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Beste Smoorfrêters, 
 

Afgelopen jaar hebben we het met zijn allen flink gelapt. Een extra motivatie om dit jaar weer mee te 
doen. Het was een hele eer om voor de eerste keer Prins Carnaval van ons mooi Smoorfrêtersland te 
zijn. Het Prinsschap was nieuw en anders dan mijn geweldige tijd als raadslid, maar dankzij de hulp 
en tips is het een zeer geslaagd carnavalsseizoen geworden. Mijn dank daarvoor is groot.  
Ik ga met veel plezier en vertrouwen nu mijn 2e jaar als Prins in. 
 

Helaas hebben we afgelopen jaar ook weer afscheid moeten nemen van een aantal personen.  
Toon Thellier, Pedro de Kok en Twan Heeren als Raadslid.  
Onze Grootste Boer en tevens voorzitter van de Carnaval Peter Pertijs.  
Ook hebben onze WAT-fotografen aangegeven niet meer altijd aanwezig kunnen zijn. Bedankt voor 
de leuke jaren die we met jullie hebben gehad en hopen jullie zeker weer terug te zien.  
 

Diverse functies hebben we gelukkig weer kunnen vervullen. Hans Hagens gaat de rol van Grootste 
Boer en voorzitter van de Carnaval bekleden. Nar Kluit zal daarom een dubbelfunctie bekleden en 
ook de rol van secretaris op zich nemen. Toon Thellier zal in de rol kruipen als ‘Toontje Flits’.  
Ook hebben we dit jaar een nieuw Raadslid kunnen verwelkomen bij het 11/11 bal. Namelijk mijn 
goede vriend Sven Broos (ten tijde van het schrijven van dit stukje moest ik ook alweer denken hoe 
zijn voornaam was, aangezien ik en vele met mij hem al jaren anders noemen). 
 Ik wens iedereen veel succes en ben ervan overtuigd dat we veel plezier aan jullie gaan beleven. 
 

DOE DU WIR MEE, een fantastisch motto voor het aankomende jaar.  
Ik hoop dat er weer veel mensen mee gaan doen aan onze  
grote optocht en dat we jullie gaan zien bij onze carnavalsfeesten,  
zowel jong als oud. We zijn het seizoen goed afgetrapt met het 11/11 bal.  
Het was goed om te zien dat daar naast onze vaste garde ook weer erg veel  
jeugd aanwezig was. Dit zijn goede vooruitzichten voor het aankomende  
jaar. Helaas moeten we het dit seizoen ook weer doen zonder de  
Smoortoeters. Ik hoop dat jullie ook snel weer mee kunnen doen, want  
jullie zijn een geweldige aanvulling voor de Carnaval. Afgelopen jaar heeft  
’t Tofkapelluke uit Peejenland dit verlies opgevangen,  
waar wij ze ook heel dankbaar voor zijn. 
 

Voor iedereen alvast een hele fijne Carnaval toegewenst! 
 

  Alaaaaaaf, 
 

    Prins Ruben d’n 1e 



 

 

J. Valentijn Bestratingen

Jack Valentijn
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Sleuteloverdracht 
Op vrijdagavond 24 februari  vindt de gezamenlijke sleuteloverdracht plaats in het gemeentehuis van 
Halderberge. Tijdens de sleuteloverdracht geeft de burgemeester de sleutels aan de vijf prinsen 
binnen Halderberge. 
Deze sleuteloverdracht is bedoeld voor de vijf prinsen met hun gevolgen. Om deze sleuteloverdracht 
ordentelijk en verantwoord te laten verlopen qua veiligheidseisen is er in overleg met de 5 
carnavalsstichtingen en de gemeente Halderberge een limiet gesteld aan het aantal genodigden. 
Iedere carnavalsstichting afzonderlijk nodigt hun gevolg uit voor deze sleuteloverdracht en voorziet 
de genodigden van een uitnodigingskaart. Deze uitnodigingskaart geeft toegang tot de 
sleuteloverdracht. Zonder toegangskaart kan men dus niet bij de sleuteloverdracht aanwezig zijn. 

Beste “Meekrapstekers, Puitenollers,  Peejen en Peejinnen, Smoorfreters en Vastelaovedzotte”,  
 

Ik ben geboren en getogen boven de grote rivieren. Ook daar wordt carnaval gevierd maar op andere 
manier dan in het zuiden van Nederland en dus in Halderberge. Carnaval is in het zuiden van 
Nederland een ingewortelde en eeuwenoude traditie, een traditie om in ere te houden. Ik kijk er dan 
ook naar uit om dit mooie feest, deze mooie traditie samen met u te gaan beleven.  
 

Dankzij de samenvoeging van onze vijf kernen hebben we er ook een traditie bij  
gekregen in de vorm van de gezamenlijke sleuteloverdracht.  Ik heb mij laten  
vertellen dat deze sleuteloverdracht  een mooi voorbeeld is van “eenheid in  
verscheidenheid”. Als burgemeester heb ik slechts een kleine rol, ik mag de  
sleutel van de gemeente overdragen aan de prinsen en deze na afloop van  
carnaval weer in ontvangst nemen. Vier dagen lang zijn het dan de prinsen die  
de scepter zwaaien in Halderberge. Ik mag als burgemeester het carnavalsfeest  
dan vooral meebeleven.  
Grote maatschappelijke betrokkenheid 
Wat mij opvalt als nieuwe burgemeester is dat inwoners van Halderberge een  
grote maatschappelijke betrokkenheid hebben. En dat in Halderberge  
vrijwilligers een belangrijke plaats innemen. Dat zie je ook bij carnaval: het  
hele evenement wordt door vrijwilligers georganiseerd. Ik heb bewondering  
voor de professionele aanpak en grote inzet van deze mensen.  
Saamhorigheid en feestvreugde 
Carnaval kenmerkt zich door spontaniteit, saamhorigheid en feestvreugde. Laat deze drie elementen  
jullie drijfveer zijn.  En laten we dit niet alleen tijdens de carnavalsdagen maar ook daarna voor ogen 
houden.  
Ik wens u allen een  plezierige en bovenal een onbezorgde carnaval  toe en veel plezier met het lezen 
van deze carnavalskrant. En ik hoop u te ontmoeten tijdens dit mooie feest.  
 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
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Wo o r d je va n  J u l l i e N A R  K L U I T !  

