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Trots kijken wij terug op ons gouden feest het 50 jaar bestaan van onze  
carnavalsvereniging dat wij in 2018 hebben mogen organiseren namens  
stichting carnaval de Smoorfrêters. 
Het was een hele organisatie wat wij toch met ons kleine gezelschap voor  
elkaar hebben gekregen met veel plezier en ook naar ieders tevredenheid.  
Langs deze weg wil ik dan ook iedereen alsnog bedanken die hieraan op welke manier dan ook ons hebben 
ondersteund voor en tijdens al onze feest activiteiten. 
Onze Nar Kluit is vorig jaar ook na 15 jaar gestopt als Nar van Smoorfrêterslaand en heeft al die jaren 
verschrikkelijk goed zijn best gedaan. 
Ik heb dikwijls gedacht wat een energie heeft die man zeg, niet normaal dikwijls was de dansvloer voor hem 
te klein. 
Michael langs deze weg wil ik je nogmaals bedanken en wij zijn blij dat jij gelijk de nieuwe functie als 
secretaris van Smoorfrêterslaand hebt opgepakt binnen ons bestuur. 
Gelijktijdig wil ik onze nieuwe Nar Johanneke veel succes toewensen de komende jaren het was op het  
11-11 bal een mooie presentatie waar hij iedereen toch een beetje in verraste. 
Veel mensen kende Nar Johanneke namelijk nog niet maar ik heb tegen hem gezegd na het 11-11 bal en 
daarna met Carnaval in 2019 wordt jij een van de Bekendste Bossenootenaren.   
Trots zijn wij ook op onze fanatieke bouwclubs die in 2019 gaan proberen om de nieuwe gesponsorde 
wisselbeker welke geschonken wordt door Marco Hellemons te bemachtigen.   
Wij zijn blij dat bouwclub “de Zaandkleppers” na vele jaren toch weer een bouwplek hebben gevonden en 
hopen dat ze op deze locatie nog jaren bouw plezier zullen hebben. 
Jammer vinden wij het wel dat bouwclub “de Gaopers”gelijktijdig hebben besloten om een jaartje rustig 
aan te doen de reden is dat zij ook hun bouwplek kwijt zijn geraakt. 
Toch hebben deze jonge groep carnavalsvierders ons beloofd de komende jaren onze vereniging op welke 
manier dan ook te blijven ondersteunen voor en tijdens carnaval. 
Wij hebben wel het gevoel dat alle bouwclubs zeer fanatiek en op een hoog niveau 
bezig zijn om er in 2019 een grote en mooie optocht van te maken. 
Zoals je ziet op deze foto zullen wij vanuit het bestuur er in ieder geval ons uiterste best weer voor doen 
om alles Gaonde te houwen binnen onze carnavals vereniging de Smoorfrêters uit Bossenoot.  
Wij hopen weer veel trouwe en nieuwe carnavalsvierders binnen en buiten Bossenoot te ontmoeten 
tijdens onze optocht en dat allen ook aanwezig zullen zijn op onze toch wel gezellige carnavalsbals in 2019 
onder het motto “OUW UT GAONDE”.    
 

Namens het bestuur, 
 

Jullie voorzitter en grootste boer, 
Hans Hagens. 



 
 grote sortering kamer-

 decoratieartikelen
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Prins Ruben 1e 
Beste Smoorfrêters, 

Wat hebben we afgelopen jaar toch Un Gouw Fjist gehad.  
Het 50 jarig bestaan van Stichting Carnaval was er één om  
nooit meer te vergeten. Voor mij persoonlijk waren alle  
activiteiten toch wel een hoogtepunt die in het teken  
stonden  van ons gouden jubileum. Alles was perfect  
geregeld en dat is iets om trots op te mogen zijn met het  
kleine clubje wat we hebben.  
 
Het jaar stond ook in het teken van het afscheid van onze  
Nar Kluit, die zijn functie 15 jaar fantastisch heeft uitge- 
voerd. Een mooi afscheid op een misschien wel niet beter  
te kiezen moment met het 50 jarig bestaan. Heel erg  
bedankt voor al die mooie jaren, maar gelukkig zijn we  
je niet kwijt. Michael blijft gelukkig behouden binnen  
ons Stichtingsbestuur.  
 
