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Ons vliegveld o zo klein straalt in het zuiden o zo fijn

Rabo Ambassadeurs. Uw persoonlijke 
aanspreekpunt in de regio Halderberge. 

U komt hem of haar straks overal tegen. Vanaf nu zijn zij het bijzondere gezicht 

van Rabobank West-Brabant Noord in de regio Halderberge. Bij belangrijke 

momenten in uw buurt is de Rabo Ambassadeur aanwezig. Gevraagd én 

ongevraagd. Zo blijft Rabobank West-Brabant Noord dichtbij u in de buurt. 

Wilt u met hen in contact komen? Ga dan naar de ledensite te bereiken via: 

www.rabobank.nl/wbn

Monique Broeren
Bosschenhoofd/Oudenbosch

Lenie Naeije
Dinteloord

Marcella Laseroms
Bosschenhoofd

Hans Oonincx
Hoeven/Oudenbosch

Vacature
Oud Gastel/Stampersgat

Maak kennis met uw 
Rabo Ambassadeurs.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Maar met een grote Naam hopen wij op nog meer faam

BREDA



STUKSKE VAN DE PRINS
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Beste Smoorfrêters,

Dit is weer het vierde stukske dat ik als prins van Smoorfrêterslaand mag schrijven
voor de carnavalskrant.

Als ik terug kijk op het afgelopen carnaval lijkt het wel of het alleen maar beter en beter
wordt hier in ons dorp.
Bijna alle bals werden goed tot zeer goed bezocht en aan gezelligheid geen gebrek.
De optocht was wederom een genot om naar te kijken en dan heb ik het nog niet over 
de kinderoptocht.
Wat was dat mooi om te zien hoe de kinderen er zoveel plezier in hadden om met hun eigen 
creaties de ronde te lopen en te zien hoe dat werd gewaardeerd door de toeschouwers.
Ik denk dat ik mag zeggen dat wij met heel de raad, bestuur en protocol (en de vrouwen) de oude 
gymzaal, waar wij noodgedwongen naar toe moesten door het afbreken van de schakel, 
omgetoverd hebben tot een waar carnavalsparadijsje.
Op dit moment van schrijven is het nog niet zeker hoe het dit jaar weer gaat lopen, maar ik weet 
zeker dat wij er met z’n allen weer een geweldig feest van gaan maken.

Afgelopen carnaval hebben we afscheid genomen van pliesie Marijn van Geert van Marijn van 
Peer van de Krekel die na 11 jaar zijn pliesiepak aan de wilgen heeft gehangen.
Pliesie Marijn, hartelijk dank voor al die jaren!
Toen moesten  we opzoek naar een ander……….
En wat bleek; Kees Raats die al heel wat jaartjes in de raad zit wilde die taak wel gaan vervullen.
Op het 11-11 bal werd hij op ludieke manier gepresenteerd als pliesie Kiske.
En wat schetste mijn verbazing, er werd een echte pliesiehond aangeboden aan Kiske die hij
bij het uitoefenen van zijn taak trouw mee moet nemen(sterkte Kiske).
Dus voortaan is het een twee eenheid…..Kiske en Wiske.
Ik ben er van overtuigd dat wij veel plezier gaan beleven aan dit koppel.

Het motto dit jaar is; Dur ’n Ringske.
Ik hoop, en met mij velen, dat dit jaar de carnaval in Smoorfrêterslaand Dur ’n Ringske is te 
halen!
Ieder die iets bouwt voor de optocht, heeeeel veel succes en vooral heeeeeeel veel plezier en 
verras ons wederom maar weer op zaterdag!

Alaaaaaaaaf!!!

Gegroet,

Prins Eric-jan 1



 

 
 Mok ok emme… 

zo´n chic waandje! 
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NISSAN
LEENDERT

VAN DEN BORN B.V.
Belder 35, ROOSENDAAL

T: 0165 - 57 37 77
www.leendertvdborn.nl

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℡

STICHTING
KEURMERK
Touringcarbedrijf

info@tb-broeren.nl

De Bloemisterij’

‚

Voor al uw
bloemen en
planten

Heesterbosstraat 3
4735 TC Zegge
Tel: 0165-536695

www.rijwielsporthuisadvanoverveld.nl

Gazelle fietsen

www.smoorfreters.nl

www.hoteldekwast.nl
hoteldekwast@home.nl



Beste carnavalsvierders, het pyama-ontbijt is op
MAANDAG BIJ Café D‛n DORRE

Nadere info zie het programma in deze krant.

www.smoorfreters.nl

   Leutige vooruitzichten!

   Nu de feestdagen weer achter ons liggen, stijgt de adrenaline bij de  
   rechtgeaarde carnavalsvierders weer. 
   Met man en macht wordt overal gewerkt aan de voorbereidingen  
   voor weer een geweldig volksfeest. In het Puitenol,    
   Vastelaovedzotteland, Peejenland, Smoorfrêtersland en het   
   Meekrapdurp is dat niet anders.
   De tonpraters kiezen hun typetjes en hun grappen, muzikanten  
   studeren op de laatste nootjes en het protocol van de 5    
   carnavalsstichtingen worden al een beetje zenuwachtig. 
   De voorpret is er al!
Tijdens de diverse 11-11-bals hebben de carnavalsvierders al een voorschot genomen op 
de komende leutvierdaagse. Bij diverse carnavalsstichtingen zijn nieuwe mensen 
aangeschoven.
Hun gevolg is zodoende weer op sterkte en ze zijn er al klaar voor. En u hopelijk
ook, zodat heel Halderberge straks weer mag terugkijken op een prachtig carnavalsfeest. 
Net als vorig jaar ben ik van plan om zo veel mogelijk van dat  carnavalsfeest in de 
verschillende dorpen mee te maken. Ik kijk daar nu al naar uit!
Ik wens iedere Puit, Vastelaovedzot, Peej, Smoorfrêter en Meekrapsteker, jong en oud, heel 
veel plezier toe tijdens het komende carnavalsfeest. Want samen plezier maken, dat is 
waar het met carnaval om draait.

Giel Janssen,
burgemeester van Halderberge

BIJ ALLE BALS LEGITIMATIE VERPLICHT



WONEN   SLAPEN   VLOEREN

Bosschendijk 189  Oudenbosch  tel: 0165-312615
www.vreugdemeubelen.nl

voor perfect  zit- en slaapcomfort 

       uw woonwinkel, dichtbij.. !
en een prachtig interieur !

