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38e jaorgank Bossenoot

We geve
nie op



EDDY’S FIETSEN  06-5380292
VOOR GOEDE GEBRUIKTE FIETSEN
ONDERHOUD EN REPARATIE
www.eddysfietsen.punt.nl
eddysfietsen@hotmail.com

Anjerstraat 10 (achterzijde)
4744 AR Bosschenhoofd

Tegen inlevering van deze bon, 10% korting op reparatie
of aankoop van een fiets. Maximaal 1 bon per klant.
 (Geldig tot 30.04.2006)

VAK
Halderberge

Voor Alle Kernen

Daarom mensen stem lijst 8
Want we zijn sterker dan verwacht

Of ge ne Meekrapper, Peej of
ne Smoorfrêter bent moakt ons nie uit
we doen ons best vor oe al bende ne Puit
Dus ok Vastelaovondzotte maokt oe eige nie druk
Want VAK Halderberge brengt iedereen geluk.

Oprecht en eerlijk voor iedereen



Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen
Ook dit jaar wil ik als Prins Smoor 1 graag een woordje tot jullie richten.
We hebben zoals gewoonlijk weer een motto met een duidelijke boodschap namelijk 
“we geve nie op”
Dat we niet opgeven is al dikwijls gebleken  in de afgelopen jaren, waarin goede en 
slechte tijden zich in snel tempo opvolgden.
Nu staan we weer aan het begin van een nieuwe carnaval, die dit motto duidelijk 
naar voren brengt.
Zo hebben we 2 nieuwe raadsleden John en Sander, die ik ook samen met hun 
vrouw en kinderen veel plezier en succes wens voor vele jaren.
We hebben waarschijnlijk een gebroederlijke blaaskapel, met mensen uit bijna heel 
Halderberge voor een of meer avonden.
We hebben een penningmeester Rien Konings, die in diverse functies bij de 
Smoorfrêters al samen met José 25 jaar actief is.
En dan hebben we natuurlijk hetgeen waar ik heel trots en blij mee ben, die 
geweldige carnavalsraad met hun man en vrouwen, die met elkaar steeds weer 
zoveel plezier hebben, maar wel lief en leed delen.
Ook hebben we weer een groep bij die bij de grote wagens mee gaan rijden en dit is 
ook nog eens toekomst met hun jonge leeftijd.
Daarom is het niet alleen voor dit jaar dat we het NIE OPGEVE, maar als dat ooit zal 
komen, zal het zeker nog heel lang duren.
Zelf wens ik iedereen in mijn 11de jaar als Prins Smoor 1 een gezond 2006 en een 
geweldig gezellige carnaval toe.
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Schoonheidssalon
(LID ANBOS)

Pedicuresalon
(LID PROVOET EN KRUISVERENIGING)

Zonnebank Elektrisch ontharen  
Diabetische Voetverzorging

(via het ziekenfonds)

Joyce Lazeroms-Pruymboom
Willeke Joostenstraat 13
4744 BL Bosschenhoofd

Tel: 0165 316946 of 06 226 59 514



Hallo beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen

Hier een stukje van jullie eigen Nar Kluit.
Eindelijk is her weer zover de carnaval begint.
Op de 11e van de 11e bal hebben 
we 2 nieuwe raadsleden gepresenteerd dat zijn John Westergaard en 
Sander Buurmans.
Ik wens hun een hele gezellige carnaval toe.
We kunnen op een geslaagd 11e van de 11e  viering terug kijken het was 
heel erg gezellig.
Het thema was apres ski en iedereen kwam met ski’s.
We kregen nog snert en glühwein wat er  natuurlijk bij hoort.
Het was een zeer gezellige avond.

Ik ga met heel veel zin deze carnaval in.
Het motto is “we geve nie op”dus 
we gaan er flink tegenaan.

Ik wens jullie allemaal een 
ontiegelijke leuke 
carnaval toe.
En ik kom jullie vast en zeker tegen
in ons mooi Smoorfrêterslaand

Groetjes Nar Kluit.





