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W ij Strienius V, Prins van ’t Gèèfste Plekske aon de Vliet, Strienedurrepke, de Raldal, ’t Moer, Peeloofdurp en d’ommelàànde!
 Draoger van de Gouwe Meermin, Bescherrum’eer van ’t Opstekersgilde, Zeun van de Nar meej de Blààuwe Snor, Ridder in
 de Orde van de Peeje en de Spruitjes, ’Òòg van de tòòreblaozer, ’n rasechte Stéénberregse muziekàànt, Bietboer in ’art en niere, 
 naozaot van de Sasdweilers, en gao zoow mar deur...

MAOKE BEKEND EN GEVE 
TE VERSTAON
Da wij, op 11-11 tweejduuzendennege-
tien tevoorschijn zijn gekomme om vor ’t 
achtste jaor alle Bietboerkes en Meermin-
nekes vor te meuge gaon in de leut!

Kunst en kultuur staon bij òòns ‘òòg in 
’t vaondel. Stéénberrege barst van de 
leutige aktievieteite meej meziek, dààns, 
schilderije en fotoows. ’t Is ‘ier dan ok uit 
de kunst! Daorom ‘ebbe we meej elluf 
elluf bekend gemaokt da we karneval in 
’t Gèèfste Plekske aon de Vliet in twee-
jduuzendtwinteg gaon viere meej ’t mot-
toow:

WA D’N PLAOTJE!
Spiegeltje, spiegeltje, aon de wàànd… 
wie zijn de gèèfste van ’t làànd? 
Da’s netuurlek ’n schot (van de Musse-
koning) vor ope doel, da zijn wij zelluf 
netuurlek: Alle Bietboeren & Meerminne 
die elluk jaor de leut in Strienestad tot 
gròòte ‘òògte laote stijge. Wa leutig is ’t 
dan ok om bekàànt ‘n ‘éél jaor deur ’t leu-
tigste féést van ’t jaor vor te bereide.

In juli van dees jaor riep ik al tege Ilja: 
“Wa d’n plaotje!” toen òònze dochter 
Bente wier gebore en ok òònze Deftige 
Flodder Coen zeej da in juni tege Moniek 
toen zullie Thomas wier gebore. Tweej 
wolleke van beebies!

Meej de Jaormart wier d’r ’n memoriespel 
geprizzeteerd. Nouw is’t sewijle wel dui-
delek wa da meej ’t mottoow te maoke 
n’eb. ’n Bietboer kocht ’t spelleke, mar 
kwam ’t trugbrenge, wàànt d’r zaote am-
maol dubbele in. Wie ’t was? Da’k ‘t nie 
mir wit, iets meej m’n memorie dèènk. 
Mar, ‘t zijn stikgève plaotjes over Strie-
nestad om ’n leutig spelleke te speule.
De start van dees jaor was meej elluf elluf 
grandiejòòsse, mar wel vor de leste keer, 

wàànt nouw gaon we dweile bij moeders. 
Nie òòns moeder, maar wel ’n stel Frans-
ooze stonge bij De Jòòsse binne die ’n 
grande toer de Gum aon ’t ‘ouwe waore. 
Zullie ‘adde ’t over Mont Mart(re) en om 
kwart vor elluf ging iederéén dan ok op 
weg naor de Mart. 

Onderweg was Bernd Vroon bij De Gilles 
en Méésters as ’n echte straotmuziekàànt 
op z’n akkordiejon aon ’t speule toen 
Nar Boowke aon vore kwam en ’n leu-
tig lied inzette. Één vor één ging d’r ’n 
lichje aon in de etelaozjes en blééke de 
ààndere gevollegleeje daor te staon. Zul-
lie waore aon ‘t fotoows schiete, schilde-
re, beeld’ouwe en meziekmaoke. Toen ’t 
keplete gevolleg bekend was gemaokt, 
ginge we ammaol achter Ut Toeternie-
toe aon naor ’t Beeldje van de Bietboer 
& Meermin vor de bekendmaoking van 
’t mottoow en om de leuteed af te legge 
vor de 60 ste eejdiesie van òòns leutféést.

WIJ VERORDENIRRE 
DESWEEGE
Da we saome vor veule leutige plaotjes 
gaon zurrege. Panneraoma’s, selfies, 
petrette, rippertaozjes, mode, maokroow 
fotoowkes (da’s van ‘éél dichtbij), ‘t 
maok ammaol nie uit van ’t jaor. Plaots al 
je leutige fotoowkes voral ok op Féés(t)
boek, Insta of Snepsjet, zoowda we (meej 
of zonder fotoowsjop) d’r gekleurd op 
staon. Ajje trouwes ok fotoowkes van 
vroeger ‘eb dan is da netuurlek ok ‘éél 
leutig om te dele, wàànt we kijke meej 
respekt trug aon ’t verleeje, en ‘ebbe òòns 
blik gericht op de toekomst!