Het zoeken naar een nieuwe Nar was niet zo eenvoudig. We hebben diverse geschikte kandidaten 
benaderd, maar helaas waren er diverse goede redenen om het niet of nog niet te doen. Maar op het 
moment dat niemand het meer verwacht, dook daar ineens Johan van der Hooft op. Na enkele 
gesprekken is hij afgelopen jaar op het Narnaval Festival gepresenteerd als niemand minder dan 'Nar 
Johanneke'. Ik wens hem ontzettend veel plezier toe en samen met Nar Johanneke gaan we het 
Carnavalsjaar met veel enthousiasme tegemoet. Het blijkt trouwens dat Johanneke ook nog eens in 
de mooiste straat van Smoorfrêtersland woont! 

Het motto voor dit jaar is 'Ouw ut Gaonde'. Ook voor dit jaar weer een toepasselijk motto. De 
Carnaval zit weer wat jaartjes in de lift. De feestjes voor de kinderen worden steeds drukker bezocht, 
evenals de andere Carnavalsbals. De Zaandkleppers hebben ook eindelijk weer een bouwplek 
gevonden, wat ook de optocht weer een extra impuls zal geven. Een erg leuk motto die zeker op ons 
durpke slaat. 
 
Ik hoop jullie dit jaar allemaal weer te zien op de vele activiteiten en dat we er met zijn alle weer een 
geweldig Carnavalsseizoen van gaan maken. Misschien zie je het ook wel zitten om dit binnen 
Stichting Carnaval te vieren middels een mooie functie als Raadslid bijvoorbeeld? Spreek één van ons 
gewoon eens aan en we kunnen je er alles over vertellen. 
 
Alaaaaaaf, 

Prins Ruben 1e  
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ouden binnen



www.smoorfreters.nl

SC De Smoorfrêters en Café Stroop presenteren;

Zaterdag 16 februari 2019 

 

 
met muziek van;

     

 

Tijdstip: 21.00 uur 

Zaal open 20.30 uur 

Dresscode:  

 

 Extra optreden van 2 erg “foute” artiesten 

 

Mark & Raymond 
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Nar Johanneke 
Beste Smoorfreters, 

Voor de eerste keer mag ik een stukje schrijven als  
Nar Johanneke. Ik heb het stokje over mogen nemen  
van Nar Kluit.  
Welke zoals iedereen weet na 15 jaar is gestopt.  
 
Mijn naam is Johan van der Hooft en ik woon sinds  
8 jaar in Bosschenhoofd.  
Ik ben geboren in Kaatsheuvel en het carnaval zat  
er al vroeg in. Ik heb dit jaren in Kaatsheuvel gevierd  
en daarna trokken we naar Tilburg.  
Sinds 8 jaar vier ik het in Bosschenhoofd en Roosendaal.  
Afgelopen jaar ben ik de gelukkige vader geworden van  
mijn zoon Joep.  
 
Er kwamen verschillende oproepen voorbij op facebook 
en daar verscheen regelmatig mijn naam.  
Ook het bestuur heeft dit opgemerkt.  
Na een paar weken kreeg ik hoog bezoek van het  
bestuur en Nar Kluit. Ik kreeg de vraag of ik de nieuwe  
nar wilde worden van Bosschenhoofd.  
Een enorme eer natuurlijk!!  
Maar ook een hele opgave.  
Nar Kluit was zo’n goeie dat het een hele klus wordt voor mij.  
De gezelligheid was gelijk al aanwezig bij de eerste  
gesprekken en daarom was mijn beslissing niet zo moeilijk. 
 

De 11/11 mocht eindelijk iedereen het 
weten en bij café Stroop was mijn  
eerste feestje als nar. Er werden een 
aantal potentiële kandidaten naar  
voren geroepen door Prins Ruben 1ste  
om het spel te spelen.  
Ik was al druk bezig om mijn Narrenpak 
aan te trekken. Eindelijk  werd mijn 
naam omgeroepen en begon ik met mijn 
nieuwe uitdaging.  
Het was even wennen, maar 
supergezellig!  

 
Ik heb enorm veel zin om er een gezellig 
feestje van te maken met jullie. 
Ik zal er zijn!! 