      Ja, het Carnaval komt er alweer aan  
      en dan is het weer tijd voor pliesie  
      Marijn om een stukje te schrijven in  
      onze Smoorfrêters-krant. 

      Toen ik er voor ging zitten dacht ik,  
      waar moet ik het in ‘s hemelsnaam  
      over hebben. Mijzelf voorstellen hoeft  
      niet meer, want de meeste van jullie  
      zullen mij intussen wel kennen (nog  
      één keer voor diegene die het   
      misschien zijn vergeten, ik ben   
      pliesie Marijn van Geert van Marijn  
      van Peer van de Krekel, ofwel   
      kortweg: pliesie Marijn).

Het eerste wat in mij opkwam is meteen ook het belangrijkste van wat ik te 
vertellen heb. Ik wil alle inwoners van ons mooie Smoorfrêters-land 
ontzettend bedanken voor de gulle bijdrage die zij hebben gedaan bij het 
vorige Carnaval. Toen wij huis-aan-huis de krantjes gingen rondbrengen 
waren wij heel erg blij verrast door de wijze waarop de mensen hierop 
reageerden. Ondanks de slechte tijden (alles duurder vanwege de euro, de 
pas gebeurde overstromingsramp) deed iedereen een gulle greep in de 
portemonnee om zijn/haar steentje bij te dragen aan het voortbestaan van 
stichting Carnaval. Iedereen deed mee, we werden hartelijk ontvangen en we 
zijn bij nagenoeg geen enkele deur met lege handen weg gestuurd. Bij 
sommigen werden we binnen gevraagd, bij anderen lag het geld al klaar en bij 
weer anderen werd de portemonnee letterlijk op zijn kop gehouden om al het 
losse geld te storten in de Carnavalspot. Mensen, ik kan niet meer zeggen 
dan KLASSE !

Verder is het natuurlijk leuk om te vermelden dat de raad-van-elluf wordt 
uitgebreid met maar liefst twee nieuwe leden. Toen bekend werd dat zij 
interesse hadden om bij de raad te komen, zijn Prins Smoor en mijn eigen 
persoontje poolshoogte gaan nemen. Onder genot van een kopje koffie 
hebben we ons keurend oog de kost gegeven en hebben we gezellig 
gebabbeld over wat we van elkaar kunnen verwachten. Hoewel deze mensen 
niet van Smoorfrêters-land zelf komen zijn het geen onbekenden in 
Bosschenhoofd, en is in overleg met het bestuur dan ook besloten dat ze 
meer dan welkom zijn. Ik wens John en Sander, en niet te vergeten hun 
aanhang, veel succes en vooral ook veel plezier als lid van de raad-van-elluf 
bij het komende Carnaval.

Op het moment van schrijven zitten we nog net voor de 11/11-viering en zijn 
we volop bezig met de voorbereidingen voor het komende Carnaval. De 
eerste vergaderingen hebben we al achter de rug, planningen zijn in grote 
lijnen al opgesteld en ook het aankleden van café Stroop voor het (hopelijk) 
knallende openingsfeest is al in volle gang. Met andere woorden: we hebben 
het weer druk. Daarom sluit ik dit stukje nu af en ga weer verder de jongens 
helpen.

Rest mij nog één ding: ik wil iedereen graag alvast een hele fijne, feestelijke 
en vooral gezellige carnaval toewensen. En vergeet het niet: WE GEVE NIE 
OP !!!

Pliesie Marijn.

HET  WOORDJE VAN DE PLIESSIE



ROOS TOTAAL BOUWROOS TOTAAL BOUW

Met plezier en veel vertrouwen kan

Alles voor U (ver) bouwen

Tel 0165 315668

Gsm 06 50272052
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Ik ben John Westergaard.
Ik woon in de Nieuwehoofdstraat 13 te Zegge.
Mijn beroep is stratenmaker.
Ik ben bij de carnaval gekomen omdat mijn 
zwager er ook bij ging vond ik het wel gezellig
om het ook te proberen.
En omdat mijn stamkroeg ook in bosschenhoofd is
vond ik het wel leuk om bij de carnaval te komen.  

