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   Carnavalsvereniging de Smooksnuivers 

     

     
 
 

                            Programma  

   Carnavalsweekend 10 – 13 februari 2018 
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Inhoudsopgave Carnavalsboekje 2018 

Blz.  1 – voorkant programmaboekje 

Blz.  2 -  inhoudsopgave 

Blz.  3 -  de voorzitter aan het woord 

Blz.  4  - foto’s Prinsenteam 

Blz.  5 – het Prinsenteam presenteert zich 

Blz.  6 – foto’s van carnaval in het algemeen 

Blz.  7 – Raad van Elf 

Blz.  8 – foto’s van het jeugd Prinsenteam 

Blz.  9 – Jeugd Prinsenteam stelt zich voor 

Blz. 10 - Smooksnuiverinnen 

Blz. 11 – solo dans Alysha 

Blz. 12 – programma Carnavalsweekend 

Blz. 13 – programma Carnavalsweekend 

Blz. 14 – sponsors van de CV de Smooksnuivers 

Blz. 15 – solo dans Britt 

Blz. 16 – foto’s van het Odenheim weekend 

Blz. 17 – verslag van het Odenheim weekend 

Blz. 18 – nar Nicole aan het woord 

Blz. 19 -  Jeugdcommissie 

Blz. 20 – flyer Mini-Riekes - Mariekes 

Blz. 21 – Cheyenne en Kenji Stout van de Jeugd 

Blz. 22 – algemene informatie van de vereniging 

Blz. 23 – tot slot 

Blz. 24 – achterkant programmaboekje 
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Lieve carnavalsvrienden. 
 
Bij het verschijnen van dit boekje staat het carnavalsweekend al weer voor de deur. 
Al een aardig stuk van een gezellig carnavalsseizoen achter de rug. 
 
Gezellige uitjes en drukke feestavonden in onze "Tempel der zotheid". 
 
Ook dit carnavalsweekend hopen we weer op een grote opkomst. 
 
We hebben helaas onze trekker Robbie en de wagens moeten opgeven. 
 
Hopelijk kunnen we het nieuwe concept ook weer uitbouwen tot een groot succes. 
Uiteraard moeten we dit met zijn allen doen. 
 
Vrienden .... veel plezier met dit laatste stukje seizoen. 
 

3 x alaaf. 
 

Ron Hazenbosch 
Voorzitter C.V. de Smooksnuivers.       
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Prins Cor de 1e, Prinses Sabine en Adjudant Daniël 
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         Prinsenteam van de CV de Smooksnuivers 

Beste Carnavalsvrienden, 

Het is weer zo ver, Carnaval staat voor de deur.  

Zoals reeds vele jaren hopen wij ook dat het dit jaar weer een druk en gezellig 

carnavalsweekend wordt. We vieren feest vanaf vrijdag tot en met dinsdag. 

Ook hopen we dat de weergoden met ons zijn zowel op zaterdag op het plein van 

Rozenburg als op maandag bij de optocht in Breda. 

Carnavalszaterdag is er iets nieuws te doen voor jong en oud; we hebben dan een optocht 

met versierde fietsen en daar mag iedereen aan mee doen. Ook de versierde scootmobiel 

mag er  aan mee doen. 

Wij als Prinsenteam zijn er erg benieuwd naar hoe de versierde fietsen eruit zien en ik heb 

gehoord dat er ook een prijsje aan vast zit voor de mooiste/origineelste creatie dus hopen 

we op heel veel versierde voertuigen. 

De optocht gaat via een andere route terug naar de Schans en het Prinsenteam zal met een 

ander vervoermiddel meegaan in de optocht. Maar hoe blijft nog een verrassing. 

Als jullie willen weten wat dat is, dan moeten jullie maar komen kijken op het plein bij het 

Hof van Rozenburg,  want daar zijn we aanwezig. 

Wij wensen een ieder die carnaval gaat vieren bij de Smooksnuivers of ergens anders een 

gezellig weekend toe. 