Schoonheidssalon
(LID ANBOS)

Pedicuresalon
(LID PROVOET EN KRUISVERENIGING)

Zonnebank

(via het ziekenfonds)

Joyce Lazeroms-Pruymboom
Willeke Joostenstraat 13
4744 BL Bosschenhoofd

Tel: 0165 316946 of 06 226 59 514

diabetici en reuma 
patienten pedicure

S
la

ge
rij van de R iet

Past. van Breugelstraat 57
Bosschenhoofd
Tel. 0165-312329

www.hellemonsbestratingen.nl
www.smoorfreters.nl
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    Beste Carnavalsvierders van ons Smoorfreterslaand.
    Er is mij wederom weer gevraagd om een stukje te schrijven voor  
    onze kraant.
     Dit jaar bestaan we inmiddels alweer 46 jaar en ben enorm  
     trots dat ik daar al 11 Jaar Nar van mag zijn.
         Zo nu ik weer ga zitten om een stukske te schrijven is  
       Carnaval 2014 weer begonnen.
 
    Ik wil toch even een kleine terugblik op het carnaval 2012.
    Voor mijn was het een geslaagde carnaval. We hadden   
    een prachtige jeugdraad, een prachtige optocht en ook   
    alle bals waren wederom weer erg druk bezocht door jong en oud.
    En ik wil daar iedereen enorm voor bedanken.
    Ook een bijzonder dank gaat nogmaals uit naar Pliessie Marijn  
    van Geert van Marijn van Peer van de krekel voor zijn geweldige  
  inzet als pliessie de afgelopen 9 jaar en vorig jaar afscheid nam als Pliessie.

Het eerste feest is inmiddels weer achter de rug.
Ons 11/11 viering was ook weer een grandioos feest ondanks dat het niet zo druk was was het 
toch wel super gezellig.
Op deze avond werd ook onze nieuwe Pliessie bekend gemaakt en dat gebeurde rond 23:11uur.
Ik wens onze Pliessie Kiske samen met zijn waakhond Wiske heel veel 
plezier en succes toe tijdens Carnaval.
Ook hebben we een nieuwe raadslid erbij gekregen en dat is Gylion Elgin 
en zo hebben we weer een volledige Raad van 11. Gylion ook jij veel 
succes en plezier tijdens het Carnaval.

Als Nar heb ik er weer enorm veel zin het Carnaval tegemoet.
Ik hoop jullie allemaal weer te zien tijdens Carnaval in 
Smoorfréterslaand want zonder jullie kunnen we er geen geslaagd 
carnaval van gaan maken.
Het beloofd weer een mooi en leutig carnaval te worden.

Ik wens ook alle bouwploegen en loopgroepen weer veel succes toe 
met de optocht en hoop dat ze er weer iets moois van gaan maken.
Iedereen veel plezier en maak er een groot en gezellig feest van.

Alaaf, Alaaf, Alaaaaf!!   

Groeten Jullie Narreke Kluit.



MOOIER KAN  
EEN GORDIJN  
NIET HANGEN.

WWW.XXLDESIGNROEDEN.NL
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Administratie– en belastingadvieskantoor 
Bosschenhoofd b.v.  

Voor alle   * Administraties     * Belastingaangiftes 
     * Pensioenadviezen    * Loonadministraties 

Pastoor van Breugelstraat 81, 4744 AC  Bosschenhoofd 
Telefoon: 0165 - 317 492    Mobiel: 06 - 2292 7592 
Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen 
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Stukske van de Pliessie
Beste Smoorfreters,

Als nieuwe pliessie van Smoorfreterslaand, mag ik mijn eerste stukske in deze krant schrijven.

Voor degene die mij nog niet kennen, zal ik me in het kort even voorstellen:

Ik ben Kees Raats en woon, met mijn vrouw Sandra en onze kinderen, in de Kastanjelaan.

Na een paar jaar in het bestuur van de stichting carnaval te hebben gezeten, ben ik in 2001 over-
gestapt naar de Raad van 11.

Toen pliessie Marijn te kennen had gegeven te willen stoppen als Pliessie van Bossenoot, ben ik 
door het bestuur benaderd om zijn taken over te nemen. 

Ik heb dit natuurlijk met Sandra besproken maar wij waren er al snel uit.

Op het Boevekesbal bij cafe Stroop, op 9 november j.l. ben ik gepresenteerd als Pliessie Kiske.

Middels een aantal vragen, gesteld door Majoor van Grobbelgrave, moesten Prins Eric-Jan 1 en 
Nar Kluit kiezen tussen 3 potentiële kandidaten, die onherkenbaar onder een laken zaten. Na 
veel rook, knalserpentine en muziek werd ik dan eindelijk onthuld. Als welkomstkado heb ik een 
“heuse” hond gekregen, genaamd “Wiske”. Ik heb tijdens deze avond beloofd om Wiske (met 
carnaval) overal mee naar toe te nemen, dus jullie gaan ons nog vaak tegenkomen!!

Om het niet te lang te maken, wil ik graag afsluiten door het bedanken van mijn voorganger 
pliessie Marijn. 

Ik heb er veel zin in, om samen met Prins Eric-Jan 1, Nar Kluit, de raad van 11 en het bestuur er 
weer een mooie carnaval van te maken.

Oudoe en tot binnekort.

Pliessie Kiske   en een poot van Wiske



0165-312602

adverteren in onze 
karnavalskrant
volgend jaar

mail naar:

Attent Bouman   O.L. Vrouwestraat 108  4735 AE ZEGGE

www.attentzegge.nl

BoumanBouman

www.smoorfreters.nl

desmoorfreterskraant@home.nl

Cafetaria ‘t Goudhaantje
Dinsdag schoteldag
Alle schotels € 5,50

Zomertijd van 1 mei tot 1 september
van 12.00 uur tot 21.00 uur alle dagen

Wintertijd maandag gesloten.
di - wo - do - van 16.00 uur tot 21.00 uur
vr - za - zo - van 12.00 uur tot 21.00uur