 
Beste Carnavalsvrienden uit ons mooie Smooréterslaand. 
Er is mij alweer voor de 14e keer gevraagd om een stukske te schrijven                                                            
voor in onze smoorfréterskraant. Moet wel aangeven dat deze pen na                                                            
14 jaar toch wel bijna leeg begint te raken. Hierbij wil ik daarom ook al                                                          
aangeven dat ik me laatste 2 jaar in ga als Nar Kluit van Smoorfréterslaand.  

In het carnavalsjaar 2018 bestaan we als stichting carnaval 50 jaar en dan                                                      
vind ik het na 15 jaar als NAR een mooie gelegenheid om het stokje over                                                        
te dragen aan een nieuwe nar. Mocht iemand interesse hebben om NAR te                                                   
worden dan kunnen die zich bij mij aanmelden. Ik ga niet helemaal                                                                
stoppen bij de carnaval, maar vanaf dit jaar zal ik ook een functie in het                                                    
bestuur gaan vervullen, namelijk als secretaris. 
 
Vooruitkijkend naar het komende carnaval wil ik toch even terugblikken op het afgelopen jaar. Het         
motto van Carnaval 2016 was ‘’Oelaptettum’’. We konden na afloop van deze carnaval vermelden          
dat het een goed motto was, onze nieuwe Prins Ruben d’n 1e die heeft het toch bij alle bals etc.               
weer goed aan mekaren gelapt en het uitstekend gedaan. Helaas hebben we ook van een aantal             
raadsleden afscheid genomen;  Twan Heeren, Pedro de Kok en Toon Thellier.  
Ik wil deze gestopte raadsleden enorm bedanken voor al hun inzet die ze geleverd hebben voor onze 
carnaval. Laatst genoemde zal als Toon Flits verder gaan en onze hof fotograaf zijn tijdens carnaval. 
Ook hebben we aan het einde van carnaval afscheid genomen van onze voorzitter Peter Pertijs.              
Peter nogmaals bedankt voor je goede inzet voor onze stichting carnaval. 
 
Dit carnavalsjaar hebben we een nieuwe motto ‘’Doedu Wir Mee’’ ook een toepasselijk motto voor 
Smoorfréterslaand dit omdat we van een aantal raadsleden afscheid hebben genomen zaten we             
op 5 raadsleden. 

Op de 11/11 viering hebben we gelukkig ons 6e  raadslid                                                                             
gepresenteerd;  Sven Broos. Bij deze wens ik Sven heel veel                                                                               
leut en succes toe. Verder wil ik gelijk een oproep                                                                                               
doen dat we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe raadsleden.                                                                            
Ook zal er dit jaar weer een kinderoptocht zijn op                                                                                                 
vrijdag 24 Februari. Dus op school doen ze ook wir mee,                                                                                     
na een mis communicatie vorig jaar hadden we helaas geen                                                                               
school optocht. Verder zal ik wederom weer met veel zin en                                                                              
energie mijn 1 na laatste jaar in gaan. Verder hoop ik vele                                                                                  
van jullie weer te zien op alle carnavalsbals zodat we er weer                                                                            
een gezellige carnavalsfeest van kunnen gaan maken. Ook                                                                                  
wil ik wederom de bouwclubs, loopgroepen en kindergroepen                                                                          
weer veel succes toewensen met de optocht.  
 
En allemaal alvast bedankt voor jullie bijdrage aan                                                                                                
het carnaval in Bossenoot! 
 
Dus carnavalsvrienden DOEDU WIR MEE dit jaar????? 
 
ALAAAAAAAAAAAF!!!        

Met vriendelijke carnavals groeten, 
 
NAR 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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pliessie kiske
Beste Smoorfreters en Smoorfreterinnekes, 

Als ik dit stukje voor de carnavalskrant schrijf, of beter gezegd: typ, is de goedheiligman met zijn 
Pieten alweer richting Spanje en bij veel huishoudens staat de kerstboom alweer in de kamer en gaan 
we alvast het vuurwerk uitzoeken voor Oud en Nieuw. 
 
Bij de Stichting carnaval zitten we ook niet stil en hebben we ook niet stil gezeten. 
Zoals jullie mogelijk nog weten, hebben een aantal mensen, na goed overleg overigens, hun functie 
bij de stichting neergelegd. 
Zo stopte Peter Pertijs als voorzitter en Toon Thellier als raadslid. Verder gaven de WAT fotograven 
aan helaas geen tijd meer vrij te kunnen maken tijdens de drukke carnavalsdagen en iets later gaf 
ook Pedro de Kok aan te stoppen als raadslid zodat we na de zomervakantie direct konden gaan 
puzzelen (Tis ne puzzel, 2015). 
 