Namens het prinsen team van de Smooksnuivers 

Prins Cor I - Prinses Sabine - Adjudant Daniël  

Laten we niet vergeten “Carnaval is troef” 
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         Carnavalsweekend 2017 
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Raad van Elf, 

De Raad van Elf, ja wat kan je daar over vertellen…… 

In ieder geval dat we dit seizoen 2017-2018 voltallig zijn en dat er zelfs 2 aspirant leden mee lopen. Dit is 

op dit moment wel weer een luxe positie maar dat is niet altijd zo geweest. Maar het gaat weer goed dus 

wij hebben zeker niet te klagen. 

Maar wat doet de Raad van Elf nu zoal tijdens een seizoen, nou daar kan ik wel een tipje van de sluier voor 

jullie oplichten. 

Het grootste punt wat wij doen is…………… gewoon aanwezig zijn en lekker mee feesten met soms een 

ludieke actie er tussendoor. Verder ondersteunen wij de Prins Carnaval tijdens de thuis- en uit optredens 

die wij als vereniging doen. 

Natuurlijk proberen diverse leden van de Raad van Elf ook een act op te voeren tijdens Smookies Bonte 

Avond en Sociaal Carnaval. 

En laten we natuurlijk niet vergeten dat de Raad van Elf de Sleuteluitreiking onder zijn hoede heeft qua 

organisatie, inplannen van personen op de diverse plaatsen en het maken van afspraken tijdens deze dag. 

Verder doen verschillende Raadsleden ook nog hun handen uit de mouwen steken bij de verschillende 

commissies die onze vereniging telt, denk hierbij aan de Barcommissie, Feestcommissie, Sinterklaas 

intochtcommissie en de Opperspreekstalmeester is ook een van onze Raadsleden. 

 

Verder staat er in de Protocollen van onze verenging dat de Raad van Elf ook zijn dienstbaarheid aan het 

publiek moet tonen. Dit houdt ondermeer in: Onafhankelijk van de bezigheden van de Prins op dat 

moment dient tijdens dansavonden het publiek te worden beziggehouden, b.v. door verscheidene leden 

(lees dames) ten dans te vragen. 

Ook dienen de leden van de Raad zich zo te gedragen en te beheersen dat zij zelf nimmer aanleiding zijn 

tot ongeregeldheden. 

Maar de belangrijkste taak van de Raad van Elf die zich door het gehele protocol heen leest is wel dat de 

Raad van Elf ten allen tijde het Carnavaleske karakter van de Vereniging, Dansavond, Thuis- en uit-

optredens dienen te bewaken en uit te voeren op een nette en ordelijke manier. Dit mag eventueel 

ondersteunt worden met ludieke acties. 

De gehele Raad van Elf presenteert de Carnavalsvereniging naar buiten op een voor de Carnavalsvereniging 

geëigende wijze: WAARDIG; CARNAVALESK en LUDIEK. 

 

Hopelijk heb ik jullie nu een beetje een inzicht kunnen geven van de zaken die ons als Raad van Elf 

gedurende het seizoen allemaal bezig houdt. 

 

Dan wens ik jullie nog een gezellig Carnavalsweekend toe en groet ik u met 3 x 

 

ALAAF – ALAAF - ALAAF 

 

Namens de Raad van Elf 

Tom de Raaf 

Voorzitter Raad van Elf 

CV de Smooksnuivers 
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    Jeugdprins Thomas en Jeugdprinses Daphne 

             

 

 

           

                                                            

    11 – 11 - 2017 
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Hallo allemaal. 

Wij zijn Thomas en Daphne. 

Dit seizoen mochten wij voor de 2e keer Prins en Prinses zijn van de 

Smooksnuivers jeugd. 

Dit vinden wij erg leuk. 

Veel gezelligheid en lekker dansen met de Mariekes en jeugdraad 

Wij hebben erg veel zin in het carnavalsweekeinde en hopen jullie daar allemaal 

te zien. 

Liefst allemaal mooi verkleed natuurlijk. 

3 X alaaf. 

Jeugdprins Thomas en Jeugdprinses Daphne . 
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           Smooksnuiverinnen 
                              

 
 

 

De dames van de Smooksnuiverinnen zijn een hele leuke dames groep. 

We zijn met zijn allen weer gezellig uit eten geweest in het Hof van Rozenburg. 

Ook waren de dames in grote getale aanwezig op de familie dag. 

  

Ook dit jaar hebben we weer met een grote groep Sinterklaas gevierd met een dobbelspel. 

Natuurlijk  waren hier weer lekkere hapjes bij aanwezig. 

