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Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen,
Het is voor mij een grote eer om namens het stichting bestuur in deze kraant
een verhaal te schrijven. Wij, de Smoorfrêters, komen met Carnaval in een
i zomaar voorbij
bij
gouden tijdperk terecht, namelijk ons 50 jarig bestaan. Dat kunnen we natuurlijk niet
laten gaan dat moet met goud bekroond worden. Ik heb eens terug gekeken op onze homepagina
van onze carnavals vereniging de Smoorfrêters op www.smoorfreters.nl en durf gerust te zeggen dat
wij hierop best trots mogen zijn er is namelijk niemand in onze regio die zo`n mooi en uitgebreide
website heeft dan wij, dit met dank aan onze hoﬀotograaf Toontje Flits in het dagelijks leven
genaamd Toon Thellier.
Een bijzonder iets hierin is dat wij onder andere onder het plaatje “historie” van deze site eigenlijk
alles terug kunnen vinden over onze geschiedenis in Smoorfrêterslaand die wij nu dit jaar in 2018 op
allerlei manieren na 50 jaar met goud gaan bekronen. Met namen komen de 8 prinsen die tot nu toe
in ons Smoorfrêterslaand hebben geregeerd in de periode 1968 tot op heden samen met al onze
narren,Pliessie`s,Raad van Elluf leden, het dagelijks bestuur,de blaaskapelles,de wijkverenigingen
onze bouwclubs etc. naar voren het is echt uniek om dit in deze koude wintermaanden net voor ons
Gouw Fjist eens door te lezen. Wij het dagelijks bestuur willen langs deze weg ook iedereen
bedanken die op welke manier dan ook ons in al deze 50 jaren trouw heeft ondersteund ik noem
hierbij in het bijzonder alle financiële sponsoren.
Langs deze weg wil ik toch nog even ook onze raadsleden Marcel Heeren en Gylion Elgin bedanken
voor hun inzet tijdens allerlei activiteiten binnen onze carnavalsvereniging in het bijzonder onze
steeds drukkere kindermiddagen tijdens carnaval waarin zij vaak actief waren. Verder hebben wij op
het 11-11 bal in 2017 een goede jonge vervangster erbij gekregen namelijk Mädy Raats en wij
wensen ook haar veel succes toe in haar nieuwe functie binnen de raad van Elluf. Zoals jullie in deze
kraant al hebben kunnen lezen gaan wij tijdens ons gouden jubileum dit jaar ook afscheid nemen van
onze grote vriend Nar Kluit ik denk dat iedereen in Smoorfrêterslaand hem zeker zal gaan missen.
Hij gaat na 15 jaar stoppen als Nar maar zal hierna een andere functie binnen het dagelijks bestuur
gaan verrichten als secretaris van
onze vereniging, iets wat hij
trouwens sinds vorig jaar al doet
naast zijn huidige functie
als Nar Kluit.
Ik hoop dat alle Smoorfrêters en
Smoorfrêterinnen hem een mooi
en gewaardeerd afscheid zullen
geven, iets wat hij nooit meer
zal vergeten. Bij deze wensen wij
onze Prins Ruben d`n eerste dan
ook alvast een Gouw Fjistje toe
en wij hopen dat veel Smoorfrêters
en Smoorfrêterinnen aan al onze
activiteiten deel zullen gaan nemen.
Ons totale programma van al deze
activiteiten staan allemaal in dit
gouwe Smoorfrêterskraantje
vernoemd.
Namens het bestuur.
Voorzitter: Hans Hagens.
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Stukje van het Midzomerfeestcomité
UN GOUW FJIST
Wat een prachtig motto voor een jubileumjaar.
50 Jaar Stichting Carnaval de Smoorfrêters is toch zeker wel een feestje waard.
Het is een hele prestatie om in een klein dorp als Bosschenhoofd zo lang te bestaan.
Daarvoor heb je de juiste mensen nodig die er voor zorgen dat alles goed blijft verlopen. Zonder deze
mensen is er geen kans op een langdurig bestaan. Wat is er in al die jaren enorm veel gebeurd en
veranderd binnen deze stichting.
Laat dat nu net weer een hekelpunt zijn op dit moment. De juiste mensen vinden.
Nar Kluit zal in 2018 voor de laatste keer zijn functie als nar vervullen en dan zal men op zoek moeten
naar een goede vervanger. Hij heeft deze taak dan 15 jaar met veel plezier gedaan en dat is wel een
compliment waard. Het zal niet gemakkelijk zijn om een vervanger te vinden, aangezien er niet veel
vrijwilligers zijn te vinden die zich willen inzetten voor onze gemeenschap. De raad van 11 is immers
al jaren niet meer voltallig en draait nog slechts op enkele raadsleden.
Dit is erg jammer, want als we geen vrijwilligers meer kunnen vinden zullen de activiteiten die er
plaats vinden in ons dorp langzaam verdwijnen. Ontzettend jammer, want dit is juist wat ons als
inwoners verbindt. Saamhorigheid, gezelligheid, maar ook steun in moeilijke tijden.
Daarom is het te hopen dat er meer mensen zich willen inzetten en we zo ons dorp levendig kunnen
houden. Niet alleen bij Stichting Carnaval de Smoorfrêters, maar denk ook eens aan onze
Bosschenhoofdse Midzomerfeesten. Ieder jaar weer moeten we het met minder vrijwilligers doen en
zijn we aangewezen op de leden van ons comité. Dit vinden we erg jammer en ook wij hopen dat er
mensen op staan en de handen uit de mouwen willen steken voor de activiteiten in ons dorp. Maak
Bosschenhoofd trots en kom in 2018 helpen gedurende de opbouw van de Bosschenhoofdse
Midzomerfeesten of tijdens het weekend zelf. Wij kunnen nog veel hulp gebruiken. En immers, vele
handen maken licht werk…..
Dus wil je ons komen helpen meldt je dan aan via secretariaat@midzomerfeesten.com en zo draag
ook jij je steentje bij aan de feestvreugde van ons dorp.
Maar eerst gaan we het carnavalsfeest vieren en nog wel met een grote gouden rand eromheen.
Want potverdorie, bij 50 jaar hoort een knalfeest! Laat die gouden slingers maar zwieren en vooral
niet te vergeten die heerlijke koude goudgele jongen met zijn mooie witte schuimkraag. Oftewel een
goed glas bier zorg voor veel plezier!
Hopelijk kunnen we er met z’n allen weer een goed carnavalsfeestje van maken en zullen we nog
lang met veel plezier terug kijken op een gouden feestje.
Wij wensen Stichting Carnaval de Smoorfrêters heel erg veel plezier toe met hun gouden jubileum en
hopen dat ze er nog veel mooie jaren aan toe mogen voegen.
Met gouden groet,