 

Carnavals groeten, Nar Johanneke.  



MOOIER KAN  
EEN GORDIJN  
NIET HANGEN.

WWW.XXLDESIGNROEDEN.NL
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pliessie Kiske
Beste Smoorfreters en Smoorfreterinnekes, 
 
Voordat we vooruit gaan kijken naar de komende carnaval, wil ik graag even terugkijken 
naar ons jubileumjaar. Vorig jaar hebben we er ‘n gouw fjist van gemaakt, wat begon met 
onze receptie in de kantine bij Devo en eindigde met vuurwerk op het midzomerplein. 
Het vuurwerk op het midzomerplein was niet alleen een afscheid van het jubileumjaar maar 
ook van onze nar.  Na 15 jaar zijn plicht te hebben vervuld als joker van Bosschenhoofd, hing 
nar Kluit zijn narrekap aan de wilgen.  Michael nogmaals bedankt voor al die mooie jaren en 
veel succes in je nieuwe functie als secretaris van SC de Smoorfreters. 
 
Nu even vooruitkijkend naar het komende jaar,  
weten jullie allemaal dat we, gelukkig,  een nieuwe nar  
hebben gevonden. In dit boekje stelt hij zichzelf  
(nogmaals) voor en ik wil bij deze nar Johanneke heel  
veel plezier wensen voor de komende jaren. 
 
Als we de trend van de laatste jaren voort kunnen zetten,  
verwacht ik ook, dat bij de komende carnaval,  
de kinderbals zeer goed bezocht gaan worden.  
We gaan natuurlijk ook weer op zoek naar een jeugdraad,  
dus kinderen, geef jullie op voor een  
functie in de jeugdraad. Tis hartstikke leutig. 
Zoals al meer gezegd: de jeugd heeft de toekomst.  
 
Natuurlijk verwachten we dat de avond bals eveneens  
druk bezocht gaan worden. Ik heb al gehoord dat er  
o.a. weer een vrouwkesbal georganiseerd gaat worden  
bij Concordia en een foute party bij café Stroop. 
 
Genoeg verschillende bals om lekker uit oew dak te gaan.  
Dus kom lekker naar een van de vele bals die  
georganiseerd  
worden en OUW UT GAONDE. 
 
Alaaf 
Pliessie Kiske 



Spar Bouman   O.L. Vrouwestraat 108  4735 AE ZEGGE

www.sparzegge.nl

Bouman

www.smoorfreters.nl

DE LOKALE VVD WENST IEDEREEN HALDERBERGE
EEN LEUTIGE CARNAVAL!
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Stukske van de raad van elf (vijf!)
Hoi smoorfrêters en smoorfrêterinnekes, 
 
Ja,Ja, ik was de pineut om een stukje in onze mooie      
carnavalskrant te schrijven.  
Ik ben raadslid Wilbert Lazeroms en dit is mijn  
20e jaar in de raad van 11. 
Raad van elf zijn we al een tijdje niet meer maar  
ondanks dat we maar met 5 zijn ouwe ut gaonde. 
Aanmeldingen voor nieuwe raadsleden erbij zijn  
natuurlijk van harte welkom. Want 1 ding is zeker  
hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Toen we vorig jaar op zoek gingen naar een nieuwe  
nar hadden we er een hard hoofd in of we die  
konden vinden. En daar is dan onze nieuwe nar,  
ons Johanneke. 
Welkom bij de club en veel succes toe gewenst. 
Hopelijk heeft hij net zoveel plezier erin als wat ik  
in al die 20 jaren heb gehad. 
Jaren ben ik actief bouwer geweest, eerst bij de  
Stroopers later werden het de Goapers. Jammer genoeg worden het de bouwclubs niet 
gemakkelijk gemaakt omdat er te weinig ruimte is waar ze kunnen en mogen bouwen.  
Succes voor diegene die bouwen en die straks voor ons toch een mooie optocht laten zien. 
Voor alle Smoorfrêters en Smoorfrêterinnekes een leutige carnaval 
 
Raadslid 
Wilbert 
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Organisatie samen met

kinder-                           dagen  

Zondag 24 februari, Café Stroop 
   Gratis entree  14.00 uur tot 17.00 uur  
                 optreden raad van elf 
                      & 

Woensdag 27 februari, All in one 
Gratis entree  14.00 uur tot 16.00 uur 

Groep 1 t/m 8 
                      & 

Maandag 4 maart, Café Stroop 

Smoorfrêterkusbal 
optreden Clown Tobi 
14.00 uur tot 17.00 uur 
entree € 2,- per persoon 



VROUWEN VAN DE RAAD
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.