Uiteindelijk hebben we het toch allemaal weer voor elkaar gekregen (Oe laptettum, 2016). 
 
We hebben een nieuwe voorzitter Hans Hagens. We hebben een nieuwe secretaris: Michael 
Koevoets (nar Kluit) en we hebben een nieuwe hoffotograaf Toontje Flits (Toon Thellier).  
 
Tevens werd tijdens de 11-11- viering een nieuw raadslid gepresenteerd:  Sven Broos 
 
Ik wil dan ook bij deze de afgetreden leden heel hartelijk danken voor hun bijdrage voor de carnaval 
in Bosschenhoofd. 
Tevens wil ik de nieuwe leden heel veel succes  wensen in hun nieuwe functie. 
 
Vooruitkijkend naar de carnaval 2017 kan ik alvast verklappen  
dat er wat dingen gaan veranderen.  
De kinderoptocht op vrijdagmiddag komt weer terug en het 
 tienerbal van zondagmiddag wordt verplaats naar vrijdagavond  
(1 week vóór carnaval)!!  
Ook gaan we enkele carnavalsbals draaien met jonge DJ’s. 
Misschien zijn er nog wel wat (kleine) wijzigingen maar die  
worden tzt wel bekend gemaakt. 
 
Wil ik graag afsluiten met het motto voor dit jaar;  
DOE DU WIR MEE ?? 
 
Ik hoop dat het tijdens de kinderbals/tienerbal en kinderoptochten  
lekker druk wordt en dat ook natuurlijk ’s avonds voor de grote  
mensen de cafés  ook lekker volgepropt zitten zodat we na  
carnaval kunnen zeggen :  
 
wemme allemaol wir meegedaon !!! 
 
  
Allemaal graag tot ziens bij een van de bals. 
  
Groeten jullie Pliessie Kiske 



adverteren in onze 
karnavalskrant
volgend jaar

Attent Bouman   O.L. Vrouwestraat 108  4735 AE ZEGGE

www.attentzegge.nl

BoumanBouman
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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

voor verse friet

   mail naar;



Stukske van de raad van elf (zes!)
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Ook wij als raad hebben weer de eer om een mooi stukje te mogen schrijven.  
Voor mij is het de eerste keer, want ik ben de nieuwe benjamin van de groep.  
Ik ben Sven Broos, geboren en getogen in Peejenland maar intussen een  
echte Smoorfrêter geworden. Op mijn 8e mocht ik met ons pa en ma mee  
naar Bosschenhoofd, een van de beste keuzes die ze ooit gemaakt hebben.  
Sinds mijn veertiende ben ik fanatiek carnavaller geworden en was  
ik iedere carnaval al in onze cafétjes te vinden.  
Nu ik deel uit mag maken van onze raad zit heel huize Broos bij  
de stichting Carnaval.  
Na een paar keer aangegeven te hebben er wel oren na te hebben om bij de raad te willen maar de 
knoop nooit definitief door te hebben kunnen hakken was dat dit jaar wel het geval.  
Nadat mijn goede vriend Ruben vorig jaar prins was geworden van ons mooie Smoorfrêtersland en 
hij het nog een keer aan mij had gevraagd was de keuze snel gemaakt. 
Op ons elluf van de ellufde bal ( Novemberfeeste ) ben ik gepresenteerd.  
Om uiteindelijk dat mooie hesje en die steek te mogen bemachtigen moest ik nog wel wat dan doen, 
want bij de raad kom je niet zomaar. In een kleine competitie werd ik geacht te laten zien dat ik het 
wel echt wilde, zo moest ik eerst twee braadworsten opeten en een bierpul leeg drinken, dit was mij 
wel toevertrouwd al zeg ik het zelf!  
Daarna ons Smoorfrêterslied zingen en de steek en het hesje waren van mij.  
Gelukkig was ik hier als eerste mee gedraaid en mocht ik het hesje en de steek in ontvangst nemen.  
Maar genoeg over mij, helaas hebben we weer afscheid moeten nemen van een paar raadsleden 
vandaar de titel. Zo hebben we helaas afscheid genomen van Pedro, Twan en Toon.  
Van Toontje hebben we maar voor de helft afscheid genomen want hij zal vanaf dit jaar heel de 
carnaval voor ons en jullie vast gaan leggen met zijn camera alias Toontje Flits. 
Resultaat is dat we nu na mijn toetreden nog maar met zes raadsleden zijn  en dat is de laatste jaren 
wel eens anders geweest. Zo kan ik mij nog herinneren dat we een aantal jaar geleden nog een 
complete raad hadden.   
In de loop der jaren zijn een paar raadsleden  
wat hogerop gegaan  als prins en pliesie,  
verder zijn er  enkele gestopt en is er bijna  
geen nieuwe aanwas voor  terug gekomen.  
Ik heb er zelf ook een paar jaar over gedaan  
om toe te geven dat ik er stiekem heel erg  
graag bij wilde. Daarom hoop ik niet dat dit  
bij één van jullie ook het geval is, maak van die  
paar jaar, weken of dagen! Want wat ik toe nu  
heb mee mogen maken bij de raad is heel  
bijzonder. Ik ben ontzettend goed opgenomen  
in de groep en het is net of ik er al jaren bij hoor.  
Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen  
overtuigen om je aan te melden! 
Aanmelden kan bij onze prins, nar, pliessie of  
raads- en/of bestuursleden. 
Hopelijk loop je dan volgend jaar  
achter een van ons in de polonaise.  
 
