
 

 
 

CARNAVALSWEEKEND 9, 10, 11 EN 12 FEBRUARI 2013 

 

 
 

 

Het carnavalsweekend komt er weer aan. 
Als voorzitter mag ik weer een stukje schrijven voor de (digitale) carnavalskrant. 
Seizoen 2012/2013 is een zeer goed seizoen. 
We hebben aan veel activiteiten mee gedaan maar ook onze eigen feesten waren weer druk bezocht en 

zeer gezellig. Prins Ron de 1e heeft er weer wat moois van gemaakt. 
Sinds december hebben we ook een hele nieuwe leeftijdsgroep  (3 tot 6 jaar) bij de jeugd. 
Onze nieuwe trotse aanwinst zijn de Miniriekes en die hebben hun eerste optreden al gehad op de 

Minipronkzitting. Van deze meiden gaan we nog veel zien en  horen. 
Maar ook de Mariekes en de Dansgarde hebben zich weer geweldig gepresenteerd. 
We zijn een gezellige vereniging waar voor iedereen plaats is. 
Kom gerust eens langs bij ons in de Nieuwe Schans of kijk eens op www.smooksnuivers.nl 
Nu op naar ons Carnavalsweekend, komt u ook op zaterdag 9 februari in onze Tempel der Zotheid??? 

 

Mark Smit 
Voorzitter C.V. de Smooksnuivers 

 

                                  
 



 

 

 
 

SLEUTELUITREIKING TE SMOOKENBURG 

 (ROZENBURG ZH, deelgemeente van Rotterdam) 

ZATERDAG 09 FEBRUARI 2013 

Om 13.11 uur wordt de sleutel van SMOOKENBURG  

uitgereikt aan Prins Ron 1
ste
 voor de duur  

van het carnavalsweekend. 

 

                                           
 

 

 

Prins Ron 1. 

 

Beste Rozenburgers , of zoals wij dat in carnavalstijd noemen Smookenburgers. 

Eerst mezelf maar eens voorstellen. 

Ik ben Prins Ron den 1e , Prins Carnaval van de Smooksnuivers voor het seizoen 2012 / 2013. 

Alweer voor het 3e achtereenvolgende seizoen ben ik Prins  van C.V .De Smooksnuivers. 

De eerste 2 jaar met mijn partner als Prinses Diana aan mijn zijde waren geweldig. 

Toch heeft dit seizoen iets speciaals voor mij. 

Namelijk dat mijn 2 dochters als pages Iris en Amy mij vergezellen , prachtig en wat zijn ze mooi. 

Natuurlijk is Diplomaat Cor ook weer van de partij , voor het 5e jaar op rij. 

Als u dit leest staat het Carnavalsweekeinde weer voor de deur. 

Dan hebben wij al een half seizoen achter de rug maar dit is dan toch de grote afsluiter van het 

seizoen. 

5 dagen van weinig slaap en veel feesten. 

Toch vergeten wij ook de “serieuze “ kant van de zaak niet. 

Ook op sociaal vlak hebben wij het deze weken druk . 

Denk daarbij aan de Plantage (Brielle) en de Nieuwe Brug (Spijkenisse). 



Daar bouwen we voor de bewoners/ gasten ook weer een feestje. 

Helaas kunnen we dit jaar wegens verbouwing de Woutershof niet bezoeken. 

Een ieder die zin in een feestje heeft , u bent allen welkom op 1 van onze activiteiten. 

Zie  de agenda elders in deze Carnavalskrant. 

Alaaf. 

Alaaf. 

Alaaf. 

Prins Ron den 1e. 

 

 

                                            
 

 
 
Hallo ik ben Monica Verhagen.  

Al vele jaren lid van de Smooksnuivers. Begonnen als Dansmarieke en in deze tijd een actief lid op 

verschillende vlakken.  

Waar ik meestal te zien ben is op de woensdag avond, daar train ik samen met Angelique 

Sassenburg verschillende groepen.  

Uiteraard doe ik dit met veel plezier. De hele woensdag avond zijn we in de Schans te vinden. 

 De Miniriekes (18.15/18.45) uuur  de Dansmariekes (18.45/19.45 uur) de Dansgarde     

(19.45/20.45 uur) en daarna nog het herenballet en de Smooksnuiverinnen. De Miniriekes zijn 

meisjes van 3 tot 6 jaar, deze groep hebben wij nog niet zo heel lang bij de vereniging.  

Het eerste optreden hebben ze net gehad en het is onvoorstelbaar om te zien met hoeveel 

enthousiasme deze meisjes aan het dansen zijn.  

