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Carnavalskraant van Bossenoot 2007

GIF ‘T UN
DRAAI

10 Euro cent korting op
benzine en diesel

AROL Tankstation

STICHTING
KEURMERK
Touringcarbedrijf

Beste carnavalsvierders,
De leuke tijd voor jullie breekt weer aan, dagen van onbezorgd plezier maken!
Iedere kern binnen Halderberge heeft zijn eigen stichting die het carnaval organiseert
op ieder zijn eigen wijze. Carnaval is een feest wat vele tradities en gebruiken kent.
Deze tradities en gebruiken zijn in onze 5 kernen verschillend en dat maakt het
carnaval in iedere kern uniek. Dat moet zo blijven. Juist die diversiteit moeten we als
Halderbegenaren koesteren en maakt ons tot één geweldige
carnavalsgemeenschap.
Dit jaar bestaat Halderberge 10 jaar. Als ik terugkijk in deze 10-jarige geschiedenis
dan kan ik niet anders constateren dat met name de carnavalsstichtingen vanaf het
begin onder de Halderbergse vlag verbroederd hebben. Al 10 jaar lang hebben we
de gezamenlijke sleuteloverdracht in de raadzaal, waar de 5 prinsen met hun gevolg
er ieder jaar weer voor zorgen dat het carnaval op een ludieke manier van start kan
gaan.
De stichtingen zorgen al vele jaren voor het jaarlijkse spetterende carnaval in hun
kernen en daarmee ook aan de gezellige sfeer in onze hele gemeente.
De Carnavalskranten die de stichtingen uitbrengen zorgen er met hun speelse,
luchtige aanpak voor dat de inwoners in stemming worden gebracht en
langzamerhand weer op de juiste temperatuur komen van het Carnaval 2007.
Beste Carnavalsvierders, ik wens jullie allemaal, wie de schoen past trekke hem aan,
een gezellige, prettige, feestelijke, humoristische, genoeglijke, fijne, dorstige,
katerloze en bovenal verdraagzame Carnaval 2007 toe.
A.F.W. Osterloh

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

0165-312602

Stukske van de Carnavalsraad
Tis alwir wa jaore geleje da ik un stukske vor de kraant em gesgreve. Ik docht un jaor
of zes.
Nou belde net Prins Smoor op om te vraoge of ik ut di jaor wir wulde doen. Ik docht
eerst da wij Twanneke are gevroge vor un stukske te sgrijve, mar die wiestur zelluf
niks mir van. Da kom omda wij da gevroge emme op de elluf-elluf viering, wa laoter
op dun aovund.
Nou is ut vor mij wa makkulukkur, omda ik neffe de persoon woon, die de kraant
immekaore zet.
Ut lopt bijna tegen ut eind vant jaor en nog un paor weke en de carnaval gaot
begiene. Wemme dun elluf-elluf viering al gat. Da waar bij Stroope en ut thema van
di jaor waar Romeinse Tijd.
Iederjeen waar verkleed as Romeinse soldaot of jonkvrouwe. Ut waar, ondaanks de
tegevallende drukte, toch jeeeeel gezellig.
2 Weke laoter moesse we naor ut Narrefestival op de Leur (vlak bij Ette). Op deze
aovund moes onze nar Kluitje laote zien wattie waord war. Hij moes allemaol
spellekes doen tege aandere narre uit aandere durpe.
Op deze aovund hemme we wok kennis gemaokt meej dun Simon, dun (verlore)
broer van Haans Hagus. Dun Simon waar ok nar en kwaam ier al 33 jaor. Ut waar wir
un jeel gezellige naovund en onze nar wier net nie eerste. Ei aartur wel zun best vor
gedaon.
Zoas ik al zee, begient over een paor weke de carnaval wir. Dan gaon we wir naar
Stroope, dun Dorre en naor Devo om de mense uit Bossenoot te vermaoke. We gaon
dur di jaor nun flienke draai aon geve. Zeker vor de Smoorfreterkes en
Smoorfreterinnekkes emme we op de maondaggemiddag jeel wa in petto. Ok vor de
groote mense uit Bossenoot gaon we wir ut een en ander in mekaore zette.
Wa we allemaol gaon doen, staot wa verder in di boekske. (mesgien nie alles, maor
dur mot ok nog un bietje verrassing in zitte.
Nou stop ik mar mee sgrijve, waant mun ienkt is bijna op.
Wul ik iederjeen bij deze nog un goei en feestuluk nuwjaor wense en tot carnaval.
Gif ’t un draai