Comité Bosschenhoofdse Midzomerfeesten
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Prins Ruben
Beste Smoorfrêters,
Wat hebben jullie afgelopen jaar weer fantastisch meegedaan. De bals werden goed bezocht en er was
een enorme toename te zien van de Bosschenhoofdse jeugd. Dit is natuurlijk fantastisch, want de jeugd
heeft de toekomst.
Al die mooie herinneringen zijn goud waard.
Laat goud nu net het woord zijn waar het aankomend jaar allemaal om gaat draaien.
Stichting Carnaval de Smoorfrêters bestaat 50 jaar en dat is iets om trots op te mogen zijn.
Dit jaar hebben we helaas ook weer afscheid moeten nemen van twee gouden personen, namelijk
Gylion Elgin en Marcel Heeren. Mijn dank is groot voor wat deze 2 heren betekend hebben voor de
Carnaval. Van Marcel hebben we vorig jaar al afscheid genomen. Van Gylion pas tijdens het 11-11 bal,
omdat Gylion zijn keuze pas in een later stadium heeft gemaakt.
Mijn dank is groot voor alles wat ze voor de Carnaval hebben gedaan en hopen ze wellicht in de
toekomst weer terug te zien binnen onze Carnavalsbeweging. (Dacht een belofte bespeurd te hebben
van Gylion tijdens zijn afscheid bij het 11-11 bal).
Maar tijdens dit Goldener Tiroler Novemberfest hebben we ook een nieuw Raadslid erbij gekregen,
namelijk Mady Raats. It’s all in the name zullen we maar zeggen!
We wensen haar dit jaar veel succes en bovenal veel plezier.
Het gouden jaar zal ook in het teken staan van het afscheid
van onze Nar Kluit. Hij heeft aangegeven na 15 jaar te
stoppen als Nar. Nog één keer zal hij de Carnaval op zijn
kop zetten met alle energie die hij heeft. Nar Kluit verdiend
een prachtig afscheid. Wel zal hij doorgaan binnen het
bestuur en daar al zijn energie in gaan steken.
Helaas hebben we het ook dit jaar weer zonder de
Smoortoeters moeten doen. Het zou mooi zijn als
we ze binnen een aantal jaar weer in ons midden
kunnen hebben. Afgelopen jaar heeft daarom
’t Tofkapelluke uit Peejenland dit verlies weer
opgevangen, waar we ze enorm dankbaar voor zijn.
Ik hoop jullie allemaal veel zien op de diverse
Carnavalsbals en er ‘Un gouw fjist’ van te maken
met zijn allen.
Maar dit gaat natuurlijk helemaal goed komen!
Alaaaaaf,
Prins Ruben d’n 1e
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SC De Smoorfrêters en Café Stroop presenteren;

Zaterdag 27 januari 2018
Thema avond
i.v.m. 50 jarig bestaan

s.c. De Smoorfrêters
met muziek van;

The Hot Dogs
Tijdstip: 21.00 uur
Dresscode:
Entree: €5,- p.p.
Legitimatie verplicht