Stukske van de raad van elf
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Ne goeie raod is nie duur. . .
Beste leezers, we zulle nie te vlug sgrijve waant we witte da gullie nie zo snel kunne leze, zo 
sosjaal zen we natuurluk wel. Oons kraantevrouwke José heef ons gevraogd om wa te wulle 
sgrijve vur deeze kraant dus hebbe we gezaomeluk beslote alles is effe vierkantig uit mekoar te 
goan legge. Wij as raodsleje zen wir met zun tiene omda jonze Kees zo nodig pliessie wou 
geworre, das mar goed ok waant hij is wel de vernuftigste van oons allemaol. En tog zeker mee 
die-un hond die tie hed gekrege, die-un hond is zoo waoks da wul de gewoon nie gelove. 
Laotst heurde Kees snags allemaol gerommel aon de vurdeur, dus ij sloop stillekus naor beneje 
om die-un hond zagjes wakker te schudde. Nou die begon me tog te blaffe, as nun gek ging ie 
te keer, da wul de nie gelove. Kek, da’s nog is us un waokse hond, nie dan? Daorbij witte zullie 
meej zun tweeje veul meer as alleen natuurluk. We wete zeker da meej carnaval Smoorfrêter-
slaand ne goeie wout zal hebbe, daor zen we as raod nie bang vur. Witte gullie trouwes da wij 
ok un vliegend raodslid ebbe. Werkeluk waor, da’s oons Rubenke, jeen van de jungste uit de 
raod. Laots eet ie un vliegbruvet gehaold, waor witte we nie, maar ij eet um gehoald. Mee 
sinterklaos eet ie ok dun Sint Smoorfrêterslaand binne moge vliegge. Zo schoon as ie aan 
kwam vliegge, zo elegaant as tie die kist aan de grond zette, wa dun prestaosie, al zag oonze 
sint wel wa witjus rond zunne neus! Mar gelukkig zag zwarte piet nie wit. Dan ebbe we ok nog 
oons Twan die nou zo onderhaand wel zon 25 joar bij dun carnaval komt te zitte. Dun erste 3 
jaor zat ie in ut bestuur mar da vond tie nie zo leuk denk waant in de raod ettie ut bijna 22 jaor 
volgehouwe. Vorig jaor was ie helemaol in zunne rol waant toen eet ie den lieedzanger ‘Henny 
Vriente’ van den baand ‘Doe maar’ nagespeult. Da war me tog un sjow, da wulde gewon nie 
gelove, dun eele tent kreeg gewoon tiettevel zo mooi as ie da deej. Trouwes, ze waore allemaol 
goed beezig die jonges, kwit zeker das ze daor, kzal nie lieege, 2 aovonde vur aont oefene zin 
gewiest. We ebbe ok un vrouwke in de raod, ja oons Rietje. Zis nie groot mar hosse da ze kan. 
Trouwes eel da uisouwe zit in de raod, oonze nestor is Toon die-un vent van heur, dan edde 
nog Robert ok zunne feester, en lest but not liest edde Pliessie Kiske, eullie sgoonzeun. This 
krek de mafia, zo diep zitte ze gewortuld in dun carnaval van Smoorfrêterslaand. Nog effe, dan 
bouwe ze zelf nun familie waoge deenk, zout nie? Gelukkig ebbe we ok raodsleje die thuis nie 
kunne stilligge en zurrege vur den voortplaanting zo dat de raod nie uit ken sterreve. Ok oonze 
Pedro, ge wit wel da raodslit mee van die ringkus dur zun lelle. Oons motto di jaor is dan wel 
“dur ‘n ringske” mar bij ummes is ut meer “’n ringske dur dur”, drie letters tu veul mar un ringoor 
die tur op let. Verders ebbe we ut allemaol harstikke eel leuk bij de raod, un sgoone verzaome-
ling van van alles, nee we gaon ut echt 
dur ‘n ringske haole di jaor, gelof da mar. 
Houdoe, en tot sevens, koop da oe wel ziej 
meej dun carnaval, en gin smoesjes eej!
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Jij bent er toch ook weer bij op zondag 23 februari 
van 14.00 tot 17.00? Tot dan!!! 

Hoeven met telefoonnummer 0165 -502211
E-mail: info@mdmakelaars.nl

Bij Café STROOP
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Het doet me deugd, om voor de tiende keer alweer ’n stukje in deze, als vanouds, gewel-
dige krant te mogen schrijven! Het motto “dur ’n ringske” kreeg direct al gestalte, toen op 
een ludieke en toepasselijke wijze, onze nieuwe pliessie Kees Raats, werd gepresenteerd!
Bij de aanblik van dit tafereel kon dit motto niet treffender worden uitgedragen.
Kees gaat de naam “pliessie Kiske “ dragen en zal daarbij permanent worden vergezeld 
door ’t fenomeen “Wiske”.
Kees volgt hiermee Rini Roks op, die deze rol vele jaren voortreffelijk heeft vertolkt..
Ook onze nar Kluit hijst zich weer voor de elfde maal in zijn sublieme narrepak, terwijl prins 
Eric-Jan1, zoals het hem betaamt tot in de puntjes voor de vierde keer de carnavalskar 
binnen ons Smoorfrêterslaand zal trekken.
Uiteraard worden zij geflankeerd door een op en top ogende raad van elluf en een repre-
sentatief bestuur.
Alle reden beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen om trots te zijn op deze fantastische 
groep, zoals wij ook trots zijn op jullie allen, die als rechtgeaarde carnavalsvierders en 
binnen een grote saamhorigheid ons  steunen om er weer een groots feest van te gaan 
maken.
Wij zien jullie derhalve bijzonder graag terug op onze activiteiten en twijfelen er geen 
moment aan, dat dit om “dur ’n ringske” te halen zal zijn.

De Voorzitter 



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

van Dorst
Vijverbouw & Filtertechniek

Voor aanleg en onderhoud
particulier en bedrijf.
Gespecialiseerd in het heteluchtlassen
van FPP kunststofvijverfolie
Zeer geschikt voor koivijvers, 
strak resultaat, u.v. bestendig.

Tel.: 0654718482 - 0650297098

www.vandorst-vijvertechniek.nl

RABOBANK
www.wbn.rabobank.nl
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Hallo beste Smoorfrêters, ik weet niet of het u al is opgevallen maar sinds twee jaar heeft onze stichting carnaval een 
eigen website www.smoorfreters.nl genaamd. Hier is het carnavalsgebeuren van Bosschenhoofd te volgen en met de 
carnaval zelfs van dag tot dag. Op de website is ook te zien wie we zijn hoe de club is samengesteld, wat we doen en wat 
onze drijfveer is om deze mooie traditie in stand te houden. Het is allemaal best veel werk zo’n carnavalstraditie, maar dat 
doen we natuurlijk graag anders stonden we daar niet voor. Nu is het niet echt alleen iets van deze tijd al die bezigheden 
want als u op onze website in de historie duikt zult u snel ontdekken dat het al heel, heel veel jaren zo gaat in ons dorp. 
Google maar eens naar de website en ontdek dat al onze carnavals krantjes vanaf de eerste uitgave in 1972 tot aan 
vandaag de dag zijn te vinden. Óók foto’s van de meeste insignes door de jaren heen zijn erop gezet. Helaas ontbreekt 
het krantje van 1974 nog en ook zo’n 15 tal insignes maar misschien, en dat hopen we van harte, met uw hulp is alles 
weer te completeren. Kijk even of u een ontbrekend exemplaar heeft en zo ja, mail dan naar info@smoorfreters.nl als u 
ons denkt te kunnen helpen maar direct een tip via iemand van de carnavalsclub kan natuurlijk ook. Ook aan de muziek 
door de jaren heen is gedacht en die kan zelfs thuis direct vanaf de website afgespeeld worden. Voor alle papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s en alle anderen geïnteresseerden geven de geweldige foto’s, gemaakt door de 3 WAT fotogra-
fen, u een indruk van al de kinderpret die er heden ten dage nog steeds met carnaval is. Een geselecteerde fotoverzame-
ling van de sleuteluitreiking, de bals, het verbroederingsfeest en de optocht(en) en veel meer hebben we natuurlijk ook 
geplaatst. Zelfs enkele filmpjes staan er op. Kortom, bezoek onze site en leef mee met carnaval, een volksfeest dat 
beslist niet verloren mag gaan, want dit is óók van u afhankelijk. Tot kijk, en hopelijk zien we u tijdens het carnavalsfeest! 
Alaaaaf
P.S. Kijk eens in een van de carnavalskrantjes uit de eerste jaren en ontdek aan de advertenties hoeveel winkels er waren 
in Bosschenhoofd, niet schrikken hoor!
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STUKJE VAN W.V. DE ZAANDKLEPPERS. 
 