 

Hallo alle Smoorfrêters, 
 

Ik ben de vrouw van Raadslid Wilbert en we gaan  
samen onze 20e carnaval tegemoet.We hebben  
altijd wel carnaval gevierd in Smoorfrêterslaand. 
Dit doen wij met heel veel liefde en plezier.  
Bij onze kinderen is het vieren van carnaval met  
de paplepel ingegeven. Zij vieren graag carnaval  
en hopelijk nemen zij later het stokje over.  

Op de 11vd11 werd onze nieuwe nar bekend gemaakt. Ik wens Nar Johanneke heel veel carnavalsleut 
toe.Een ding is belangrijk carnaval in smoorfrêterslaand moet blijven bestaan. 
Dus aan alle smoorfêters, meld je aan als nieuw raadslid!!!!!!!!! 
Ik ben geen oorspronkelijke smoorfrêterin maar ik ben goed ingeburgerd al zeg ik het zelf. 
Ik heb al 32 jaar een eigen Pedicure en Schoonheidssalon in Smoorfrêterslaand en na zoveel dagen 
Carnaval hebben de voeten wel wat aandacht nodig.Dit is mijn passie en ik woon graag in 
Smoorfrêterslaand. 
Ons motto is  
OUW UT GAONDE  
en dat doen we  
zeker met zijn allen. 
 

Voor alle Smoorfrêters  
en Smoorfrêterinnen 
 wens ik jullie heel  
veel carnavals leut toe. 
 

 Groetjes, Joyce 
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Toontje wie ????   nou ge wit wel   Toontje Flits
De Smoorfrêters gaan het dit jaar weer eens lekker  
gaande houden is het motto. En dat lijkt allemaal  
heel gemakkelijk maar daar zit toch heel wat energie  
in om het hele zaakje draaiende te houden.  
Op diverse plekken in ons dorp wordt er al volop  
in een garages, schuurtjes en loodsen hard gewerkt  
om de hele mik mak weer op tijd klaar te hebben  
voor de grote optocht. Maar ook vele andere zaken  
moeten in goede banen gedirigeerd worden natuurlijk 
 en dus gaan er vele vergaderingen aan vooraf bij de  
diverse bestuursleden thuis. En dan is er nog de raad  
van elluf die er altijd voor zorgt dat de ruimten versierd  
worden en dat de Smoorfrêter ergens binnen wordt  
gezet zodat de dames die kunnen plakken en verven.  
En zo is er al een enorme bezigheid, lang voordat de  
mensen een beetje aan carnaval gaan denken.  
Verzekering, vergunningen, afspraken met gemeente  
en politie, het carnavalskraantje maken en drukken,  
hekken plaatsen, de optocht uitstippelen, de avonden  
rond praten met de kasteleins, overleg met de school  
en ga zo maar even door. Gelukkig hoef ik dit als  
hoffotograaf allemaal niet te doen maar wat foto’s  
maken en foto-shoppen voor het een en ander heb  
ik er maar wat graag voor over.  
 
Hoe dan ook, we ouwe ut gaonde. Da’s zeker ! 
 