De groeten, Sven 
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Hoeven, 0165 -502211

info@mdmakelaars.nl

    Kindermiddag

 Zondag 19 februari 2017

      14.00 uur tot 17.00 uur

 Jullie komen toch ook ??      
         Gratis entree  Organisatie 

samen met

www.MDmakelaars.nl
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Beste Smoorfrêters en smoorfrêterinnen, 

Ik wil mij even voorstellen aan degene die mij misschien nog niet kennen binnen,                                 
de Bosschenhoofdse gemeenschap.                                                                                                                       
Mijn naam is Hans Hagens en ik ben inmiddels 41 jaar getrouwd met mijn vrouw Marleen.                 
Samen hebben wij  1 dochter , 2 zoons en inmiddels 4 kleinkinderen waar wij bijzonder trots op zijn.   
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Rijkswaterstaat als Engineer /projectleider,                           
in de detachering namens een bekend ICT Telecom bedrijf.                                                                             
Vorig jaar oktober in 2016 tijdens de openingsvergadering ben ik gekozen tot de nieuwe voorzitter,     
en tevens grootste boer van Smoorfrêtersland.                                                                                                
Ik ben in 1994 bij deze carnavalsvereniging gekomen en heb inmiddels al wat functies verricht,     
zoals 3 jaar als raadslid hierna 8 jaar bij sommige van jullie nog wel bekend als Pliessie Hannes       
den Gendarme en daarna 13 jaar als secretaris van deze geweldige carnavalsvereniging .                      
In deze periode heb wij hoogte punten meegemaakt maar zeker ook dieptepunten.                                 
Diepte punten voor mij waren:                                                                                                                          
Het overlijden van onze oud voorzitter Kees Pertijs,onze oud prins Hans Broos,                                  
maar zeker ook niet te vergeten ons gewaardeerd oud raadslid Bart van den Eijden.                                 
Hoogte punten voor mij zijn geweest:                                                                                                                
Het afscheid cadeau als Pliessie Hannes het springen uit een vliegtuig samen met Ad Jongeneelen.       
Het behalen van de hoofdprijs via de Rabobank waarvan wij onze kleding voor prins Eric-Jan 1,         
het stichting bestuur en de raadskleding van hebben kunnen kopen.                                                             
Langs deze weg wil ik allen alvast bedanken voor hun inzet en hoop dat iedereen weer een steentje 
bijdraagt om er weer een mooie  
carnavals gebeuren van te gaan  
maken in 2017. Momenteel  
hebben wij een bijzonder leuke  
groep en ik hoop dat onze Prins  
Ruben, Pliessie Kiske en Nar Kluit 
 de komende jaren er nog een  
paar leuke raadsleden bij krijgen  
en met succes verder bouwen  
samen met onze bouwclubs  
en ons huidige stichting bestuur.   
 
Voorzitter S.C. de Smoorfrêters   

 Hans Hagens.                                                                                            

ast bedanken voor hun inzet en hoop dat iedereen weer een steentje
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Voor al Uw Bouwkundig tekenwerk en Bouwaanvragen

Het is nu meer dan een jaar geleden dat de WAT fotografen aangaven te zullen stoppen met het
maken van fotoreportages van al onze carnavals activiteiten. Men vond dat bijzonder jammer omdat 
dit een groot gemis zou gaan worden de komende carnavalsfeesten. Jarenlang zijn we met mooie 
foto’s enorm verwent geweest door de drie hoffotografen. En die foto’s kwamen bijzonder van pas 
voor het carnavalskraantje, de Smoorfrêters website en facebook. Dit is dan ook duidelijk te zien aan 
de kwaliteit van carnavalsfoto’s van 2016. Omdat we toen zelf met onze compact cameraatjes en 
telefoontoestelletjes aan de gang moesten zie het verschil overduidelijk. Gezien ik de website 
www.smoorfreters.nl regel en tijdens de carnaval alle activiteiten er bijna live op plaats was het 
gemis aan goede foto’s een niet te onderschatte probleem geworden. Het is dan ook niet zo
verwonderlijk dat dit tijdens de evaluatievergadering van 2016 ter sprake is gekomen.  
Omdat ik toen net de raad van elf had verlaten, en Rietje mijn vrouw er nog fanatiek mee bezig is,  

 mogelijkheid om toch dicht bij de carnaval te blijven
en kwam dus met het voorstel om mijzelf als 
hoffotograaf aan te melden. Iedereen was natuurlijk
superverrast en al snel gingen de meest fantasierijke 
verhalen de ronde. Uiteindelijk vroeg het 
stichtingsbestuur of ik het serieus meende waarbij ik 
aangaf het echt te willen en al snel was met allerlei 
gekkigheid de naam ‘Toontje Flits’ geboren. En geloof 
me, het was voor ons een fikse investering want ik
moest natuurlijk wel alles nieuw kopen. Misschien 
een tip voor jou, MKB of vereniging, als jullie een
opening, feestje, jubileum o.i.d. hebben, ik hou me
aanbevolen voor een kleine vergoeding. Dit om de
investering een beetje terug te verdienen natuurlijk!
Verder is de computer zowat mijn 3e kind en als er 
dus foto’s bewerkt moeten worden of animaties 
gemaakt voor krant of site, is dat voor mij appeltje
eitje. Ondertussen heb ik hier en daar met mijn
toestel al wat kunnen oefenen en ik moet zeggen, het 
gaat mij allemaal redelijk goed af. Ik heb altijd al wel 
wat affiniteit met fotografie gehad en in mijn 
werkzame jaren redelijk veel met camera’s en 
projectoren aan de hand gehad. En . . het grote
voordeel met digitale fotografie is dat je heel veel 
foto’s kan schieten en als nodig de mooiste eruit kan 
selecteren zonder enige bijkomende kosten. Dus 
vanaf dit jaar staan alle carnavalsfeesten weer netjes 
op de site zodat iedere liefhebber lekker mee kan 
blijven genieten. Maar pas op! Want tijdens de
carnaval zal men mij dus overal en nergens met mijn
flitskast onverwachts zien opduiken. Men is dus
gewaarschuwd! 