Beste Smoorfreters, 
 
Ook aan ons is er weer gevraagd om een stukje te schrijven voor de carnavalskraant. 
 
Allereerst wil ik namens het bestuur van Wijkvereniging de Zaandkleppers alle bouwers 
bedanken voor hun goede inzet het afgelopen jaar. 
 
Zoals jullie allemaal weten moesten we wederom onze nishut weer afbreken en staan we 
weer met lege handen en kunnen we weer geen Carnavalswagen bouwen. 
De afgelopen 3 jaar hadden we een prima plek en waren de vooruit zichten allemaal positief 
dat we daar konden blijven bouwen op een stukje grond wat al jaren lang brak lag stonden 
we samen met de Dwarsliggers met een nishut. 
Doordat BVR failliet is gegaan en het terrein weer in handen is bij Van den Brand moesten 
we weer noodgedwongen onze nishut afbreken en op zoek naar een nieuwe bouwlocatie. 
Helaas hebben we die nog niet gevonden en zullen dit jaar niet met een A-wagen meerijden 
in de optocht. 
Wel zullen we iets kleins gaan maken voor de kinderen van onze Wijkvereniging. 
En nog steeds hoop ik dat er mensen op staan in Bosschenhoofd en die ons en meerdere 
bouwclubs enkele maanden van een bouwlocatie kunnen voorzien zodat de optocht niet 
verloren gaat. 
Als er iemand een locatie heeft en ons wilt helpen aan een bouwplek kunt u contact 
opnemen met onze Voorzitter Michaël Koevoets via Michaelkoevoets@home.nl of 06-
52684851. 
 
Onze activiteiten die we georganiseerd hebben de afgelopen jaar waren erg goed bezocht. 
We hadden met name het Paaseieren zoeken, Bootvissen, Tennis Toernooi met BBQ, en 
Sinterklaas kwam op bezoek met 2 pieten en zorgde voor vele blije gezichten bij de jongste 
leden van onze wijk. 
 
We wensen Pliessie Kiske en nieuwe Raadslid Gylion Elgin veel plezier en succes toe. 
 
Bij deze wil ik ook namens heel de W.v.De Zaandkleppers alle bouwers, de Smoortoeter, de 
prins met zijn gevolg en uiteraar onze fotograven en iedereen die iets voor de carnaval in 
Smoorfreterslaand te maken hebben veel succes toewensen voor de komende carnaval en 
uiteraard veel plezier. En hopelijk kunnen we in 2015 de concurrentie weer aan gaan met 
een A-Wagen. 
 
De Groeten en tot ziens met de Carnaval, 
Voorzitter Michaël Koevoets 
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Zondag 2 Februari
Verbroedering in Stampersgat aanvang 14.00 uur

Zaterdag 8 Februari
Café  Concordia
Tonpraatavond aanvang 20.00 uur

Zaterdag 15 Februari
Carnavaleskgala bal bij café Stroop van Leutgroep de Toekomst i.s.m. 
S.C. de Smoorfrêters
Aanvang 20.30 uur Entree 2,-- p/p
Muziek: Disco met DJ Mark

Zaterdag 22 Februari
DEVO Carnavalsbal aanvang 20.00 uur
Disco: RONALD KONINGS DRIVE IN SHOW

ZONDAG 23 FEBRUARI
CAFE STROOP KINDERMIDDAG MET KINDERANIMATIE.
Disco: met DJ Mark AANVANG 14.00 – 17.00 UUR

Vrijdag 28 FEBRUARI
Schoolbal en onthullen van de Smoorfrêter en kinderoptocht aanvang 14.00 uur
Sleuteluitreiking om 19.00 uur in gemeentehuis daarna opwarmingsavond bij
Café STROOP met lekkere snert van VINCENT

Zaterdag 1 MAART
Grote optocht vanaf 14.30 uur. 
Opstellen Past. van Breugelstr/Gerardushof 
Disco BIJ CAFE CONCORDIA, 
met om 17.00 uur prijsuitreiking voor de groepen bij café CONCORDIA

Café Stroop
PRINSENBAL
Aanvang 20.30 tot 01.30 uur 
Disco Ronald Konings Drive in Show
Uitreiking van de grote wagens



VERVOLG 
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 WAGGE MOT WEETE
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Zondag 2 MAART
CAFE CONCORDIA
Carnavalsbal m.m.v.
RONALD KONINGS DRIVE IN SHOW
AANVANG 20.30

MAANDAG 3 MAART
PRINSELIJK PYAMA ONTBIJT
AANVANG 10.00 UUR  5 euro p/p
OPGEVEN EN GELIJK BETALEN BIJ HET STICHTINGSBESTUUR OF BIJ 
CONCORDIA VOOR 24 FEBRUARI

SMOORFRÊTERKESBAL BIJ CAFE STROOP
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur
Smoorfrêterkesbal met Disco 
Entree  € 2,-- per persoon .Tijdens deze middag is er een optreden van de Raad van Elf

Café Concordia
Aanvang 20.30 tot 01.30 uur
Balavond met Disco Ronald Konings Drive in Show
Op deze avond bekendmaking nieuwe Motto 2015

Dinsdag 4 MAART
Alle kinderen en ouders verzamelen om 19.00 uur  om de Smoorfrêter te gaan verbranden, 
tevens afscheid jeugdraad.
Sluitingsavond bij café Concordia met afscheid van Prins en gevolg

Nog enkele mededelingen tijdens de optocht:
Optochtcommissarissen;
Peter Pertijs – Hans Hagens - Andre Broos – Rien Konings – Ad Jongeneelen

Route van de optocht;
Het vertrek is op de Past. van Breugelstraat (hoek Evers flat ) – Marijkestraat – Anjerstraat
 -Margrietstraat – Beatrixstraat – Berkenlaan – Mauritsstraat – Wilhelminastraat – Willeke 
Joostenstraat – Pastoor van Breugelstraat - voorbij de kerk ontbinding.