’t Is netuurlek nie allééneg plaotjes kijke, 
we zumme ok leutige plaotjes draoje. Wa 
dochte jullie van de ceej deej van dees 
jaor, waor (‘oe kan ’t ok àànders) wel el-
luf nummers op staon.
Te beginne meej ’t nuuwe liedje uiteraord, 
wa de fééstvreugde zal laote stijge. 

Òònze nar brocht fleej jaor ’n narreliedje 
wa we nouw in verschillede versies op de 
gevoelege plaot ‘ebbe gezet. Dan ok nog 
de medlie van de afgelòòpe drie jaor én 
op verzoek van veule papa’s en mama’s 
van òònze peuters en kleuters staon de 
liedjes van ’t Peuter-/ Kleuterkesert ok op 
de ceejdeej. Veule leutige nummerkes die 
je kan beluistere.

Waor je ok naor kan luistere, zijn de veule 
dweilbends die we in Strienestad ‘ebbe. 
Mar liefst zeuve bendjes speule ‘ieroow 
de panne van ’t dak, da klink as meziek 
in m’n ore. Één bend vier wel ‘n ‘éél 
speesjaol jubeleejum, wàànt de Primur-
kus bestaon mar liefst vier keer elluf jaor! 
Wa d’n prestaosie en van ‘arte prefiesiat 
manne.

’t Gevolleg is awwir vor ‘t vierde jaor ’t 
zellufde plaotje. Nouw jao, bekàànt dan, 
wàànt de één is wa grijzer, de àànder wa 
kaoler (mar ‘k ‘eb toch m’n stéék op) en 
’n kiloowtje meer of minder (wie? zelluf 
invulle…).

Jeroen Bouwens is vor ’t vierde jaor 
òònze Jan Oorlog die vorop lòòpt tijdes 
òònze muzikaole wereldreis. En ken je ’t 
stripver’aol al van òònze Nar Boowke? 
Meej gestemde bellekus laot Leander Le-
beau òòns vor ’t vijfde jaor lache, giere 
en brulle en maok t’ie ’t wir (braobààns) 
bont. De Deftige Flodder laot zich nie van 
de wijs brenge, dus Coen Embregts gif 
vor ’t zesde jaor ’n eige wijs aon òònze 
klessiekers. As leste òònze Mussekoning, 
’n plaotjesschieter van de boveste plàànk. 
Meej Martin den Broeder gaon we vor de 
zeuvede keer dan ok deur tot ’t gaotje van 
’t plaotje.

WIJ ’OPE
Da we saome meej alle Bietboere en 
Meerminne de Edison vor de leut zulle 
winne. Nouw gaon we kunste maoke! 
Van Strienedurrepke tot aon de Raldal, 
’t Is gewòòn ‘n levend schilderij bij òòns 
meej karneval. ‘k Wit dan ok zeker da we 
‘t in de vingers ‘ebbe. Kom ammaol naor 
de veule leutige voorbals, wàànt je wit: 
oefening baort kunst. 

Dus gif t’r nog ‘n kleurke aon, dan wit je 
nie mir wa je ziet.

Luister of kèk nog mar ’s naor die spiegel 
bij òòns aon de wàànd:
We zijn ‘t gèèfst van ‘éél ‘t làànd!

Meej deurleutige groete en ’arstikke 
bedàànkt aon alles en iederéén die kar-
neval in Strienestad ’n warrem ’art toe-
draogt!

PRINS STRIENIUS V



OPENINGSTIJDEN
Maandag: Gesloten

Dinsdag t/m Zondag 12:00 tot 22:00

Oudlandsestraat 18 | Steenbergen
Tel: 0167 564 017 | www.eethuismei.nl

W W W . M A D R I . N L

Wa d’n gezond plaotje!

Afgeslechtedijk 25  -  4651 RK Steenbergen
www.verbeekfruit.nl

Wa d’n gezond plaotje!

Bestel online
je container!
vantilburggroep.nl



Trein 19891988 

Optocht 1998

Kinderoptocht 2004

A4-Run 2014

De Primurkus, 44 jaar een eigen sound en ideeën
,,Al 44 jaar herken je de Primurkus aan hun eigen sound.’’, vertellen voorzitter Ton van de Par, secretaris 
Jan Delhez en penningmeester Hans van der Veeken. Om die sound te behouden wordt zondagmorgens 
serieus gerepeteerd in een geluidsdichte ruimte achter restaurant De Keuning. Naast carnavalsmuziek 
staan smartlappen, schlagers, jazz en nog veel meer op het repertoire en treden ze onder andere op tijdens 
het bloemencorso Zundert en de Koos Moerenhout Classic. De band bestaat bewust uit alleen mannen. 
,,Maar de vrouwen van de leden zijn de drijvende krachten achter acties om geld bij elkaar te brengen, 
bijvoorbeeld voor nieuwe uniformjassen. ‘’ Veel muziek werd gearrangeerd of van tekst voorzien door Jan 
Ligtenberg. ,,Jan was ook de grote stimulator.’’, herinnert Van de Par zich. ,,Volgens mij gebruikte hij ons 
in het begin wel eens om dingen uit te proberen die hij op het conservatorium had geleerd.’’