Toontje Flits 



20192019
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ZZZ aaa ttt eee rrr dddaaa ggg   999    fff eee bbbrrr uuuaaa rrr iii 

Café  Concordia, Tonpraatavond, aanvang 19.30 uur 
 

ZZZ aaa ttt eee rrr dddaaa ggg   111 666    fff eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
 

Café  Stroop,  “Foute Avond” met medewerking van 2 erg “foute” artiesten 
Met muziek van  Mark & Raymond, dresscode;  “Fouter dan Fout” 
Aanvang 21.00 uur , zaal open om 20.30 uur 
 

VVV rrr iii jjj dddaaa ggg   222 222    FFF eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
 

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 
 

ZZZ aaa ttt eee rrr dddaaa ggg   222 333    FFF eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
 

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

ZZZ ooonnndddaaa ggg   222 444    FFF eee bbbrrr uuuaaa rrr iii       
 

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

WWW oooeee nnnsss dddaaa ggg   222 777    FFF eee bbbrrr uuuaaa rrr iii       
 

All in One, kindercarnavalsbal, aanvang 14.00 uur, duurt tot 16.00 uur 
Toegang; groep 1 t/m 8 
Muziek:  All in One 
 

DDD ooonnndddeee rrr dddaaa ggg   222 888    FFF eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
 

Café  D’n Dorre, Vrouwkusbal  “PROUD 2 BEFOUT”,  
aanvang 20.00 uur tot 01.30 uur 
Muziek: DJ TEAM  Maximum Volume 



VERVOLG PROGRAMMA 
20192019
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VVV rrr iii jjj dddaaa ggg   111    mmmaaa aaa rrr ttt    
 

Kinderoptocht,  aanvang 13.15 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  snert van Bets en Johan 
 

ZZZ aaa ttt eee rrr dddaaa ggg   222    mmmaaa aaa rrr ttt    
   

Grote optocht, vertrek 14.00 uur.  
Opstellen Past. van Breugelstr/Gerardushof      Route optocht is gewijzigd !!!!!  
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 
 

ZZZ ooonnndddaaa ggg   333    mmmaaa aaa rrr ttt    
 

Café  D’n Dorre, Carnavalsbal, aanvang 20.30 uur tot 01.30 uur 
met bekendmaking nieuwe Motto 2020 
Muziek;  Ronald Konings Drive in Show 
 

MMM aaa aaa nnndddaaa ggg   444    mmmaaa aaa rrr ttt    
 

Café  Stroop, Smoorfrêterkusbal, aanvang 14.00 uur, duurt tot 17.00 uur 
Entree € 2,-- per persoon . Optreden van clown Tobi met de Carnavalsshow 
Muziek: DJ TEAM  Maximum Volume 
 
Café  D’n Dorre 
Carnavalsbal, aanvang 20.30 tot 01.30 uur 
Muziek;  Ronald Konings Drive in Show 
 

DDD iiinnnsss dddaaa ggg   555    mmmaaa aaa rrr ttt    
 

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 Ruben 1e en zijn gevolg. 
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De Kinder 

 



 

www.smoorfreters.nl

Dinsdag 5 maart 
Alle kinderen en ouders 

verzamelen om 19.00 uur 
om de 

Smoorfrêter 
te gaan verbranden 

r

Kraant 
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Sleuteluittreiking met aansluitend Bouwersbal 

Optocht school 

Kinderwijkenbal 

Thema-avond “The Golden Fifties” - Rock & Roll 

Receptie 50 jarig bestaan 

Terugblik op het 50 jarig bestaan van S.C. De Smoorfrêters. 
In samenwerking met cafés Concordia en Stroop en voetbalvereniging DEVO 
hebben wij afgelopen jaar verschillende middagen/avonden georganiseerd. 
Onderstaand vindt u per filmstrip diverse activiteiten. 

Organisatie verbroedering 5 kernen Halderberge 
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Grote optocht 

Prinsenbal 

Bal d’n Dorre, motto bekend making 

Brabantse Smoorfrêters koffietafel 

Smoorfrêterkusbal 

Bal d’n Dorre, afscheid nar Kluit 

Verbranding Smoorfrêter 



 

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

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



Stukje van het Midzomerfeestcomité

www.smoorfreters.nl

Bosschenhoofdse tradities 

‘Carnaval is een traditie’ staat er te lezen op de website van  
Stichting de Smoorfreters. En dat is meer dan waar.  
Dit blijkt alleen al uit het feit dat de Stichting al meer dan 50 jaar bestaat en het carnavalsfeest 
invulling geeft door een uitgebreid feestprogramma aan te bieden. 