  

De dames zijn ook weer druk bezig met trainen voor Smookies Bonte Avond. 

  

Ik moet zeggen, dit is het eerste volle jaar dat ik met Yvonne de Smooksnuiverinnen doe en 

ik moet ook zeggen;  het is echt heel gezellig. 

  

Dus ik zou zeggen dames;  we maken er nog even een knallend einde seizoen van. 

  

Miranda en Yvonne 
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Hey! Ik ben Alysha de Raaf, en ik ben 15 jaar oud.  
Dit is mijn 7e jaar dat ik lid ben bij C.V. de Smooksnuivers, dat  

altijd leuk en gezellig feesten is! De mensen uit de vereniging voelen als  
een soort familie van mij. Van de zeven jaar dat ik dans, dans ik nu al twee 

jaar bij de Garde, daarvoor danste ik nog een paar jaar bij de Mariekes. In een 
groep dansen is heel leuk, vooral in zo’n leuke groep als waar ik dans. Dit is 
mijn eerste jaar dat ik een Solodans heb, wat ik echt super leuk en gaaf vind. 
Al moet ik wel eerlijk toegeven dat het de eerste keer best spannend was, om 

zo alleen op het podium te staan. Vooral als je net als mij gewend bent om 
daar met een grote groep te staan. Maar daarna was dat gelukkig snel over. 

Ook loop ik dit jaar stage bij de Mariekes voor school. Ik help bij 
kindermiddagen en help  

bij de trainingen die we elke woensdag hebben. En ik zou nog heel lang willen 
blijven dansen en feesten bij de Smooksnuivers! 
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PROGRAMMA CARNAVALSWEEKEND               

Zaterdag 10 februari 2018  

11.30 uur:  Inschrijving voor de mooiste  versierde bolderkar, fiets, of buggy. 

Hoe mooier versierd hoe leuker. 

                    Ook inschrijven voor de mooiste en uniekste verklede  

                    jongens of meisjes.         

 

13.11 uur: Sleuteloverdracht van de gebiedscommissie voorzitter  

aan Prins Cor de 1e  

14.11 uur: Kindercarnaval in De Nieuwe Schans. ( vrij toegang ) 

 

          

20.11 uur: Groot carnaval in De Nieuwe Schans. ( vrij toegang )                              
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PROGRAMMA CARNAVALSWEEKEND 

       Zondag 11 februari 2018                  

16.00 uur: Bezemparty 

18.00 uur: Captainsdinner in De Nieuwe Schans 

Daarna kunnen we nog nagenieten van een leuke     

zaterdag/zondag 

    Maandag 12 februari 2018  

11.00 uur: Gezellig met de bus naar Breda  om de Carnavalsoptocht  

te bekijken. Vertrek vanaf Albert Heijn en dan verder de 

gebruikelijke route. En natuurlijk tijd voor een lekker  

drankje in het Kielegat. 

Daarna after-party in Restaurant “Het Posthuys”aan de Molenweg.  

Ongeveer 20.30 uur. Hier zijn de consumpties voor een speciale prijs             

               

  Dinsdag 13 februari 2018  

20.00 uur: Vastenavond in De Nieuwe Schans – slotavond van het 

Carnavalsweekend met haring, kaas en andere lekkernij. 

(besloten avond, deze avond is uitsluitend voor leden, 

donateurs en sponsors) 

          Woensdag 14 februari 2018   

12.00 uur: bezemparty en de laatste afzakkertjes van het weekend 
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Onderstaande sponsors hebben er mede voor gezorgd dat de vereniging de 

mogelijkheid heeft om zoveel leuke activiteiten te organiseren. 

                                 

      

      

Bouwman sportprijzen     Ans Abbenhuijs                            

Grootvorst Herman                                 Esther en Rob  

Jet Joossens                                               Floor Leune   

Henk en Nelly                                            Bep, Herman en kinderen   

Ouwendijk bouwmarkt                           Walter de Bie                                       

Traudi en Ger                                            familie Weerd                                      

familie Winkels                                         Piet en Hilde Ouwens                          

DJ Dennis                familie Schild                                       

Administratiekantoor van Klinken   PMH Enibas 

Alle sponsors bedankt voor het steunen van de 

Smooksnuivers.     
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Solodans Marieke Britt 

 

 

 Ik ben Britt 't Hart en ik ben 8 jaar. 

