben geen moment heimwee gehad naar Roosendaal, waar ikzelf ben geboren en 
getogen en waar Hennie toch ook haar hele volwassen leven heeft gewoond.
Dit gevoel vindt zijn oorsprong in de wijze waarop de mensen je bejegenen: ze staan open voor de 
nieuwelingen, zijn altijd bereid tot een vriendelijke groet of gesprek en toch zijn ze tegelijkertijd niet 
opdringerig. Echter, door mijn drukke dagelijkse werkzaamheden schiet er weinig tijd over om op 
gepaste wijze op deze vriendelijke toenadering te reageren. Bovendien ben ik van nature niet zo'n prater 
en ben meestal geneigd om eerst de kat uit de boom te kijken.

Ik was dan ook heel erg blij met het verzoek van Prins Smoor om toe te treden tot de raad van 11. Dit 
was voor ons dé kans om weer actief in het verenigingsleven te stappen. We hebben al wat ervaring op 
dat gebied: in onze jonge jaren hadden we onze eigen band "De Herijoco's" waar we wereldberoemd 
(ahum) in Bergen op Zoom en omstreken mee zijn geworden. Daverende concerten in cafés "De Grote 
Slok", "Bellevue" en zelfs "De Black Horse" (Mien Oostvogels) waren onze grootste successen. 
Vanwege onze grootse prestaties mochten we ook op een carnavalswagen met onze band optreden. 
Aangezien we meer wilden spelen dan we werden gevraagd, besloten we op enig moment om onze 
eigen bar te openen. Zodat we zoveel konden optreden als we zelf wilden. Het resultaat: café "Bon Ami" 
in Bergen op Zoom, waar we een aantal jaren de scepter hebben gezwaaid. Zoals het een goed café 
betaamt hadden we ook een aantal "eigen" clubs die we sponsorden, waaronder de voetbalvereniging 
"FC Spurs". Het was wel zo handig dat ik als sponsor ook in het bestuur van die vereniging als 
penningmeester mocht functioneren.
 
Inmiddels zijn we jaren verder en is dit voor ons een afgesloten hoofdstuk. Leuk is wel dat ik nog erelid 
ben gebleven van "FC Spurs" totdat ook deze club zijn tenue aan de wilgen heeft gehangen.
Hierna is het een beetje stil geworden en kabbelde ons leven rustig voort (we worden oud hè). Totdat 
Hans Broos ons benaderde. Ik heb er even over nagedacht (heel even maar) en heb besloten om deze 
functie te accepteren. Als raadslid hoop ik, samen met Hennie, kennis te maken met heel 
carnaval-minnend Bosschenhoofd en te laten zien hoe een ex-Krab (Bergen op Zoom) en 
ex-Tullepetoan (Roosendaal) zijn bekeerd tot Smoorfrêter.

Tot ziens tijdens het carnaval,

Rini Roks.



 



C.V. 't Renovaasietiem

Beste smoorfreters, de carnaval staat weer voor de deur. 
Wij hebben ons nieuw bouwkot  klaar.
Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar als een goede geoliede machine als
`t renoovasie tiem hebben we de klus geklaard. Nu kunnen we onze ontwerper in 
ons bouwkot eens met de mouwen laten schudden. Dan zien we wat er uit komt 
vallen dan kunnen onze lasmannen bakken en braden. Nadien onze plakkers 
pappen en plakken  en dan onze spuiter wat spuiten en kliederen tot de wagen 
gelakt en versierd staat te pronken. Dan kunnen wij door de straten van 
smoorfretersland de optocht met 
leut en plezier doortrekken of
duwen en wij hopen dat we 
veel carnavalsvierders langs 
de optocht zien staan die van
onze mooie wagen kunnen 
genieten..Wij wensen alle 
carnavalsvierders een goede 
en een leutige carnaval toe.

Met vriendelijke groet,

`T Renoovasie tiem.

  Beste carnavalsvierders,

  Dit jaar is mij gevraagd een stukje te schrijven voor de krant, 
  waar ik natuurlijk graag aan voldoe.
  Eerst mezelf eens voorstellen, ik ben Bart v.d. Eijnde en 
  sinds 1998 woonachtig in Bosschenhoofd.
  Hiervoor 11 jaar in Oud Beijerland gewoond en waar ik nu nog werk.
Nu is carnaval in Oud Beijerland zoiets als water en vuur dus hoe zit dat nu.
Oorspronkelijk zijn we afkomstig uit zuid oost Brabant en wel 
uit Beek en Donk, waar carnaval als een warme deken in het
koude jaargetijde ons gekoesterd heeft.
En zoals met alle goede dingen in het leven raak je dit nooit 
meer kwijt.
Het plezier dat carnaval elk jaar weer brengt is als het zout in de 
pap, de grenadine in de trappist, het vuur in de open haard, 
de kaas en de wijn onlosmakelijk met ons "usouwe" verbonden.
Ik denk dat de echte Smoorfrêters deze gevoelens herkennen
en diegene die dat niet heeft het alsnog kan ervaren door 
samen met Prins Smoor en zijn gevolg dit feest weer tot een 
succes kunnen maken.
Onder het motto wa dun usouwe kan iedereen zich hierin 
thuisvoele
    Tot ziens
    Bij onze en Uw activiteiten.  