Wie mee wil doen in de optocht van Zaterdag  1 MAART kan zich opgeven bij
ANDRÉ BROOS TEL. 0610419852 VOOR Zaterdag 22 Februari

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.



De
inderKMaandagmiddag 

   3 maart
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Smoorfrêterkesbal met disco
bij café STROOP.

aanvang 14.00 uur tot 17.00 uur
dit voor alle kinderen t/m de basisschool.

De toegang is 2 euro per persoon 
ongeacht de leeftijd.

tevens is er een spectaculair optreden 
van de raad van elf.



Kraant

Tijdens deze kindermiddag is er 
een prijs te winnen voor het 

mooist verklede Smoorfrêterke

Dinsdag 4 maart
Ale kinderen en ouders 
verzamelen om 19.00 uur 
om deSmoorfrêter 
te gaan verbranden

www.smoorfreters.nl

Ik vond het erg leuk om prinses te zijn.
Met de optocht was het wel heel koud 
maar mocht lekker bij Rietje zitten.
Ook met ze alle eten vond ik erg gezellig.
Ik had een erg mooie jurk aan en voelde 
me een echt prinsesje.
Volgens mijn papa en mama heb ik het van 
opa Hans want dat was ook een echte prins.
Ik heb lekker veel gedanst en plezier gemaakt.
En vond de prins pliessie en nar ook erg grappig.

Bedankt voor deze ervaring

groetjes Megan Broos

Ik mocht vorig jaar jeugdpliessie zijn.
 Ik vond dat heel leuk want het was ook 
een bijzondere carnaval.
Het was voor mij het laatste jaar dat ik in 
de jeugdraad mocht maar ook Pliessie 
Marijn stopte er mee.
Ik vond het geweldig om weer in de 
jeugdraad te zitten.
 Ik raad alle kinderen aan om zich 
volgend jaar op te geven want het is 
heel erg leuk.
 Ik hoop dat het weer een leuke optocht 
word en dat het weer dur ‘n ringske te 
halen is

 Jeugdpliessie 2012 Sanne Lazeroms



PARKEREN 
TIJDENS DE 

OPTOCHT
A.U.B. 
BUITEN 
DE ROUTE

       ROKX   Assurantiën

Pastoor van Breugelstraat 134

4744 AG  Bosschenhoofd

Tel. (0165) 311975

Fax (0165) 316744

E-mail rokx@hetnet.nl

ÓÓK VOOR AL
UW BANKZAKEN

www.smoorfreters.nl

Z

Podopraktijk Bosschenhoofd 
Pedicure & Podoloog 

        Voor al uw voetproblemen! 
 
Conny van den Nobelen 
Eikenlaan 18  
4744 CK Bosschenhoofd 
Tel: 06 13535630                                              
 
Info@podopraktijkbosschenhoofd.nl  

RABOBANK
www.wbn.rabobank.nl

BIJ ALLE BALS
LEGITIMATIE VERPLICHT



T J&
BESTRATINGEN

Erik Terloo Rini Janssens

Sprangweg 33
4741 RD HOEVEN
M 06 13 74 01 74

Concordialaan 150
4871 ZD ETTEN-LEUR
M 06 13 30 69 67

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

Motorhuis Seppe
P. van Breugelstraat 128
4744 AG Bosschenhoofd
Tel:     0165-312348
Fax:    0165-318676
www.motorhuis-seppe.nl
info@motorhuis-seppe.nl

30 jaar  Exclusief
Suzuki Dealer !!!!

In/Verkoop, onderhoud en reparatie van Uw motor
Onze Tamoil pomp heeft altijd de laagste brandstofprijzen!

Daalderweg 8 - 4879 AX Etten-leur - Tel 076-5011755 - Fax 076-5011855

De krant kwam mede tot stand met 
medewerking van:
De krantencommissie
bestaande uit José Konings, André Jongmans.
Foto’s Toon Thellier.
Verder bedankt de krantencommissie alle 
mensen die de advertenties hebben 
opgehaald.
De mensen die de krant hebben verspreid.
En natuurlijk de adverteerders  en de mensen 
die aan de bezorgers een donatie hebben 
gedaan want zonder hun steun was het 
maken van deze krant niet mogelijk geweest.
Bedankt  

www.smoorfreters.nl



STUKSKE VAN LEUTGROEP DE TOEKOMST

Beste carnavalsvierders, het pyama-ontbijt is op
MAANDAG BIJ Café D‛n DORRE

Nadere info zie het programma in deze krant.

www.smoorfreters.nl

Carnavalsvierders,

Ook wij als Leutgroep hebben dit jaar weer de eer om een stukske te mogen schrij-
ven voor de carnavalskrant. Nadat we vorig jaar ontzettend veel sterren gezien 
hebben, gaan we dit jaar alles een ‘Dur ’n ringske’ halen.

Inmiddels bestaan we al de nodige jaren en hebben al een hoop feesten gegeven 
voor jong en oud. Grote successen, afgewisseld met minder druk bezochte feesten, 
maar de gezelligheid op elk feest heeft er nooit om gelogen. Op ons laatste thema-
feest (Beachparty) hebben we samen met de feestvierders laten zien waar we in 
Bosschenhoofd toe in staat zijn.

Ook dit jaar zullen er weer diverse feesten van ons volgen. Te beginnen met het ‘Car-
navaleske Galabal’ op 15 februari. Stichting Carnaval heeft ons benaderd om dit 
samen te gaan organiseren. Dit om het vroegere Wijkenbal een nieuwe impuls te 
geven. Samen met Jeroen Spierenburg beloofd dit een geweldige avond te worden.

En over een impuls gesproken, wij als Leutgroep de Toekomst kunnen mededelen 
dat we dit jaar een nieuw bestuurslid hebben. Rick Broos komt ons vanaf heden 
versterken en we wensen hem daar ontzettend veel succes en bovenal veel plezier 
toe. Elke groep heeft op zijn tijd nieuwe inzichten nodig en daarmee zien we in Rick 
een prima versterking.

Ook via deze weg willen we nogmaals onze sponsoren Johan en Bets van D’n Dorre 
en Vincent en Connie van Café Stroop bedanken. Zonder hen hebben wij als Leut-
groep eigenlijk zo goed als geen bestaansrecht. Daar zijn we ze dan ook erg dank-
baar voor.