Ik mag dit jaar een solo dansen en dat vind ik supergaaf! 

Een Solodans is een dans die je alleen danst, maar je doet dan de radslag 

en de split of een sprong erbij. 

 Ik had als verrassing samen met mama een dansje gemaakt voor de 

bruiloft van ome Martijn en tante Janneke. Omdat tante Janneke vroeger 

ook Dansmarieke is geweest. Ik vond het zo leuk om daar op te treden, dat 

ik aan het jeugdbestuur heb gevraagd of ik het dansje met carnaval ook 

mocht doen. En dat mocht! 

 Gelukkig was ik niet zenuwachtig voor het eerste optreden. 

Toen ik 3 jaar was ben ik begonnen bij de Mini's en dit is mijn 2e jaar bij de 

Dansmariekes. Dus ik dans nu al 5 jaar. 

Elke woensdag gaan we dansen en dat is erg leuk. Ik zou het leuk vinden 

als er nog meer meisjes bij de Dansmariekes komen! Kom je een keer kijken 

op woensdag van 18:45 tot 19:45 uur? 

Groetjes Britt 
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  Odenheim weekend – 15 tot 17 september 2017 
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Nog voordat het carnavalsseizoen officieel begonnen was, hebben we als Smooksnuivers 

een fantastisch weekend doorgebracht met onze vrienden van de OKG uit Odenheim. In het 

weekend van 15 tot 17 september 2017 mochten we 30 OKG-ers ontvangen in het 

Stadskantoor  en hebben ruim 50 Smooksnuivers aan de diverse programmaonderdelen 

meegedaan.  

Tijdens een informele avond in de kantine van Indus werden vriendschapsbanden 

aangehaald en nieuwe vrienden gemaakt. Het uitstapje naar de haven van Stellendam en 

Zierikzee op zaterdag viel ondanks de regen in zeer goede aarde. De vers gebakken vis in de 

werkplaats van scheepswerf  Maaskant vond gretig aftrek. In Zierikzee kon ieder naar eigen 

inzicht wandelen, winkelen en een drankje nuttigen. 

Gedurende het weekend hebben we prima verzorgde maaltijden genuttigd bij ‘Het 

Posthuys’, het ‘Hof van Rozenburg’ en de ‘Nieuwe Schans’, het heeft ons aan niets 

ontbroken. 

De Smooksnuivers werden bij het afscheid op zondagmiddag verrast met een uitnodiging 

van de OKG om in april 2019 de festiviteiten bij te wonen in het kader van het 1250-jarig 

bestaan van de gemeente Odenheim. We kijken er nu al naar uit. 

Namens de Odenheimcommissie, 
Esther Bot 
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Hallo carnavalsvrienden,  

 

Ik zal mezelf even voorstellen. 

Ik ben nar Nicole, ik zit al 18 jaar bij de carnaval  en ben begonnen bij de 

dansmariekes. 

Mijn laatste 2 jaar bij de jeugd was een groot feest want ik was Prinses Carnaval. 

Daarna mocht ik naar de oudere meiden wat ook superleuk was. Het was echt een 

meidengroep. Met dezelfde meiden ging ik ook buiten het carnavalsseizoen om. 

 

Nadat ik gestopt ben met de garde. Ben ik er 1 jaar tussenuit geweest en daarna 

ben ik gekozen tot nar. Wat ik met hoop plezier doe. Dit is mijn 4e jaar nar. En ik zal 

weer lekker veel dansen en gek doen met de carnavals- avonden en middagen.  

Ik hoop dat seizoen 2017/2018 net zo’n mooi seizoen wordt als voorgaande jaren. Ik 

hoop dat er veel nieuwe mensen komen kijken en het zou leuk zijn als er een hoop 

nieuwe leden komen. Ik wens iedereen een kei leuke carnavals maand.  

 

Groetjes en graag zie ik jullie op de dansvloer.  

 

Nar Nicole. 
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Jeugd (commissie) van de Smooksnuivers 
Hierbij een stukje over de jeugd van CV de Smooksnuivers,  

deze groep bestaat uit meerdere onderdelen: 

 

Dit jaar hebben we helaas geen Miniriekes, maar we hopen dat er weer snel meisjes en/of jongens zijn die een 

nieuw Miniriekes groepje  willen gaan vormen. Dus ben je of ken je iemand die tussen de 3 en 6 jaar is, meld je dan 

aan zou ik zeggen. 