De Dansmariekes, zijn meiden van 6 tot 14 jaar en we trainen dit jaar voor 2 dansen. Een klassieke 

Dansmarieke dans en een show dans. Elk jaar kiezen de meiden met ons de nummers uit waar we 

mee gaan werken. De meiden gaan mee op de jeugd middagen in het seizoen van 11-11 tot 

carnaval.  

De Dansgarde zijn meiden vanaf 14 jaar.  Doen ook 2 dansen en gaan mee met de (grote ) avonden.  

Natuurlijk zijn er altijd nog meiden welkom om te komen kijken en natuurlijk om mee te doen. 

Kom eens kijken op een woensdagavond in de Nieuwe Schans. 

 

 

 
 
 



 

                                                             
 

     

        
 

Het kindercarnaval begint zaterdagmiddag 9 februari om 14.11 uur in De 

Nieuwe Schans. 

Gezellig de polonaise lopen, optreden van de leden van de vereniging en 

natuurlijk de prijsuitreiking van degene die het mooist verkleed is. 

Verder is  voor iedereen popcorn en suikerspin. 

Iedereen uit Rozenburg is welkom! 

Dit geweldige kinderfeest duurt tot 16.30 uur.     

                         
 
 
De Dansmariekes 
 
In de groep van de Dansmariekes zitten Bas, Anja, Amber, Devenie, Naditza, Joyce 
en ik. 
Onze juffen heten Angelique en Monica. Ik vind hun allemaal lief.  
Leuk vind ik de groep, de optredens de uit optredens en natuurlijk de 
woensdagavond oefenen.  
 
Toen ik er op wilde gaan had mijn moeder het over knie schop en ik snapte er niets 
van,  
maar nu begrijp ik het wel. Dit is mijn grootste hobby. 
 
Geschreven door: 
Alysha de Raaf 

 

     



                                 
 

 

 
 

Om 20.11 uur begint het GROOT CARNAVAL. 

Iedereen is welkom en het leukste is, als je verkleed komt. 

23.11 uur worden de mooist verkleedden beloont met een prijs en 

mag iedereen zijn vermomming af doen. 

Het laatste rondje is om 01.00 uur. 
 

 

 

Dansgarde 

 
Ik vind het erg gezellig bij de Smooksnuivers. 

Elke woensdagavond is het wel weer hard trainen om de dansjes er goed in te krijgen. 

Onze dansleraressen Angelique en Monica helpen ons het hele carnavals seizoen door, 

zodat we het voor de optreden en uitoptredens goed in onze hoofd hebben zitten. 

  

De uitoptredens zijn altijd heel erg leuk, altijd 1 groot feest!! 

En dat natuurlijk bij verschillende verenigingen. 

  

We hebben hele leuke danspakjes en de optredens zijn echt leuk om te doen. 

En het wordt goed en netjes georganiseerd. 

3x alaaf  

 

Groetjes Sharon van Brummelen. 

 

 



                                       
 

 
 

Zondag na al het gefeest moet er natuurlijk ook opgeruimd worden. 

De bezemparty begint om 14.00 uur. 

Om 18.00 begint het captains diner, gezellig met z’n allen eten en napraten 

over het weekend. Ook is er patat met een snack verkrijgbaar. 
 

 

 

Carnaval 
 

In Nederland kent men 2 soorten carnaval.  

Het Rijnlands carnaval en het Bourgondisch carnaval. Het Rijnlands carnaval word voornamelijk buiten 

gevierd en het Bourgondisch carnaval voornamelijk binnen. 

Wij als Smooksnuivers vieren een Bourgondisch carnaval.  

Voornaamste kenmerken zijn dat we een vereniging zijn, dat we elk jaar een motto hebben en dat we 

in de carnavalstijd veel een boerenkiel dragen. 

Het Bourgondische carnaval was oorspronkelijk een gekostumeerd eetfestijn waarbij men elkaar 

belachelijk maakte.  

Het bij ons wel bekende “captains diner”.  

En sommigen kleden zich naar het onderwerp/thema van het carnaval.  

Wat het Bourgondisch carnaval ook heeft is dat de plaatsnaam tijdens carnaval word veranderd.  

In ons geval Smookenburg. 

Het Rijnlands carnaval word vooral gevierd in Limburg en het oosten van Brabant.  

Te herkennen doordat ze carnavals verenigingen hebben (soms meerdere in 1 plaats), er een oude 

wijvenavond word gehouden voor het carnaval (ladiesnight in carnaval) en tijdens carnaval is men 

veel uitbundiger verkleed. 