Nieuwe Harmonie?
Jan Ligtenberg en Piet Delhez weten nog goed dat ze als een van de eersten door Jac Gladdines werden 
benaderd om een nieuwe band te starten. Ligtenberg werd de muzikale leider en speelde klarinet en 
Delhez de altsax. Tot hun afscheid, begin jaren 90, hebben ze nog diverse andere instrumenten bespeeld. 
,,Bij harmonie Amicitia was de angst dat we een nieuwe harmonie gingen oprichten. ‘’, herinneren de twee 
zich. ,,Daarom was het eerste optreden een persiflage op een harmonie. We liepen zonder vooroverleg 
in een grote groep, ook met mensen die niet konden spelen, in uniform dwars door het protocol.’’ Door 
Amicitia werden ze in de gaten gehouden of er geen instrumenten van de harmonie werden gebruikt. De 
eerste jaren was er met de ‘De Nachtuilen’ de muzikale strijd wie het hardste of het hoogste kon spelen. 
,,Die strijd hebben we na een tijdje opgegeven.’’, vertelt Ligtenberg en voegt er glimlachend aan toe. ,,Adrie 
Snepvangers van de Nachtuilen stortte een hoop zand bij mij voor de deur, met andere woorden, zand er 
over.’’

Maskerade 1993

Optocht 1987

               Eigen ideeën
De Primeuren bleven altijd hun eigen ideeën buiten de stichting karnaval om organiseren.
,,Dat wordt niet altijd positief ervaren.’’, weten de bestuursleden. ,,Vorig jaar werden we nog 
gediskwalificeerd omdat we tien minuten voor de optocht uit liepen, terwijl juist het motto was: 
ÒÒnze tijd wijd voruit!.’’ Naast vele ludieke producties organiseerden ze ook het Spel op de Mart, 
later door de SKS overgenomen, ,,In samenwerking met anderen zijn we daarmee gestart en hebben 
zelfs het jeugdjournaal gehaald. ‘’, vertellen Ligtenberg en Delhez. ,,Zo lieten we een keer de mus aan 
een grote staalkabel naar beneden glijden, omdat we niet aan verzwaren hadden gedacht maakte de 
mus een draai rond de kabel.’’ Naast muziek is ook gezelligheid heel erg belangrijk bij de Primurkus. 
Zo zijn er de eigen zondag tijdens het carnaval en het Gouwe Ouwebal op de zaterdag voor carnaval. 
,,In de begintijd zaten op die eigen zondag bij hotel Van Tilburg mensen aan hun tafeltje te wachten op 
onze sketches en liedjes tussen de schuifdeuren. Daarna gingen die deuren dicht en hadden we onze 
eigen bijeenkomst.’’ Ook de Primeurentrein was in 1989 een succes. ,,In twee ploegen werd de trekker 
en de salonwagen opgebouwd die bijna van plamuur aan elkaar hingen. De trein is niet meer van de 
Primeuren, maar rijdt nog steeds.’’

Burrieborrel 2013

44 jaor De Primurkus

Groepsfoto 1978 

Groepsfoto 1981 

Dinsdagoptocht 2009

De Heen 2017

Dinsdagoptocht 2009



Maandag t/m zaterdag 
van 08:00 - 21:00 uur
Zondag van 10:00 - 20:00 uur

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag
van 09:00 - 19:00 uur
Vrijdag van 09:00 - 21:00 uur
Zaterdag van 09:00 - 19:00 uur
Zondag van 10:00 - 19:00 uur

AlbertHeijnAchterberg

Zondag van 10:00 - 20:00 uur

:

Maandag t/m donderdag

Vrijdag van 09:00 - 21:00 uur
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Kèk ’s wa d’n plaotjes! Vor stikgève

kedoowkes kun j’ok terecht bij

Wereldwijd, Wa d’n Wereldwinkel!Wereldwijd, Wa d’n Wereldwinkel!



WA D’N PLAOTJE!

‘T mottoow van dees jaor ‘eb meerdere betekenissen. Of je ‘t nouw 
opvat as iets ‘eel gèèfs, iets waor meziek in zit, iets om in te lijsten 
of iets kleurrijks, ‘t zijn ammaol opvattingen die we kunnen losla-
ten op het carnavalsfeest in Strienestad.