 



 

 



Patershof 9
4744 GJ Bosschenhoofd
Tel./Fax: 0165 - 316407
G.S.M. 06-23363805

DE BRUIN AUTO'S
lindenplantsoen 36

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

verkoop
van 

nieuwe en
gebruikte 

auto's



Zaterdag 8 februari
Café Concordia  
Tonpraatavond aanvang 20.00 uur 
Met diverse tonpraters uit de regio.
O.l.v. Tinuske van Beuken van de Zeg.

Zaterdag 15 februari
Wijkenbal van de Stroopers-Biejenhoek en de Zaandkleppers
Bij café Stroop.

Zondag 16 februari
Verbroederingsbal bij café Stroop.
aanvang 14.00 uur

Zaterdag 22 februari
20.00 uur balavond DEVO in de kantine

Zondag 23 februari
Kindermiddag voor alle kinderen bij café Stroop 
aanvang 14.00 uur

Vrijdag 28 februari
Bezoek aan de scholen, tevens kleurplaten inleveren.
Aansluitend onthullen van de Smoorfrêter.
Om 19.00 uur sleutel uitreiking op het gemeentehuis van Halderberge.
Daarna opwarmingsavond voor alle actieve medewerkers
Aan de carnaval, dus vooral bouwers.
En alle deelnemers aan de optocht.
Aanvang 20.00 uur in de Schakel.

Zaterdag 1 maart
14.30 uur vertrek van de optocht.
17.00/17.30 uur prijsuitreiking van de optocht.
Vanaf 14.00 uur tot 1.00 uur muziek.
Om 20.00 uur begin prinsenbal.

Zondag 2 maart
10.00 uur carnavalsmis in de H. Hart Kerk.
Zie elders in de krant.
's Middags bezoek prins en gevolg aan de bejaarden.

Zondag 2 maart
Balavond café Concordia vanaf 20.30 uur tot 1.30 uur.

Maandagmiddag 3 maart
14.00 uur Smoorfrêterkesbal in de schakel voor de kinderen 
t/m de basisschool.
Toegang €0,50 per persoon ongeacht de leeftijd.
Tevens prijsuitreiking van de kleurplaten.
Vanaf 15.00 uur gaat de tap open.

Maandag 3 maart
Balavond in café Concordia vanaf 20.30 uur tot 1.30 uur.

Dinsdag 4 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.

20032003



 



Video, DVD en Games verhuur

Past. van Breugelstraat 70, 4744 AE Bosschenhoofd
telefoon 0165-323 081

Zie onze acties in de winkel

en motorkleding

De krant kwam mede tot 
stand met medewerking 
van:
De krantencommissie 
bestaande uit:
José Konings, Maaike Hagens 
en André Jongmans.
Verder bedankt de 
krantencommissie, Piet de Kok 
voor het maken van de foto's.
Alle mensen die de advertenties 
hebben opgehaald.
De mensen die de krant hebben 
verspreid.
En natuurlijk alle adverteerders 
want zonder hun steun was het 
maken van deze krant niet 
mogelijk geweest.

DAAS BAZAR EEN BEKEND ADRES
Top 1 toys

Polderstraat 12 Oudenbosch Tel 31 22 45

Daalderweg 8
4879 AX Etten-Leur
Tel: 076-5011755
Fax:076-5011855



                               "De Stroopers"
Hoi Smoorfreters,

Het is alweer wat jaren geleden dat er in Bosschenhoofd werd gesproken over 
wijkvereniging De Bosuilen.
Na vele stille jaren vonden wij het weer eens tijd worden  om nieuw leven te blazen in 
deze wijk.
Daarom hebben wij besloten om een nieuwe wijkvereniging op te richten en dat is 
gelukt.
Laat ik ons even voorstellen.
Wij zijn de wijkvereniging De Stroopers.
De naam is afgeleid van Cafe Stroop.
Wie weet het nog, die drukke maar vooral gezellige avonden voor jong en oud bij  de 
familie Stroop.
We moeten ervoor waken dat het verenigingsleven voor een dorpje als Bosschenhoofd 
blijft voortbestaan.
Ook zullen wij als wijk door het bouwen van een carnavalswagen mee gaan doen aan 
de optocht.
Door ons steentje als wijk bij te dragen hoop ik dat carnaval weer word net als vroeger.
Voor de rest wensen wij iedereen vuul leut en plezier tijes carnaval.

