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Beste Smoorfreters en belangstellende carnavalsvrienden die deze  
smoorfrêters kraant nu gaan lezen, inmiddels zijn wij met ons toch wel  
leuk en gezellig  groepje van deze carnavalsvereniging  weer volop bezig  
met de voorbereidingen van ons 52e carnavals editie zoals je hier kunt lezen.  
Ik kan jullie vertellen dat onze prins Ruben den 1e ,Pliessie Kiske, Nar Johanneke, 
onze wijze raadsleden,hoffotograaf Toontje flits, het stichting bestuur en natuurlijk niet te vergeten 
onze Vrouwkes van de raad er zin in hebben om er weer een mooi carnavals feest  van te maken.  
In het bijzonder willen wij onze Nar Johanneke alvast veel succes toewensen dit jaar, hij die vorig jaar 
voor den 1 ste keer zijn vuurdoop kreeg en toen in smoorfrêterslaand  alles uit de kast haalde met 
zijn Narre streken ik moet zeggen dat ging hem goed af. Wat ik persoonlijk jammer vond vorig jaar 
was dat bouwclub de Dwarsliggers, die toch in de loop der jaren regelmatig met de 1e ste prijs naar 
huis gingen, besloten om te stoppen met bouwen.  Sommige van hun kwamen achteraf toch tijdens 
de optocht nog met een leuke kindercreatie om ons toch nog te laten zien dat het bouwen bij hun en 
ook de kinderen in de genen zit.  
Momenteel hebben we nog 4 fanatieke bouwclubs die zelf bouwen en die volgens mij nog best een 
handje kunnen gebruiken aan het bouwen van hun carnavalswagen.                                                         
In het bouwen van een carnavalswagen zitten eigenlijk alle facetten die vooral voor onze jeugd maar 
net zo goed voor de ouderen belangrijk zijn zoals techniek in het vormen en schilderen van koppen, 
techniek in elektrische,hydraulische en pneumatische besturingen en techniek in licht en geluid. 
Daarom is het goed om in goede harmonie samen te werken met elkaar in een bouwclub of met 
meerdere bouwclubs onder elkaar.                                                                                                          
Daarom zullen zij voor de eerste keer dit jaar hun deuren openen en samen een opendag organiseren
welke gehouden wordt op zaterdag 15 februari 2020.  
Dan willen wij vanuit onze stichting ook nog een blijk van waardering uitbrengen naar de kranten 
commissie Jose Konings en André Broos die er toch weer ieder jaar voor zorgen dat deze 
smoorfrêterskraant  steeds kleurrijker dikker en mooier wordt.   
Als laatste de motto commissie Rini Roks, 
Piet de Kok,Peter Pertijs en Robert Thellier ook  
nog bedankt dat jullie zo`n geweldig motto hebben  
kunnen verzinnen voor het jaar 2020.                            

Ik wens eenieder een gezellige en leutige carnaval  
toe en wij zien jullie graag zo veel mogelijk  op  al  
onze carnavalsbals ik weet zeker het wordt echt  

“ JINENALLEUT “    
Namens het bestuur, 
De voorzitter en Grootste boer, 
Hans Hagens. 
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Prins Ruben 
Beste Smoorfrêters, 
 
‘Ouw ut gaonde’, het motto van afgelopen jaar waar we met zijn allen zondermeer gehoor aan 
hebben gegeven. Het was weer een fantastisch jaar om op terug te kijken.  
Een jaar waarin we voor het eerst kennis hebben gemaakt met Nar Johanneke. Hij heeft het super 
gedaan en hoop dat we de komende jaren nog veel meer van hem mogen en kunnen genieten.
Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van DJ Ronald Konings.  
Mijn dank gaat uit naar al die jaren dat hij Smoorfrêtersland op zijn kop heeft gezet met zijn muziek. 
 
Zonder er bijna erg in te hebben is dit alweer het 5e jaar dat ik Prins mag zijn van ons mooi
Smoorfrêtersland. Het is nog steeds een hele grote eer om te mogen doen. Veel geluk zit in de kleine 
dingen, zoals een mooie tekening die je krijgt uit handen van de kinderen of als je er een in de
brievenbus vindt. De lachende gezichten van iedereen tijdens Carnaval en de saamhorigheid van ons 

mooie durpke. Kortom: ‘JINENALLEUT’.  
 