. Brabantse Smoorfreters koﬃetafel.
Waar; cafe Concordia ( dun Dorre ) Wanneer; maandag 12 februari 2018 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
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Woordje van jullie Nar Kluit:
Beste carnavalsvrienden uit ons mooie Smoorfrêterslaand.
Dit jaar het motto ‘Un Gouw Fjist’. Een motto dat slaat op ons
jubileumjaar want we bestaan namelijk als carnavalsstichting
al 50 jaar. Van deze 50 jaar mag ik alweer voor de 15e keer als
Nar Kluit in ons mooi Smoorfrêterslaand komen opdraven en
zoals jullie misschien al weten is dit mijn laatste jaar als Nar Kluit.
Ik heb hier heel lang en heel diep over nagedacht want Nar zijn
in ons eigen durpke dat is toch iets heel moois en ik zal het ook
zeker erg gaan missen. Maar tevens is dit ook weer een mooie
gelegenheid om het stokje over te dragen, want we vieren dit
jaar ons 50-jarige bestaan, dus een geweldige mogelijkheid
voor iemand anders. En ik hoop natuurlijk van harte dat we
iemand daarvoor gevonden krijgen. Helemaal stoppen met
carnaval zit er voor mij niet in want daar is het carnaval in Smoorfrêterslaand
veel te gezellig voor. Ikzelf zal hierna doorgaan als secretaris van ‘de Smoorfrêters’ maar eigenlijk vervul ik
deze functie al vanaf het vorige carnavalsjaar.
Vooruitkijkend naar het komende carnaval wil ik toch even terugblikken op het afgelopen carnaval 2017.
‘Doe du wir mee’ was toen het motto en wat hebben jullie toen allemaal ‘wir’ goed meegedaan.
Van jong tot oud, allemaal deden ze mee, en niet te vergeten de mooie wagens die we in de optocht
hebben gezien. Het was werkelijk een grandioos en gezellig carnaval. Dit jaar beloofd tevens weer een
grandioos carnaval te gaan worden gezien het in het teken staat van ons 50-jarig bestaan.
Pas geleden op de 11/11 viering bij Café Stroop hebben we er een nieuw raadslid bij gekregen,
‘Mädy Raats’, ik wens haar veel succes maar vooral veel leut toe. Daarbij hebben we helaas, wegens zijn
werkomstandigheden, afscheid moeten nemen van Gylion Elgin, een hardwerkend (ex)raadslid.
Met lovende woorden en een cadeautje van de voorzitter
is hij die avond in het felle licht van de schijnwerpers gezet.
Ik wil Gylion enorm bedanken voor de fijne tijd met hem en
zijn bijzondere bijdrage en inzet voor onze carnaval.
Verder een bijzonder bedankje voor Marcel Heeren die
na vele jaren lidmaatschap van onze raad van 11
afgelopen carnaval afscheid heeft genomen.
Marcel bedankt voor je inbreng en inzet over al die jaren.
Verder wil ik jullie allemaal vragen dit jaar je gouden pak,
jurk of rokje tevoorschijn te halen en gezellig mee te doen
om er voor te zorgen dat het dit carnavalsjaar een
grandioos ‘Gouw Fjist’ gaat worden.
Ikzelf ga weer met veel energie en goesting de carnaval in.
Alle bouwclubs, loopgroepen en kindergroepen wens ik
enorm veel succes toe met het maken van de creaties
voor de optocht.
Hierbij wil ik iedereen enorm bedanken voor de
waardering, steun en gezelligheid die ik heb mogen
meemaken als Nar Kluit in de afgelopen 15 jaar,
jullie waren werkelijk fantastisch. BEDANKT!!
Vriendelijke carnavals groeten, Nar Kluit.
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MOOIER KAN
EEN GORDIJN
NIET HANGEN.
WWW.XXLDESIGNROEDEN.NL
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pliessie kiske
Beste Smoorfreters en Smoorfreterinnekes,
Voor mij is het al weer de 5e keer dat ik een stukje mag schrijven als Pliessie van Smoorfreterslaand.
Een klein beetje een jubileumjaar, net als de Stichting Carnaval, alleen die gaan voor het 50 e jaar.
Jawel, het wordt Un Gouw Fjist dit jaar.
Eerst even terugkijkend op het afgelopen jaar. Wederom hebben we afscheid genomen van een
raadslid. Marcel Heeren was vanaf 1999 zeer nauw bij de carnaval betrokken, maar heeft helaas op
carnavalsdinsdag zijn functie neergelegd. Marcel, hartelijk bedankt voor jouw geweldige inzet in deze
jaren. We hebben heel veel plezier gehad en ik weet zeker dat we jou en Corina nog gaan zien tijdens
1 van de bals in ons Smoorfreterslaand.
Na carnaval heeft ook Gylion aangegeven te gaan stoppen bij de Raad van 11, wat wij natuurlijk ook
betreuren. Gylion was nog niet zo lang lid als Marcel, maar als er iets gepresenteerd / georganiseerd
moest worden, konden we altijd een beroep doen op Gylion. Tijdens de 11-11 viering hebben we
hem en Ovie in het zonnetje gezet.
Ik wil Marcel en Gylion , en natuurlijk Corina en Ovie,
heel hartelijk danken voor hun inzet en gezelligheid.
We zien mekaar nog.
Daar de raad nu flink uitgedund is (we hebben er nog 4),
is het bestuur flink aan de gang gegaan om nieuwe
raadsleden te werven. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd
in 1 (jawel 1) nieuwe aanmelding. Tijdens de 11-11 viering
is dan ook het 5e Raa(d)tslid gepresenteerd:
jawel, mijn dochter Mady Raats. Langs deze weg wil ik
Mady en natuurlijk Tamara, heel veel succes en plezier
wensen de komende jaren.
Ik hoop nu eigenlijk dat, met de komst van Sven vorig jaar,
en Mady dit jaar, mogelijk er nog wat nieuwe aanmeldingen
komen uit de jeugd van Bosschenhoofd.
De jeugd heeft de toekomst !!
Ook zijn we natuurlijk nog op zoek naar een nieuwe nar,
dus mensen, denk er eens over na en geef je op bij een
van de bestuursleden.
Nu even vooruitkijkend op het komende carnavalsjaar.
We hebben dit jaar Un Gouw Fjist, de Stichting Carnaval
bestaat namelijk 50 jaar.
Met zun alle zijn we al volop voorbereidingen aan het
treﬀen om er voor te zorgen dat het een onvergetelijk
jaar zal worden. Ik ga nog niet te veel verklappen, maar
ik weet zeker dat we gaan knallen op de kinderbals,
tijdens de optocht en bij de andere bals.
Ik hoop jullie dan ook allemaal een keer te zien op een
van deze bals, zodat we samen Un Gouw Fjist kunnen vieren.
Tot dan.
Gr. Pliessie Kiske
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Cafetaria ‘t Goudhaantje
voor verse friet
tel. 0165 - 502586

Zomertijd van 1 mei tot 1 september
van 12.00 uur tot 21.00 uur alle dagen
Wintertijd maandag en dinsdag gesloten.
wo - do - van 16.00 uur tot 20.00 uur
vr - za - zo - van 12.00 uur tot 21.00 uur