Alaaf,

Ruben Boenders namens Leutgroep de Toekomst



Electrotechnisch Instalatie Buro
Jos van Dijk b.v.

www.smoorfreters.nl

stukske van de smoortoeters
Smoorfrêters,
Wemme der wir zin in, na den 11e van den 11e is ons vlammeke toch echt gaan branden.

We hemme ook na zitten denke over ut motto. Da waar voor ons gin eitje. 
Wa motte nou als Smoortoeters meej un ringske?
Agge bij ons gaat kijke, kunde wel zien da wij gin sporters zen…
De Oliempiese speule gaat um dus niet worde. 
Wemme ut gegoegeld en kwame dur zo dus achter dat t motto van de Oliempiese speule 
“Sneller, hoger, sterker” is. Da past dan wir wel heul goed bij ons.
Ons doel is namelijk ok om altijd snellerder, hogerder en harderder te speule.
We zen niet zo groot mar speule, da kunne we wel.
Wij blijve toch maar gewoon doen waar we goed in zen. 
Da is en bleft toch een flinke hoop muziek maoke. 
Daarin zen we namelijk de apsoluute kampioen.
Da wille we jullie natuurlijk sjowe!
We hope daarom meej z’n alle da we jullie zien op jin van
de bals in ‘t mooie Smoorfrêterslaand.
De Smoortoeters wensen Pliese Kiske jil veul succes, 
we hope dat hij nog lang onze pliesie mag zen.
2900680306705We wense iedereen een heule fijne 
en muzikale carnaval toe!

Namens de Smoortoeters,
Siem van Ostaje (Trompetter)



Stukje van het Midzomerfeestcomité

Voor al Uw Bouwkundig tekenwerk en Bouwaanvragen

www.smoorfreters.nl

Bosschenhoofd: Dur ’n Ringske 
 
Langs deze weg willen wij de stichting de Smoorfreters feliciteren met het feit dat zij weer 
door een ringetje te halen zijn, omdat zij met het voltallige protocol van Prins, nar, grootste 
boer, de raad en natuurlijk de nieuwe politie Kiske het komende carnaval weer gaan zorgen 
dat ons Smoorfretersland een leuke carnavalstijd krijgt. 
 
Ook de mensen van Bosschenhoofd zijn door een ringetje te halen. Zonder hun gezellige 
aanwezigheid tijdens de verschillende activiteiten, bals en de optocht, kunnen deze 
evenementen niet slagen.  
Dit geldt uiteraard ook voor hun bezoek aan onze Bosschenhoofdse Midzomerfeesten op 
welke wijze dan ook: feesten in tent, de deelname aan de Midsummerrun of een bezoek aan 
de jaarmarkt of kermis.  
 
In ons dorp wordt het steeds belangrijker dat we elkaar als bewoners, verenigingen, 
stichtingen, clubs etc. weten te vinden om samen te werken. Door bezuiningen en de crisis 
ontvallen er steeds meer voorzieningen in onze gemeenschap. Als wij als Bosschenhoofdse 
gemeenschap er niet gezamenlijk de schouders onder blijven zetten, zal het 
saamhorigheidsgevoel en het hart uit ons dorp verdwijnen. 
 
Maar wij als stichting Bosschenhoofdse Midzomerfeesten hebben er het volste vertrouwen in 
dat dit niet gaat en mag gebeuren. Alleen al de inzet die wij terugzien bij de stichting de 
Smoorfreters, de vele vrijwilligers die ons helpen, het team van de Midsummerrun, de 
sponsoren getuigt hiervan. 
 
Dus niet alleen als wij Smoorfretersland heten, zorgen we dat we dur ’n ringske te halen zijn, 
maar ook als wij ons dorp Bosschenhoofd noemen!  
 
Iedereen een leuke carnaval toegewenst, en dan weer tot ziens in het laatste volle weekend 
van augustus waar wij als Bosschenhoofdse Midzomerfeesten onze 25e editie gaan vieren. 
 
 
Groeten van St. Bosschenhoofdse Midzomerfeesten 



stukske van  b.c. foepenhol

Het Bekerpaleis 
&  NAC Shop Hoeven

Akkerlingen 22  4741 BD Hoeven  Tel. 0165-506100  www. hetbekerpaleis.nl

www.smoorfreters.nl

Beste smoorfreters en smoorfreterinnekes,

Wok ier wir een stukske van bouwclub Foepenhol.
Op ut moment van schrijve zen we wir volop bezig met ut bouwe van de waoge.
Want we gaon ut di jaor naturluk wir probjére om meej nun mooje waoge vur de dag te komme ,we zen 
inmiddels alwir een tedje bezig.
Da bouwe lukt oons nie zonder Fred en Hans Hagens die oons wir ut nodige ter beschikking stelle dus daarvur 
wulle we ze dan wok hartelijk daanke.

Wij hope dan wok da d’aandere bouwclubs en loopgroepen inmiddels wok wir begonne zen.
Dan kunne we wir meej zun nalle zegge da we ier in smoorfreterslaand wir nun mooie noptocht emme.
Al d’aandere mense motte maar wir is naor de noptocht van smoorfreterslaand komme kijke.
Dan kunne ze zien da we ier in smoorfreterslaand dun optocht wir dur un ringeske kunne n’aalle.

Wok wulle we pliesie Kiske veul succes wense mee zun nieuwe job en da tie alle orde maar goed zal 
aandaave.

Nou gao’k aan di stukse wir een entje breien,want we emme nog veul wark.
Wij wense iederjeen un jille leutige carnaval toe en da tur maor vul mense naor dún noptocht en de café’s 
meuge komme.

Bouwers   B.C. Foepenhol

Voor tuinontwerp, aanleg en onderhoud
WWW.tuinstudioveeken.nl

RABOBANK
www.wbn.rabobank.nl

Wij wènsen gùllie allemaol
n’n fijne karnaoval

www.dielboeretweewielers.nl
info@dielboeretweewielers.nl

Diel



 

      

Carnavalsontbijt 2014
Ook dit jaar wil Stichting Carnaval i.s.m. café Den Dorre 

een carnavalsontbijt organiseren.
De laatste jaren is de belangstelling teruggelopen. 

Daardoor hebben we besloten om te verhuizen naar de
MAANDAGOCHTEND

Waarschijnlijk kunnen dan meer mensen van de bouwclubs  aanwezig zijn.
De opbrengst is bestemd voor het kindercarnaval in Bosschenhoofd

Kosten:   €5.- pp

 

Locatie: Café Den Dorre

Tijd:       10.00 uur

Datum: maandag 3 maart

OPGEVEN EN GELIJK BETALEN BIJ HET STICHTINGSBESTUUR 

OF BIJ CAFE CONCORDIA VOOR 24 FEBRUARI

Deze traditie zal alleen doorgaan bij minimaal 50 personen
Namens de sponsors:

Slagerij van de Riet, Cafe Den Dorre en Fam. Jongeneelen

www.smoorfreters.nl

Beste Smoorfrêters,

dunne carneval gaot weer beginne,
dus kende vur het 15e jaor bij de Dorre Binne valle....
wel motte jullie wete da ge zaterdag‛s 
na dun optocht
bij D‛n Dorre wok frietekes meej unne snack 
kun ete...
verder hebbe we wir veel fris, wijn enne bier
en hope we op wederom unne carnavalsjaor
meej heel veul plezier.......

