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STUKSKE VAN ONZE NIEUWE PRINS

www.smoorfreters.nl

Smoorfrêters, 
  
Dit jaar heb ik de eer om mijn eerste stukje als Prins te mogen schrijven voor onze 
Smoorfrêterskrant. André Jongmans heeft dit ontzettend goed gedaan de afgelopen jaren en 
daar zijn we hem ontzettend dankbaar voor. 
 

Eric-Jan heeft het afgelopen jaar besloten te stoppen, waardoor ik uiteindelijk de grote eer 
had om de nieuwe Prins van ons durpke te mogen zijn. Eric-Jan heeft 5 jaar lang de functie 
prima uitgevoerd, ondanks dat hij niet de makkelijkste taak had.  
 

Zes jaar geleden ben ik begonnen als Raadslid in een zeer hechte en warme groep. 
Momenteel hebben we een mooie diversiteit in leden van alle leeftijden bij onze Stichting 
Carnaval.  
Er is nog plaats voor 2 nieuwe Raadsleden, dus als u zich geroepen voelt, schroom dan niet 
en meld je zeker aan.  
 

Elk jaar zie je het Carnaval in Smoorfrêterslaand weer groter worden.  
Dit zie je al terug bij onze jeugd. Daar rijden en lopen tijdens de schooloptocht op vrijdag 
prachtige creaties mee, evenals bij het verbranden van de Smoorfrêter op dinsdag.  
 

Dit jaar is het motto ‘oelaptettum’, een prachtig motto maar zeker ook geen makkelijke. 
Desondanks belooft het weer een prachtige optocht te worden, met een diversiteit aan 
prachtige wagens en loopgroepen.  
We kijken er met zijn allen weer ontzettend naar uit.  
 

Ik hoop jullie allemaal te zien tijdens onze grote optocht en alle feesten voor en tijdens 
Carnaval. We gaan er één groot feest van maken en laten zien waar een klein durpke heel 
erg groot in kan zijn. 
 
Alaaaaaaf, 
 
Prins Ruben d’n 1e    



 

 

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
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Heesterbosstraat 3
4735 TC Zegge
Tel: 0165-536695
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Aan de vooravond van een leutige tijd!!! 
Nog maar net hebben we de feestdagen achter de rug en dan begint het  
bij de rechtgeaarde carnavalsvierders al weer flink te kriebelen.  
In het Puitenol, Vastelaovedzotteland, Peejenland, Smoorfretersland en  
het Meekrapdurp wordt met man en macht gewerkt aan de  
voorbereidingen voor weer een geweldig gemeenschapsfeest. 
De tonpraters kiezen hun grappen en typetjes de leden van de diverse blaaskapellen 
studeren op de laatste nootjes en het protocol van de 5 carnavalsstichtingen worden al 
een beetje zenuwachtig. Volop voorpret  dus!!!! 
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 voorgaande jaren ben ik van plan om zo veel mogelijk van dat  
carnavalsfeest in de verschillende dorpen mee te beleven. Ik kijk daar nu al naar uit! 
Carnaval is, zoals gezegd een gemeenschapsfeest, een feest van verbroedering, van 
sfeer, welke het leefklimaat binnen een gemeenschap bepalen. Als we dit niet alleen 
tijdens de carnavalsdagen voor ogen houden, maar ook daarna nog in de praktijk 
brengen, dan zal het in 2016 waarachtig wel gaan. 
Ik wens iedere Puit, Vastelaovedzot, Peej, Smoorfreter en Meekrapsteker, jong en oud, 
heel veel plezier toe tijdens het komende carnaval en natuurlijk heel veel plezier met 
het lezen van deze carnavalskrant. 
Giel Janssen, 
burgemeester van Halderberge 

Hellemons Techniek BV.
Hogestraat 10
4744 RM Bosschenhoofd
Tel. 0165 322 532
Fax. 0165 322 894
KVK. 20118846
E-mail:
marco@hellemonstechniek.nl



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)

(via het ziekenfonds)

Joyce Lazeroms-Pruymboom
Bosschenhoofdsestraat 8a

4744 RP Bosschenhoofd
Tel: 0165 316946 of 06 226 59 514

diabetici en reuma 
patienten pedicure
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Past. van Breugelstraat 57
Bosschenhoofd
Tel. 0165-312329

www.hellemonsbestratingen.nl
www.smoorfreters.nl
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Woordje van jullie NAR KLUIT: 
Beste Carnavalsvrienden uit ons mooie Smoorfréterslaand. 
Er is mij alweer voor de 13e keer gevraagd om een stukske te             
schrijven voor onze Smoorfréterskraant. 
Op het moment van schrijven zijn we al volop met carnaval bezig                
met de voorbereiding voor het carnaval 2016.                                                                                            
Zo hebben we de 11/11 viering gehad,          
het Narrenfestijn in Etten-Leur en diverse vergaderingen. 

Vooruitkijkend naar het komende carnaval wil ik toch even terug blikken op het afgelopen jaar. 
Het motto van Carnaval 2015 was “Tis Ne Puzzel” nou we kunnen wel zeggen dat dit motto vorig 
jaar zeer geslaagd was tijdens de mooie optocht en goed bezochte carnavalsbals in Bosschenhoofd.  

 
Maar het betekende helaas ook in een andere zin. Prins Eric-Jan Kerstens gaf plotseling in Augustus 
aan te stoppen als Prins Carnaval in Smoorfretersland.  

Dit betekende dus dat we moesten gaan puzzelen en puzzelen naar een nieuwe Prins.  
We dachten Oe gaon we dat toch weer aan mekaor lappen voor de 11/11 viering. 
 