Bouman
Spar Bouman O.L. Vrouwestraat 108 4735 AE ZEGGE

www.sparzegge.nl
www.smoorfreters.nl

Stukske van de raad van elf (vijf!)
Beste Smoorfreters,
Ook dit jaar zal er weer een stukske geschreven moeten worden voor
in de krant. Dit jaar krijg ik de eer, het nieuwe raadslid.
Ik ben Mady Raats , geboren in Roosendaal en na een paar verhuizingen
ben ik terug terecht gekomen in Bosschenhoofd en nu samenwonend
met mijn lieve vriendin Tamara in Oudenbosch.
Mijn vader pliessie Kiske kennen jullie allemaal al wel , dus ge ken wel
zeggen dat carnaval mee de paplepel wor in gegoten.
Alsnog vind ik het een hele eer om bij de raad van elf (5) te mogen horen.
Ja helaas zijn het er nog maar 5 maar , dat zegt niets over de gezelligheid
van de groep. Ik ben goed ontvangen bij de groep en ons Rietje is blij dat ze niet meer de enige
vrouw is.
Bij ons ellufde van de ellufde bal , het gouw novemberfeest ben ik gepresenteerd. Ook dit was weer
een avond om niet te vergeten. Ik wist niet wat me te wachten stond en ja ik was best zenuwachtig.
Toen was het moment daar, ik werd met nog 3 andere meiden geroepen en de opdracht was om met
z’n viere opzoek te gaan naar potten. Wij zoeken en zoeken… tot we allemaal een pot hadden
gevonden. In de potten zat een briefje waarin duidelijk werd wie het nieuw raadslid zou worden,
maar dat was niet het enige wat in de potten zat. Bij de andere meiden zat een worst in hun pot en in
de mijne…. Gelukkig niet! Want zoals vele van jullie al zullen weten ik hou helemaal niet van worst!
Deze avond hebben we helaas ook afscheid mogen nemen van ons raadslid en mijne maat Gylion.
Het beloofd een heel mooi jaar te worden met als motto;
Un Gouw Fjist,
Want ja .. wij bestaan 50jaar!
Dus dit zal goed gevierd worden.
Dit is jammer genoeg wel het
laatste jaar van onze nar,
zie jij jezelf misschien volgend
jaar als onze nieuwe nar meld je
dan gewoon aan.
Dit kan bij de prins, nar, pliessie ,
raadsleden of bestuursleden!
Dit was het weer, ik hoop jullie
allemaal te zien bij de carnaval !
En vergeet niet .. alles mot goud zijn!
Groetjes Mady
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Kindermiddag
Zondag 4 februari 2018
14.00 uur tot 17.00 uur
Jullie komen toch ook?
Gratis entree
Organisatie

samen met
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Toontje wie ????

nou ge wit wel

Toontje Flits

Met het elluf elluf feest net achter de rug mag ik weer eens proberen iets op papier te zetten voor de
karnavalskraant die je nu aan het lezen ben.
Als Oﬀotogroaf heb ik er nu mijn eerste oﬃciële jaar opzitten en ik kijk echt met plezier terug op het
afgelopen carnavalsjaar.
Het is werkelijk keileuk en ik geniet met volle teugen van alles wat er voor mijn lens zoal voorbij komt.
Hoe je het ook went of keert, ik sta dikwijls met mijn neus bovenop al het gebeuren en dat voel ik als een
voorrecht, en toch zeker op mijn leeftijd. Dikwijls sta ik paf van wat carnavalsvierders, klein en groot,
allemaal verzinnen om het feest zo mooi te maken. Oók de allerkleinste zie je gewoon opfleuren als er
ergens een feestje is waar ze zelf bij betrokken zijn. Een hoedje, sluier of petje en wat schmink doet
wonderen en soms voel ik me een beetje vereerd daar foto’s van te mogen nemen. Alleen vraag ik me wel
eens af ‘zien de ouders die leuke smoeltjes of blozende toetjes wel?’. Echt je moet toch eens kijken op
http://www.smoorfreters.nl/onze_kinderen.html en zien hoe leuk
die snotneuzen het allemaal hebben in Smoorfrêterslaand.
En daarbij, er wordt ook hééél veel gedaan hier voor de kinderen
met carnaval, maar dat mede dankzij jullie, de gulle gevers.
Bij de diverse carnavalsbals heb ik óók dikwijls mijn handen vol
om alles op de gevoelige plaat te zetten. Op elk bal is wel iets
bijzonders te doen en moet ik dikwijls alle zeilen bijzetten om
dat allemaal vast te leggen. Optredens, leuke situaties, muziek
happenings, ludieke motto bekendmaking en veel meer.
Neem nou bijvoorbeeld Nar Kluit met zijn narrendans, je wil niet
weten wat er bij hem loskomt als hij de eerste tonen van zijn
deun hoort. Verder mag ik ook bij de sleuteluitreiking op het
gemeentehuis zijn. Als fotograaf heb ik dan het voorrecht om
heel dicht bij het gebeuren te kunnen staan. Ja, dan is het soms
dringen om voor de andere fotografen, van de pers of TV, te
kunnen gaan staan om maar te proberen leuke plaatjes te schieten.
Ik moet zeggen dat dit werkelijk een super gebeuren is elk jaar en
vooral leuk dat de gemeente er alles aan doet deze traditie in stand
te houden. Ook bij het verbroederingsbal sta ik als haantje de
voorste foto´s te maken. Leuk, leuk, leuk, als je al de verschillende
dorpskernen van onze Halderbergse gemeente zo samen ziet
feesten. Op zo´n feest zie je ook alle verschillen tussen de dorpen
wat dit feest ook een speciaal karakter geeft want allemaal hebben
ze wel iets bijzonders. Dit jaar vieren ze het 50 jarig bestaan van
de Smoorfrêters en wordt er extra aandacht gegeven aan dit feest.
Laatst heb ik al de foto’s gemaakt van de groepen en alles is goud
wat de klok slaat.
Dat zul je nu ook wel in dit krantje zien en ik hoop echt dat de foto’s dit keer eens in kleur zijn afgedrukt,
maar dat is dus afwachten want men zegt dat kleurendruk voor onze kleine oplage te duur is.
Sowieso is voor mij is deze carnaval een uitdaging om zoveel mogelijk goud op de gevoelige plaat te zetten.
O ja, het is onze nar Kluit zijn laatste jaar, hij hangt zijn kloﬃe aan de beuken, ja het is een nar dus niet aan
de wilgen, dus komt allemaal met deze karnaval, dat zou voor hem een hele eer zijn!
Hoe dan ook, het wordt dit jaar ‘Un Gouw Fjist’ dat is zeker!
Kortom, het fotograaf spelen bevalt me goed dus zal je me de komende jaren, nog wel zien rondstruinen als
Toontje Flits. En kijk uit want voor je het weet sta je d’r op!
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Voor al Uw Bouwkundig tekenwerk en Bouwaanvragen
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Woordje van onze burgemeester,
Wat heb ik genoten vorig jaar van mijn eerste Halderbergse carnaval! Dit begon voor mij met de
ontvangst van de commissaris van de Koning bij het 66-jarig jubileum van de Stichting Oudenbosch
Karnaval. Ook de Sleuteldragersborrel in Oeteldonk vond ik heel bijzonder om te mogen bijwonen.
Daarnaast heb ik natuurlijk genoten van onze eigen Sleuteloverdracht. Dit jaar met toegangskaarten,
wat alle partijen zeer goed bevallen. Wat een gezelligheid en een mooi begin van ons eigen carnaval!
Voor het eerst was ik nu ook zelf verkleed. Tijdens het carnaval heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk
alle carnavalsactiviteiten in Halderberge mee te maken.
Van de kinderoptocht in Stampersgat, de optochten in
Bosschenhoofd, Oudenbosch en Hoeven tot het voltrekken
van een boerenhuwelijk en de Nolverbranding in Oud Gastel.
Het heeft er allemaal voor gezorgd dat ik als burgemeester
trots ben op u allemaal omdat u allen op uw eigen manier
een bijdragelevert aan een ontzettend gezellig en belangrijk
gemeenschapsfeest. Ik kijk dan ook uit naar het komende
carnaval en wens u allemaal hele leutige dagen toe. Geniet ervan!
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder

Sleuteloverdracht
Op vrijdagavond 9 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.
De sleuteloverdracht is bedoeld voor de vijf prinsen met hun gevolgen. Om deze sleuteloverdracht
goed en veilig te laten verlopen, hebben de vijf carnavalsstichtingen en de gemeente Halderberge
vorig jaar in overleg een limiet gesteld aan het aantal genodigden. Hiernaast is gezamenlijk besloten
dat iedere carnavalsstichting afzonderlijk haar gevolg uitnodigt voor deze sleuteloverdracht en de
genodigden voorziet van een uitnodigingskaart. Deze uitnodigingskaart geeft toegang tot de
sleuteloverdracht. Zonder deze kaart kunt u dus niet bij de sleuteloverdracht aanwezig zijn.
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ZZaatteerrddaagg 2200 jj aannuuaarrii
Café Concordia, Tonpraatavond, aanvang 20.00 uur

ZZoonnddaagg 2211 JJ aannuuaarrii

2018

Kantine “De Voltreffer” DEVO, receptie 50 jarig bestaan, 12.00 uur–14.00 uur
Kantine “De Voltreffer” DEVO, verbroederingsbal met alle kernen

ZZaatteerrddaagg 2277 JJ aannuuaarrii
Café Stroop, thema avond “The Golden Fifties” i.v.m. 50 jarig jubileum
Met muziek van THE HOT DOGS, dresscode; “Gold”
Aanvang 21.00 uur , zaal open om 20.30 uur, Entree: 5 euro p/p

VVrriijj ddaagg 22 FFeebbrruuaarrii
All in One, Tienerbal, aanvang 19.30 uur, duurt tot 21.30 uur
Toegang; vanaf groep 7 tot en met 15 jaar
Muziek; DJ TEAM Maximum Volume

ZZaatteerrddaagg 33 FFeebbrruuaarrii
Kantine “De Voltreffer” DEVO, Carnavalsbal, aanvang 20.00 uur tot 01.00 uur
Muziek; Ronald Konings Drive in Show

ZZoonnddaagg 44 FFeebbrruuaarrii
Café Stroop, kindermiddag, aanvang 14.00 uur, duurt tot 17.00 uur
Muziek: DJ TEAM Maximum Volume

W
W ooeennssddaagg 77 FFeebbrruuaarrii
All in One, kindercarnavalsbal, aanvang 14.00 uur, duurt tot 16.00 uur
Muziek: All in One

D
Doonnddeerrddaagg 88 FFeebbrruuaarrii
Café D’n Dorre, Vrouwkusbal “Golden Girls night out”,
aanvang 20.00 uur tot 01.30 uur
Muziek: DJ TEAM Maximum Volume
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VERVOLG PROGRAMMA
VVrriijj ddaagg 99 FFeebbrruuaarrii

2018

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 Stroop, aansluitend opwarmingsavond met lekkere snert van Vincent

ZZaatteerrddaagg 1100 FFeebbrruuaarrii
Grote optocht, vertrek 14.00 uur.
Opstellen Past. van Breugelstr/Gerardushof
Route optocht is gewijzigd !!!!!
We rijden niet meer door de Berkenlaan en Mauritsstraat.
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

ZZoonnddaagg 1111 FFeebbrruuaarrii
Café D’n Dorre, Carnavalsbal, aanvang 20.30 uur tot 01.30 uur
met bekendmaking nieuwe Motto 2019
Muziek; Ronald Konings Drive in Show

M
Maaaannddaagg 1122 FFeebbrruuaarrii
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 verrassend optreden van Clown Onkie
Muziek: DJ TEAM Maximum Volume
Café D’n Dorre
Carnavalsbal, aanvang 20.30 tot 01.30 uur
Muziek; Ronald Konings Drive in Show