Een andere traditie die in ons dorp leeft zijn de Bosschenhoofdse Midzomerfeesten, die gevierd 
worden in het laatste volle weekend van augustus. In 2019 beleven we de dertigste editie van dit 
feestweekend. Ons comité is geboren uit de Stichting de Smoorfreters, die de activiteiten in de 
zomer hebben opgezet om de carnavalstraditie levend te kunnen houden door extra financiële 
middelen binnen te halen. 

Zoals alle tradities verandert de invulling in de loop der jaren door allerlei factoren. Eén van deze 
factoren, wellicht de belangrijkste, is de invloed van personen. Zowel binnen de organisatie als daar 
buiten. 

Kunnen we om de tradities in ons dorp te laten voorbestaan het volgende met elkaar afspreken: 

• Mocht je tijd en zin hebben om een bijdrage te leveren, biedt deze hulp dan aan, want die is 
meer dan welkom. Je zult merken dat je inzet veel waardering op zal leveren. 

• Als je in de gelegenheid bent, bezoek de festiviteiten die georganiseerd worden. Zodoende 
ontmoet je in een ontspannen sfeer je dorpsgenoten. 

• Mocht je enige last of hinder ondervinden, probeer jezelf dan te verplaatsen in de mate van 
overlast, de duur ervan en ga op een beschaafde manier met elkaar in gesprek om tot een 
oplossing te komen. 

Want als zowel Stichting de Smoorfreters als de Bosschenhooofds Midzomerfeesten blijven bestaan, 
zijn we in Bosschenhoofd verzekerd van een vrolijke noot in zowel de winter- als zomerperiode.  

Veel plezier met carnaval. 

Comité Bosschenhoofdse Midzomerfeesten   



 

 

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

De Bloemisterij’

‚

Voor al uw
bloemen en
planten

Heesterbosstraat 3
4735 TC Zegge
Tel: 0165-536695
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ProPILOT Park
Met slechts 
één vinger auto-
matisch inparkeren.

ProPILOT
Snelheid aanpassen aan de auto 
voor je en binnen je rijstrook 
blijven? ProPILOT regelt het.

e-Pedal
Mogelijkheid om te 
versnellen en remmen 
met één pedaal.

Nieuwe Nissan LEAF
Simply amazing

• Tot 270 km rijbereik()

• Nieuwe batterij 40 kWh
• 150 PK / 110 kw

(1) Consumentenadviesprijs is gebaseerd op de basisversie (Nissan LEAF Acenta) en meest recente prijslijst, inclusief BTW, leges, recyclingsbijdrage, 
metallic lak en kosten rijklaar maken. (2) Het rijbereik tot 270 km o.b.v. NEDC-cyclus is geschat bij gemiddelde rijomstandigheden. Verschillende 
factoren kunnen het rijbereik beïnvloeden, zoals rijgedrag, de kwaliteit van de weg, de buitentemperatuur en airconditioning.

LEAF  0 G/KM   0 L/100 KM (NEDC) - Tijdens het rijden LEENDERTVDBORN.NL

4% BIJTELLING

Vanafprijs

€ 36.890(1)

Spinveld 37 4815 HR Breda T. 076 522 31 66 
Belder 35 4704 RK Roosendaal T. 0165 57 37 77 
Meidoornlaan 10 4902 SC Oosterhout T. 0162 45 56 00
Kraaivenstraat 18 5048 AB Tilburg T. 013 46 52 100
Havenweg 19 5145 NJ Waalwijk T. 0416 76 80 00



        Stukske van De LaogVliegers STUKSKE VAN DE LAOGVLIEGERS
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Beste Smoorfreters, 
 
Dunne carnaval gaat were beginne... 
Dus kunde vuur ut 20e jaar bij D,n Dorre binne wippe... 
 
We maoke dan veul plezier, 
Meej  fris, wijn en heul veul bierrrrr.... 
 
We hebbe in al die jaore veul opgebouwd.... 
Zie ut programma...tis veur jong en oud... 
 