Beste carnavalsvierders,
Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn ook dit jaar weer
een bijdrage van 't Renovaasietiem. Van 't jaar valt er helaas
weinig te vertellen over onze wagen, want we bouwen niet mee
bij de grote wagens. Een ander moet ook eens de kans krijgen......
't Begon al met het motto, wat gaan we bouwen. We konden
er geen draai aan geven. Toen we er eindelijk over uit waren
konden we onze draai niet vinden, wie bouwen er en wanneer
bouwen we. Inmiddels zaten we zo rond de Kerstdagen! Nou wisten we al wel dat we
een lange draai hadden, maar dat het zo gek was, dat hadden zelfs wij niet gedacht.
Daarom hebben we besloten dit jaar over te slaan, en misschien kunnen we er zo tegen
het carnaval wel weer een mouw aan passen. We zijn er in ieder geval in de kroeg
zeker bij.
Dus Zaandkleppers, Stroopers en Begaoiers grijp je kans om onze plek in te nemen,
want wie weet wat we volgend jaar weer doen!
Tot slot willen wij iedereen die het carnaval in Smoorfrêterslaand viert veel plezier
toewensen en we komen elkaar zeker tegen.
Houdoe.

ZATERDAG
3 FEBRUARI
Organiseren Wijkverenigingen
De Zaandkleppers, D‛n Biejenhoek, De Stroopers en de Deurdouwers
i.s.m. Café Stroop en Stichting Carnaval de Smoorfrêters een geweldig
carnavalsbal genaamd het Romeinse Rijk
Entree GRATIS zaal open vanaf 20.30 uur tot 01.30 uur
Mooie prijs voor de beste geklede man, vrouw en groep.
* Disco: Ronald Konings drive in show

ZATERDAG
3 FEBRUARI

Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen,
Ons nieuwe motto “ Gif ’t un draai”
Is natuurlijk een motto, waarop men op zeer veel manieren kan inspelen.
We hopen dat het onze bouwers binnen onze gemeenschap zal inspireren tot grootse
daden, teneinde onze optocht van afgelopen jaar op z’n minst te evenaren!
Ook kan men dit motto zien als een middel om, als ze er zijn, meningsverschillen een
dusdanige draai te geven dat alles weer wordt glad gestreken.
We leven in een niet gemakkelijke maatschappij en ik denk, dat ’t carnavalsfeest een
uitgelezen mogelijkheid voor ons allen is, om er een positieve draai aan te geven!
Onbezorgde dagen, vol leut, plezier, gein en sociale gevoellens jegens elkaar, vervagen
onze beslommeringen en ik ben er van overtuigd, dat we dat met z’n allen, binnen ons
geweldig Smoorfrêterslaand kunnen bewerkstelligen!
Onze Prins Smoor, zijn gevolg, ’t Stichtingsbestuur, alle wijken en de bouwclubs, zullen
ongetwijfeld weer garant staan voor een fantastisch carnavalsfeest, een feest wat ik
eenieder van harte toewens en waarvan ik hoop, dat elke rechtgeaarde Smoorfrêter en
Smoorfrêterin, jong of wat minder jong, hier op zijn eigen manier een draai aan zal
geven!!
Voorzitter S.C. de Smoorfrêters
P. Pertijs
H. Hagens secretaris
R. Konings penningmeester
B. v/d Eijnden bestuurslid

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
Zaterdag en Zondag
Van 17.00 uur tot 20.00 uur
Pastoor van Breugelstraat 80
4744 AE Bosschenhoofd
Tel 0165-313390

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

2007

VERVOLG PROGRAMMA 2007

Zondag 18 Februari
Aanvang 10.00 uur
Prinselijk ochtend ontbijt bij Den Dorre

Opgeven bij Den Dorre € 5,-- per persoon.
Café Concordia
Aanvang 20.30 tot 01.30 uur
Disco Ronald Konings Drive in Show
Maandag 19 Februari
De Schakel
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur
Smoorfrêterkesbal met Disco
Entree € 2,-- per persoon + gratis 1 frietbon per betalende bezoeker
Tijdens deze middag is er een optreden van Richardo’s Magic Show
met levendige dieren
Café Concordia
Aanvang 20.30 tot 01.30 uur
Balavond met Disco Ronald Konings Drive in Show
Dinsdag 20 Februari
Alle kinderen en ouders verzamelen om 19.00 uur bij de Schakel om de
Smoorfrêter te gaan verbranden, tevens afscheid jeugdraad.
Tussen 20.30 en 23.00 uur bekendmaking nieuw motto en afscheid van Prins en
gevolg bij Café Concordia

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 17 Februari kan zich opgeven bij
Rien Konings, Wilhelminastraat 2 voor 10 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.
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De kleurplaten worden op school uitgereikt.deze moeten
vrijdag 16 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 16 februari bij
Prins Smoor1

www.hetbekerpaleis.nl

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

PARKEREN TIJDENS DE OPTOCHT
A.U.B. BUITEN DE ROUTE

Electrotechnisch Instalatie Buro
Jos van Dijk b.v.