D
Diinnssddaagg 1133 FFeebbrruuaarrii
19.00 uur, locatie Midzomerplein
Alle kinderen en ouders verzamelen om de Smoorfrêter te gaan verbranden.
Voor dat dit plaats vindt is er eerst de lichtjes optocht.
Café D’n Dorre
Aansluitend afscheid nemen van jeugdraad.
Sluitingsavond met afscheid van Prins en gevolg.
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Ik ben Marij Schipperen en ik was afgelopen jaar
de jeugdprinses.
Ik vond alles superleuk, maar op de wagen
staan in de optocht was wel het allerleukste.
Lekker veel confetti gooien!!!
De kindermidagen en de lampionnenoptocht
waren erg gezellig en mooi.
En ik vond de foto's die ik kreeg van
Prins Ruben heel bijzonder.
Ik vond het een superleuke carnaval dit jaar!
rij
Groetjes Marij
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Kraant

Dinsdag 13 februari
Alle kinderen en ouders
verzamelen om 19.00 uur
om de
Smoorfrêter
te gaan verbranden

www.smoorfreters.nl

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

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

40 jaar Exclusief
Suzuki Dealer !!!!

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

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

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
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VROUWEN VAN DE RAAD
Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen,
Dit jaar is aan ons de eer om ons voor te stellen als nieuwe 'vrouwen van'.
Mijn naam is Sylvia Hellemons, ik ben 22 jaar en ben van beroep bloemist. Dit jaar is het natuurlijk een
speciaal jaar want stichting de Smoorfrêters bestaat al weer 50 jaar en ook nemen we afscheid na
15 jaar van nar kluit, die tevens ook mijn nieuwe vriend is, dus ik moest natuurlijk mee met de carnaval
en ik had daar natuurlijk geen bezwaar tegen! Want ja voor een feestje ben ik altijd in, ik heb er heel
veel zin in om gezellig met alle Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen de carnaval in te gaan luiden!
Hopelijk zien we jullie allemaal op ons mooi gouw fjist!
Mijn naam is Tamara Naomi
Vial, ik ben 28 jaar en met veel plezier werkzaam op Bosbad Hoeven.
.
7 jaar geleden ben ik, samen met mijn ouders en zusje, in Bosschenhoofd komen wonen. Carnaval 2016
heb ik mijn eerste rosébiertje
gedronken in d'n Dorre en ben ik daar
mijn vriendin en tevens het nieuwe
Raat/dslid, Mädy, tegen het lijf
gelopen. Carnaval is dus voor ons
elk jaar weer dubbel feest! Na alle
jaren carnaval in Breda en
Prinsenbeek gevierd te hebben,
was ik - hoe kan het ook anders –
na één avond verkocht en wilde
ik nergens anders meer carnaval
vieren dan in Smoorfrêtersland!
Stikgezellig!
Wij kunnen dan ook niet wachten
tot het feest los barst en zien
jullie graag tijdens het Gouw Fjist!
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Iedere zaterdagmorgen van 8 - 12 uur
op het Midzomerplein in

PARKEREN
TIJDENS DE
OPTOCHT
A.U.B.
BUITEN
DE ROUTE
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STUKSKE VAN
Stukske DE
van DeLAOGVLIEGERS
LaogVliegers
Beste karnevalvierders in Bossenoot,
Ik ben saome mee mun sukerpoppeke, nog mar enkele jaore lid van de Laogvliegers. Mar toch heb ut
creatieve brein ( Fred Plakbaand ) vor wie tum nie ken, zie stukske karnevalskraant 2015 ) van de
Laogvliegers gevraogt of ik un stukske wul schrijve vor de karnevalskraant.
Zunne taiming om da aon mijn te vraoge waar purfekt te noeme. Nao un voetbal wedstrijd van oze
plaotseluke voetbal veréniging, ebbe we nog un pilske ( meer dan jin) gedronke, en toen vroog tie ut.
Tja, dan ken ik gin naaie zegge eej. Mee veul respekt vor de aandere Laogvliegers, en iederjeen die di
leest, doen ik da gére. Ut begient ieder jaor mee ut brein en zunne rechterhaand. ( of ist de lienkse?)
Die gaste steeke dur jil veul vrije tijd in. As ut nuwe motto bekend is gemaokt, dan gaog ut brein al
naodénke oe tie ut motto kan uitbeelde op de waoge. Wok di jaor is tie daor wir grandijoos in
geslaogd. Dur zal deur de Laogvliegers wir mee un mooie waoge deur ’T Klenste Plekske op de
Wereldkaort worre gereeje. ,,Un Gouw Feest,, zal op de waoge staan, en tis amaol goud watter
blienkt. Natuurluk ken ik nie verklappe oe tie ur uit ziet, mar ut zal ter wir jil ,, schitterund,, uit zin.
En wok vanwege de beeldauwkuste van Sebas. Op di moment mot ur wir jil veul geplakt worre, en
die ebbe we genoeg die plakkers. Ist nie bij ut Brein, dan wel in de katine van de voetbal.
Willy de plakker, ikke, 2 Conny’s, jin Mary. Jinne vrouw em ik nog nie gezien en das die van Nico, dun
vormer. Mar die aar t idee om om allemaol mee un zelfde kostuum te gaon in dun noptocht.
Dus misschien is ze in ut geheim die pakke wel aon ut maoke. We zulle zien. En omda ut un Gouw
feest is, zulle dur straotprijze gaon valle in Bossenoot. Van Richard, de nex Nar Kwast, hem ik geleerd
oege mot inpappe. Zo ken ik alle plakkers vorzien van un noop nattigheid om te plakke. Dis wel
natter as tussen de laokes zak mar zegge haha ϑ. Oze kwast is multifunksioneel. Ge kent um overal
inzette. Wok Kiske is van alle markte tuis. Ei ken goed plakke, mar spuite kent tie wok. Daarom
noeme we um Kiske de Spuiter. Of ze um thuis wok zo noeme, da laote we in t midde. Dan nebbe we
nog dun noverbuurman, Frank. Das wok un vast kracht die op zunnen tijd kom aonwaaien. Die zorg
dat de carnevalswaoge weer veilig dur de straote van Bossenoot ken rije. Dan ebbe we ut nog nie gad
over de Jimmie. Das un tegneut, manmanman. Wadun technies brein is da. Wa zun ooge zien ken tie
laote draaie. Mar de wooge van de vrouwkes die draaie nog nie aard. Tis iedere keer weer arstikke
gezellig in de ,,Malle Pietje,, loods. Tis u run vrolukke kattebende, mee de naodruk op katte. Dur wor
veul gelache en af en toe wor dur wok un pilske gedronke ( eigeluk te weinig) of un schrobbelér. Ik
staon dur iedere keer wir van te kijke oe de Laogvliegers ut weer geflikt ebbe.
Beste Smoorfréters en Smoorfréterinne,
Ik oop da de aonkommende carneval inderdaod un gouw fjeest wor, en wés iederjeen un pretige en
leutige carneval toe.