Tijdens het schrijven van dit stukje hebben we ons jaarlijkse 11-11 bal alweer achter de rug.  
Een mooie en gezellige ‘Roze Avond’, waarin het nieuwe Carnavalsseizoen in stijl is afgetrapt.  
Deze avond werd de muziek verzorgd door ‘DJ Team Maximum Volume’.  
Nieuw DJ talent is gelukkig al opgestaan en Justin heeft deze avond ieders voetjes flink  
hun werk laten doen op de dansvloer. Hier gaan we nog veel meer van  
horen de komende jaren. 
 
Binnen de Stichting Carnaval is ook nog  
steeds plaats voor enthousiaste mensen  
die het zien zitten om een taak te vervullen  
binnen onze Raad van Elluf. Mocht je interesse  
hebben of nieuwsgierig zijn naar wat het  
allemaal inhoudt, spreek één van ons gewoon  
eens aan en wie weet zien we je snel binnen 
 ons mooie en gezellige clubke. 
 
Voor zowel jong en oud is er dit jaar weer  
Van alles te beleven en ik hoop jullie allemaal  
weer te zien op één van deze activiteiten.  
Één ding is zeker, het wordt weer  

JINENALLEUT!! 
 
Alaaaaaaf, 
 
Prins Ruben 1e  
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Nar Johanneke 
Beste Smoorfreters, 

Ik mag voor de tweede keer een stukje schrijven als nar Johanneke. 
Ik vond het eerste jaar als nar ontzettend leuk om te doen.  
Het voelde erg bijzonder om tijdens het rond brengen van  
ons krantje tekeningen van kinderen te krijgen.  
Deze bewaar ik natuurlijk en hoop ik ze dit jaar weer te ontvangen.  
Het is mij duidelijk geworden dat het een hele organisatie is om  
er een mooi carnaval van te maken. Ik ben super opgevangen  
door iedereen van de carnavalsvereniging dit was erg prettig.  
Super bedankt allemaal. 
Iedereen is vast bekend met Rietje. De oudste van de Raad en  
nog vol enthousiasme. Ik heb mij afgelopen jaar verbaast over  
de hoeveelheid energie die deze vrouw heeft.  
Rietje heeft besloten om na dit jaar te stoppen in de Raad.  
We begrijpen dit volkomen, maar zullen haar zeker gaan  
missen in de raad. Laten we er daarom een te gek jaar er van  
maken, zodat Rietje dit mooi kan afsluiten.  
Zoals de meeste weten is de wagen om de intocht mee te  
rijden nooit aangekomen in Bosschenhoofd.  
Deze hebben op de weg naar ons toe een ongelukje gehad.  
Wat een pech, carnavalswagen weg. Gelukkig waren er geen  
gewonden. Met z’n allen hebben we dit opgelost en hebben  
we door de straten gelopen. Ook dit mocht de pret niet drukken.  
Voor de jeugd is er veel leut en lol tijdens de Carnaval.  
Op de bals zien we al veel carnavalsvierders.  
Ook dit jaar hopen we weer op een grote, gezellig opkomst  
om het feest met hun te vieren.  
Dus wees welkom!! 
Ik hoop jullie dan ook allemaal te zien op een van onze leuke 
 bals die eraan staan te komen en dat we er weer een  
geweldig carnaval seizoen van gaan maken. 
 

Alaaaf, 

Nar Johanneke 
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pliessie Kiske
Hier weer een berichtje van jullie Pliessie Kiske.  

We zijn weer een jaar verder en afgelopen 11-11 viering heb ik voor de 7de keer alweer m’n 
pliessiepak aangetrokken. Of zo als schoonmoeder zegt: hij et zunne pet wir op! 
 
Ik moet zeggen, ‘t was een leutig feestje op deze 9e november. Roze zaterdag was het motto en het 
zag er allemaal zeer rose kleurig uit. Zelfs het bestuur was in kleur. 
De muziek was dit jaar in handen van DJ Maximum Volume met de zeer jeugdige DJ Justin. 
Zoals ik al jaren opper: de jeugd heeft de toekomst. 
Op de avond werd, zoals gewoonte is, het bestuur,  
protocol en raad van 11 gepresenteerd. 
Jammer genoeg konden we deze avond geen nieuwe  
raadsleden verwelkomen. 
Hopelijk gaat daar op korte termijn nog verandering in  
komen, we kunnen best wat nieuwe (jonge) aanwas gebruiken. 
Dus schroom niet en meld je aan als raadslid!! 
 
Ook voor dit jaar is er weer een vol programma, we hebben  
weer enkele kinderbals bij Stroop, een groter opgezet Tienerbal  
en natuurlijk de bals bij Devo, Stroop en d’n Dorre. 
 