Alaaf van Betsie en Johan (alias D‛n Dorre)



Café PAGNEVAART
uw adres voor gezellig avondje uit

een biljartje leggen
een hapje eten

een feestje/barbecue
0165-503413
06-10078374 cafepagnevaart@home.nl

www.BransAutos.nl
In- en verkoop van gebruikte auto’s

industrieweg 8a - 4731 SC Oudenbosch
Tel.: 0165-318033-Mobiel: 06-29563929

E-mail: bransautos@planet.nl

Electro b.v.

FEESTTENT HUREN ?
B.C. de Gaopers beschikt over een 

grote,degelijke feesttent. 
met gegalvaniseerd frame en pvc 

doek. Afmeting: 4m x 8m.
Huren kost  € 50,00 per dag.
Incl. opzetten en/of afbreken 

Voor meer info,
bel Ad Jongeneelen 
tel.: 06-51887993.

Drs. J.W. Pesser apotheker
Drs. J.H.M. Sips apotheker

www.smoorfreters.nl



STUKSKE VAN DE LAOGVLIEGERS

www.smoorfreters.nl

                                              Wok Crisis bij de Laogvliegers 

Ja beste mensen de crisis hebt ook in ons durpke toegeslagen. We waren al een klein bouwclubke, mar door de crisis 
ebbe we 2 van de 5 bouwers nog nie gezien. Deze 2 bouwers hebbe het zo druk om DEVO uit de crisis te houwe, da ze 
gene tijd over ouwe om te bouwe. Onze Willy, das wonze hoofdplakker un betere zulde nie gaauw vinne. Maor hij 
hebt ut nouw vulste druk mee sponsoren te vinne, de kotjes schon te houwe en de shirtjes te wasse. Zodat hij de weg 
na het bouwhok nog nie heft weten te vinden. 

Dan hedde ok nog onze Nico, de man die alles mee Karton en hout kan, wa zijn oge zien maokt ie en nog snel wok, 
maor hij heb het nou zo druk bij DEVO mee en draoend houwe van de bar en mee het organiseren van de 
verschillende activiteiten, zodat ok hij de weg naor ons bouwkot nie meer wit. 

Dus wij zijn dus nog maor mee 3 bouwers te weten Fred Plakband, kan veul maoken maor zo goed als Nico is mee 
hout en karton is ie nog nie maor hij doe zijn best. 

Dan ebbe we ons spuiterke Kees, heeft de afgelope jaoren goed opgelet hoe onze Willy dee plakke en hed ut ok al 
goed in zijn vingers maor ja het is wel un hele grote waoge die geplakt moet worde. 

Dan hedde John de wilde die is goed in lasse en het groffe werk maor vor het fijne werk is zun moteriek nie 
gemaokt.Dus gesnapt da we Nico en Willy wel misse. 

Maor dur zijn wok wa lichtpuntjes Jimmy en Jessica, ja da zijn de kinderen van plakband Fred die komme wons al 
regelmatig helpe en de buurjonge van de overkant Mark das un echt natuurtalent, die kan plakke, vorme en nog veul 
meer dinge. Maar ja hij is ok geire eige baos dus hij bouwt ok zelf un waogentje. 

Jullie wete wel da wij mee ze drieen nie de dunste zijn dus we hebbe ons eige voorgenome om is wa af te valle mee 
carnaval maor of ons da lukt da wit ik nog nie want bij de n Dorre en bij Stroop worre we altijd heel goed verzogt. Mar 

ik wit zeker da we na de optocht DUR ’N RINKSKE TE HAOLE zen 

Ik John de wilde  ga er nu mee stoppe mee schrijve en wenst alle carnavalvierders 

 een leutig en gezellig  carnaval in 2014. 
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Hallo, wij zijn WAT, maar wat is WAT?
Dat is niet zo moeilijk, met carnaval lopen wij altijd en iedereen in de weg om zomaar WAT 
foto’s te nemen. Dat gaat deze carnaval dus ook weer gebeuren.

Voor diegene die WAT nog niet kennen: De W. is van Wim Goverde en maakt graag komi-
sche foto’s, loopt ook mee in de optocht en is de grootste van WAT, is herkenbaar aan zijn 
snor en is altijd vrolijk. De A is van Ad Saman en is herkenbaar aan zijn ringbaardje loopt 
tot vervelens toe in de weg en loopt daarom niet mee in de optocht en staat dus aan de 
kant. Er moeten toch ook foto’s van de optocht gemaakt worden.
De T is van Toon Erkelens, woont in Roosendaal maar wil liever in 
Bosschenhoofd wonen.Toon is herkenbaar aan zijn buikje, hoe dat 
komt weten ze bij WAT ook niet, Ook  Toonloopt mee in de optocht en laat 
zijn camera spreken.

Bij alle activiteiten die te maken hebben met carnaval in Bosschenhoofd ziet U ons 
verschijnen om carnaval vierend Bosschenhoofd op de foto te zetten.

Wij zullen ons best doen 
om het carnavalsfeest, 
samen met het bestuur en 
de raad van elf een vrolijk 
gezicht te geven. 



het stukske van de DWARSLIGGERS
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CCir cus  Dwa r s   

01- 03- 2014 

Circus 
Dwars  

 

 

 

 

 

Beste carnavalsvierders 

Bc de Dwarsliggers presenteert 

Circus Dwars  

Op zaterdag 1 maart 14.30 

Door de straten van Smoorfrêterslaand  

Kom dat zien! Gratis entree! 



Lokaal Halderberge wenst alle 
Smoorfrêters veul leut mee 

carnaval

 
snijbloemen  boeketten  grote sortering kamer-
planten tuinplanten  potteriën  decoratieartikelen

HET ADRES VOOR

AL UW BLOEMWERK

Monica
Bloemisterij / tuincentrum

Nieuwlandweg 2 - Oudenbosch

Tel. (0165) 31 29 08 - Fax (0165) 32 28 29 - E-mail: r.cappettijn@hetnet.nl 

www.monicaoudenbosch.nl

www.smoorfreters.nl



VROUWEN VAN DE RAAD
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Hallo, smoorfreters en smoorfreterinnen,

Dit jaar is het mij de eer om een stukje in onze carnavalskrant te schrijven.