Maar gelukkig konden we op de 11/11 viering een nieuwe prins carnaval installeren,                   
Prins Ruben d’n eerste en zo komt ons Motto voor 2016 goed van pas ‘’Oelaptettum’’. 

 
Bij deze wens ik Ruben nogmaals heel veel succes en plezier toe als Prins Carnaval. 
En als tweede wil ik Eric-Jan bedanken voor de jaren dat hij als Prins deel uitmaakte van onze 
carnaval. 
 
Verder ga ik zelf weer met enorm vel zin en energie de carnaval tegemoet en inmiddels is het alweer 
mijn 13e keer als NAR. Verder hoop ik vele van jullie weer te zien op alle carnavalsbals zodat we er 
weer een gezellig feestje met z’n allen van kunnen gaan maken. 
 
Ook wil ik wederom alle bouwclubs en loopgroepen weer veel succes toewensen met de optocht.  
 
En allemaal alvast bedankt voor jullie bijdrage aan de carnaval in Bossenoot. 
 
ALAAAAAAAAAAAF!!!! 
 
Vriendelijke carnavals groet, 
Nar Kluit 



MOOIER KAN  
EEN GORDIJN  
NIET HANGEN.

WWW.XXLDESIGNROEDEN.NL

www.smoorfreters.nl

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 en Smoorfreterinnekes,

Tis wir bijna carnaval en dus wir tijd om een stukske vor onze mooie carnavalskraant te schrijve. 

Ak effe trug mag kijke op de veurige carnaval, kan ik mar 1 dieng zegge: t war geweldig. 
Drukke bals, veul kienderen, veul leut en plezier. 

Ut motto van veurig jaor: Tis ne puzzel, sloeg eigeluk op de tijd NA de carnaval. 
Na lang wikke en wege hed onze priens, Erik Jan 1, beslote om te stoppe as priens 
van Smoorfreterslaand. 

Wij wiere daorvan op de oogte gesteld dur ut bestuur zo net na de vakantie en net 
vur de midzomerfeeste. 
Das ongeveer zo’n 11 weke vur dun 11-11 viering. 
We zen toen mee man en macht gaan zoeke en puzzele naar een nuwe priens om die op 
de 11de van dun 11de te kunne presentere.

Da ta uiteindeluk gelukt is wit iedereen volgus mij al wel, want nou hemme we 
Prins Ruben den Eerste. 
Ruben jeel  veul plezier als nuwe vorst van Smoorfreterslaand.

Wul ik natuurluk Eric Jan Kerstens bedanke vor zun inzet as Priens de afgelope jaore. 
Eric, nogmaals bedankt.

Zelluf  hem ik wok nie stilgezete as Pliessie zijnde.  
Meej Wiske soame hemme wij un hondetraining gevolgd. 
Zelluf hem ik wok nog herhaoling van de ehabeo                                                                                      
gedaon en maag ik offiesjeel ut verkeer wir regele. 

Nou zo zie du mar. 
Wa finde jullie trouwus van ut nuwe motto : 

        OELAPTETTUM ?

Ik zeg altij mar zo: 
ut maok nie uit oeguttum lapt, agge mar lapt!

                                                                                                         
Allemaol alvast un leutige carnaval.

Groeten van Pliessie Kiske 
                     en un poot van Wiske



0165-312602

adverteren in onze 
karnavalskrant
volgend jaar

Attent Bouman   O.L. Vrouwestraat 108  4735 AE ZEGGE

www.attentzegge.nl

BoumanBouman

www.smoorfreters.nl

Cafetaria ‘t Goudhaantje

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 20.00 uur
vr - za - zo - van 12.00 uur tot 21.00 uur

desmoorfreterskraant@gmail.com
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voor verse friet

   mail naar;



Stukske van de raad van elf
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Wie o wie ha da nouw kunne vurspelle, dat we un vliegende prins zouwe krijge in Smoorfrêterslaand.
Jaaaa! Waant onze nieuwe prins eej un brevet, zeg mar zo un rijbewijs mar dan om deur de lucht te
gaon. Eij war jirst nun vliegend raadslid mar nou is ie al opgeklomme tot vliegende prins. Da is wel 
agge kunt vliege natuurlijk, dan leere ze oe klimme as unne gek. Vor oons was ut elluf elluf bal dun
aftrap meej um en da war echt un tof feesje. Neneens kwam onze nieuwe prins Ruben den jirste uit
de nevel gekroope en floepte zomar ineens tevurschijn. En we zen natuurluk eel jerg blij met jonze
prins Ruben den jirste en ebbe allemaal ut volste vertrouwe in em. Oe tie ut tum ga lappen zulle we
wel zien mar jeen ding is zeker, we staon allemaal vierkantig as un blok achter um, en we schatte zo 
dat eel ut durp dur ok zo over zal denke. Di jaor is de carnaval eel vruug want das begin februwari al,
teminste da eej iedereen zo meej mekaor afgesproke. Mar wij as raad van elluf ebben daor helemaol
gin moeite meej want die gekkegheid kan oons nie vruug genoeg beginne. 