Tussendoor hebben we dan nog de kinder (school) optocht op  
vrijdagmiddag, de grote optocht op zaterdag en, net voor de  
popverbranding, de lampionnen optocht met verlichte wagentjes. 
 
Dus aan alle bouwclubs, kinderen en ouders :  
zet oe beste beentje vur en bouw lekker een wagentje  
voor dun optocht. 
 
Ik denk, als we dit allemaal zo bekijken, we weer een leutige  
carnaval gaan krijgen en dat we het motto eer aan gaan doen: 

Jinenalleut 
 
Allemaal tot ziens. 
Alaaf 
 
Pliessie Kiske 
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  Grondwerk
  

  

  

Onze werkzaamheden:

Bel 06-270 20 188
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Stukske van de raad van elf 
Hoi Smoorfrêters en Smoorfrêterinnekes, 
 
Hallo allemaal, hier ben ik weer. 
Mijn naam is Ger Spierings, ik ben al weer voor het 8e  jaar lid van de raad van elluf van 
Smoorfrêtersland. 
Tot nu toe heb ik er geen moment spijt van gehad dat ik mezelf bij die club heb aangesloten, we zijn 
een hechte groep plezier makers. 
Uiteraard zijn er wel ook wel eens (kleine) problemen, maar die worden in goed overleg 
uitgepraat/opgelost. 
Ons grootste probleem momenteel met onze raad van elluf is onze bezettingsgraad, al jaren zijn we  
op zoek zijn naar nieuwe jeugdige aanwas.   
Jongere raadsleden, want laten we eerlijk zijn, het gros van de raad is al op leeftijd. 
Voel je jezelf geroepen, schroom/schaam je niet en meld je aan. 
Wij zijn heel blij met elk nieuw lid en verwelkomen je met óóópen armen. 
Met onze optocht in Smoorfrêtersland  gaat het ook steeds beter ook al wordt het steeds moeilijker 
om aan de bouwvoorschriften en veiligheideisen te voldoen. 
Evenals het vinden van een geschikt bouwplek,  dus als je een geschikte locatie weet laat het even 
weten bij het bestuur of één van onze raadsleden.  
Genoeg gemauwd en geklaagd laten we een fijne en goede carnaval te gemoed zien, met  veel leut, 
ik hoop jullie allemaal te zien met carnaval. 
Stiekem hoop ik veel nieuwe raadsleden te mogen verwelkomen. 
 
 allaaaaf en tot ziens, 
 
Raadslid Ger 
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SC De Smoorfrêters en Café Stroop presenteren;

Zaterdag 8 februari 2020 

 

met muziek van; 

 Extra optreden van 2 erg “Voute” artiesten 

T i jd s t ip :  2 1 . 0 0  u u r   Z a a l  o pe n  2 0 . 3 0  u u r   D r e s s c o d e :   

Vout 

Mark & Raymond 



VROUWEN VAN DE RAAD
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.

 

Lieve smoorfrêters en smoorfrêterinnen, 
 
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven in onze mooie carnavalskraant. 
Al vele jaren hoor ik bij de vrouwen van de Raad. 
Als vrouw van Raadslid Wilbert vieren wij al meer als 20 jaar carnaval in Smoorfrêterslaand. 
Van te voren deden wij dat ook al dus daarom besloten we met een paar vrienden de carnavalsvereniging te 
versterken. 
Dit doen wij met veel plezier en wij hebben het carnavalsvirus inmiddels doorgegeven aan onze 2 prachtige 
dochters Demi en Sanne. 
We hopen dat zij misschien in de toekomst de carnaval draaiende houden op ons mooie dorpje. 
In de loop van de jaren zien we wel wat terugloop van mensen die komen naar de carnavalsbals.  
Dit heeft allerlei oorzaken maar  
onze kinderbals worden nog steeds  
heel goed bezocht.  
Het is mooi om de kinders in de  
mooiste creaties te zien dansen  
en springen. 
We hebben gelukkig nog een  
aantal bouwclubs die steeds weer  
de inspiratie hebben om met de  
optocht weer een mooie creatie  
naar buiten te rijden. 
Daarom hebben we nog steeds  
met elkaar en zoals het motto luidt  

JINENALLEUT 
Dus alle smoorfrêters en smoorfrêterinnen,  
lijkt het je leuk om onze groep te versterken  
schroom niet om je aan te melden. 
 
Fijne Carnaval iedereen, 
Joyce Lazeroms 



MOOIER KAN  
EEN GORDIJN  
NIET HANGEN.

WWW.XXLDESIGNROEDEN.NL
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Toontje wie ???  nou ge wit wel  Toontje Flits
JINENALLEUT is het carnavalsmotto voor 2020.  
 