Toontje wie ????   nou ge wit wel   Toontje Flits
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Wi jk ver en i g i n g  D e Za a n d k l epper s    

Hallo allemaal,  

Ze hebben mij gevraagd voor stukje te schrijven voor de carnavalskraant. 

Ik zal mezelf eerst voorstellen, ik ben Ger Spierings, de nieuwe voorzitter van de Zaandkleppers. 

Ik ben de opvolger van Michaël Koevoets, die wil ik eerst bedanken voor zijn goede inzet.  

We zouden heel graag willen gaan bouwen maar we zijn al zo lang aan het zoeken naar een 
bouwplek. 

Dus kunnen we alweer niet bouwen van het jaar en de medewerking  

van de gemeente is ook ver te zoeken.  

We blijven hopen dat er iemand in Bosschenhoofd ons een bouwplek  

ons kan geven. 

Wij zijn een jonge groep en willen dolgraag bouwen.   

Verder zal ik het maar kort gaan houden.  

We wensen iedereen een goede carnaval toe en tot ziens, 

Ger Spierings  

Kinderoptocht school, vrijdag 24 februari, vertrek 14.00 uur 
Route; opstellen Gerardushof → Wilhelminastraat → Beatrixstraat → Marijkestraat → 
Willem Alexanderstraat → Gerardushof → ontbinding op het dorpsplein.  
Daar wordt de Smoorfrêter onthult. 

het zoeken naar een
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Z at er dag 21 J anuar i 
 

Verbroederingsbal in Oudenbosch 
 

Z at er dag 28 J anuar i  
 

Carnavalskrant huis aan huis verspreid,  
Wij hopen op een kleine donatie 
 

Z at er dag 4 F ebr uar i 
 

Café  Concordia, Tonpraatavond, aanvang 19.30 uur 
 

Z at er dag 11 F ebr uar i 
 

Café  Stroop, rock&roll avond,  m.m.v.  THE HOT DOGS  (BAND) 
Aanvang 21.00 uur , zaal open om 20.30 uur 
Entree: 5 euro p/p 
 

V r ij dag 17 F ebr uar i 
 

All in One,  Tienerbal, aanvang 19.30 uur, duurt tot 22.00 uur 
Toegang; vanaf  groep 7 tot en met 15 jaar 
Muziek;  DJ TEAM  Maximum Volume 
 

Z at er dag 18 F ebr uar i 
 

DEVO,  Carnavalsbal, Devo’s Foute Après Ski Party, aanvang 20.00 uur 
Muziek;  Ronald Konings Drive in Show 
 

Z ondag 19 F ebr uar i  
 

Café  Stroop, kindermiddag, aanvang 14.00 uur, duurt tot 17.00 uur 
Muziek: DJ TEAM  Maximum Volume 
 

W oensdag 22 F ebr uar i  
 

All in One, kindercarnavalsbal, aanvang 14.00 uur, duurt tot 17.00 uur 
Muziek:  All in One 
 

Donder dag 23 F ebr uar i 
 

Café  D’n Dorre 
Vrouwkusbal, Ladies Night Foute Party, aanvang 20.00 uur  
Muziek: Music4you 



VERVOLG PROGRAMMA 
20172017
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V r ij dag 24 F ebr uar i 
 

Kinderoptocht,  aanvang 14.00 uur, route zie elders in krant. 
Aansluitend aan optocht onthulling Smoorfrêter en Schoolbal 
Sleuteluitreiking in gemeentehuis, aanvang 19.00 uur  
Café  D’n Dorre,  aansluitend opwarmingsavond met lekkere snert van Betsie 
 

Z at er dag 25 F ebr uar i 
 

Grote optocht, vertrek 14.00 uur. Opstellen Past. van Breugelstr/Gerardushof  
Café  D’n Dorre, aansluitend prijsuitreiking voor de kinderen en groepen  
Muziek: DJ TEAM  Maximum Volume 
 

Café  Stroop 
Prinsenbal, aanvang 20.30 tot 01.30 uur 
met bekendmaking uitslag optocht van de grote wagens 
Muziek;  Ronald Konings Drive in Show 
 

Z ondag 26 F ebr uar i 
 

Café  D’n Dorre, Carnavalsbal, aanvang 20.30 uur tot 01.30 uur 
Muziek;  Ronald Konings Drive in Show 
 

Maandag 27 F ebr uar i 
 

Café  D’n Dorre, Brabantse Smoorfreters koffietafel, aanvang 10.30 uur  
 

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: DJ TEAM  Maximum Volume 
 
Café  D’n Dorre 
Carnavalsbal, aanvang 20.30 tot 01.30 uur 
met bekendmaking nieuwe Motto 2018 
Muziek;  Ronald Konings Drive in Show 
 

Dinsdag 28  F ebr uar i 
 

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



De
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Kraan

Dinsdag 28 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 & Register 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



 

STUKSKE VAN LEUTGROEP DE TOEKOMST
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Beste smoorfrêters, 
 
Ook wij als Leutgroep hebben weer de eer gekregen om een  
stukje te mogen schrijven voor onze carnavals krant,  echter  
zal dit wel ons laatste stukje worden.  
Wij hebben na ruim 6 jaar besloten om er mee te gaan stoppen.  
 