 Dan ebbe we ok nog ut tonpraote bij dun Dorre, altij stik leutig waant wa daor allemaol uitgekraomt 
word wulde gewoon nie wete. Daorna gaon we rok en rolle bij Stroop en as da weer zo is as veurig
jaor nou dan witte we ut wel. Dan gaon we weer naor de balletrappers vor ut Devo bal en gao zo mar
dur. Agge ut allemaol presies wete wul kek dan effe op de smoorfreters seit en klik op de steek waor 
programma onder stao. Trouwes, edde dieje site wellus goed bekeke? Neeje, schaom d’oew eige. We
durve wel vur 200 prosent te garandere dat ut de mooiste carnavals site is van nederlaand. Dur zen
elaas nog gin schoonste site competiesies mar as die dur oojt komme, gaon we zeker vur dun jirste
prijs! Allus mar dan ok allus over de Smoorfrêterslaandse carnaval staot er op, foto’s van de
kiendere, van dun optocht, muziek deuntjes, de insienjus en oe die gemaokt worre, alle kraantjes,
wie we allemaol zen, wa we doen, wa we uitvoere, wor we naortoe gaon, kortom, alles mar dan ok
aaaaales! We zulle nie roddele mar dur zen bij oons in de klup zellufs figure die nooit op de site ebbe 
gekeke, nog erger, die nie ees wete oe da mot! En tis zo gemakkeluk, gao naor goegel en tiep dan
www.smoorfreters.nl en agge dan de enter toets indrukt gaot ur echt un wereld for oe ope….! En ut 
mooie is, da kunde eel ut jaor bekijke agge da wult. Vur da we ut vergete mot effe gezeet worre da 
tur un vakkature is veur nieuwe raadsleje. Want wa tur allemaol gebeurt meej die raadsleje is nie te 
filleme. Dun een wor pliessie, den ander prins, dan gaot er wir een verhuize en gao zo mar dur. Ut
zou leuk zen as we ut raadsleeje bestaand op peil konne ouwe, mar da lig vural aon jullie! 

Allaaaaaf 

Vur oons as klupke 
gao ut in januwari 
allemaol al van start. 
Jirst goan we de 
kraantjes rond brenge, 
nun zwaore dag mar 
da mot ok gebeure 
anders lopt de kas 
leeg. Dan krijge we ut 
verbroederingsbal, 
dan koome alle carna-
valsbroeders van 
Alderberege bijme-
kander om de carnaval 
in te zegene. Da is vur 
oons best belangrijk 
omdat we as vereni-
gingen mekaor dan 
kenne kunne en as ut 
mot ok effe mekaor 
ellepe.
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Hoeven, 0165 -502211

info@mdmakelaars.nl

    Kindermiddag

   Zondag 31 januari 2016

   14.00 uur tot 17.00 uur

   Jullie komen toch ook ??????

Organisatie

samen met

www.MDmakelaars.nl
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Het motto dit jaar “Oelaptettum” zou zo maar losgelaten kunnen worden op onze                               
carnavalsbeweging! 

Elk jaar slagen wij er weer in om, hetzij met moeite, de eindjes aan elkaar te knopen en dat danken 
wij aan jullie beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen door de gulle gaven, welke wij van jullie 
mogen ontvangen bij het rondbrengen huis aan huis van onze, als altijd, fraaie carnavalskrant!
Ook dit jaar hopen we weer op Uw vrijgevigheid, zodat we dit prachtige feest andermaal een 
vervolg kunnen geven!
Uiteraard danken wij U hiervoor bij voorbaat!

Prins Eric-Jan den Eerste gaf aan niet meer beschikbaar te zijn, zodat we genoodzaakt waren een 
opvolger te vinden!
We zochten in beginsel een kandidaat buiten onze eigen kring, maar dat bleek, na veel lobbyen, 
vruchteloos.
We moesten uiteindelijk  in onze eigen vijver vissen, zodat we opgelucht op ons 11-11 bal       
Ruben Boenders, als prins Ruben den Eerste konden presenteren.

We hebben een rotsvast vertrouwen in Ruben en wensen hem zeer veel succes met deze beladen 
taak, zoals wij ook U allen een leutig carnavalsfeest toewensen!!

De voorzitter
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Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnekes,

De tijd van carnavallen is bijna weer aangebroken en wij als uitvoerders zijn natuurlijk 
bijzonder trots dat de carnaval nog zo levendig is hier in Smoorfrêterslaand. Ondanks 
dat er geen accommodatie meer is zoals de Schakel en het daardoor niet eenvoudi-
ger is geworden, weten we het toch allemaal redelijk draaiende te houden. Gelukkig 
hebben we hier in ons dorp twee fantastische kasteleins die goed weten mee te 
werken want stel je eens voor dat die er ook niet zouden zijn geweest? Zoals jullie 
ondertussen al wel zullen weten hebben wij een leuke site www.smoorfreters.nl  waar 
we iedereen proberen op de hoogte te houden van het bruisende carnavalsleven hier 
en om ons heen. Gedurende de carnavalsdagen is per dag te volgen wat er zoal 
gebeurt en waar alles te doen is.

We hopen al deze gegevens steeds aan te kunnen vullen met jullie medewerking 
want we kopiëren alles waar jullie mee komt aanzetten, foto’s filmpjes, video’s en 
noem maar op. Kijk maar eens op de site, het zal je niet spijten! 

Voor al Uw Bouwkundig tekenwerk en Bouwaanvragen

Maar buiten foto’s zijn er ook filmpjes en liedjes uit vroegere jaren te vinden. 
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Hallo beste lezers van de Smoorfrêterskraant. Met het verzoek om eens een 
verhaal te schrijven over onze wijkvereniging omtrent onze geschiedenis en 
hetgeen wij zoal doen binnen de club hierbij het volgende. Onze wijkvereniging is 
één van de oudste binnen het Bosschenhoofdse sociale leven en wel van rond 
1968. Het is toen zo‛n beetje allemaal begonnen met allerlei activiteiten voor  de 
wijkbewoners maar waarvan het carnavalsgebeuren toch wel de hoofdzaak was. 
In de beginjaren was het dikwijls een enorme strijdt tussen de wijken om wie de 
grootste maar vooral ook de mooiste wagen kon bouwen. Het was toen een 
enorme grote club met fanatieke bouwers en feestvierders. Helaas is dat in de 
latere jaren door leegloop en desinteresse een stuk minder geworden. 
 