Graog zien we jullie bij oos binne, 
Laat 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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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

S
la

ge
rij van de R iet

Past. van Breugelstraat 57
Bosschenhoofd
Tel. 0165-312329

www.hellemonsbestratingen.nl
www.smoorfreters.nl

M. Hellemons Bestratingen B.V.
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Wijkvereniging De Zandkleppers 

Hoi beste lezers van de smoorfreterskraant. 
Ook dit jaar weer een stukje van wijkvereniging de Zaandkleppers in de Smoorfreter, 
 
Hierbij willen we jullie melden na onze oproep vorig jaar in de Smoorfreter dat we een bouwplaatsje 
hebben gevonden waar we zelf een carnavals wagen kunnen bouwen en we zijn zeer druk bezig zijn 
ook in Etten-Leur hebben we gezamenlijke bouw activiteiten in samen werking met de Duimkes deze 
hadden een grote bouwplaats en waar we het meesten kunnen opslaan ook in Rucphen hebben we 
tijdelijke opslag van onderdelen gekregen dus willen we deze mensen bedanken voor hun 
bereidwilligheid om wat ruimte beschikbaar te stellen en zal dit jaar de optocht nog groter en 
mooier worden. 
 
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 2018 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, 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. 

 

      
 

Kom de optocht dit jaar eens met eigen ogen bekijken hoe de bouwclubs zich maanden in de kou 
inzetten om weer een mooie optocht voor elkaar te krijgen in Smoorfretersland 

waarbij we niet beter kunnen sluiten als met `t motto van Ouw ut Gaonde en ook om voor onze 
jeugd in de toekomst `n gezellige carnaval veilig te stellen. 
 
Namens het bestuur van wijkvereniging de Zaandkleppers  ALAAF 



Jeanny Jongeneelen, St. Gerardushof 27, 
4744bc Bosschenhoofd  0165- 313016 
Opvang voor kinderen van 3maanden-12 jaar 
jeannyjongeneelen@gmail.com 

 
 grote sortering kamer-

 decoratieartikelen
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Gastouder; 

Margrietstraat 29
4744 AJ  Bosschenhoofd
T 06 13529376
E beauty_style@live.nl
I www.irmasbeautystyle.nl Irma van Zundert

Beauty      tyle
s c h o o n h e i d s -  &  p e d i c u r e s a l o n

-
ene

Kinderoptochtschool, vrijdag 1 maart, vertrek 13.15 uur 
Opstellen op ‘t Midzomerplein  
Route;  Gerardushof → Wilhelminastr. → Beatrixstr. 
→ Marijkestr. → Willem Alexanderstr. → Gerardushof 
ontbinding op ’t Midzomerplein. Onthulling Smoorfrêter 



www.smoorfreters.nl

Ook wij zijn dit jaar weer gevraagd om een mooi stukske in het krantje van  
ons durpke te schrijven. Aller eerst willen wij iedereen bedanken voor de  
geweldige mooie carnaval van afgelopen jaar.  
Want voor onze bouwclub zelf was het een mooi jaar. Zo zijn we eerste  
geworden met de optocht met de A-wagens. Verder hebben we de  
publieksprijs gewonnen, daar willen we het publiek heel erg vur bedanken.  
Dat maakte het feest toch wel erg compleet voor ons. 
 
Verder denken wij dat we dit jaar weer een mooie carnaval tegemoet gaan en dat er nog veel 
gelachen kan worden. Wij wensen de andere bouwclubs heel veel succes met bouwe.  
Wij hopen dat er weer een heelee boel volk langs de kant van de weg zal staan met de optocht. 
 
BC Foepenhol 



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

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
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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.

Hallo mede carnavals liefhebbers,  
 

Zoals vorig jaar met een grapje begonnen, is het dan toch echt zo gebleven.  
We gaan voorlopig even door als De Slaopers. 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst wordt wel eens gezegd.  
En dat is waar we afgelopen jaren flink aan gebouwd hebben en komende 
 jaren onze handen nog flink aan vol zullen hebben. Je weet wel, met van  
die slapeloze nachten en dampende luiers. 
Meedoen is belangrijker dan winnen en het is dan ook zeer waarschijnlijk  
dat je ons ergens in de optocht zult vinden. Hoe en wat weten we zelf ook  
nog niet, maar zoals we onszelf kennen, zijn we last minute op ons best.  
Dus wees gewaarschuwd, want misschien zomaar ineens onverwachts  
kom je ons ergens tegen waar je ons misschien niet verwacht. 
 