Verder in onze jeugd van de Smooksnuivers hebben we nog de Mariekes, deze groep bestaat dit seizoen uit 7 vrolijke 

meiden (deze groep zit in de leeftijd van 6 tot 14 jaar). 

De daarop volgende groep is van 14 tot ongeveer 21(?) jaar, en dat is de Garde. 

Dit seizoen bestaat de Garde uit 5 meiden en trainen elke woensdagavond na de Mariekes aan een Marieke/Garde 

dans en een showdans. Ze worden getraind door Evica, Monica en Angelique. 

 

De Mariekes en de Garde treden zowel op bij onze eigen feesten van de vereniging in de Schans  

als bij de uit-optredens. Uit deze groepen hebben dit seizoen 2 personen zich aangemeld om  

een solo te dansen, met veel inzet hebben ze samen met de trainsters 2 geweldige dansen gemaakt. 

Gelukkig hebben we ook een leuk groepje jongens in onze jeugd groep, dit is de Jeugdraad. 

En ja die trainen ook op de woensdagavond. Deze groep spontane knullen worden getraind door 

Miranda en Petra. Samen verzinnen we een leuke act, en dit kan alle kanten op gaan. 

Acteren, playbacken, dansen of zingen, het kan niet gek genoeg zijn. Ook maken we gezamenlijk het decor, kleding 

en attributen, en zo proberen we elk seizoen weer iets unieks neer te zetten. 

De Jeugdraad treedt op: op Smookies Bonte Avond, Smookies Bonte Middag en bij sociaal carnaval. 

 

Naast deze groepen zijn er nog jeugdleden die gezellig met onze jeugd de feesten mee vieren. 

En natuurlijk niet te vergeten, we hebben ook een Hofjonker. Hiervoor kan je je aanmelden vanaf 

14 jaar en we hopen dat er nog meer zullen volgen. 

 

De Jeugd Commissie bestaat uit Yvonne, Monica, Miranda, Renate, Janet en Petra. 

Deze groep zet zich in voor de Jeugd, denk aan: de kleding, het organiseren van onze eigen kinderfeesten, contact 

houden met andere verenigingen, vervoer regelen, uitje voor de jeugd, 

maken van activiteitenlijst voor de ouders etc. 

Maar misschien nog wel het moeilijkste, is het kiezen van een jeugd Prins of Prinses. 

De gelukkige mag zelf iemand kiezen om het prinsenteam compleet te maken. 

Met iemand van de commissie gaan ze in het geheim aan de slag, want er komt veel voor kijken. 

Niet alleen willen ze mooi voor de dag komen, maar ook moeten er medailles uitgezocht worden, 

een proclamatie geschreven worden, maar ook gaan bedenken met welke vermomming, muziek, en motto kom je 

op, en wat ga ik als presentje geven aan iedereen die ze komen feliciteren in het prinsenkwartier op de 

openingsavond? 

Alle leden van de jeugd commissie en de trainsters doen dit alles met veel plezier en  

daarnaast treedt de commissie bij Smookies Bonte Avond en bij sociaal carnaval op met 

een ludieke act. 

 

Voor iedereen een fantastisch carnavalsweekend toegewenst. 

 

Petra de Raaf – Lid van de jeugdcommissie en trainster van de jeugdraad   
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Dansmariekes  

 

                   
 

In Maart willen wij weer met een nieuwe groep Mini’s starten. 

Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste meisjes vanaf 3 jaar, die houden van dansen! 

We dansen op liedjes van o.a. Nijntje en Minidisco. 

 

             
 

      Naast de Mini’s hebben wij ook een leuke groep Dansmariekes, dit zijn meisjes vanaf 6 jaar. 

 Ze maken elk jaar een Gardedans en een showdans.  
 

        
 

 

En onze Dansgarde bestaat uit een gezellige groep meiden vanaf 14 jaar. 
Ook zij maken een Gardedans en een showdans. Lijkt het jou leuk? 