Gebruik voor opgave
voor deelname aan de
optocht het
inschrijfformulier
achter uit
de carnavalskrant.

Met plezier en veel vertrouwen kan

B

ROOS TOTAAL BOUW
Alles voor U (ver) bouwen
Tel 0165 315668
Gsm 06 50272052

J. Valentijn Bestratingen

Jack Valentijn

Voor al uw sierbestrating

℡

Kraaiendonk 30
4711 LH Sint Willebrord
0165-388568
06-25012181 e-mail: jack.jeanine@home.nl

0165-317947

Ambachtenstraat 9, 4731 RE Oudenbosch
tel. 0165 - 312873
www.stadhoudersbv.nl

3000 m 2 meubelplezier
WONINGINRICHTING
C
ERKEND

Erkend door de
Centrale Branchevereniging Wonen

ST. JANSTRAAT 93 - 4791 AN HOEVEN 0 0165-502442
www.peterkocx.nl E-mail: info@peterkocx.nl

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.

John van Miert
International Welding Technologist
4741 SK HOEVEN
Jochem Hendrikstraat 10 A
Tel./Fax.: 0165 503002
Mobiel: 0653 5060603
E-mail: info@vanmiertwelding.com
Internet: www.vanmiertwelding.com

Voor alle voorkomende las, fit en montagewerkzaamheden

Cafetaria

Electro b.v.
®

‘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

D'n Biejenhoek
Beste Bossenooienerren,
tis wir un jaor om over nao te denke. Veul planne
e.d. in Bosenoot. ok de carneval is 'zoon plan.
Ge maokt planne om wa te begienne, en dan
worde op de jeen of aandere manier worde jimel niks.
We wouwe probere om toch wir un waoge te bouwe,
maar de jeugd wul ok nie meer bij ons. Dan hou ut
gewoon op. Tis nie aanders. Tis te hope dat de cafees
un bietje vol zitte mee carneval. Ok de aandere ploege
hebbe last van te weinig personeel. We zulle zien wdut gaot worre.
Ge mot mekaor amaol un bieje helpe héé. Keb dan wok nog un leuke
spreuk; Iedereen is anders, anders was iedereen er niet.
Normaol eb ik een neel groot stukske om in de carnevalskraant te zette,
maar deze keer nie.
Wij wulle iedereen een goeie en leutige carneval wense, en nogmaols,
bléf lekker in bossenoot, oud en jong. Ut wijkebal (Ut thema is ok de
Romeinse tijd) bij Stroop, en ut Devo bal ( thema nog nie bekend, mar
ut zal hoop ik spectaculair zijn )bij Devo. Ben in ieder geval jin van de
géne die ut toch uitmaokt. De aandere bals zijn inmiddels wel bekend.
Denk ik.
De bouwers onder oons wens ik veul bouwplezier en denk er om;
Deelnemen is belangrijker dan meedoen.
Al ken nie iedrjeen da zegge. Ik zou zegge allemaol, maok ur wa van en
nog een leuke spreuk vor de carneval; Het bier niet opdrinken voordat
het getapt is!!! En vor degéne die gin bier lussen;Als de wijn is in de kan,
is het nog vroeg!
Nico

Evers
v
Mmakelaardij o.z.

LMV

Bosschenhoofd

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

“Wij draaie alle
deure gère vor
oew open”

Serviezen
Bestek
Kookpannen
ESPRESSO
machines

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

2007

Inleveren voor 10 februari 2007

SIPEN
Profile Tyrecenter

Nieuw in Nederland.

Van Oers

Verhoog uw veiligheid, laat uw banden sipen. Bij sipen worden er extra
horizontale profielsnedes aangebracht in de band, die zorgen voor:

Etten-Leur, Vossendaal 27
Tel.: 076-5012398
Bergen op Zoom, Kruisakkers 1
Tel: 0164-233305
Kijk voor een routebeschrijving of
meer informatie op www.profile.nl
PASSIE TOT IN IEDER DETAIL


✔ Betere grip


✔ Betere remkracht

✔ Betere vering


✔ Langere levensduur
Tot 40% kortere remweg op glad wegdek!
Voor meer informatie: www.sipers.nl
banden • Buitlijnen
velgen
a n d e n - U i t l i•
j n ebalanceren
n - B a l a n c e r e n - S•i p esipen
n - L i c h t•m elichtmetalen
talen wielen

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

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