Waar het idee in februari 2010 tijdens carnaval is ontstaan om leuke feesten te gaan organiseren 
voor jong en oud maar vooral voor de jeugd! Zo gezegd zo gedaan, twee weken later was ons eerste 
feest. Een mooie after carnaval bij café Stroop. Dit was naar onze mening écht een van onze mooiste 
feesten. Hoe we binnen 2 weken z’n mooi feest hebben kunnen realiseren was echt geweldig.  
Vooral omdat iedereen zeer enthousiast reageerde op ons idee  en we vanuit alle hoeken hulp 
kregen om het eerste feest op touw te kunnen zetten.  
 

De vijf jaar die daar op volgde hebben we in totaal nog zo’n 13 mooie feesten mogen organiseren.  
We hebben café Stroop en Concordia verschillende keren omgedoopt in een mooi feestgebruis.  
Zo zijn er verschillende thema’s in de afgelopen jaren voorbij gekomen. Ook hebben we samen met 
stichting Carnaval het wijkenbal een keer mogen organiseren.  
 

Nu naar ruim zes jaar stoppen we ermee. Daarom willen wij  
iedereen die ons de afgelopen jaren heeft geholpen op wat  
voor manier dan ook hartelijk bedanken zonder jullie was  
het ons nooit gelukt om zo veel moois te kunnen doen voor  
ons klein dorpje.  
In  het speciaal willen we Vincent van café Stroop en  
Johan en Betsie van café Concordia bedanken waar we al  
deze jaren te gast mochten zijn! 
 
Sven namens Leutgroep de Toekomst   

MAX
dj team
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Inschrijfformulier voor de optocht 2017
in Smoorfrêterslaand, vertrek  14.00 uur
Naam inschijver/groep/wagen ;
Adres ;
Telefoonnummer ;
Leeftijd inschrijver/groep/wagen ; ( indien van toepassing )

Neemt deel aan;
• jeugdoptocht Vrijdag
• optocht Zaterdag
• lichtjes optocht - 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 uiterlijk MAANDAG 20 februari 2017

Bij André Broos,  Pastoor van Breugelstraat 58  Bosschenhoofd

Telefoon  0165-322338



 

Stukje van het Midzomerfeestcomité
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Doedu wir mee 

Ieder joar als het briefke van Stichting Carnaval de Smoorfrêters in de bus valt om een stukske voor 
de carnavalskraant te schrijven ben ik wir verboast. Is het alwir tijd hiervor? Alwir een joar om? Het 
lekt alsof het pas geschreven is. Tuurlijk doen we wir mee, dus mar snel aan de slag om een stukske 
te schrijven. 

Wa een leutig motto dit joar wir, Doedu wir mee. Nou ik hoop voor de stichting dat er ook in 2017 
wir veul mensen mee goan doen. Het is nog altijd zo, hoe meer zielen hoe meer vreugd.  

Spannend is het altij wel, tenmienste vur ons als comite van de Bosschenhoofdse Midzomerfeesten 
wel. Ge vroagt oe eige toch af of iedereen het weer een leutig programma vindt en of ze wir mee 
doen.  

Het is in ons durpke Bosschenhoofd niet makkelijk om iets droaiende te houwen. We hemme al nie 
veul mensen in ons durp en al die mensen zen ok nog us druk en hemme gin tijd. Gelukkig zen d’r wel 
altij mensen die wel tijd emme of tijd vrij moake om mee te helpen mee iets te organiseren. Zo ok bij 
de Stichting Carnaval en de Midzomerfeesten. Toch zen wij als stichtingen jil afhankelijk van de 
mensen die ons willen helpen mee het regelen van deze leutige activiteiten. En leutig is het zeker! 
Vooral onder mekoare is het leutig mee al die voorbereidingen. Er wordt voak al jil veul gelachen 
voordat het fjeest kan beginnen. Toch is het niet makkelijk om oan mensen te komme die ons willen 
helpen. Wij kunnen altij wel handjes gebruiken dus wat da betreft zouwen we willen zeg doet doar 
ok wir aan mee. Zo kunnen we er vur zorgen dat we nog lang kunnen fjisten in ons durpke. 

Fjeesten kunnen ze dan wir wel hier in ons durp. Dan doen ze wok wir mee. Mee carnaval in de 
polonaise, rond 5 deceber achter Sinterkloas aan, mee Koningsdag lekker de fietskes versieren en 
lekker los in die grote feesttent het leste volle weekend van augustus.  

Mar nu jist op weg naar carnaval. Leutig, dan meude lekker alles uit de kast trekken. Niks is te gek. 
Het jille joar oude oe eigen in, mar dan Alaaf! Lekker los! We hossen en spriengen dan jil wa af. En 
natuurlijk zonne lekkere gouwe parel in oe hand mee wa schuim erop of een lekker wentje vur de 
vrouwkes. Nou ik zou zegge loat mar komme die Carnaval. 

Ik brei er een end oan, want ik kan blijven mauwen. Wij wensen de mensen van Stichting carnaval de 
Smoorfrêters jil veul leutige dagen toe mee de carnaval en da tur mar veul mensen mee goan doen. 

Ik zeg tot carnaval 2017! Alaaf!             Stichting Bosschenhoofdse Midzomerfeesten. 