 

Met Bourgondisch carnavaleske groet 

Nars Broekharst 

 

 



                                     
 

 
 

 

Maandag gaan we met heel veel mensen naar de carnavalsoptocht in Breda. 

De bus vertrekt om 11.00 uur bij AH vandaan en rijdt dan de bekende route 

door Rozenburg om iedereen op te halen. 

We zijn rond 20.00 uur terug in Rozenburg en kunnen dan in ons eigen honk 

in de Schans nog wat drinken en een hapje eten. 
 

 

 

Raad van 11 

 

Wij zijn de raad van elf van de Smooksnuivers. 

En wij houden wel van een gezellig feestje met een lekker biertje erbij.  
Dit jaar hebben wij met 5 leden van de Raad van Elf een zeer leuke act gedaan op  

Smookies Bonte Avond als de toppers.  

 
Deze act doen we ook met sociaal carnaval 

 
Groetjes Dennis. 

 

                          



 

 

 
 

 
 

 
Sociaal carnaval 

 

Carnaval is er voor iedereen. Feesten, lachen, zingen en dansen.  
Dolle pret.  

Ook mensen met een beperking genieten ervan en daarom proberen wij met de Smooksnuivers ieder 
seizoen een aantal instellingen te bezoeken om een leuke avond of middag mee te vieren.  

Dit jaar zijn dit er helaas maar 2 uittredens. De Plantage in Brielle en De Nieuwe Brug in Spijkenisse.  

Maar het beloofd weer supergezellig te worden en als je ziet dat de mensen waar we het voor doen 
hier echt van genieten, zetten we er met alle liefde en plezier nog een tandje bij. 

 
 Alaaf alaaf alaaf. 

 
Commissie sociaal carnaval 

Diana, Angelique, Miranda. 

 
 

 

                         
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

Smooksnuivers en sponsoring  
 
 
Een vereniging als de onze wil veel activiteiten organiseren. Het gehele seizoen zijn we actief met 
allerlei soorten activiteiten, of het nu feesten, vergaderingen, Koninginnedag of oefenavonden zijn.  
Het leeft bij de Smooksnuivers. Een vereniging kan nooit alle activiteiten uitvoeren van de contributie 
die leden betalen. 
Er zijn ook nog donateurs en sponsors binnen de vereniging. Deze twee groepen mensen/bedrijven 
zijn niet direct actief binnen de vereniging, maar die dragen de vereniging een warm hart toe door 
middel van een financiele bijdrage.  
 
Wij willen deze mensen/bedrijven heel hartelijk bedanken voor hun steun aan de Smooksnuivers.  
In het bijzonder willen we onderstaande personen en bedrijven extra bedanken voor hun steun aan 

die leuke carnavalsverenging “de Smooksnuivers”  
 
 
 

J.B. Oosterlee aannemersbedrijf - Pesch electrotechniek        
Bouwman sportprijzen - Joveco tours – Plus Klaassen - Albert Heijn  
Ans Abbenhuijs - Grootvorst Herman - Esther en Rob - Jet Joossens  
Floor Leune - Miranda en Dominique - Henk en Nelly - Piet en Hilda  
Bep, Herman en kinderen – Fred en Ella - Ron, Diana en kids  
Schildersbedrijf Budding - Administratiekantoor Klinken 
DeltaPort donatiefonds 
 
 

 
 
 

 
 



 

Smooksnuiver polo-shirt 
Het kan jullie niet ontgaan zijn dat de vereniging  eigen polo-shirt heeft.Sinds afgelopen december 

hebben we een rode polo met daarop aan de voorkant ons logo en de achterkant in het geel de 

naam van de vereniging. 

Een shirt van een goede kwaliteit die in veel verschillende maten leverbaar is. 

Wil je ook in het bezit komen van een Smooksnuivers polo, laat dit dan even weten. 

Ook op het carnaval is het mogelijk om een polo aan te schaffen voor € 15.00 per stuk. 

 

                                                     

 

Dinsdagavond is alweer de VASTENAVOND. 

Dan is het seizoen weer voorbij. 

De aanvang is 20.11 uur in De Nieuwe Schans. 

De sleutel wordt weer terug gegeven aan het deelgemeente bestuur en we 

sluiten af met haring met brood en kaas. 

 

WE HOPEN DAT IEDEREEN EEN GEWELDIG CARNAVALSSEIZOEN HEEFT GEHAD 

EN GRAAG TOT VOLGEND JAAR… 

 
Tot slot: Wij hopen dat jullie met veel plezier deze digitale Smooksnuivers krant/nieuwsbrief hebben 

gelezen. Graag horen we jullie bevindingen over deze manier van communiceren. 

Tot ziens bij de Smooksnuivers 