De groete van Corné de Inpapper
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‚

De Bloemisterij’

J. Valentijn Bestratingen

Voor al uw
bloemen en
planten

Heesterbosstraat 3
4735 TC Zegge
Tel: 0165-536695

Jack Valentijn

Voor al uw sierbestrating
Kraaiendonk 30
4711 LH Sint Willebrord
0165-388568
06-25012181 e-mail: jack.jeanine@home.nl
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Beste leutvierders van ons mooie en gezellige Bossenoot,
Wat een feest dit jaar voor Stichting Carnaval de Smoorfreters
en carnaval vierend Bossenoot.
Met het 50 jarig bestaan terecht " UN GOUW FJIST!"
Wij feliciteren de stichting van harte met deze mijlpaal en hopen dat zij nog jaren en jaren zorgen voor
een mooi carnaval. Dit jaar valt carnaval erg vroeg in het jaar, we zijn er een beetje door verrast. De oude
garde van de Foepenhollers zijn beetje bij beetje het stokje aan het overdragen aan onze opgroeiende
jeugd. Zij zijn dan ook meer en meer te vinden
in de nis hut dan hun Gouwe Ouwe. Hoe en wat we met de
optocht laten zien? Laat je vooral verrassen.
We gaan er een onvergetelijke carnaval van maken en
vieren dit feestje graag met jullie mee. Voor onze Nar zal
het ook een speciaal jaar zijn. Nar Kluit heeft laten weten
ook het stokje te willen overdragen. Wie de nieuwe nar
wordt? Wij hebben echt geen idee. We hopen op een
goede opvolger en bedanken Nar Kluit voor al zijn jaren
inzet voor ons dorp. We hopen dat iemand zich natuurlijk aanmeldt, want wat is carnaval zonder nar?
Wij wensen iedereen een hele leuke carnaval en hopen ook meer
kindjes van school in de optocht te zien op zaterdag.
Maak iets moois, het hoeft niet groot te zijn. Meedoen is leuk!!
Wij zijn ook jong begonnen.
Groetjes van alle bouwers van BC Foepenhol
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Beste Smoorfrêters,
dunne carneval gaot weer beginne,
dus kunde vur ut 19e 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
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Past. van Breugelstraat 57
Bosschenhoofd
Tel. 0165-312329

WONEN SLAPEN VLOEREN

voor perfect zit- en slaapcomfort
en een prachtig interieur !

uw woonwinkel, dichtbij.. !
www.vreugdemeubelen.nl
Bosschendijk 189 Oudenbosch tel: 0165-312615

Schoonheidssalon

diabetici en reuma
patienten pedicure
(via het ziekenfonds)

(LID ANBOS)

Pedicuresalon
(LID PROVOET EN KRUISVERENIGING)

Joyce Lazeroms-Pruymboom
Bosschenhoofdsestraat 8a
4744 RP Bosschenhoofd
Tel: 0165 316946 of 06 226 59 514

M. Hellemons Bestratingen B.V.

www.hellemonsbestratingen.nl
www.smoorfreters.nl

Wijkvereniging De Zandkleppers
Hoi beste lezers van de smoorfreterskraant.
Ook dit jaar weer een stukje van wijkvereniging de Zaandkleppers in de smoorfreter,
Even een terugblik van afgelopen jaar waar we weer terugkijken naar een geslaagd jaar met
de activiteiten die we als wijkvereniging organiseren ieder jaar, de optocht met carnaval in
2017 paas eieren zoeken en na afloop voor alle kinderen een traktatie en een paashaas die
dit begeleid in het stukje bos rond jongeren centrum All-in One, daarnaast hebben we ook
een tennis dag en BBQ bij onze tennis vereniging in Bosschenhoofd. Dan zijn we ook nog
actief als wijk bij diverse activiteiten bij de sportverenigingen in Bosschenhoofd en komt
sinterklaas met zijn zwarte pieten rond 5 december langs bij d`n Dorre om ook de lieve
kinderen van wijkvereniging de Zaandkleppers een verhaaltje te vertellen over de kleine
zaandkleppers en krijgen de kinderen een cadeautje en pepernoten.
Sinterklaas vroeg nog wel aan onze voorzitter of er al een bouwplaats was gevonden helaas
is dit nog niet het geval dus mensen in Bosschenhoofd of in de directe omgeving als je een
ruimte leeg hebt staan waar je niets mee doet op dit ogenblik en ons kan helpen aan een
ruimte dan graag eventjes bellen met 06-57557562 (onze voorzitter)
We doen daarnaast een beroep op iedereen, om de optocht weer eens uit z`n voegen te
laten barsten en ook om voor onze jeugd in de toekomst `n gezellige carnaval veilig te
stellen, waarbij we niet beter kunnen sluiten als met `t motto van