Ook dit jaar moeten we helaas weer vermelden dat we door gebrek aan een 
bouwplek weer mee doen in de B-Categorie of C-Categorie. 
Het is de bedoeling dat we weer iets kleins gaan maken voor de kinderen van 
onze wijk net als afgelopen jaar. 
In November zijn we weer gestart om contributie op te halen in de wijk en 
hierdoor hebben we weer vele nieuwe leden binnen onze wijk ook met name veel 
kinderen. Wij willen alle leden weer bedanken die lid zijn en lid geworden zijn. 
Hierdoor kunnen we weer vele activiteiten organiseren. Zoals Sinterklaas, 
Optocht carnaval, Pasen, Tennis toernooi met BBQ en nog enkele activiteiten. En 
nieuwe activiteiten zijn altijd welkom. 
 
Graag willen wij namens het bestuur van onze wijk weer een oproep doen aan het 
Bosschenhoofdse volk wie er eventueel een locatie voor ons heeft waar we 
komend carnaval weer een wagen mogen bouwen. We hebben een fanatieke 
bouwgroep die graag weer een A-wagen wilt gaan bouwen voor onze wijk de 
Zaandkleppers.  
Heeft u ideeën neem dan contact op met Michaël Koevoets Tel: 06-52684851. 
 
Bij deze willen wij namens heel de wijk de nieuwe Prins Ruben d‛n eerste met zijn 
gevolg en iedereen die iets voor de carnaval in Smoorfréterslaand te maken 
hebben veel succes toewensen voor de komende carnaval en uiteraard veel 
plezier. 
Hopen dat het weer een mooie optocht zal worden als voorgaande jaren , maar 
dat zal op ons durpke vast en zeker goed komen. 
 
De groeten en tot ziens met Carnaval, namens het bestuur van de Zaandkleppers. 

Wi jk ver en i g i n g  D e Za a n d k l epper s    
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Zaterdag 9 Januari  
 

carnavalskrant huis aan huis verspreid,  
wij hopen op een kleine donatie 
 
Zondag 10 januari 
 

Verbroederingsbal in Hoeven, aanvang 14.00 uur 
 
Zaterdag 16 Januari 
 

Café  Concordia, Tonpraatavond, aanvang 20.00 uur 
 
Zaterdag 23 Januari 
 

Café  Stroop, rock&roll avond,  m.m.v.  THE MOONDOGS (BAND) 
Aanvang 22.00 uur , zaal open om 21.00 uur 
Entree: 5 euro p/p 
 
Zaterdag 30 Januari 
 

DEVO,  Carnavalsbal, thema  SUPERHELDEN,  aanvang 20.00 uur 
Muziek;  Ronald Konings Drive in Show 
 
ZONDAG 31 Januari  
 

Café  Stroop, kindermiddag, aanvang 14.00 uur, duurt tot 17.00 uur 
Muziek: HB MAX DJ Team 
 
Donderdag 4 Februari 
 

Café  D’n Dorre 
Vrouwkusbal, aanvang 20.00 uur met Disco 
 
Vrijdag 5 Februari 
 

Kinderoptocht,  aanvang 14.00 uur 
Gedurende optocht onthulling Smoorfrêter en aansluitend Schoolbal 
Sleuteluitreiking in gemeentehuis, aanvang 19.00 uur  
Café  Stroop,  aansluitend opwarmingsavond met lekkere snert van Vincent 



VERVOLG PROGRAMMA 
20162016
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Bij alle bals legitimatie verplicht

Zaterdag 6 Februari 
 

Grote optocht, vertrek 14.00 uur. Opstellen Past. van Breugelstr/Gerardushof  
Café  D’n Dorre, aansluitend prijsuitreiking voor de kinderen en groepen  
Muziek: HB MAX DJ Team 
 
Café  Stroop 
Prinsenbal, aanvang 20.30 tot 01.30 uur 
met bekendmaking uitslag optocht van de grote wagens 
Muziek;  Ronald Konings Drive in Show 
 
Zondag 7 Februari 
 

Carnavalsmis in Heilig Hart van Jezuskerk, aanvang 9.30 uur 
Met medewerking van pastoor M. Prasing 
Muzikale medewerking van Tofkappellûke uit Hoeven  
Na afloop gelegenheid voor koffie met broodje bij Café  D’n Dorre 
 

Café  D’n Dorre, Tienerbal, aanvang 14.00 uur, duurt tot 17.00 uur 
Leeftijd van 10 t/m15 jaar,  entree gratis 
Muziek: HB MAX DJ Team 
 
Café  D’n Dorre, Carnavalsbal, aanvang 20.30 uur tot 01.30 uur 
Muziek;  Ronald Konings Drive in Show 
 
MAANDAG 8 Februari 
 

Café  Stroop, Smoorfrêterkusbal, aanvang 14.00 uur, duurt tot 17.00 uur 
Entree € 2,-- per persoon . 
Tijdens deze middag is er een optreden van de Raad van Elf 
Muziek: HB MAX DJ Team 
 
Café  D’n Dorre 
Carnavalsbal, aanvang 20.30 tot 01.30 uur 
met bekendmaking nieuwe Motto 2017 
Muziek;  Ronald Konings Drive in Show 
 
Dinsdag 9  Februari 
 

19.00 uur, locatie Midzomerplein 
Alle kinderen en ouders verzamelen om de Smoorfrêter te gaan verbranden.  
Café  D’n Dorre 
Aansluitend afscheid nemen van jeugdraad. 
Sluitingsavond met afscheid van Prins en gevolg. 