Ik zal mij even voorstellen.

Ik ben Joyce Lazeroms-Pruijmboom. Ik heb een eigen schoonheids- en pedicuresalon. Ik kom oorspronkelijk 
uit Oudenbosch ( het Puitenol ). Daar vierde ik als kind zijnde al carnaval en liep ook altijd mee in de optocht.

Dus ik kan wel zeggen dat het mij met de paplepel ingegeven is.

30 jaar geleden kwam ik op Bosschenhoofd wonen in de Bosschenhoofdsestraat.

Daar sloeg ik de overbuurjongen aan de haak, Raadslid Wilbert Lazeroms.

Inmiddels zijn we ruim 21 jaar getrouwd en hebben we 2 prachtige dochters Demi en Sanne.

In de Raad van Elf zitten we nu 14 jaar en dit doen we met veel plezier. Ook de kinderen vinden het geweldig 
en hebben al een aantal keren in de jeugdraad gezeten.

We hebben eerst in de Willeke Joostenstraat gewoond en daar in de garage plakten we samen met de vrou-
wen van de Raad en 1 vrouwelijk raadslid onze Smoorfreter.

Daar hebben we altijd veel lol mee en op die avonden komen er dan altijd weer ideeën om toch weer aan de 
optocht mee te doen.

Het motto voor dit jaar is ” Dur ’n Ringske “

. Ik weet zeker dat we daar weer iets

 leuks op verzinnen.

Ik wens iedereen een fijne carnaval toe.

Joyce Lazeroms-Pruijmboom



He Smoorfrêterkes, 

Kan ’t gewoon bijna nie bijhouwe, zo snel gaot ’t jaor vurbij. Mar we kunne wir terugkeike op een 
goei jaor. Effe leek ’t erop da All In One alsnog zouw verdwijnen. Di kwam dur un bericht da ’t 
scoutinggebouw verkocht zouw gaon worre. Gelukkig daor hemme we niks mir van gehord. We 
draaien wir een vol programma welke goe wor bezocht. Zowel de klentje als de grote witte ons te 
vinne en er worre volop leutige activiteiten ingezet. We harre wir twee grote activiteiten. De Kids 
Midsummerrun waorbij ondanks het slechte weer, veul kindjes hun beste beentje vur zette tijdens ’t 
hardlope. De Halloweentocht. Een mega-opkomst waor veul mense van Smoorfrêtersland plezier aon 
beleefde. War ’t nie dur meej te lope, dan war ’t dur meej te griezelen en de kindjes te vurzien van 
een snoepke. Neej we staon positief op de kaort,   zen nog steeds  “DUR ’N RINGSKE” te halen  en 
trots op ons durpke. Wok den Carnaval stao bij ons op ’t program. Hedde zin om bij ons te komme 
hosse, kek dan op onze site vur den datum en zorg da ge der bij bent(www.allinone.punt.nl). 

 Jeel veul plezier namens alle vrijwilligers van  

 

ALL IN ONE 

 

Particuliere thuiszorg 
Op zoek naar particuliere thuiszorg voor uzelf of uw 
naasten in heel Noord-Brabant? 
AvZbemiddeling biedt particuliere thuiszorg op maat in heel Noord-Brabant. 
AvZbemiddeling bemiddelt tussen de cliënt die zorg aanvraagt en de verplegende en/of 
verzorgende die deze zorg direct kan verlenen. 

www.smoorfreters.nl

stukske van all in one

Gylion Elgin
Bedrijfsleider

Mob: 06 515 652 92

Patershof 2
4744 GC Bosschenhoofd

Telefoon 0165 851 443
avzbemiddeling@live.nl
www.avzbemiddeling.nl



www.smoorfreters.nl

Naam deelnemer ;
Adres ;
Telefoonnummer ;
Leeftijd deelnemer ;

Neemt deel aan;
• jeugdoptocht Vrijdag
• optocht Zaterdag
• verbranden Smoorfrêter Dinsdagavond

( aankruisen wat van toepassing is, deelnemen aan meerdere mag, graag zelfs )

Aantal deelnemers ;

Namen deelnemers ;
Deelnemer 1 Deelnemer 5

Deelnemer 2 Deelnemer 6

Deelnemer 3 Deelnemer 7

Deelnemer 4 Deelnemer 8

Titel uitbeelding ;

Korte omschrijving uitbeelding ;

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

Inleveren voor 28 februari 2014

Bij André Broos,  Pastoor van Breugelstraat 58  Bosschenhoofd

Telefoon  0165-322338

Inschrijfformulier
voor de optocht

in Smoorfrêterslaand



PLUS Manniën Rucphen
Elke zondag geopend van 10 tot 16 uur

Zo 2013 is weer achter de rug, op naar carnaval 2014! Wij zijn er 
klaar voor! Mentaal dan tenminste, met bouwen zal zoals 
gewoonlijk weer de laatste minuut gebruikt worden. Het is bij 
ons nooit zo bedoeld, maar het lijkt wel traditie te worden om 
met natte verf aan de optocht deel te nemen. Vandaar dat we 
na afgelopen jaar hebben voorgenomen om het hele jaar 
minimaal 1 avond per week samen te komen in het bouwkot. Er 
is niet altijd veel werk verzet, maar door alleen al wekelijks 
samen te komen en tijdens het prullen wat te ouwe hoeren met 
een pilske erbij, blijft de spirituele carnavaleske geest wel 
optimaal gestimuleerd!  
Om te beginnen eerst maar eens het bouwkot wat aan kant 
gemaakt en een update gegeven. Naarmate de dagen korter 
worden en de temperaturen lager is ook de nieuwe kachel 

eindelijk eens fatsoenlijk geïnstalleerd en die werkt buitengewoon kan ik je vertellen.  
Tot op dit moment lopen we op schema. Het ziet er naar uit dat begin januari al een aantal stukken 
volledig klaar zijn en tijdelijk bij deze of gene ff in de schuur gestald kunnen worden, zodat we nog 
effe de rest van het bouwkot kunnen vol proppen met onze creaties. Dat is voor ons een hele 
prestatie, gezien we al vaker hebben meegemaakt dat tot 1 ½ week voor carnaval nog steeds niks 
geschilderd was. 
Ook al is carnaval wat later dit jaar, het nadert toch weer veel sneller dan je denkt. En voor je het in 
de gaten hebt krijg je alles toch maar met moeite helemaal klaar. Maar dit mag de pret niet drukken 
en we blijven er met een positieve blik naar kijken. We zien jullie dus allemaal weer heel snel! 
 
Alaaf, 
BC de Gaopers 

Bij Alle bals legitimatie verplicht