Di jaor is ‘t de 60 e keer da we in Strienestad goed gestemd zijn en 
d’r gekleurd opstaon. ‘Oewel ‘t in de wereld van karneval gin jubi-
lejumjaor is, vin ik ‘t wel ‘n mijlpaal die vernoemd mag worre.

“N mijlpaal welleke vaneiges ok vernoemd mot worre is ‘t jubi-
lejum van de Primurkus. ‘T is de tòòn die de meziek maokt, is ‘n 
uitspraok die zeker vor hen geldt. Vor ‘t 44 e jaor voeren ze
op muzikaol gebied de boventòòn en zijn ‘un plaotjes een genot vor 
‘t oor. Van ‘arte preficiat meej jullie jubilejum!

Tal van vrijwillegers ‘ebbe ‘r wir vor gezorreggd da ‘t programma 
de kommende weken wir bolstaot van de karnevalsactiviteiten. 
Activiteiten vor zowel jong as oud, waarbij we naor eige keuze op 
33 of 78 toeren uit òònze plaot kunne gaon! Extra aondacht wil ik 
vraogen vor het maaodagavend-straotkarneval en de (kinder)op-
tocht. ’T mottoow van di jaor zal de krejatieve geest zeker op volle
toeren laoten draoien. Dus wil je eigenlijk al jaore meedoen (as 
enkeling, paor, klein of gròòt groepke) aon de optocht of wit je een 
meraokelse act vor op de maondagavend dan is di je kààns!!!
Wijer in de Leutige Flodder lees je ‘oe je je n’eige kunt aonmelden.

Gere wil ik alle medewerkers van de SKS, de ààndere vrijwilligers, 
de donneteurs, sponsoren, adverteerders en alle ààndere welke car-
naval in Strienestad een warm ‘art toedroagen van ‘arte bedanken. 
Mede deur jullie inzet en steun kunnen wij as Stichting d’r voor 
zorrege da we er de kommende weken wir gekleurd op staon en da 
karneval 2020 er ééntje wor om in te lijsten!

Rest me alle Bietboeren en Meerminnen een leutige karneval toe 
te wèènsen en ‘opelijk tot ziens op een (of meerdere) van de veule 
karnevalsactiviteiten de kommende weken.

Meej de leutige groet.

Richard Krijnen
Voorzitter Stichting Karnaval Steenbergen

IK ZIE DE MOOIE PLAATJES AL VOOR ME!

Ik zie de mooie plaatjes al voor me!
Afgelopen jaar waren Strienestad, Raldal en ’t Strienedurpke hun 
tijd wijd voruit en dat motto hebben we ook bij de gemeente gehul-
digd, want we zijn – samen met onze inwoners –enthousiast aan de 
slag gegaan om tot een toekomstvisie te komen.

We willen immers allemaal dat het hier ook in 2040 – en daarna – 
prettig wonen, werken,  ontspannen en recreëren is en blijft. In al 
onze kernen, waarbij iedereen in het plaatje past.

Om je weg naar de toekomst uit te kunnen stippelen, moet je echter 
wel je verleden kennen. Weten waar je vandaan komt. Zoals u on-
getwijfeld weet, is Steenbergen niet alleen ’t gèèfste plekske aon de 
Vliet, maar ook een plaatje van een vestingstad.

Dankzij onze Stadsherauten komt dit plaatje bovendien op het 
netvlies van steeds meer bietboeren, meerminnen en “buitenlui” te 
staan. En onze Gummarus – wa d’n plaotje! – kan zich zoetjesaan 
meten met internationale trekpleisters als de Sagrada Familia in 
Barcelona.

Dat de leut hier geen grenzen kent, weten we natuurlijk al langer, 
en van oudsher speelt carnaval een belangrijke rol in onze samenle-
ving. Het is veel meer dan zomaar een feest. Er liggen unieke
tradities aan ten grondslag. Zoals de eeuwenoude geschiedenis 
van onze Mussenkoning. Zulke prachtige tradities zorgen voor een 
vertrouwd gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid.

Op het feest dat daaruit voortvloeit, kunnen we vaak weer maan-
den vooruit. Vol energie én vol vertrouwen in elkaar. Het perfecte 
plaatje zogezegd.

Vanuit die gedachte wens ik alle bietboeren en meerminnen, groot 
en klein, een carnaval om in te lijsten. Ik zie de mooie plaatjes al 
voor me van de vele activiteiten die op het programma staan.
Veul leut en graag tot ziens!