De
inderK

Maandagmiddag 
   8 februari 
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Smoorfrêterkesbal met disco
en de jeugd d.j. uit Bosschenhoofd

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.



Kraan

Dinsdag 9 februari
Ale kinderen en ouders 

verzamelen om 19.00 uur 
om de 

Smoorfrêter
te gaan verbranden

www.smoorfreters.nl
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Iedere zaterdagmorgen van 8 - 12 uur 
               op het Midzomerplein in

PARKEREN 
TIJDENS DE 

OPTOCHT
A.U.B. 
BUITEN 
DE ROUTE

www.smoorfreters.nl

Podopraktijk Bosschenhoofd 
Pedicure & Podoloog 

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



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 Broos.
Foto’s bewerking 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



 

 

MAX
dj team

STUKSKE VAN LEUTGROEP DE TOEKOMST

www.smoorfreters.nl

Alweer een fantastisch carnavals jaar is voorbij. Waar er in 2014 de klad er nog 
een beetje inzat hebben we de puzzelstukjes die we tijdens de carnavalsperiode                                    
hebben gevonden  weer op het goede plekske gelegd.                                                                                    
Ook hebben we afgelopen jaar ook nog 2 hele mooie feesten mogen organiseren.                                 
We hebben de aftrap aan de zomer gegeven met de “summer kick off party” bij café Concordia en 
hebben de winter ingeluid met een mooi “Oktoberfeste” bij café stroop.  

Deze feesten staan ook dit jaar weer op de agenda, ik mag jullie de datum van het eerste feest 
alvast geven!  Dat zal zijn op zaterdag 4 juni bij café Concordia beter bekend als café “dun dorre” .  
Ook de “Oktoberfeste” staan dit jaar weer op de agenda alleen de precieze datum hiervan moeten 
wij jullie nog schuldig blijven maar die zal ook binnen kort bekend gemaakt gaan worden.             
Dus al met al staan er  voor ons ook weer leuke feesten op de agenda waar we hopelijk wederom 
een groot succes van gaan maken! 

Om deze mooie feesten te mogen organiseren hebben we natuurlijk sponsors nodig.                   
Want zonder hun hulp kunnen wij geen feestjes organiseren. Daarom willen wij via deze weg al 
onze sponsors van dit jaar bedanken! Natuurlijk café Concordia en café Stroop in het bijzonder.        
Want zonder hun zou het  in ons mooi dorpje heel erg lastig worden om wat leuks te organiseren! 

We hebben al verschillende raadsleden gehad binnen onze groep gehad, we hebben onze eigen 
Nar Kluit als voorzitter. Nu hebben we ook nog onze nieuwe prins binnen onze groep.                 
Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op,wij willen Ruben héééééééél erg veel succes                            
toe wensen   in zijn eerste periode als prins van ons mooi klein dorpje! 

Wij wensen iedereen een hele goede carnaval toe,                                                                                       
je zult ons vast nog wel tegen komen. 
 
Sven namens Leutgroep de Toekomst  
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Inschrijfformulier
voor de optocht
in Smoorfrêterslaand, vertrek  14.00 uur
Naam inschijver ;
Adres ;
Telefoonnummer ;
Leeftijd inschrijver ;

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 DINSDAG 2 februari 2016

Bij André Broos,  Pastoor van Breugelstraat 58  Bosschenhoofd

Telefoon  0165-322338



 

Stukje van het Midzomerfeestcomité

www.smoorfreters.nl

Oe lap tet tum?  
 

Met vrijwilligers! 
 

Hoe verrassend is het als een motto zo op de eigen organisatie van het carnaval kan slaan.  
Oe lapt et tum om zo snel een nieuwe prins te vinden voor Smoorfrêtersland. 
Dat vinden wij als comité van de Bosschenhoofdse Midzomerfeesten knap gedaan.  
Wij wensen prins Ruben veel succes en plezier tijdens zijn nieuwe taken.  
Uiteraard geldt deze wens ook voor de andere carnavalsvierders. 
 

Ook wij als comité staan ieder jaar voor de taak om een mooi dorpsfeest te organiseren.  
In augustus 2015 hebben we alweer de 26e editie beleefd van dit mooie festijn.  
Na afloop vragen wij ons met trots af: oe hebbe wij um da gelapt.  
En wij concluderen dan dat wij naast onze eigen enthousiaste comitéleden altijd een beroep 
kunnen doen op vrijwilligers die ons een handje helpen  

Voor augustus 2016 zijn we ook weer op zoek naar extra handjes: 

• Opbouw van de tent en aankleding van het feestterrein 
Deze werkzaamheden gebeuren vanaf medio augustus op de zaterdagen, alsmede in 
de laatste week (overdag of alleen ’s avonds) voorafgaand aan het feest. In deze 
week leggen we de vloer, bakenen we het terrein af, wordt de feesttent opgezet en 
aangekleed.  

• Hulp tijdens het weekend 
Hierbij valt te denken aan het helpen achter de bar, het aan/afvoeren van drank, 
garderobebeheerder, opbouw- en opruimen van de braderie, maken van foto’s van 
ons evenement 
 

• Opruimen van het terrein na de midzomerfeesten 
Het gehele terrein (tent, de aankleding, vloer etc.) wordt gedurende de maandag na 
het feestweekend opgeruimd.  
 