Hallo ik ben Sander Buurmans
Ik woon in de Stoopstraat 61 roosendaal.
Mijn beroep is stratenmaker.
Ik ben bij de carnaval gegaan met een grapje 
op een feestje heb ik een brief moeten 
ondertekenen als bewijs dit ik het niet meer 
terug kon draaien.
En omdat al mijn vrienden uit Bosschenhoofd
komen en daar mijn stamkroeg is vond ik
het wel leuk om bij de Smoorfrêters te komen.



C.V ’t Renoovasie tiem
 
Carnavalsvierders van smoorfretersland
 
Het is weer zover, het carnavalsvirus steekt de kop weer op 
en overal zijn wijken en bouwploegen aan de voorbereidingen 
voor de optocht van 2006 begonnen. Zo ook bij ’t Renovaasietiem. 
Ieder jaar is het weer afwachten of er nog ambitie is, maar zoals het motto voor komend jaar 
luidt: We geve nie op. Daarom wil ik namens heel de club met gepaste trots melden dat de 
complete ploeg van vorig jaar weer zin heeft om er wat moois van te maken.
Het motto is volgens ons van toepassing op alle bouwploegen, want veel mensen vergissen 
zich in de tijd die het bouwen van een wagen kost. Natuurlijk verzacht een lekker “Juupke”bij 
ons, de mannen van ’t Renovaasietiem” de pijn meestal snel.
We hopen dat de jeugd die met het twaalfde van d’n elfdebal aanwezig was, ook tijdens het 
carnaval de weg naar de feestadressen weet te vinden. Aan ons zal ’t niet liggen, wij zijn er 
altijd.
Tot slot willen we Prins Smoor van harte feliciteren met zijn jubileum, tís niet niks elf jaar de 
scepter zwaaien over Smoorfretersland. !
Wij hopen de het net zo gezellig zal worden als afgelopen jaar, en wat ons betreft mag het 
motto voor volgend jaar zijn: 
                    
                                        WE GOAN D’R VOR



Beste Smoorfreters en Smoorfreterinnen,

Voor het tweede jaar alweer, is het voor mij een voorrecht, mede leiding te mogen 
geven, aan het carnavalsgebeuren binnen onze gemeenschap.
Een carnaval, dat zich, ondanks economische tegenwind en allerlei andere 
hedendaagse perikelen, goed staande weet te houden!
Zonder meer is dit een gevolg van de inzet van de mensen met een carnavalshart op 
de juiste plaats!
Zo is dit jaar een boegbeeld binnen onze gemeenschap, Rien Konings, 25 jaar 
verbonden aan onze carnaval en zal Hans Broos, onze prins Smoor, voor het elfde 
jaar, de scepter zwaaien over Smoorfrêterslaand!
Geweldige mensen, die samen met bestuur,  raad van elf, pliessie, nar, de 
wijkverenigingen, bouwclubs en verders allen, die carnaval een warm hart toedragen, 
ons motto van dit jaar 
“we geve nie op”hoog in het vaandel dragen!
Wat ons vooral deugd doet, is dat onze jeugd weer interesse lijkt te gaan krijgen in 
onze carnaval!
Ik wil U derhalve 
beste Smoorfêters en 
Smoorfrêterinnen, allen
uitnodigen om samen 
met ons het motto uit te 
dragen en er gezamenlijk
weer een onvergetelijk 
feest van te maken!
Ik ben er van overtuigd,
jullie terug te zien met 
carnaval, zowel als op 
eerdere evenementen,
 om de doodeenvoudige 
redenen dat “we nie op 
geve”!!

Peter Pertijs
Voorzitter 
S. C. de Smoorfrêters. 