Probeer het maar eens te ontcijferen want het lijkt wel  
een geheime  code uit het Kremlin.  
Nou voor diegene die hier nog niet zo lang wonen zal ik  
het toch maar even proberen uit te leggen;  
‘JIN’ is echt geen Chinees maar ‘een’ op zijn Smoorfrêters  
of plat Bosschenhoofds.  
En dat is nergens in een woordenboek te vinden schat ik.  
‘EN’ kennen we allemaal nog wel van school,  
van ‘een EN een is twee’, en das nog steeds zo.  
Dan komt ‘AL’ van ‘witte gij ut AL?’. Niet zo moeilijk toch?  
Dan komt het belangrijkste; ‘LEUT’.  
Heb ik eventjes opgezocht in de Nederlandse encyclopedie,  
er zijn drie definities van; koffie, plezier en lol.  
En laten die nou alle drie mooi van toepassing zijn  
met carnaval!  
Al denk ik dat er in plaats van koffie ook wel iets anders  
gedronken gaat worden, als het maar niet (spontaan)  
het spuigat uitloopt, alhoewel?  

Dus JINENALLEUT kan betekenen; een en al koffie,  
een en al plezier of een en al lol. Nou kies maar uit maar  
ik kies zelf toch wel voor het plezier en ik hoop heel veel  
andere mensen met mij, dan kan ik daar weer een heleboel  
mooie fotokus van maken. Daarom roep ik iedereen  

op om JINENALLEUT te komen maken!  
Dus allemaal proost!  

Of op zijn Russisch “Vashe zdoróvje”! 
 
Toontje Flits 
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Organisatie samen met

kinder-                           dagen  

Zondag 16 februari, Café Stroop 
    Gratis entree  14.00 uur tot 17.00 uur  
                  optreden raad van elf 
                      & 

Woensdag 19 februari, All in one 
Gratis entree  14.00 uur tot 16.00 uur 

Groep 1 t/m 8 
                      & 

Maandag 24 februari, Café Stroop 

Smoorfrêterkusbal 
optreden ??????? 

14.00 uur tot 17.00 uur 
entree € 2,- per persoon 



PROGRAMMA 2020 
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ZZZ aaa ttt eee rrr dddaaa ggg   111    fff eee bbbrrr uuuaaa rrr iii 
Café  Concordia, Tonpraatavond, aanvang 20.00 uur 

ZZZ aaa ttt eee rrr dddaaa ggg   888    fff eee bbbrrr uuuaaa rrr iii ...       
Café  Stroop,  “Voute Avont” met medewerking van 2 erg “Voute” artiesten. Muziek; Mark & Raymond 
Dresscode;  “Vouter dan Vout”   Aanvang 21.00 uur, zaal open om 20.30 uur 

VVV rrr iii jjj dddaaa ggg   111 444    FFF eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
All in One,,  Tienerbal, aanvang 19.00 uur, duurt tot 22.00 uur 
Toegang; vanaf groep 6 tot en met 15 jaar. Muziek;  DJ TEAM  Maximum Volume  

ZZZ aaa ttt eee rrr dddaaa ggg   111 555    FFF eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
Kijkdag bij alle bouwclubs, voor locaties  zie flyer verder in krant, aanvang 14.00 uur tot 18.00 uur 
 

Kantine “De Voltreffer” DEVO,  Carnavalsbal, DEVO’s Olympische Spelen 
aanvang 20.00 uur tot 01.00 uur.   Muziek;  DJ Braske 

ZZZ ooonnndddaaa ggg   111 666    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   111 999    FFF eee bbbrrr uuuaaa rrr iii       
All in One, kindercarnavalsbal, aanvang 14.00 uur,  duurt tot 16.00 uur.   Muziek:  All in One 

DDD ooonnndddeee rrr dddaaa ggg   222 000    FFF eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
Café  D’n Dorre, Vrouwkusbal  “Wild Wild West”, aanvang 20.00 uur tot 01.30 uur.  
Muziek: DJ TEAM  Maximum Volume 

VVV rrr iii jjj dddaaa ggg   222 111    fff eee bbbrrr uuuaaa rrr iii 
Kinderoptocht,  aanvang 13.15 uur, route zie elders in krant. Aansluitend onthulling Smoorfrêter.  
Sleuteluitreiking in gemeentehuis, aanvang 19.00 uur.  
Café Stroop,  aansluitend opwarmingsavond met snert van Vincent 