Mocht je bereid zijn ons te helpen, stuur dan een mailtje naar 
secretariaat@midzomerfeesten.com.  
Vermeld hier naast je naam en mobiele telefoonnummer ook op welk vlak en op welke 
dag(en) je ons wilt helpen. Wij nemen dan uiteraard snel contact met je op.  
 

Wij hopen dat er een goede respons komt op onze oproep, zodat wij de Midzomerfeesten 
binnen ons dorp levend kunnen houden, en na afloop kunnen zeggen:  
DA HEBBE WE SAOME WIR GOE GELAPT! 
 

Omdat het dorpsplein tijdens onze volgende editie verder ontwikkeld zal worden, zijn wij 
genoodzaakt om naar een andere locatie te gaan.  
Gelukkig hebben wij op vliegveld Seppe (Breda International Airport) de mogelijkheid 
gekregen om daar ons feestterrein te gaan creëren.  
Wij zijn ervan overtuigd dat wij op deze plek de gezellige ambiance van ons feest kunnen 
behouden en tevens het niveau kunnen verhogen. 
 

Iedereen een mooie carnavalstijd toegewenst en graag daarna tot ziens op de 27e editie van 
de Bosschenhoofdse Midzomerfeesten.  



 

 

 

stukske van  b.c. Foepenhol
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Wij wènsen gùllie allemaol
n’n fijne karnaoval

www.dielboeretweewielers.nl
info@dielboeretweewielers.nl

Diel

 

Electrotechnisch Instalatie Buro
Jos van Dijk b.v.

Nog even en dan gaat het weer gebeuren, de grote optocht van Bosschenhoofd.  
Natuurlijk zijn wij alweer een tijdje bezig met het bouwen van een carnavalswagen.  
Het Foepenhol hoopt weer op een mooie optocht, door de straten van Bosschenhoofd.  
Hoe wij het gaan lappe, om weer in de prijzen te rijden?   
Da zullen we moeten afwachten, waar de concurrentie mee kom.  
 

Tot de optocht.  

Nou ut val nie mee om op gang te komme.                        
We emme ut stik druk.                                                            
Un poar kleine jong derbij die veul tijt vraoge.     
Vrouwe die ne nandere keuken wille emme.                   
Un huis da mot gevarfd worre.
Noem ut mar op.  Eigeluk gin tijt om ne waoge te 
bouwe.   
Mar de Gaopers geve ut so mar nie op.
We bouwe di  jaor nie groot mar we doen wel meej.   
Da zen we aan onze staand verpliecht.
Let op.      
We lappeuttumwel.
Tot happy zaoterdag bei 
de optocht.

Alaaf van de Gaopers

stukske van  b.c. de Gaopers

              Uw specialist in 
Douchewanden, glazen meubels, 
tafelbladen en gezandstraald glas 
           Uit eigen productie, 
        keuken achterwanden. 
 

Tevens het adres voor al uw enkel  
en dubbel glas. 
 

        www.spieringsglas.nl 
   Broekhovenseweg 130K Tilburg 
                013-5440904 
     ma t/m vr 8.00 – 17.00 uur 
             za 9.00 – 13.00 uur 
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Beste Smoorfrêters,

dunne carneval gaot weer beginne,
dus kunde vur ut 17e jaor bij de Dorre binne wippe....

we maoke dan veul plezier,
meej fris, wijn en heul veul bierrrrrrrrrrr.......

we hebbe in al die jaore veul opgebouwd....
zie ut progamma... tis veur jong en oud...

graog zien we jullie bij oos binne,
laot dunne carnaval mar beginne......

Alaaf van  D‛n dorre en  Betsie 

Snackbar  Pico, 
 

Ook met carnaval kunt u terecht bij Yang, 
Voor al uw verse friet, snacks, ijs, diverse broodjes etc. 
Het kan vanuit een zakje of vanaf een bord 
Ook kunt u bij ons terecht voor een  gezellig drankje. 
 

Pastoor van Breugelstraat 80, 4744 AE, Bosschenhoofd 



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 STUKSKE VAN DE LAOGVLIEGERS
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Beste Smoorfréters, Smorfréterinne en Smoorfréterkus, 

Hiero weer un stukske van de Laogvliegers. 