Alaaf, houdoe en bedaankt, 
BC De Gaopers 



Iedere zaterdagmorgen van 8 - 12 uur 
               op het Midzomerplein in

PARKEREN 
TIJDENS DE 

OPTOCHT
A.U.B. 
BUITEN 
DE ROUTE
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Voor al uw voet- en houdingsproblemen !
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stukske van all in one

                           

Beste Smoorfreters,  
 

Wok aan ons di jaor wir de vraog om ut carnavalskraantje 
 op te leuke. Inmiddels draaie we al wa jaorkes in het  
Bossenootse clubgebouw. We probere ut zo goed mogeluk draaiende te houe vur ons 
kienders uit ut dorp. 
Er zen activiteite vur de kienders uit het durp van alle leeftije. Zo emme we knutselmidaoge 
vur de kleintjes op woensdagmiddag 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. 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! Want wij wulle  er  gere un 
positieve draai aan geve. 
Meej carnaval zen de volgende activiteiten gepland, op vrijdagavond 22  Februari gaon we 
un  fisje bouwe meej de tieners van smoorftreterslaand. Deze navond begient om 19.30 en 
eindigt om 22.00 uur. Het is vur kienders vanaf groep 7 t/m 15 jaor. Woensdagmiddag  27 
Februari is het de beurt aan de kleintjes van smoorfreterslaand om ut goande te houwe . 
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! Kom zeker us kijke noar jin van  
onze carnavalsbals zoda we er allemoal un draai oan kunne geve!  
Alaaf! 

All in One presenteert; 

Vrijdagavond   22  Februari 2018 

“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 Johanneke, pliessie Kiske en de raad van 11  

zijn hierbij aanwezig. 
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Domeinstraat 3
4741 BM Hoeven
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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. 

Woordje van onze burgemeester, 
Het is zover, Carnaval 2019 staat voor de deur! Nadat de S.O.K. en de Smoorfrêters de afgelopen jaren 
een heel mooi jubileum hebben mogen vieren, is het nu de beurt aan de Meekrap.   
Waor’s de tijd vragen ze zich dit jaar in Meekrapdurp dan ook terecht af.  
 

De afgelopen maanden zijn velen van jullie bezig geweest met de voorbereidingen voor de carnaval. 
Besturen, commissies en werkgroepen hebben al heel wat vergaderd en achter de schermen veel werk 
verzet. Helaas is dit niet altijd zichtbaar. Maar, ut lôôpt op rollekus, dat gaat natuurlijk niet zomaar! 
 

Protocollen, raden, dansmariekus, hofdames en lakeien staan natuurlijk te trappelen om er weer vijf 
dagen tegenaan te gaan. Hier en daar heeft er een wisseling plaatsgevonden en iedereen is er weer 
klaar voor om zich van oewen beste kaant te laten zien! 
 

Bouwers, loopgroepen en muziekgroepen zorgen samen tijdens  
de carnaval voor ne bonte kerremis. Maanden van bouwen,  
kostuums maken en ammezuur opdoen, zit er nu bijna op.  
Tijdens de carnaval gaan jullie er weer vol voor! 
 

Ik roep jullie op: Ouw ut Gaonde met al deze vrijwilligers!  
Jullie maken carnaval een feest van saamhorigheid, een feest  
om trots op te zijn en naar uit te kijken.  Ik heb er in ieder  
geval al heel veel zin in. Nadat ik de sleutels heb overgedragen  
aan de Prinsen tijdens de Sleuteloverdracht, neem ik graag in  
alle kernen weer een kijkje. Ik zie jullie dan! 
 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
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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 - Michaël Koevoets 
 

AANGEPASTE ROUTE i.v.m. werkzaamheden Magrietstraat. Route aangepaste optocht; 
Het vertrek is op de Past. van Breugelstraat (hoek Evers flat ) – Marijkestraat – Beatrixstraat- 
 Wilhelminastraat – Willeke Joostenstraat – Pastoor van Breugelstraat – Voorbij de kerk ontbinding. 
 

Wie mee wil doen in de optocht van zaterdag  2 maart kan zich opgeven bij 
André Broos, Pastoor van Breugelstraat 58, Bosschenhoofd, tel. 0165-322338  
Inleveren uiterlijk maandag 25 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.  