Openingstijden
Zaterdag en Zondag

Van 17.00 uur tot 20.00 uur
Pastoor van Breugelstraat 80

4744 AE Bosschenhoofd
Tel 0165-313390

Horren/Hordeuren
Jaloeziën
Lamalgordijnen
Rolgordijnen
Vouwgordijnen

Rolhorren/deuren
Rolluiken/deuren
Sect. deuren
Screens
Zonneschremen

Ook voor reparatie en onderhoud

Valentijn Biljart Accessoires
Gerwin Valentijn

In en Verkoop Biljartartikelen

Rucphensestraat 36
4711 JL St. Willebrord
Tel. 0165 - 383058
Mob. 06-51874972

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 
van 16.00 uur tot 20.00 uur
of  op afspraak



Beste Smoorfrêters
Den carnaval staat wir vur den deur.
En we hope wir op ne mooie grote optocht.
Mar ja da val nie altij mee in zo’n klein durpke as Bossenoot.
Toen we vlee jaor an de kant stonne war der een ope gat tja 
eigenlijk et plekske van den Dorre.
Ge wit hoe da ga de plannen rezen de pan uit wok al wiesse we 
da we nie meer meej een grote wage zouwe meedoen.
Misschien een loopgroepke dan, mar zelfs da viel nog nie mee.
Tja ge zet immers nog mar mee een man of 7 over.
Der is een klein planneke om toch mee te doen en we zulle
et probere te realisere.
Mar belove doen we niks.
Bij den elfde van den elfde war et bij Stroope wir gezellig druk.
En we twijfelde der nie an dat da de rest van de carnaval wok 
gezellig druk zal worre.
We wille wok John en Sander veul succes wense bij den raad 
van 11 et zen immers wok 2 bekende die regelmatig bij den Dorre gezien worre.
Beide jongens succes.
Dit geld natuurlijk wok vor de rest van de raad manne succes en makt der wa van.
Feeste da kunne we wel in di kleine durpke.
Een klein durpke kan toch ergens groot in zen.
Dus beste Smoorfrêters makt der mar wir een goeie carnaval van net as al die 
andere joare.
Allemaal veul plezier toegewenst et tot ziens bij den Dorre en al die andere bals.

Het bestuur van Den Dorre. 

Beste kleine en grote Smoorfrêters,

Er is alweer een jaar voorbij gegaan: een jaar waarin weer heel 
wat activiteiten hebben plaatsgevonden bij het jeugdwerk all in one.
Sedert ruim een jaar zitten we nu op onze”eigen 
nieuwe stek”aan de past. Van Breugelstraat en we voelen ons daar erg thuis.
Maar wat denk je?????????
Nu ziet het er naar uit dat we in de toekomst daar ook weer weg zullen moeten, want 
er zijn allerlei plannen voor nieuwbouw in de dorpskern.

Een feit waar we helemaal niet zo gelukkig mee zijn, maar het carnavalsmotto van dit 
jaar indachtig zeggen we: WE GEVE NIE OP!
En zullen dan weer onze schouders eronder zetten om het jeugdwerk draaiende te 
houden.
Wat het carnavalsgebeuren betreft: op 11 februari wordt er een (carnavals) disco 
gehouden en op woensdag 22 februari carnavalsmiddag bij de expressieclub.
Alle activiteiten worden kenbaar gemaakt in de Halderbergsebode en natuurlijk via 
onze schitterende website: www.allinone.punt.nl
Wij wensen iedereen, van groot tot klein, heel veul leut toe met carnaval.
Houdoe en tot ziens!

Groetjes van alle vrijwilligers van het jeugdwerk Bosschenhoofd.



www.hetbekerpaleis.nl



Zaterdag 4 Februari 
Cafe Concordia
Tonpraatavond aanvang 20.00 uur

Zaterdag 11 Februari
Carnavals Beach Party bij cafe Stroop
Aanvang 20.30 uur tot 01.30 uur
Disco Ronald Konings Drive in Show

Zondag 12 Februari
Cafe Stroop
Boezeroenenbal ( Overhemdenbal ) Diverse prijzen voor het mooist geklede
Boezeroen.
Aanvang 14.00 tot 18.00 uur
Disco Ronald Konings Drive in Show

Zaterdag 18 Februari
Kantine de Voltreffer DEVO bal
Aanvang 20.00 tot 01.00 uur
Disco Ronald Konings Drive in Show

Zondag 19 Februari
Cafe Stroop
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur
Carnavals Sponge Bob Party, Disco All in One

Vrijdag 24 Februari
Bezoek aan de scholen, tevens kleurplaten inleveren
Aansluitend onthullen van de smoorfreter
Om 19.00 uur sleuteluitreiking op het gemeentehuis van Halderberge.
Daarna opwarmingsavond bij Cafe Concordia met lekkere snert en hapjes van de Dorre.