Jullie “Burrie”, 

Ruud van den Belt



Sebrechts zonwering
Gibsonstraat 9, 4651 SW Steenbergen
T: 0167 - 567018    info@sebrechts.nl

Openingstijden:
Ma 13.00-17.00 uur

Di t/m vr 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur
Za 10.00-16.00 uur

www.sebrechts.nl

Blauwstraat 63 * Steenbergen * Tel. 0167 – 56 1370
www.poeliervugts.nl

Verse kipproducten, Gegrilde kipproducten, Wild, Konijn, Lams- en Kalfsvlees, 
Salades, Hapjes,  Div. Soepen & Maaltijden. 

Wenst iedereen veul leut

tijdens de Karnaval

En wij zorgen vur de goeie brandstof.

WA D’N 

PLAOTJE  !

Wenst iedereen 

tijdens de 

Wa d’n plaotje!
Kèk op www.zokinderopvang.nl vor ’n 
vestegieng bij u in de buurt of bel naor t 0167 726 970

TOF
Trendy&

Tis ’ier ’n Tof
          & Trendy plaotje!

Tof & Trendy  |  Blauwstraat 66  |  0167 50 06 48  |  www.tofentrendy.nl  |  

PIETER HOMMEL
0167 - 727001

OP ZOEK NAOR EEN PLOATJE VAN 
EEN ‘UIS? OF WIL JE DEZE 

VERKÓÓPE? NEEM DAN CONTACT 
OP MEEJ DEZE PLOATSELIJKE 

MAOKELAOR. 

INFO@CONTENTPLUS.NL • WWW.CONTENTPLUS.NL



Wa d’n plaotje!



Hoofdvestiging 
Dorpsstraat 3 

4751 AH  Oud Gastel 
Tel. 0165 - 51 28 51 

 
Hoofdvestiging 

Dorpsstraat 3 
4751 AH  Oud Gastel 
Tel. 0165 - 51 28 51 

 

  
 

 

. . . vertrouwd zaken doen 

Verzekeringen, Financiële 
Planning, Hypotheken, 

Onroerend Goed 
 
 Vestiging Zundert  

Bredaseweg 7 
 4881 DC Zundert 

Tel. 076 - 59 71 700 
 

info@sweere.nl 

www.sweere.nl 

Volg ons op Facebook 

Plaotjes van otoows, 

die vin je nou 

bekàànt al 100 jaor 

bij de Kuul!

STELLA MARIS
B R A S S E R I E

brasseriestellamaris.nl

Kapelaan Kockstraat 91-93 • 4651 XD Steenbergen
E-mail: info@brasseriestellamaris.nl • Tel: 06-50504825

Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!Ook voor  al uw catering!

Ier maoke we d’r 

altijd ’n pla	je van!Ier maoke we d’r 

altijd ’n pla	je van!

Grote Kerkstraat 3A
4651 BA Steenbergen

T 0167 531393
www.lin�na.nl

  Ok de 
 badmode is 

wir un ploatje!

Prima Donna - Prima Donna Twist
Marie Jo - L' Aventure - Prima Donna Swim

Mey - Anita - Anita Bad - Tweka
Ten Cate - WOW - SAPPH





Van bouwplaot tot dròòm’uis… 
bij òòns zit je gebeiteld! 

www.haarpuntkapper.nl
Kromme Elleboog 8 - 4651 BG Steenbergen - 0167 531035

  Ben je ok al geknipt

 vor de leut, of mot ik ‘r eerst 

nog e�e ’n (kleur)plaotje 

                             
      van maoke?

  Ben je ok al geknipt

 vor de leut, of mot ik ‘r eerst 

nog e�e ’n (kleur)plaotje 

                             
      van maoke?

ALTIJD ALLE
S 

VERS VAN DE
 

“BAKPLAO
T”!



    
  




  
  

   
   

           

 


       


                            
   

 


                          
  

    

  


             
    


      

       
 



       






    
             

              
      


  



    
  

   
  

   
   

       

 


     
  

   
  

   
   

           



    
  









 
    


 

   
  




   


 


   


       



                 


       

 


  
          

 
 


          

    




 


      


    
        




       


  




  


       
   

     
         

 


       
 

    
 

 
      
 

  


      
 

       
 

    
  

 
   

 
  


 

  







 


 
    


 

   
  




   


 
 

 
 

  







 


 
    


 

   
  




   
   

 
 





    
  



   
 

    
  

           




   


 




       
 

 


    
   


 




        





          


 
     

  
  


       

  


      






   


 


   
       

 


     
       

       


  



    
      

  
     




    
    

  





  
 

    
  

              
  






  
 

    
  

           





D’N OVERKÀÀNTD’N OVERKÀÀNT
ZAOTERDAG 08 FEBRUWAORIE

‘t wor niks 
’t Plestik – Fentestik - bal

’t perfekte plaotje, van liepoowsuksie 
tot geblèèkte gaotje.