ZZZ aaa ttt eee rrr dddaaa ggg   222 222    fff eeebbbrrr uuuaaa rrr iii    
Grote optocht, vertrek 14.00 uur. Opstellen Past. van Breugelstr/Gerardushof       
Café D’n Dorre, aansluitend prijsuitreiking voor 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;  DJ Braske 

ZZZ ooonnndddaaa ggg   222 333    fff eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
Café  D’n Dorre, Carnavalsbal, aanvang 20.30 uur tot 01.30 uur, bekendmaking nieuwe Motto 2021 
Muziek;  DJ Braske 

MMM aaa aaa nnndddaaa ggg   222 444    fff eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
Café  Stroop, Smoorfrêterkusbal, aanvang 14.00 uur, duurt tot 17.00 uur 
Entree € 2,-- per persoon. Speciaal optreden van ???????    Muziek: DJ TEAM  Maximum Volume 
 

Café  D’n Dorre   Carnavalsbal, aanvang 20.30 tot 01.30 uur.   Muziek;  DJ Braske 

DDD iii nnnsss dddaaa ggg   222 555    fff eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
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 
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Dinsdag 25 februari 
Alle kinderen en ouders 

verzamelen om 19.00 uur 
om de 

Smoorfrêter 
te gaan verbranden 

Kraant 



www.smoorfreters.nl



 
 

www.smoorfreters.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

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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 Stukje van het Midzomerfeestcomité
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Leutig motto alweer dit jaar JINENALLEUT ofwel,  
voor mensen die dit niet verstaan, één en al gezelligheid. 

En wat wij als Bosschenhoofdse Midzomerfeesten nou zo  
leutig vinden is dat er steeds meer bedrijvigheid komt in ons dorpje. De laatste jaren zijn er winkels 
bijgekomen en die winkels zorgen vanzelf voor meer gezelligheid.                                                                                
Dorpsgenoten ontmoeten elkaar weer bij bakkerij Het Broodhuys, want wat is er gezelliger dan een praatje 
maken in een heerlijk naar vers brood en ander lekkers ruikende bakkerswinkel. Zo kunnen we lekker een 
hapje eten bij Hapfabriek, zoals heerlijke broodjes en zij verzorgen ook gerechten voor u thuis. Een barbecue 
of heerlijke lunch bijvoorbeeld.  Ook de huiskamers in Bosschenhoofd zijn tegenwoordig JINENALLEUT, want 
zeg nou zelf als je gezelligheid mist in huis loop dan langs bij Puur & Landelijk Wonen. Wat een gezellige 
spullen ze daar verkopen, echt de moeite om eens langs te gaan. Ook voor een mooi bosje bloemen ben je 
daar aan het juiste adres. Wij hopen dat de inwoners van Bosschenhoofd trots zijn op deze jonge 
ondernemers en dat ze een lang bestaan mogen hebben in ons dorp.  
Wij kunnen daar immers zelf ons steentje aan bijdragen.  

Wij als Bosschenhoofdse Midzomerfeesten zijn trots op ons dorp en zeker ook op de ondernemers die de 
stap hebben genomen om de bedrijvigheid en daarmee gezelligheid in ons dorp te verhogen. Dit is een 
aanwinst voor ons feestweekend. Wij hebben deze nieuwe ondernemers dit jaar mogen verwelkomen op 
onze jaarmarkt en dit was een geweldige aanvulling. Maar uiteraard zijn we onze ‘oude’ en vertrouwde 
sponsors/ondernemers meer dan dankbaar voor hun jaarlijkse steun en toewijding. 

JINENALLEUT dat is wat wij in het comité van de Bosschenhoofdse Midzomerfeesten samen hebben.  
Wij zijn een leutig team dat goed op elkaar is ingespeeld en waarin ieder zijn eigen taak heeft binnen het 
comité. Het verloopt ieder jaar weer soepel en dat is mede, omdat iedereen goed met elkaar kan 
samenwerken. Afgelopen jaar hebben wij veel vrijwilligers mogen ontvangen om ons te helpen bij de 
voorbereidingen van ons feestweekend. Hier zijn wij enorm blij mee en wij willen deze mensen nogmaals 
hartelijk bedanken voor hun inzet. Het hele feestweekend draait tenslotte om mensen die vrijwillig voor ons 
dorp de handen uit de mouwen willen steken. Alles voor een weekend vol met JINENALLEUT! 

Mocht je nou ook graag een handje helpen bij hét feestweekend van Bosschenhoofd, meld je dan aan via 
secretariaat@midzomerfeesten.com  Je kan ons comité versterken of ons helpen met de werkzaamheden 
gedurende de week voorafgaand aan het feestweekend en eventueel het weekend zelf.                                        
Alle hulp is welkom. Eerst gaan we met z’n allen carnaval vieren.  