 

 

www.smoorfreters.nl

Wij wènsen gùllie allemaol
n’n fijne karnaoval

www.dielboeretweewielers.nl
info@dielboeretweewielers.nl

Diel

 

Electrotechnisch Instalatie Buro
Jos van Dijk b.v.

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 

Dit jaar doen we zoals altij wir mee met dn optocht  
in oons smoorfreterslaand. We weten nog nie  
precies wa we goan maken, maar aan de ideeën  
die we krijgen mee een poar pilskes zal t nie liggen... 

Ge zul t op 25 februari allemoal wel goan zien wa er  
dit joar weer uit t bouwkot kom getoverd.  
We zeggen altij moar zo, mee doen  
is belangrijker dan winnen. 

Tot bij dn grote optocht.  

Alaaf houdoe en bedaankt,   
meej groentelijke frieten,  
 

BC de Gaopers 

www.hetbekerpaleis.nl

          
 

 
 

 

BEDANKT   BEDANKT   BEDANKT    
 

Alle verkeersregelaars die zich inzetten met carnaval 
en met name diegene die het ieder jaar weer 
mogelijk maken dat we met onze optocht veilig door 
de Bosschenhoofdse straten kunnen trekken. 
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Beste Smoorfrêters,

dunne carneval gaot weer beginne,
dus kunde vur ut 18e 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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                           Nu goeie daag beste karnevalskraant lezers en lezerinne, 

Ik zaag op de groeps watseb, - eej kwast edde al un stukske geschreve vor in de karnevalskraant-. Ik 
laas ut en ik laas ut nog is, en ik docht ,, ginne aondacht aon schenke,, …   
Mar zo kwaam ik urn ie vanaf. Ben der mar mee begonne dus. 
Begonne bij de zaandkleppers, waor ik best veul geleerd eb mee bouwe mee jute baolen van den 
,neimulder, onder de leiding van  ( wijle) Toon Thijs. Inpappe, en klusjesvent gewiest bij aandere 
bouwclubs wok nog. Da doen ik soms wok nog wel is stiekum. En uiteindeluk ben nik bij de 
Laogvliegers aongelaand. En wa doen ik daor? Inpappe!! Aon plakke em ik ginne zin in. Das nie mijn 
dieng. En schildere wok natuurluk. Ut groondwerk doen Kiske de Spuiter. En die doe wok alles van 
stripkus en lijntjes zette zoat ur in un sprookske uit ziet. Die ken zo bij de neftelieng begienen.  
Dan edde nog John de (minder) Wilde, die ken alles zelf. Wok al kerstbaomen uit spitte mee kluit en 
al, mar ij wit nie wa ze koste. Mar we zegge hier alles vor t goeie doel. Onze Jimmy, de tegneut mee 
stroom en lucht, die ken alles laote bewege. Wok zonder t aon te sluite. Un nechte spesialist.  
Dan zen ur wok nog Nico en Willy dun Plakker. Allebei druk en stik druk, en Willy is dun nuwe bakker 
in Rukfen, die wel mot zorge vor frete neej. Wok Kiske is stik druk mee zunne verhuis.  
Mar volgend jaor wul ik ur wir wel vor gaon, al is ut mar vor de gezellughijd, want de schrobbelêr is al 
aon de daotum.  
Ik wulde wok nog effe stil staon bij ut probleem die is ontstaon dat de mense minder tijd emme om 
onze raod te versterke. Dur ister jintje bij gekomme en das Sven, en das toch wel een goei téke want 
de jeugd eb de toekomst.  
Ok wulle wij van de Laogvliegers Pedro en Twaneke bedanke vor de mooie jaore die ze mee ebbe 
geloope mee de raod van 11(?) want fééste konne ze wel.  

Nog effe ditte. ,,De geschiedunis van oze bouwclub,, 

Fredje, Kiske, Toontje, Marcel en John Heeren, de bouwers van ut jiste nuur. In 2006 ebbe we mee 
un piraoteboat meegeréje. En aongezien we di jaor vor de twaolfde keer mee rije, en de jiste plek 
motte verdedige da in os bestaon jinne keer is gelukt, bij de A waoges, nao veul keer 2des en 3des 
gereje ebbe, wulle we di jaor wir hooge oogen gaon gooien. Of da gaot is jil twijfelagtig omdat ur 
bouwers zijn die veul minder tijd ebbe. Net as bij de raod zeg mar. Mar we roei mee de rieme ( van 
die jiste piraoteboat) die we nemme. Dur is wel jinnen nieuwe bouwer bij gekomme en das Corné 
mee zun vrouwke Conny. Mar daor deeje we al langer beroep op om telpe.  
Coony dee oons mooi maoke vor  
den noptocht. Corne kenne we ok  
as un plakker mar nie mee papier,  
mar aon de bar mee un aandere  
kornuite. Di waar ut wir van  
mijne kaant.  
Iedejeen veul plezier mee de  
aonkommende carneval. 
 
Richard Roovers (alias ex nar kwast) 
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Tijdstip: 21.00 uur
Dresscode: Petticoats-vetkuif
Entree: €5,- p.p.
Legitimatie verplicht

The Hot Dogs
     
      Rock & Roll jaren ’50 - ‘60

SC De Smoorfrêters en Café Stroop presenteren;

Zaterdag 11 februari 2017

Carnavalsontbijt?      Nee,  dit jaar gaan we het anders aanpakken. 