Zaterdag 25 Februari
De Optocht vertrekt om 14.30 uur vanaf de Schakel
Van 14.00 tot 18.00 uur Disco Music Sound Entertainment in de Schakel
Prijsuitreiking groepen en kinderen 17.00 uur

Cafe Stroop
Prinsenbal van 20.30 tot 01.30 uur
Disco Ronald Konings Drive in Show
Prijsuitreiking van de grote wagens

200620062006

Zondag 26 Februari
Aanvang 10.00 uur
Prinselijk ochtend ontbijt bij Den Dorre

Opgeven bij Den Dorre € 5,-- per persoon.
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Van Nar Thijs,
Ik vond het leuk om nar te zijn, alleen jammer dit ik heel er ziek
was. Graag had ik op de wagen gestaan, maar dat ging ook niet door.
Bij de kindermiddag was ik wel en ook bij de Smoorfrêter verbranden.
    We hebben met zijn allen nog lekker frietjes gegeten.
    Woensdag heb ik echt wel uitgeslapen. 
    Ik vind het jammer dat het volgend jaar niet
    meer mag, maar wie weet als ik later groot ben ................................

    Allemaal bedankt,
    Groetjes van nar Thijs Brands

2

28



Kraant

De kleurplaten worden op school uitgereikt.deze moeten 

vrijdag 24 februari 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 24 februari bij 

Prins Smoor1

Hoi allemaal,
Ik ben Danny de Braber.
Vorig jaar was ik politie bij de jeugdraad.
Maar helaas kon ik alleen bij het kinderbal bij 
cafê Stroop aanwezig zijn.
Ik had me ook zo verheugt om op de prinsenwagen 
te staan maarde griep stak daar een stokje voor.
Dit betekende voor mij einde carnaval.
Met de smoorfrêter verbranden was ik nog even 
aanwezig om even een frisse neus te halen en daarna 
ben ik weer naar huis gegaan.
Om thuis weer onder de wol te kruipen.
En zoals jullie zien mag ik het dit jaar overdoen.
en daar ben ik uiteraard heel blij mee.
Nu maar hopen dat de griep onze deur dit jaar 
voorbij gaat.

Groetjes van politie Danny.



T J&
BESTRATINGEN

Erik Terloo Rini Janssens

Sprangweg 33
4741 RD HOEVEN
M 06 13 74 01 74

Boogschutter 6
4871 BN ETTEN-LEUR
M 06 13 30 69 67

André Jongmans
 krantencommissie



 
Hier un stukske van de Stroopers
Di jaor zen we wok wir van de partij. 
We zen wir al nun tedje bezig met onze waogen.
We komen di jaor wir goed uit de verf al zegge we hut zelf.
Iederjaor is het wir zwoegen om onze waogen af te krijgen en als hij op di zaterdag naar 
buiten word gereden dan zen we toch allemaal wir trots op wa we wir voor elkaar 
hebben gekregen.
En da zal wel bij iedere bouwclub zo zen.
Nou nog effe over vorig jaor wat was hut nen mooie optocht en da motte 
we zo houden in ons durpke. 
We hebben nog lang nagepraot over de prijs uitreiking wat was 
hut spannend die zaterdag avond .
Maar we zen toch mooi tweedus geworden en di jaor gaan we veur de 
jeeste prijs. 
Nou mense wacht mar af want tis un grote verrassing waor we di jaor 
wir mee kome .
Ja de Stroopers geven di jaor wir ni op .

Maar beste mense gemot zelf maor nor dun optocht kome kijke want 
wa volk rond dun optocht hebbe we wok nodig.
En ni alleen wij maor alle bouwclubs zouden hut leuk vinde als gu komt kijke.
En mense gemot wok eens naar nun balavond gaon  di zen wok altijd jeel gezellig .

Vor alle mense die zich in zette vor Bosschenoot jeel veul succes en da we wir nun 
leutige optocht moge hebbe mee jeel veul kijkers.