Wij wensen Stichting Carnaval de Smoorfrêters JINENALLEUT  toe met alle festiviteiten die er te vieren zijn!  
Maak er weer een JILLE LEUTIGE carnaval van! 

Een leutige groet,   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

www.smoorfreters.nl

Adres 

Wintervlinder  1 

4758 CG    Standaarbuiten 

T el. 06 – 13 669 770 
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Beste Smoorfreters, 
 
Dunne carnaval gaat were beginne... 
Dus kunde vuur ut 21e 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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STUKSKE VAN DE LAOGVLIEGERS
Hooi  Smoorfreters, 
 
Van ut joar hem ik de eer om een stukske te meugen schrijven voor de onze mooie kraant.  
 

Ik zal mun eigen jist effe vor stelle, ik ben Sven Broos en sinds 2 jaar bouwzaam bij dit mooie clubke. 
Ja het klopt, ge kom me meei carnaval op ieder feesje tegen. Ik volg namelijk onze priens Ruben de 
jiste overal waar hij gaat bij ons in ons durpke. 2 jaar geleden aan komme waaie omdat we de 
Loagvliegers de gelegenheid hadden gekregen om onze mooije smoorfreter bij zullie in het kot te 
mogen bouwen. Sinds die tijd zen ik blijven plakke.  
 

Vurig joar voor et jist een vol bouw seizoen meegemaakt en vol trots konde we onze 
sprookjesachtigge woagen twoone aan jullie. Wu emme nun jil mwooie tweede plek gehaald.  
 

Dit joar hemme we wat vertraging opgelopen met bouwe omdat het bouwkot hier en doar aan wat 
vervangen toe was. Wa ons er nie van wirouwe et om er nun jille mooie woage van te make.  
Het motte van dit joar is ons op ons lijf geschreven ’jinenalleut’. Want dat is ut bij jons iedere 
bouwsessie. Ut is bij jons eigenlijk altijd jinne groote bonte kermis! 
 

Meej nog een aontal weeke te gaan word het voor ons nog flink dur werken om de waoge mooi af te 
krijgen. Vur dat onze techneuten wir alle bewegingen er op hemme staan, de woagen plak kloar is. 
Laat staan gevaardfd kan worre .  
Maaja of we nou op tijd waren begonne of nie, het is altij dur werke om hem af te krijgen.  
 

Zoals ik net al zei het is bij uns altijd jinne grwote bonte KERMIS! Da gaaan we dit joar zeker wir laten 
zien aan jullie Smoorfreters.  
Meej de elfde van de elfde viering waar het al roze zaterdag. Bij onze bure van peejenland hemme ze 
super Tuesday.  
 

Wij zie jullie graag alle moal dit joar weer stoan langs onze straoten van ons mooie Smoorfretersland 
tijdens de grote mooie optocht die ons kleine durpke rijk is en waor we meej zen alle trots op 
meugen zijn.  
Mij zulde niet tegen komme bij onze waoge.  
Ik zal onze priens meej zijn gevolg ondersteune en dun stoet afsluiten.  
 

Tot op SUPER PINK SATERDAY!  



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.

Kinderoptochtschool, vrijdag 21 februari 
Opstellen op ‘t Midzomerplein, vertrek 13.15 uur  
Route;  Gerardushof → Wilhelminastr. → Beatrixstr. 
→ Marijkestr. → Willem Alexanderstr. → Gerardushof 
ontbinding op ’t Midzomerplein. Onthulling Smoorfrêter 
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Wijkvereniging De Zandkleppers 

Beste lezers van de Smoorfreter, 

Zoals elk jaar ook vanuit ons weer een stukske voor in de Smoorfreter, 
 

Afgelopen  jaar hebben we een leuke samenwerking gehad met de Duimkes uit Etten-Leur. Hun 
hadden de bouwplek, wij hadden de mensen om te bouwen. Helaas hebben we na 1 jaar afscheid 
van elkaar genomen omdat de gedachtengang tussen beide clubs te ver van elkaar af lag.  
Wel hebben we een leuke tijd samen gehad met (ik denk de langste wagen ooit) en een mooie 1e 
plaats in Bosschenhoofd en een 4e plaats in Etten-Leur als resultaat.  
 

 Ook hebben we de publieksprijs gewonnen waar we erg blij mee zijn en deze mensen ook graag 
willen bedanken voor hun stem! 
 