Oudoe, 

                 Een Strooper

REFREIN:
't Kleinste plekske op de wereldkaort 
Kunde bekaant nie �nne
Bossenoot is klender dan ne taort 
Ge benter zonder arig binne
Zakte mee oe iele in de smoor
Daor motte nie mee zitte
Tis carnaval 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'allemaal
Ze blaoze wel voor twee.
REFREIN:

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 nie zo traog
Nun echte Bossenooienaer
Die host van eiges mee
Want hosse kunne w'allemaol
We hosse wel voor twee
REFREIN:

Bossenoots carenevalslied
"'t Kleinste plekske" 



 



WONINGINRICHTING

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

een gezellig bruin café 
met

  Pension
  Vergaderruimtes
  Terras
  Eten "wat de pot schaft"

Pastoor v. Breugelstraat 23 4744 
RA Bosschenhoofd
Tel 0165-316793



Concordiaan Johan & Concordiaantjes Betske en Tanneke



 



Beste Smoorfreter(s)-(ters)-(kus),
Da waar effe puzzele mar alleé, Tis wir zover om un stuksku te schrijve. Tis wir effe geleeje da we 
wir un carnavalkraant emme gad. Ik wulde hier toch nog wel wa over zegge. Iederjeen denkt 
dattie misschien zoon kraantje effe in mekaor zet, mar das zeker nie waor. Daor kom nogal wa bij 
kijke. Allereerst motter wa sposorgeld worre opgaald vor da ge wa kunt maoke. Da doen 
oneraandere (let wel onderaandere) de bestuure van de wijkverjeniginge. Adiedereen langs de 
sposers is gewiest, dan ken de kraant inmekaor gezet worre. En we witte oe tie ur altij uitziet. 
Op di moment wit ik ut nog nie, maar misschien is ut deze keer un ,,jubeleum,, uitgaove. Vor de 
35 ste keer wor de carnavalkraant  in 2 duuzend 3 uitgegeve en wie wit worret meschien wel 
speciaol gevierd.
Ik wul dan wok ( names oons bestuur natuuluk) de kraantecommissie un pluim geve vor de mooie 
kraante die ze de leste jaore emme gemaokt. En agge Andre Jongmaans tege komt, gifttum dan 
wok is un schouwerklopke, want das toch de man dieut in mekaor zet.
Effe terug naor carneval. 35 jaor, tis toch wa. Mar is ut dan wok al 35 jaor carneval in Bossenoot? 
Ik wit ut zo nie uit mune kop, mar ge kun ter wel een speciaal tintje aon geve.  
Ut belangrijkste is dater wir veul mese zijn die leut komme maoke. En da gaon we doen bij Cafe 
Stroop, D'n Dorre én in de Schaokel. Dus iederjeen die dite eb geleze wit waorter gefeest word, 
dus ge ken allemaol komme.
Effe over onself, wat de carnavalswaoge betreft ken ik op di moment niks van zegge. Ut enigste 
wak kan zegge is ,, we rije mee of we rije nie mee. Wemme un groot bouwersprobleem. Wemme 
nie genoeg mense om te bouwe. Mar geziegut wel.
Ik zalder wok gin foto bij plakke van vorig jaor, want das de zelfde as in 2001, alliin in aandere 
kleure.
As leste wul ik nog zegge vor degene die mee dun optocht mee rije, kek uit vor de drempels, want 
agge nie uitkekt brikt alles af.
Dan wok nog un oproep vor alle smoorfreter(s)-(ters)-(kus). Kom mee groote getalle naar de 
feestplekke in Bossenoot tijes de carnaval en gao dus niet buite Bossenoot feeste. Blef is un keer 
lekker in Bossenoot. Volges mijn em ik da al jirder gezeet.
Nou, ik schij ur mee uit en tot un volgende keer.

Nico en de rest van de Biejenhoek.

 

 
 





 



Pastoor van Breugelstraat 59b
4744 AB Bosschenhoofd
telefoon 0165-314043

VOOR AL UW GEMAK OP LOOPAFSTAND

De Keukenhaven

een merkkeuken
voor de prijs van een gewone

vernieuwde showroom

Kek ier is wadun
schoon usouwe

Prof. v. Ginnekenstr. 27
OUDENBOSCH

0165-330557
info@keukenhaven.nl

Dames en Herenmode

Prof. van Ginnekenstraat 17-19 Oudenbosch
Tel.: 0165 - 31 22 06

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

exclusieve collectie.
U bent van harte welkom

Karremans



 

 

 

 

 



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

Polderstraat 14Struikhei 43
4714 VC Sprundel 4731 JH Oudenbosch



Leutprijzen gelden van Zaterdag 1 maart 2003
tot en met zondag 9 maart 2003



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 22 februari 2003
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



 
bestratingen en Rioleringen

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

Voor al Uw