    . Brabantse  Smoorfreters  koffietafel. 
Waar;  cafe Concordia ( dun Dorre )   Wanneer;  maandag  27 februari 2017  Tijd;  10.30 uur. 
Prijs;  € 5.- pp ( kinderen aangepaste prijs ) 
Wat eten we?     Alles van het Brabantse platteland. 
- diverse soorten worst - zult-bloedworst – ham –  
diverse kaassoorten - diverse snijwaren -               
diverse broodsoorten - gekookte ribbetjes - spek 
Diverse soorten  drank;  koffie – thee – melk -  jus d'orange  
Ook aan de  kinderen zal worden gedacht 
Opgeven bij;  Ad Jongeneelen of iemand anders van het bestuur. 06 51887993 
Mogelijk gemaakt door cafe de Dorre, slager Pieterjan van de Riet, fam. Jongeneelen en  



           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
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.

 

All in One presenteert;    

Vrijdagavond   17  Februari 2017 

“Tienerbal voor de jeugd” 
Een geweldig tienerbal voor onze jeugd vanaf  GROEP 7  t/m 15 jaar. 

Muziek zal worden verzorgd door DJ TEAM  Maximum Volume 

Gratis toegang Aanvang 19.30 uur tot 22.00uur. 

Prins Ruben, nar Kluit, pliessie Kiske en de raad van 11  

zullen hierbij aanwezig zijn. 

Beste Smoorfrêters, 
 
Ik ben een van de vrouwen van de raad van elf, namelijk de vrouw van Marcel Heeren. 
Dit wordt mijn laatste jaar als raadsvrouw in Smoorfrêtersland, na bijna 20 jaar raadsvrouw 
te zijn geweest. Dit heb ik gedaan met heel veel leut en plezier  en het waren zeer gezellige  
jaren met een lach en een traan, maar voornamelijk heel veel tranen van het lachen. 
Het is top groep van mensen waar je een goed feestje mee kunt vieren.  
Wij zullen niet helemaal stoppen,  
ik zal best nog wel paar dagen  
komen carnavallen  
in Smoorfrêtersland.  
Ik wens iedereen  
nog vele leuke jaren. 
 
Groetjes, Corina Heeren 
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stukske van all in one

                           

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, ge(zaol)voetbald en film gekeken. 
Hoogte punten van dit jaor waren de buitenspeuldag en natuurlijk de Halloween tocht.  
Tijdens deze tocht liepe er wel 150 kienders meej en dankzij jullie mooi versierde huizen was het een 
groot succes. Het jirste feestje da gevierd gaat worden is natuurlijk Carnaval? Doe de wir mee?  
We gaan dit vieren meej de kienderen van groep 1 t/m 6 op Woensdagmiddag 22 Februari  en voor 
de tieners vanaf groep 7 t/m 15 jaar  op Vrijdag17 Februari .We hopen op een bezoek van                  
Prins Ruben en zijn gevolg. Daarom hopen wij  jullie gaauw te zien op jin van onze middagen of 
avonden. Ge kunt un kijkske nemen op onze activiteiten of bekijk onze facebook pagina. 
Wij wensen alle carnavals vierders uit ons durp jeel veul plezier!     Alaaaafff! 
 
Namens alle vrijwilligers van All in one 
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stukske van  b.c. Foepenhol

 

 

Beste Smoorfrêters, 

Carnaval 2017 staat voor de deur. Al jaren bestaat onze bouwclub. Twee jaar geleden vierden wij 
zelfs ons 25 jarig bestaan. Met het mooie motto "Doeduwirmee" vonden wij het leuk jullie eens mee 
terug in de tijd te nemen met een paar oude foto’s.  

We hebben met ons bouwplek  veel te danken aan d’n  Hans en d’n  Fred.  

 

Ons zelf ontworpen logo wordt hier trots gepresenteerd.  

Elk jaar starten we met een bouwtekening. Afhankelijk van de opkomst, is de praalwagen identiek of 
zijn er veel gelijkenissen☺☺☺☺☺ 

Enkele jaren geleden hebben we in een heuse muziekstudio onze eigen versie van het Bossenoots 
Carnavalslied ingezongen. Dat was supergaaf!! Te beluisteren op YouTube☺ en Ronald Konings zal 
het ook wel weer ten gehore brengen deze carnaval.  

De opbouw start altijd in de Esdoornlaan, waar we door de vrouwen worden voorzien van een lekker 
broodje en koffie. We gaan met zijn allen lunchen en ’s avonds na de optocht is het al jaren traditie 
om met een grote groep gezellig te gaan eten bij Café Stroop voordat het Prinsenbal losbarst!  

Al met al kijken wij terug op vele mooie jaren met mooie eerste prijzen.  We hebben in ieder geval 
veel leut samen, met de stichting carnaval en alle leutvierders van ons mooie Bossenoot.  

Wij wensen jullie allemaal een leutige carnaval!!  

B.C. Foepenhol 
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 WAGGE MOT WEETEEnkele mededelingen over de optocht: 
VERTREK OM 14.00 UUR 
Optochtcommissarissen; 
André Broos– Ad Jongeneelen – Rien Konings– Hans Hagens 

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  25 Februari kan zich opgeven bij 
André Broos, Pastoor van Breugelstraat 58, Bosschenhoofd, tel. 0165-322338  
Inleveren uiterlijk maandag 20 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 onderstaande 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, verkeersregelaars, 
gemeentebestuur B&W, Prins, Nar, Pliessie en carnavalsraad, Jury, bouwers van de wagens en de 
wijkbesturen, de krantencommissie, horeca gelegenheden en uiteraard de partners van 
bovengenoemde personen. Stichtingsbestuur en alle positieve carnavalsvierders.  