Voor komend jaar hebben we een nieuwe bouwplek kunnen vinden en samen met elkaar gaan we 
proberen om ook voor dit jaar weer een mooi spektakel neer te zetten. De ideëen zijn uitgewerkt en 
de bouw is in volle gang, nu hopen op goed weer en een mooie optocht. 
 

NIEUW: Op 15 februari van 14:00 tot 18:00  
hebben we een kijkmiddag geintroduceerd.  
Je kan op deze dag bij de verschillende  
bouwclubs gaan kijken hoe we nu zo’n  
wagen maken.  
 
Kom allen gezellig kijken naar de mooie  
wagens die we met zijn allen aan het  
bouwen zijn. 
 
Namens de Zaandkleppers……Alaaf 



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!



www.smoorfreters.nl

STUKSKE VAN HET FOEPENHOL 
Beste Smoorfreters, 

Ook ons is dees joar wir gevroagt of  wij een schoon stukske wilde schrijven 
vur in het kraantje. Dus bij deze zen wij doar ok weer is een keer oan begonne.  
Laten we begiene dur iedereen te bedanken vur de mooiecarnaval  
van 2019. Waant zonder alle mense kunde niks beginne. 

Wij kijken terug op een mooie carnaval in iedergeval. Wij hopen dat nog veule jaore mee iedereen zo te 
mogen vieren. We hadden vurig joar een mooie derde prijs mee ons woagetje. Waar we ook jil blij mee 
ware. Dees joar goan we ok wir eens proberen om meei un schoon karreke vur den dag tekomme. 
Dus hedde gij oe eigen misschien all eens afgevroagt hoe wij zo’n ding moaken kom dan gerust eens kijke. 
Beter nog is nun avond sfeer proeve in ons bouwkot. 
En agge da nou echt een leutige sfeer vint eej, dan meude van ons gerust komme helpe. 
Oe mjir ziele oe mjir leut dage hed. 
Dus meej jinenalleut goan wij ur dees jaar wir veur om er ne sgwone carnaval 2020 van te moake. 

Da war dan wir ut stukske van ’t Foepenhol, 

Tot de volgende carnaval, Alaaaaf Alaaaaaf, Alaaaaaaf. 



 

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

www.smoorfreters.nl

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

PARKEREN TIJDENS DE OPTOCHT

A.U.B. BUITEN DE ROUTE
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Wij wènsen gùllie allemaol
n’n fijne karnaoval

www.dielboeretweewielers.nl

Diel

 

Electrotechnisch Instalatie Buro
Jos van Dijk b.v.

Beste smoorfreters,  
Na un spannend joarke zijn we er weer. Er zit zeker wa in dit joar,  
want wij zijn verdrie dubbeld met leden dit joar.  
Na ut uitstapje naar de Alpen gaan we nu naar Scandinavië.  
Ut land van de Vikingen. Zij gan der flink tegenaan en zo doen wij  
da ook dit joar. Het word weer veel bloed, zweet en misschien wel af  
en toe een tranke pinken, moar we hopen da ut weer un groot feest word. Tis natuurlijk jinenalleut. 
Zet uwe helm alvast moar op want we goan dur weer tegenaan. Kunde gij nie wachten tot aan 
carnaval dan kunde alvast komen kijken in de schuur op 15 februari hoe de wagen der uit ziet.  
Tot d’n grote optocht. 
 

BC ‘t kraaienest 

info@dielboeretweewielers.nl



Iedere zaterdagmorgen van 8 - 12 uur 
               op het Midzomerplein in

PARKEREN 
TIJDENS DE 

OPTOCHT
A.U.B. 
BUITEN 
DE ROUTE

www.smoorfreters.nl

 

 

  

                                              
 

Voor al uw voet- en houdingsproblemen !
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stukske van all in one

                           

All in One presenteert; 