UN GOUW FJIST
special met het 50 jarig bestaan van
Stichting Carnaval de Smoorfreters zal Bossenoot Goud kleuren.
Namens het bestuur van wijkvereniging de Zaandkleppers 50x ALAAF

Kinderoptocht school, vrijdag 9 februari, vertrek 13.15uur
Route; opstellen Gerardushof → Wilhelminastraat → Beatrixstraat → Marijkestraat →
Willem Alexanderstraat → Gerardushof → ontbinding op het dorpsplein.
Daar wordt de Smoorfrêter onthult.
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grote sortering kamerdecoratieartikelen

Gastouder;
Jeanny Jongeneelen, St. Gerardushof 27,
4744bc Bosschenhoofd 0165- 313016
Opvang voor kinderen van 3maanden-12 jaar
jeannyjongeneelen@gmail.com
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“Un Gouw Fjist”
Beste Smoorfreters en Smoorfreterinnekes,
Ut jiste carnavalsbal is Alwir vurbij en ut duur nie meer zo
jil lang voorda ut echt carnaval is.
Vorig joar hebben wij een wikske na dn optocht jil oons
bouwkotje leeg geruimd en verhuist noar een nieuwe
locatie omda de mensen woar wij jil lang hebben
meuge bouwe gingen verhuizen.
Dan zoude denke ge heb de plek, ge heb de spullekes dan kom t jillemoal goed.
Nou motte nog jin ding hebbe en da is jil veul tijd om een nieuw bouwplekske te moake en unne jille
grote woage te moake.
Die tijd is er ﬀ nie zo veul omda de meeste Gaopers mee veul andere dienge bezig zen zoals aan de
toekomst denken.
Daarom zen er wa kleine baby Gaoperkes in de maak die oons later wir op kunnen volgen.
Maar zoals ge oons al kent doen wij wok di joar wir gewoon mee mej dn optocht onder t motto “Ut
stel nie veul vur, moar dn optocht wor er wel langer deur” Want wok di joar wor ut wir un gouw fjist.
Alle bouwers en deelnemers van dn optocht veul succes en loat Bossenoot wir Blienke…
Tot ut volgend fjistje

Groete van unne Gaoper.

Wij wènsen gùllie allemaol
n’n fijne karnaoval

Electrotechnisch Instalatie Buro
Jos van Dijk b.v.

www.dielboeretweewielers.nl
info@dielboeretweewielers.nl
Diel
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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.BransAutos.nl
In- en verkoop van gebruikte auto’s

industrieweg 4
4731 SC Oudenbosch
Tel.: 0165-318033-Mobiel: 06-29563929
E-mail: bransautos@planet.nl
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stukske van all in one

Wok aan ons di jaor wir de vraog om ut carnavalskraantje
op te leuke. Inmiddels draaie we al wa jaorkes in het
Bossenootse clubgebouw. Er zen activiteite vur de
kienders uit het durp van alle leeftije. Zo emme we knutselmidaoge vur de kleintjes op ensdagmiddag
en disco vur de grotere kienders op vrijdagavond. Maor wok kan er getafelvoetbalt worden,
spellekes of lekker buite naor het bos. Zo’n paor kere per jaor is er een grote activiteit zoals
Halloween en de buitespeuldag. Deze zen altij goed bezocht deur de kienders van ons
smoorfreterslaand. Di joar bestaot stichting carnaval 50tug jaor. Da is toch wel un jele lange tijd. Wij
hope da wij als vrijwilligers van di jongerenwerk wok nog zo lang moge bestaon. Da kan natuurlijk nie
zonder hulp, dus agge oe eige geroepe voelt kom dan eens een kirke kijke bij ons clubhuis. Vur de
activiteitenkalender kunde terecht op de facebookpagina Allinone jongerenwerk!
Meej carnaval zen de volgende activiteiten gepland, op vrijdagavond 2 Februari gaon we un gouw
fisje bouwe meej de tieners van smoorftreterslaand. Deze navond begient om 19.30 en eindigt om
21.30uur. Het is vur kienders vanaf groep 7 t/m 15 jaor. Woensdagmiddag 7 Februari is het de beurt
aan de kleintjes van smoorfreterslaand om er un gouw fisje van te maoken. Deze middag start om
14.00 en is afgelope om 16.00uur. Kiendjes van groep 1 t/m 8 zijn welkom.
Wij hope op beide daoge priens Ruben de jirste te verwelkomen meej zijn gevolg.
Verder wensen wij iedere smoorfreter groot of klein veul leut meej de carnaval!
Maok er un gouw fisje van! Alaaf!

All in One presenteert;
Vrijdagavond 2 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 21.30uur.
Prins Ruben, nar Kluit, pliessie Kiske en de raad van 11
zijn hierbij aanwezig.
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Enkele mededelingen over de optocht:

VERTREK OM 14.00 UUR

Optochtcommissarissen;
André Broos– Ad Jongeneelen – Rien Konings– Hans Hagens

AANGEPASTE ROUTE !!!! Route van de aangepaste optocht;
Het vertrek is op de Past. van Breugelstraat (hoek Evers flat ) – Marijkestraat – Anjerstraat
-Margrietstraat – Beatrixstraat – Wilhelminastraat – Willeke Joostenstraat – Pastoor van
Breugelstraat – Voorbij de kerk ontbinding.
Wie mee wil doen in de optocht van zaterdag 10 Februari kan zich opgeven bij
André Broos, Pastoor van Breugelstraat 58, Bosschenhoofd, tel. 0165-322338

Inleveren uiterlijk maandag 5 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.
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