Iederjeen  veul carnaval plezier  namens:
 
De Stroopers.

Ons bouwwerk word iederjaor wir bewaokt dur onze 
                       Eigen  pliesie Brab dun jeeste



Electrotechnisch Instalatie Buro
Jos van Dijk b.v.

Gebruik voor opgave
voor deelname aan de 

optocht het
inschrijfformulier

achter uit
de carnavalskrant.

J. Valentijn Bestratingen

Jack Valentijn

Voor al uw sierbestrating

Kraaiendonk 30
4711 LH Sint Willebrord

e-mail: jack.jeanine@home.nl
0165-388568
06-25012181℡





St. Janstraat 93
4741 AN Hoeven

Tel 0165 - 50 24 42
Fax 0165 - 50 38 18

WOONVISIE

WONINGINRICHTING B.V.

Dames - Heren en Kinderkleding
Tassen - Schoenen - Sieraden 

en Lingerie

Past. van Breugelstraat 70
4744 AE Bosschenhoofd
Tel 0165 - 331262
Fax 0165 331261

Patricia
0623287202

Natasja
0653709723



Beste Smoorfrêters
We late wete, da ge mé de komende karreneval
bij ons kunt drinke en ete.
Vur de mense meeje veul honger,
hebbe we op dun Sondage morge un
Piejama ontbeit
Uk zit er nun disco op sondag en
dun mandag vanaf 20.30 uur tot snagts laat
We wense iere “SMOORFRÊTER
nun hele goeie karreneval.



Electro b.v.

Cafetaria

‘t Goudhaantje 
Oude Antwerpsepostbaan 84

tel 0165 502586

®

INFLAME
DESIGN
Creations Beyond your imagination

Voor het betaalbaar ontwerpen van uw website(s), logo’s en drukwerk.
Kijk voor meer informatie op www.inflamedesign.nl of mail naar
info@inflamedesign.
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek



Wijkvereniging D’n Biejenhoek 

Beste allemaol. 

Tis wir zover. Weer un jaor naor de klootte. En awe rond deze tijd wir wa wulle vertelle, dan 
is ut wir carenaval. Tumeeste, as ut om ut carenavalsblaaike gaot. 
Keb deze keer eigelijk jeel weinig te vurtelle. Ut belangrijkste vor onze wijk is eigelijk, da 
we di jaor nie bouwe aon un carenavalswaoge. 
En waorom nie zulde denke. Jeel simpel, wemme gin  bouwers kunne vinne di jaor.  
Wemme un oproep gedaon iin ons wijkblad, mar tis jammer. Niemand eb gereageerd.  
Tis jammer mar ut is nie anders. Mar ik ben wel un bietje bang vor volgend jaor. En dan 
bedoel ik ok de aandere wijke. Ik oop dak gin gelijk krijg, mar da zien we volgend jaor wel. 
Wok vor de kiendere ebbe we nog niks geword, en da mot toch van de ouwelui komme. 
Wulle ze toch nog wa vor de kiendere doen, dan witte ze waor ze motte zijn. 
Van de naandere kaant ebbe we wa kunnen regele mee de aandere wijke, de Stichting en 
cafe Stroop. 
Un spetterende Beach Party, wel op zun carenavals, en vor de kiendere un Sponge Bob 
Party.
En wemme ok nog un spetterend optreeje van een duo uit ouwenbos. Wanneer en waor 
kunde vinne ereges in deze kraant in deze kraant. 
Ik wul wel via deze weg effe iederjeen bedaanke die mee golpe eed mee deze kraant. Ik eb 
um nog nie gezien, mar da kan nog nie want ik ben nog mee mun verhaol bezig, mar de 
kraant zal ur wir jeel goed uit zien. 
Vor de rest wes ik iederjeen een goeie carenaval toe, en ok wir naor de jeugd toe, blef lekker 
ier en gao nie naar Staandebuiten of Roosedaal. 
Nou, ik schij ur wir mee uit, dus tot de volgende keer mar wir. 