�

MART 21
STRIENESTAD

0167-563754

VRIJDAG 21 FEBRUWAORIE
VOR GROTE BLOMKOLEN EN UN BLOEMETJESGORDIJN

MOT JE BIJ D’N OVERKANT ZIJN

’t Gezonde 
plaotje!

Meesters
In groente en fruit

Kaaistraat 51, Steenbergen, 0167-563288

’t Gezonde 
plaotje!

Hoge Bogerd 8 - 4651 XV Steenbergen - 06-24 96 21 53 - vantuyll.avt@gmail.com

WA-DN-PLAOTJE!

Voorheen Autorijschool Van Tuyll
RIS gecerti�ceerd

Rijschool Astrid SteenbergenRijschool Astrid Steenbergen

WA-DN-PLAOTJE!

Elke rit, lang of kort, bij òòns ’n plaotje van ‘n transport
 nul een zes zeuve - vijf zes drie tweej zeuve drie

Burgemeester Van Loonstraat 68
4651 CE Steenbergen

0167-563427

Pla(ot)voete? 
Jolanda nim d’alle 
soorte onderdaone 
gère onder a̒onde!



��������������������������������������������
�����������������������������

��������
����������������	����������������������������



  Nao ruime ervaoring as Dikteejzjúúrie en prefesjoneel gezien meej òòns driekes saome 
zékers elluf keer elluf jaore Dikteejs afgenóóme t’ebbe, dochten wij dad’t 

Kultereel Errefgoed van Strienestad nie verlore mocht gaon. 
Déés jaor vollege wij ’t Nuuwe Genòòtschap nao elluf jaore trouwe dienst, op. 

W’emme veul risurs gedaon en zijn d’r immaol klaor vor.

Komme jullie òk zondagachtemiddag 16 febrewaorie 2020 om 16.11 uur 
je Dikteejke schrijve bij Zaol Bij-Moeders?

Zorreg da je d’r uitzie as ’n plaotje en lees op vóór’àànd De Leutige Flodder 
’n bietje seriejeus deur, messchient win jij wel ’t Gouwe Plaotje???

Lilian Bogaert, Marjos Mol en Sonja Verbeek

2020

’n Eige taol
Zoals in zoveel plaatsen in Nederland hebben we ook in Steenbergen onze eigen taal. We noemen dit 
dialect of gewoon plat praten’. Met karnaval mag je bijna alle woorden ook opschrijven zoals je ze 
zegt. Dit lijkt gemakkelijk, maar eigenlijk is dat nog best lastig. Om tijdens het Dicteej toch nog aardig 
voor de dag te komen hieronder een aantal tips.

Wat handig is om te weten, is dat woorden die je in het Nederlands met twee aa’s schrijft, zoals jaar, in 
het Steenbergs bijna altijd met ao worden geschreven: jaor, klaor, zaol, baos, laot… Luister maar eens 
goed naar jezelf als je zo’n woord uitspreekt, dan hoor je ook echt een a en een o! Dit geldt trouwens 
ook voor veel woorden die in het Nederlands maar met één a worden geschreven, zoals wagen: waoge. 
Van zulke (werk)woorden valt de n ook bijna altijd weg: praote, zaoge, spaore.

Karneval – Carnaval
Dweile – Dweilen (achter een muziekgroep (dweilbandje) 
aan over straat lopen met carnaval)
De Gum – Gummaruskerk 
Stad’uis – Stadhuis 
Simmesaovie – Simonshaven
Suukerpeeje – Suikerbieten
Pliessie – Politie (met carnaval dus Jan Oorlog)

Draoje – Draaien
Makkeluk – (Ge)makkelijk
Pèèrd – Paard
Gin – Geen
Nuske – Neus(je)
Blommeke – Bloemetje of bosje bloemen
Sogges – ’s Ochtends of ’s morgens
Kedoowke – Cadeautje
Giestere – Gisteren

’T GÈÈF GENÒÒTSCHAP PRIZZETEERT
’T GRÒÒT STÉÉNBERRÈGS DIKTEEJ



Strienestadse Keuninkleke Fiejesta meej karnevalskleure burreger vor 4 Bietboere en Meerminne 

Vor de burreger 
600 gr. ‘allef om ‘allef g’akt van Poelier Vugts 
1 teejlepel papriekapoejer 
1 teejlepel kerriepoejer 
1 teejlepel sjieliepoejer 
4 tééntjes g’akte knoflòòk 
1 ei 
Zout en peper  
 

1. Meng alle ingrediejèènte van de burrege goed deur 
mekaor. Blef ’t g’eel te zacht, dan kujje d’r altijd wa 
peneermeel bij doen. Verdeel ’t g’akt en maok ‘r goeie 
burregers van.  