Hoi Smoorfreters en Smoorfreterinnen, 
 

Hier een stukje van AllinOne het jongerencentrum van  
Bosschenhoofd. Voor degene die ons nog niet kennen; wij organiseren activiteiten voor  
de kinderen van alle leeftijden uit Smoorfretersland. Op woensdagmiddag hebben we de 
expressieclub waar lekker geknutseld kan worden en 1 keer in de twee weken is er op 
vrijdagavond een gezellig samenzijn voor de kinderen vanaf groep 6, die dan lekker kunnen 
chillen, poolen, tafelvoetballen, en nog veel meer. Een paar keer per jaar organiseren we 
een grote activiteit zoals Halloween en de Buitenspeeldag. Ben je nieuwsgierig geworden 
naar wat wij doen, dan ben je van harte welkom in ons clubgebouw aan de Advocatenhof.  
Om onze activiteiten te kunnen blijven doen, zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers en 
handige klussers om ons opberghok op te knappen. Ook zijn wij hard toe aan nieuwe 
spullen. Mocht je interesse of vragen hebben of wil je ons sponseren, wij horen het graag.  
Wij zijn bereikbaar op 06-24663876. 
Met carnaval bouwen wij  natuurlijk ook graag een feestje. Dit doen we op vrijdagavond 14 
februari van 19.00 tot 22.00 uur voor de kinderen vanaf groep 6 en op woensdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur. Deze middag is voor alle kinderen van groep  
1 t/m 8. Op beide dagen hopen wij Prins Ruben de 1ste met zijn  
gevolg te mogen begroeten. 
 

Namens alle vrijwilligers wensen wij iedereen een hele leuke en  
gezellige carnaval toe. 
 

Alaaf!     Groetjes, vrijwilligers AllinOne. 

Vrijdagavond   14  Februari 2020 

“Tienerbal voor de jeugd” 
Een geweldig tienerbal voor onze jeugd vanaf  GROEP 6  t/m 15 jaar. 

Muziek zal worden verzorgd door DJ TEAM  Maximum Volume 

Gratis toegang Aanvang 19.00 uur tot 22.00uur. 

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

zijn hierbij aanwezig. 

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. 

BEDANKT           BEDANKT          BEDANKT  
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Domeinstraat 3
4741 BM Hoeven

stickers – buttons – T-shirts – vlag 

www.smoorfreters-shop.nl 

!!!  bezoek onze webshop  !!! 

k o



www.smoorfreters.nl

 
 

 

 
 

    
 

 
   

 
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Het is weer zover!  
 

Carnaval, een van de gezelligste feesten van het jaar, zo niet het gezelligste feest, staat weer voor de 
deur. Trots zijn we als college op de gezellige Sleuteloverdracht op vrijdagavond, dat de start is van 
het Halderbergs carnaval.  
Ook dit jaar dragen we tijdens die avond symbolisch de sleutels voor het carnaval over aan onze vijf 
Prinsen. Na de overdracht van de sleutels zijn we met zijn allen een aantal dagen lang even geen 
Halderbergenaren, maar Smoorfreters,  Vastelaovedzotten, Puiten, Dikkoppen, Meekrapstekers, 
Peejen en Peejinnen.  
Trots zijn we als college ook op de carnavalsstichtingen en protocollen in onze vijf kernen die zich  
gedurende het jaar inzetten om tijdens carnaval alles in goede banen te leiden en ons een mooi 
carnavalsfeest te bezorgen. Trots op de dweilbandjes in onze gemeente die zorgen voor gezellige 
muziek en de bouwgroepen die zorgen voor prachtige optochten in alle vijf onze kernen.  
Dankbaar zijn we naar onze ondernemers die feestlocaties ter beschikking stellen en ons voorzien 
van de o zo welkome drank en hapjes. En dankbaar naar alle inwoners die zich vrijwillig inzetten 
tijdens het carnaval, bijvoorbeeld als verkeersregelaar, jurylid of als begeleider voor de jeugd. 
 

Carnaval zorgt ook in Halderberge voor verbroedering,  
nieuwe contacten,  ontmoetingen met oude bekenden,  
leuke gesprekken, gekkigheid en vooral gezelligheid en  
ontspanning. Tijdens carnaval leven we even samen in  
een wereld waarin iedereen gelijk is.  
Waarin het mogelijk is om echt even te ontsnappen  
aan het dagelijkse leven.  
Waarin we aandacht hebben voor elkaar en genieten  
van elkaars gezelschap.  
 

In Smoorfretersland weten jullie het: Carnaval is gewoon  

jinenalleut!  
Wij wensen alle Smoorfreters een hele fijne carnaval toe! 
 

College gemeente Halderberge 

Woordje van ons college,  
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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 
 

ROUTE optocht;  vertrek is op de Past. van Breugelstraat (hoek Evers flat ) – Marijkestraat – 
Anjerstraat-Magrietstraat-Beatrixstraat- Wilhelminastraat – Willeke Joostenstraat – Pastoor van 
Breugelstraat – Voorbij de kerk ontbinding. 
 

Wie mee wil doen in de optocht van zaterdag  22 februari kan zich opgeven bij 
André Broos, Pastoor van Breugelstraat 58, Bosschenhoofd, tel. 0165-322338  
Inleveren uiterlijk VOOR maandag 17 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.  