Nico
(van D’n Biejenhoek) 



vEvers
Mmakelaardij o.z.

Bosschenhoofd
LMV

Tel.: 0165 - 32 23 00
www.evers-makelaardij.nl



Beste Smoorfreters
 
Hier wir een stukske van de Zaandkleppers.
Wok wij geve ut nie op,waant we zen wir volop aon ut bouwe.
In ut begien,ware dur telkus mar enn paor mense,mar nouw goagut al een stuk beter.
Onze vaste vurmer,lassers en plakkers zen wir flienk actief.
Ut goa zo langzaom aon dan wok wir nun mooije waogen wore.
We hope wel da dur nog veul mjeer mooije waogens gemaokt gaon waore,zoda we 
op flienke
tegenstaand kunne rekene en vor ons part vierdus of vijfdes wore,at de andere 
mooijer zen.
We wense dan wok iederjeen veul plezier en leut toe de kommende carnaval.
 
Bouwers en bestuur Wijkvereninging de Zaandkleppers.

Zaterdag 11 februari 
Organiseren wijkverenigingen

de Zaandklepers, D’n Biejenhoek en de Stroopers
i.s.m. CafeStroop en Stichting Carnaval de Smoorfreters 

een grote

,,Carnavals Beach Party,, 
met medewerking van de

,,Ronald Konings Drive-in show,, 

Als klap op de vuurpijl een optreden van het bekende duo 
uit Oudenbosch

,,Duo Tijgerbrood,, 

Ook is het mogelijk om speciale acts te presenteren door 
de aanwezige feestvierders. 

(Wel even opgeven van te voren) 
Dit alles bij Cafe Stroop van 20.30 uur tot 01.30 uur 

Dus kom in je beste beach tenue naar
de Beach Party van het jaar. 

******************************************************
Zondag 19 februari

Organiseren alle wijken i.s.m. Cafe Stroop een
kinderwijkenbal met als thema: 

,,Sponge Bob Party,,  

Verkleed je eigen als uit de tekenfilm, en wie weet win je 
er nog een prijs mee. 

Deze middag zal bij Cafe Stroop van 14.00 uur tot 17.00 
uur het strandfeest worden voor de jongste Smoorfreters. 

����������	
������������������ ����Nieuwsbericht van en voor de wijken.



“We geve nie op”
en gaan door mee ut 

leste nieuws 
op keukengebied te sjoowen



WAGGE MOT WEETE!!!!!!!!!!!!
Nog enkele mededelingen tijdens de optocht:
Optochtcommissarissen;
Peter Pertijs – Hans Hagens en Rien Konings

Route van de optocht;
Het vertrek is vanaf het Gerardushof bij de Schakel,
Past van Breugelstraat, Margrietstraat, Beatrixstraat, Wilhelminastraat
Willeke Joostenstraat, Pastoor van Breugelstraat, St. Gerardushof
Bij het school ontbinding.

Wie mee wil doen in de optocht van Zaterdag  25 Februari kan zich opgeven bij
Rien Konings, Wilhelminastraat 2 voor 18 Februari. Tel. 0165-316801

Voor het welslagen van een carnavalsviering komt financieel en organisatorisch heel
Wat kijken. Dat is natuurlijk een bekend gegeven bij de mensen die iets organiseren.
Wij als stichting zijn met die mensen erg blij. De financiele steunpilaren willen wij
Echter even apart vernoemen ondanks het gevaar dat we iemand vergeten, maar 
ook al die andere.
Al onze adverteerders: alle mensen die een bouwplaats beschikbaar stelden, 
gemeentebestuur
B&w, Prins, Nar, Pliessie en carnavalsraad, de partners van bovengenoemde 
personen,
Jury, bouwers van de wagens en de wijkbesturen, de krantencommissie, horeca 
gelegenheden,
Stichtingsbestuur en alle positieve carnavalsvierders.

Maandag 27 Februari
De Schakel
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur
Smoorfreterkesbal met Disco Music Sound Entertainment
Entrée € 2,-- per persoon met verrassing.