2. Gril de burreger zo’n 4 minute op ‘n middel’òòge 
temperetuur, draoj ‘m ‘n kwartslag en bak ‘m wir 4 
minute. Draoj de burreger om en ‘er’aol.  

 
Vor de tomaotesalsa 
2 tomaote van Méésters 
1 teejlepel azijn 
1 teejlepel sjieliepoejer 
1 teejlepel poejersuuker 
Sap van ‘n ‘alleve limoen 
 

1. Snij de tomaote in kleine blokskes en laot ze effekus uitlekke in ‘n zééf.  
2. Voeg de ààndere ingrediejèènte toe en meng deur mekaor.  

 
Vor de guwakemole   
2 avekaodoows 
4 sjerrietomaotjes 
1 téén knoflòòk 
1 juin 
Sap van ‘n ‘alleve limoen 
Zout en peper 
 

1. Snij de avekaodoows deurmidde en ‘aol meej ‘n lepel de pit en ‘t vruchtvléés d’ruit. Stààmp ‘t 
vruchtvléés. 

2. Snij de sjerrietomaotjes in blokskes. Stààmp de knoflòòktéén. Snij de juin in blokskes.  
3. Meng de avekaodoows, sjerrietomaot, knoflòòk, juin en ‘t sap van ‘n ‘alleve limoen deur 

mekaor. Voeg zout en peper toe naor smaok. 
 
Wa je vedder nòòdeg ‘eb   
Slaojmiks en rooje juinringe van Méésters 
‘amburregerbroodjes van Bakkerij ve Broekhove 
Sjeddar kèès 
Natsjoow sjips 
 

1. Beleg ‘t bròòdje meej ‘n bietje slaoj en rooje juinringen. Leg de burregers as ze gaor zijn op ‘t 
bròòdje. Dan ’t plakske kèès d’rop. Maok af meej ‘n goeie schep guwakemole en ‘n goeie 
schep tomaotesalsa. Lekker wa natsjoows d’rbij en kèk ’s wa d’n plaotje! Eet smaokelek. 

Vor de tomaotesalsa
2 tomaote van Méésters
1  teejlepel azijn
1  teejlepel sjieliepoejer
1  teejlepel poejersuuker
 Sap van ‘n ‘alleve limoen

Werkwijze
• Draai de bloem, zout, boter, suiker, gist en melk gedurende 15 minuten tot een mooi soepel deeg.
• Laat het deeg rusten en rol dun uit tot een vierkant waar je 8 vierkantjes uit snijdt.
• Draai voor de vulling de overige ingrediënten behalve het ei in de keuken machine fijn en breng goed   
  op smaak.
• Vorm de vulling tot worsten en rol deze in het deeg.
• Plak het deeg vast met losgeklopt ei.
• Gaar het worstenbroodje in de oven voor 25-30 minuten op 160 graden.

Vietnamese loempia met boerenkool
Werkwijze
• Snijd de groenten in fijne reepjes.
• Bak de boerenkool snel en op hoge temperatuur aan in hete olie.
• Voeg resterende groenten toe, bak deze groeten heel even mee.
• Breng stevig op smaak met chilisaus, zout en desgewenst gemalen 
peper.
• Laat het uitlekken in een zeef.
• Leg de vulling op een loempia vel en vouw hem dicht, 
   plak de rand dicht met wat eiwit.
• Frituur op 180°C totdat ze goudbruin zijn.

Ingrediënten
250 gram verse boerenkool
60 gram prei
60 gram wortel
20 gram peulen
1 eetl. chilisaus
N.B. zout en gemalen peper
4 loempiavellen

Stamppot van spruitjes op Thaise wijze
Werkwijze
• Schil de aardappelen en snij ze in blokjes, 
   kook de aardappelen ongeveer 20 minuten met zout naar smaak.
• Giet de aardappelen af en kook ze op laag vuur droog.
• Haal de aardappelen door een pureeknijper.
• Blancheer de spruitjes in zout water beetgaar.
• Bak de rode ui en blus af met de kokosmelk.
• Voeg de kippenbouillon, groene currypasta en de rode peper toe.
• Laat het geheel een beetje inkoken.
• Voeg de spruitjes toe en de aardappelpuree.
• Maak het geheel op smaak met vissaus, peper en zout.
• Dresseer de stamppot mooi op een bord en maak het op met koriander, 
   Thaise basilicum en pinda

Ingrediënten
500 gram aardappelen, Bonken Frieslander
400 gram spruitjes
1 rode ui
200 gram kokosmelk
5 druppels vissaus
N.B. zout en peper
2 eetl. groene currypasta
30 gram ingekookte kippenbouillon
1/4 rode peper
2 takjes koriander
2 takjes Thaise basilicum
30 gram gemalen pinda’s
 Stokjes met saté