Kom dan vrijblijvend naar onze training in de Schans, Marijkeplein 12 (achteringang, deur 

club0181) 
Elke Woensdag * 

 
Mini’s 18:00 tot 18:45 

Dansmariekes 18:45 tot 19:45 

Dansgarde 19:45 tot 20:45 

 

                               Of mail voor meer informatie: Jeugdcommissie@smooksnuivers.nl  

                                                            (*M.u.v. de schoolvakanties) 
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Hallo, Ik ben Cheyenne Stout en ben 13 jaar. 
 
Ik zit nu voor het  3de  seizoen bij de Dansmariekes. 
Ik ben bij de Dansmariekes terecht gekomen omdat mijn vriendinnetje er al op zat en die 
had altijd hele leuke verhalen over de carnaval, en ik wilde graag iets met dansen gaan 
doen. 
Ik vind dansen erg leuk.  
Ik vind het leuk om het ritme te volgen en daarop te dansen. Ik vind het ook erg leuk om te 
zien. 
Dit jaar dansen we met de Dansmariekes op een remix van liedjes van K3. 
Mijn grote droom is om nog een keer samen met Duitse Mariekes op het podium te staan 
en een dans te doen. 
Groetjes en 3 maal ALAAF Cheyenne 
 

        
 
 

Hallo ik ben Kenji Stout 
 
Ik zit sinds dit seizoen bij de jeugdraad. Ik ben bij de jeugdraad gegaan omdat mijn vriend 
hier al bij zat en me zus altijd erg enthousiast is over de carnaval. 
Ik vind mijn eerste echte optreden met Smookies wel een beetje spannend maar verder 
vind ik het super leuk en erg gaaf.  
 
3x Alaaf Kenji 
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Carnavalsvereniging de Smooksnuivers 

p.a. Kruisstraat 6, 2611 MJ Delft 

www.smooksnuivers.nl 

Wil je inlichtingen over de vereniging? Of wil je volwassen lid worden?  

Mail naar: 

penningmeester@smooksnuivers.nl   

Wil je informatie over het jeugdlidmaatschap of wil je lid worden? Mail 

naar: 

jeugdcommissie@smooksnuivers.nl of kom op woensdag eens langs bij 

de dans-oefenavonden in de Nieuwe Schans aan het Marijkeplein 12. 

 

De jeugd bestaat uit vier groepen: 

* Mini-Riekes – leeftijd vanaf 3 jaar 

* Mariekes  - leeftijd vanaf 6 jaar 

* Dansgarde – leeftijd vanaf 14 jaar 

* Jeugdraadslid voor jongens 

   Jongens/meisjes die niet mee dansen tot 18 jaar 

 

Op iedere woensdag oefenen de dansgroepen gedurende het hele jaar 

door, behalve de schoolvakanties. 

 

http://www.smooksnuivers.nl/
mailto:penningmeester@smooksnuivers.nl
mailto:jeugdcommissie@smooksnuivers.nl
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   CV de Smooksnuivers 
 

 

Dit programma boekje is tot stand gekomen door de medewerking van 

diverse leden en commissies. 

De foto’s zijn terug te zien op de website van de Smooksnuivers.        

Wil je meer zien, kijk dan op www.smooksnuivers.nl  

 

Alle feesten van de Smooksnuivers vinden plaats in de Nieuwe Schans  

( dansschool Double Feet ) 

aan het Marijkeplein 12 in Rozenburg. 

 

 

Wil je lid, donateur of sponsor van de Smooksnuivers worden, mail dan 

naar penningmeester@smooksnuivers.nl 

Wil je contact zoeken met het bestuur van de vereniging, mail dan naar 

bestuur@smooksnuivers.nl  

 

 

 

 

http://www.smooksnuivers.nl/
mailto:penningmeester@smooksnuivers.nl
mailto:bestuur@smooksnuivers.nl
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CV de Smooksnuivers 
 

 

 

                                          

 

 

 

  www.smooksnuivers.nl 
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Kinder – Carnaval 
Carnavalsvereniging de Smooksnuivers 

 

        

             

      Zaterdag 10 februari 

                      Aanvang 14.00 uur 
 

                          Gratis toegang 

“De Nieuwe Schans” – Marijkeplein – Rozenburg Z-H 
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      Smookenburger Courant van woensdag 7 februari 2018 
 

 

 

 