Cafe Concordia
Aanvang 20.30 tot 01.30 uur
Balavond met Disco Ronald Konings Drive in Show

Dinsdag 28 Februari
Alle kinderen en ouders verzamelen om 19.00 uur bij de Schakel om de
Smoorfreter te gaan verbranden, tevens afscheid jeugdraad.
Tussen 20.30 en 23.00 uur bekendmaking nieuw motto en 
afscheid van Prins en gevolg bij Cafe Concordia

Cafe Stroop
Aanvang 14.00 tot 18.00 uur
Regionaal liedjesfestival
Disco  Music Sound Entertainment

Cafe Concordia
Aanvang 20.30 tot 01.30 uur
Disco Ronald Konings Drive in Show

VERVOLG PROGRAMMA 2006VERVOLG PROGRAMMA 2006VERVOLG PROGRAMMA 2006



Hier zen we wir mee un stukste  vor de carnavalskraant.
Ik gao het effe  hemme over het motto “we geve nie op”
Ik denk da ut voor ons nie van toepassing is.
We zen nog mee zun vierkes over, en na de carnaval gaot dur wir jintje stoppen.
Ik denk da we ut dan motte opgeven.
Dan zen er dus gin deurdouwers mir.
We hemme al un kl*tejaor achter onze rug mee ut wegvallen van onze secretaris en 
nun zeer goeie vriend, Richard van den Boom.
We hemme al zo dikkels nun brief rond laoten gaon, vor nieuwe bestuursleje, mar 
niemand ee z’n eige aangemeld’.
Ik hoop da naor  het lezen van di berichje, bij sommige un lichje gaot braanden!!!
Ge kun oe eige aanmelde bij: J. Nuyten, 0165-318582
Aanders is di egt ut leste jaor.(denk wok aon de kienderkes)

Verder wul ik iederjin jil veul leut en plezier toewensen mee deze daogen, en 
misschien kommen we mekaor nog wel tegen,

Groetjes, Jolanda Nuyten
DEURDOUWERS
                                                                          

CAFE D NDORRE‘
Beste Smoorfrêters,
Mee deese kijke we effe turug op d’n afgelope careneval.

Ut weer war erg zurig en bei oos in ut café bei D’n Dorre 
war ut net as alletij lekker warm.

Omda dunne carenavalsmis mis gegane is
(se see-e da da meine schuld war ??!!)
Hebbe we deese vervange dur unne piejana-ontbeit-partie, war zeer geslaagd war.

Dur ware broikes, geschonke dur de Spar en de
Worst en snijwar dur v/d Riet en ut drinke
Dur Dun Dorre.

Na dunne afloop hebbe we ut geld wa we hebbe opgehaald aan dun stichting gegeve
Dunne stichting war erg blei.

Dees jaor houwe we weer une piejama-ontbeit-partie mee une preis vur de best verklede.
Oak dun sondag en dun mandage avond ware seer geslaagd, zoals alle voargoande jare.

Smoorfrêters, wei wense ieder une Dorre careneval toe en da we veul leut en dorre dorst zulle 
hebbe.

Dun Dorre.



 
 

 

   2006

Serviezen
Bestek

Kookpannen
ESPRESSO 

machines

Fa. v.d. Vorst
St. Martinusstraat 15
Rucphen tel: 0165 - 34 12 58



Inleveren voor 18 februari 2006



Elfde van de elfde viering 2005Elfde van de elfde viering 2005



• A la Carte Diners en Keuzemenu’s
• Koude & Warme (thema)buffetten
• Ontbijt & Lunches
• Koude & Warme Bittergarnituren
• Barbecuen, Steengrillen & Gourmetten
• High Tea & Afternoon Tea
• Bedrijfsborrels & Tapas

Feesten, Bruiloften & Partijen • 
Gezelschappen tot 80 Personen • 

Vergaderarrangementen •  
Teambuildingdagen • 

Provençaals Tuinterras • 

Bij D’n Haard eten wij niet, daar tafelen wij!

Auberge d’n Haard is dagelijks geopend vanaf 11.00 uur
Pagnevaartdreef 5 in Bosschenhoofd, Tel. 0165-311241

Ben van Ommen & Suzanne Mol