Di jaor ,em ik, Kiske  de spuiter, de jeer om un stukske te schrijve vor de carnevalskraant. Ut afgelope jaor 
waar vor mijn un bewoge jaor,  waor van alles te beleve viel. Carneval 2015 waar wir un leutige carneval en 
un jile mooie noptocht vor zoon klein durpke. Iederjeen nogmaols bedankt naomes de Laogvliegers, want 
alles waar wir jil goed geregeld.                                                                                                                                          
Jammer da oze priens Eric-Jan durmee stopt, want we aare gére gad dat ie nog un paor jaorkus 
durachteraon aar geplakt, mar tis nie aanders. Eric-Jan, nogmaols bedankt vor de leutige jaoren dage priens 
waar gewiest. Mar we emme un goeie nopvolger. Ruben Boenders is de nuwe priens in Bossenoot. Op de 
voetbal noemezum Boendi, mar mee carneval zal ut Priens Ruben de jiste zijn.                                                 
Wij wése Ruben veul succes toe as Priens carnaval Ruben de jiste.                                                                            
Wie ken ze nie. De watjes, Wim, Ad en Toon. Wok deze batraoven ebbe gezeet, we stoppe dur mee.          
Ze ebbe jaore mooie fotoos gemaokt van de carneval. Manne, wok jullie bedaankt vor de mooie foptoos die 
jullie ebbe gemaokt.  De nene nog mooier dan de naandere. Wel bléf oze Nad  debouwclups nog 
fotogravere, dus die zulle we nog wel tege komme. De fotoos van de carneval  zulle worre geschote dur un 
nuwe fotograof. Toontje Flits nome ze um al. A da mar goed gao komme.                                                               
Ut nuwe motto ,,OELAP TET TUM ,, ist ter wir jintje om over nao te denke. Ut waar wir nie makuluk om iets 
te vurzinne, mar tis wir gelukt. In oktobur ebbe we de ,,groote koppe,, bij mekaor gestoke om te kijke wa 
we wir is zoue gaon bouwe. En die koppe  zijn gróóót, sjongejonge. En wat ur dan uitkomt, van alles mar 
ginnen waogen. Mar oze Fred, de vormer, die aar ut al lang klaor ligge, zoas aandere jaoren.                         
Tis altij spannend om te kijke of de waoge uit de schuur gerééje kan worre. Ut gaot altijd mar netnet.             
John de Wilde en Fred en dun Jimmy gienge gaauw aon de slag zodater snel geplakt kon worre.  Aljeen oze 
Frank die plak nie zo gére, da zéé Fred,mar die kan wir jil veul aandere dienge. Jimmy den Draaier die zorgt 
dater wa meer bewegieng op dun waoge te zien is en da lukt um nog jil goed wok. En van John de Wilde éé 
tie nog un snelcursus lasse gad, zoadt tie wok alles aon elkaor kan braaije. Dan ebbe we wok nog Nico de 
Vormer die ut nog altij druk eet mee werke en Devo, mar da gif niks, want atie dur mot zijn dan is tiedur.   
En plakke doetie wok nie gére. Wok Willy de Plakker, wok letterluk, want nao ut bouwe lustie gére zun 
pilske. Wok die eb ut altij druk bij Devo, en nij is gepromuveert as veurzitter. Ij heb wok zun taande laote 
trekke en un nuwe taande laote zette. Mar ij eej wel jil veul moeite om borrelnotjes téte zonder zun 
taande. Da gao nog nie zo goed, mar we zulle de notjes wel inwééke. Da frét wa makkeluker. Dan ebbe we 
oze Richard dun Inpapper, die wok alles in de groondverf kan zette, en die papt altij ut papier in.                      
Wemme wok wa vrouwe die komme plakke as ut nie te koud is dan. Wok un nuw lid, en das Corneke 
Jaspers, en die ken ok al goed plakke. Da zit um in zun bloed, want ij heb ta geleert van zullie Conny, en die 
plakt wok mee. Wok Corneke lust gére un pilske en da kom goed uit, want aanders worder nie bij, bij de 
Laogvliegers. En dan Sebastian Broos nie vergete , want das wok un vurmer. Die vurmt overal. Bij clups 
binne en buite Bossenoot. Ij wit iets uit un blok pur of tempex te snije, da wulde nie wete. Ut liefste zou tie 
mee De Zaandkleppers un waoge bouwe mar ja, die ebben nog steeds gin plek.                                                    
Nou vergit ik mekaant de kienderoptocht. Die waar vorig jaor jil mooi, dus ik oop dat ter vant jaor wir veul 
kiendere mee doen mee de kienderoptocht.                                                                                                            
Den kunnen we zégge dawe un jille mooie en groote noptocht zulle neme.                                                             
Nou da waar ut wir van mijn kaant, en dan rest ur van mijn nog jin dieng en das ut volgende.                             
Wij de Laogvliegers wese iederjeen un leutige carneval toe, en de bouwers, jil veul succes. 

Mee veul bouwgroette,  Kiske de Spuiter. 
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Tijdstip: 22.00 uur
Dresscode: Petticoats-vetkuif
Entree: €5,- p.p.
Legitimatie verplicht

cThe Moondogs
     
      Rock & Roll jaren ’50 - ‘60

SC De Smoorfrêters en Café Stroop presenteren;

Zaterdag 23 januari 2016

De WATFOTOGRAFEN gaan terug naar de basis. 
 

Ongeveer 7 en half jaar geleden zijn we begonnen met ons clubke. 
In het begin van ons bestaan kwamen we iedere week naar ons stam café Stroop na van loop van tijd 
kwamen steeds meer mensen van verengingen ons vragen voor foto’s te maken van hun activiteit, 
bijvoorbeeld carnaval, ‘t gordijntje, Midzomerfeesten, ect. 
Door de activiteiten van een ander kwamen we niet meer aanOns eigen werk toe. 
Velen dachten dat we helemaal gingen stoppen maar dat is niet het geval. 
Het plan is dat we nu eens voor ons zelf bezig gaan zijn, lekker met ons 3 tal weg om weer mooie 
foto’s aan de wand bij ons café te krijgen. 
 

Om kort te zijn terug naar de basis. 
Wij zijn ons van bewust dat het soms wel moeilijk  
kan gaan worden om de leuke dingen die we voor de  
Bosschenhoofdse gemeenschap gedaan hebben  
los te gaan laten. 

In ieder geval bedanken we die voor ons en  
wij voor hun bezig zijn geweest, veel succes toe gewenst. 
 

De WATFOTOGRAFEN 



           stukske van de DWARSLIGGERS
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Lokaal Halderberge wenst 
alle Smoorfrêters veul leut 

mee carnaval

  

Jeanny Jongeneelen, St. Gerardushof 27, 

4744bc Bosschenhoofd  0165- 313016 

Opvang voor kinderen van 3maanden-12 jaar 

jeannyjongeneelen@gmail.com 

 
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

Gastouder; 



VROUWEN VAN DE RAAD

www.smoorfreters.nl

.

 

              Café De Dorre presenteert    

Zondag 7 februari 2016 

“Tienermiddag voor de jeugd” 
Een geweldige feestmiddag voor onze jeugd van 10 t/m 15 jaar. 

Muziek zal worden verzorgd door diverse lokale jeugd dj’s. 

Gratis toegang en aangepaste consumptie prijzen. 

Karaoke set aanwezig.  

Aanvang 14.00 uur tot 17.00uur. 

Onze Prins Ruben met zijn raad  

zullen hierbij aanwezig zijn. 

Beste Smoorfrêters, 

Mijn naam is Ovie Grimminck, voor velen van jullie wel bekend ☺ ☺, maar voor degene die mij nog 
niet kennen: ik ben geboren in Bosschenhoofd aan de Pastoor van Breugelstraat 25, ben 40 jaar oud 
en woon op dit moment in Roosendaal. Na een tijdje alleen te zijn geweest, ben ik niet alleen een 
leuke man (het grootste raadslid Gylion Elgin) tegen het lijf gelopen, maar heb ik er ook nog 3 
kinderen bij cadeau gekregen (Kevin, Keano en Ricardo).                                                                                  
Aangezien feesten, gezelligheid en liefde voor muziek mij door mijn ouders met de paplepel is 
ingegoten en Gylion gelukkig ook een groot feestnummer is, kan aankomende carnaval voor mij al 
niet meer stuk. Het motto voor dit jaar is: Oe lap tet um.  Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hier 
allemaal voor moois op verzinnen voor in de optocht.                                                                                  
Ook hebben we dit jaar natuurlijk tijdens ons 11e van de 11e bal “Boer zoekt Prins” onze nieuwe Prins 
gevonden!  Prins Ruben d’n 1e, heel veel succes en plezier!                                                                              
Ik wens jullie namens alle vrouwen van de raad heel veel plezier en zie jullie graag verschijnen bij 
onze carnavals activiteiten! 

Groetjes Ovie 
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stukske van all in one

                           

Na jaren van afwezigheid organiseren we weer een 
 

CARNAVALSMIS  in de Heilig Hart van Jezuskerk 
 

Zondag 7 februari, van 09.30 uur en tot 10.30 uur. 
 

In samenwerking met pastoor M. Prasing en met 
muzikale ondersteuning van Tofkapellûke uit Hoeven. 
 

Na afloop koffie met een broodje bij D´n Dorre,  
de opbrengst hiervan komt in zijn geheel ten goede aan 
het Bosschenhoofdse kindercarnaval. 

Beste Smoorfrêterkes, 
 

Wok aan de medewerkers van allinone is er gevroagd een stukste te schrijve vur ut bossenootse 
carnavalskraantje. We kunnen wir terug kijke op een geslaogd jaor! Er zen verschillende activiteiten
georganiseerd vur de jeugd van Bossenoot. Op woensdagmiddag vur de kleintjes en op vrijdagavond 
vur de grotere kienderen van ons durpke.  
Er werd onder andere geknutseld, gezaolvoetbald en film gekeken.  
Hoogte punten van dit jaor waren de buitenspeuldag en natuurlijk de Halloween tocht.  
De jirste activiteit  van ut kommende jaor zal zen op begin Februari , we gaon deze middag carnaval 
vieren meej de kienderen en hopen op een bezoek van Prins Ruben en zijn gevolg.   
Wij hopen daarom jullie gaauw te zien en jin van onze middagen of avonden.  
Ge kunt un kijkske nemen op onze website www.allinone.punt.nl of bekijk onze facebook pagina. 
Wij wensen alle carnavals vierders uit ons durp jeel veul plezier, 
 

Namens alle vrijwilligers van All in one 
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WE GAON UT NIE MJIR LAPPE !!!!!!!! 

Oonze Smoortoeters zen na mjir dan 40 jaor uitgespeuld as Boerunkapelleke ! 
Wei gaon ut um nie mjir lappe en motte meej pein in oons haart afscheid vaan jullie gaon nemu ! 
Dun ouwe lapkes vaan dun Smoortoeters zen vurslete en dur zen helaos ginne neuwe jongu lapkes 
mjir om oonze Smoortoetersdekun op te lappun ! 
Vurreg jaor waor ut al jil moeiluk vor oons maor                                                                                                 
dees jaor gaon ut ech nie mir lukke. 
Wei wullen jullie errug bedaanke vur alle steun in                                                                                              
dun afgelope jaoren da wei Smoorfrêterslaand meej                                                                                         
veul plezier muzikaol hemme ondursteunt. 
Wei wense Priens Ruben dun Jiste jeel veul suukses in                                                                                      
zun jiste leutjaor saomen meej dun nar, pliessie en                                                                                            
dun raod meej gevolg. 
Bedaankt en veul plezier !!!!!!!! 
 

De Smoortoeters. 

Edde gullie zullie wok gezien meej dun optogt ???



PLUS Manniën Rucphen
Elke zondag geopend van 10 tot 16 uur

7

Nog enkele mededelingen over de optocht:
VERTREK OM 14.00 UUR
Optochtcommissarissen;
Peter Pertijs – Hans Hagens - André 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  6 Februari kan zich opgeven bij
André Broos, Pastoor van Breugelstraat 58, Bosschenhoofd, tel. 0165-322338 
Inleveren vóór dinsdag 2 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 financiële 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.

 WAGGE MOT WEETE

PLUS Manniën Rucphen
Elke zondag geopend van 10 tot 16 uur7