Ingrediënten
250 gram bloem
6 gram zout
70 gram boter
10 gram suiker
12 gram verse gist
125 gram melk
150  gram in boter gestoofde boerenkool
150 gram rundergehakt
75 gram Zeeuws spek
½ eidooier
50 gram panko
 peper en zout
 ei, losgeklopt

Boerenkool 
worstenbroodje

Ingrediënten
200 gram zoete aardappel
400 gram aardappel, kruimig
200 ui
  Rookworst 
  nootmuskaat
  zout en peper
  boter

• Meng alle ingrediejèènte van de burrege goed deur mekaor. 
   Blef ’t g’eel te zacht, dan kujje d’r altijd wa peneermeel bij   
   doen. Verdeel ’t g’akt en maok ‘r goeie burregers van. 
• Gril de burreger zo’n 4 minute op ‘n middel’òòge temperetuur,    
   draoj ‘m ‘n kwartslag en bak ‘m wir 4 minute. 
   Draoj de burreger om en ‘er’aol. 

Strienestadse Keuninkleke Fiejesta meej karnevalskleure 
burreger vor 4 Bietboere en Meerminne
Vor de burreger
600 gr. ‘allef om ‘allef g’akt van Poelier Vugts
1  teejlepel papriekapoejer
1 teejlepel kerriepoejer
1  teejlepel sjieliepoejer
4  tééntjes g’akte knoflòòk
1  ei
 Zout en peper 

Vor de guwakemole  
2 avekaodoows
4  sjerrietomaotjes
1  téén knoflòòk
1  juin
 Sap van ‘n ‘alleve limoen
 Zout en peper

• Snij de tomaote in kleine 
   blokskes en laot ze effekus uit    
   lekke in ‘n zééf. 
• Voeg de ààndere ingrediejèènte  
   toe en meng deur mekaor. 

 Wa je vedder nòòdeg ‘eb 
Slaojmiks en rooje juinringe van Méésters ‘amburre-
gerbroodjes van Bakkerij ve Broekhove 
Sjeddar kèès
Natsjoow sjips

Recepten: Brasserie Puur & In de Oude Stempel

Recept: 
Grandcafé 
De Keuning

• Snij de avekaodoows deurmidde en ‘aol meej ‘n lepel de pit en ‘t 
  vruchvléés d’ruit. Stààmp ‘t vruchtvléés.
• Snij de sjerrietomaotjes in blokskes. Stààmp de knoflòòktéén. 
   Snij de juin in blokskes. 
• Meng de avekaodoows, sjerrietomaot, knoflòòk, juin en ‘t sap van ‘n     
   ‘alleve limoen deur mekaor. Voeg zout en peper toe naor smaok.

Beleg ‘t bròòdje meej ‘n bietje slaoj en rooje juinringen.   
Leg de burregers as ze gaor zijn op ‘t bròòdje. Dan ’t plakske kèès d’rop. 
Maok af meej ‘n goeie schep guwakemole en ‘n goeie schep tomaotesalsa. 
Lekker wa natsjoows d’rbij en kèk ’s wa d’n plaotje! Eet smaokelek.

Kiek
in
de
potHutspot van zoete aardappel

Werkwijze
• Vul een bakplaat met ongeveer 1 centimeter grof zout.
• Duw de zoete aardappels in het zout maar zorg dat ze de bakplaat niet raken.
• Gaar de zoete aardappels voor 40 minuten op 140°C.
• Haal ze uit de oven en laat afkoelen tot keukentemperatuur.
• Verwijder de schil van de zoete aardappel en snijd in brunoise.
• Kook in de tussentijd de gewone aardappels gaar en laat droog-stomen.
• Zweet de uien aan in een kookpan, laat niet kleuren maar langzaam het vocht uit de ui laten komen.
• Voeg de zoete aardappel toe en laat op laag vuur de uien gaar stoven.
• Pureer de aardappel direct in de pan met zoete aardappel en ui.
• Vermeng en voeg de boter toe.
• Breng verder op smaak met citroenrasp, nootmuskaat, zout en peper. 



 

Kom lan� voor 
          carnavalskleding 
                         en ac�ssoires!

Kaaistraat 49  |  4651 BM Steenbergen  |  0167 - 566533

OfleveràànsierStrienestadseEbbedingeskes

Bietboere en meerminne die 
d’r as ’n plaotje uit wulle zien, 
komme vaneiges naor          
Ton en Sjakkelien!             

Op weg naor da rààze plaotje!

• Autorijles

• Motorrijles

• Bromfietsrijles

• Klassikale theorielessen

• Erkend Autisme - ADD - ADHD instructeur

• Nu ook les door instructrice!

www.rijschoolkieboom.nl

Rijschool John van den Kieboom    T. 0167 560799
Vlamingvaart 49       M. 06 227 57 344
Steenbergen        E. info@rijschoolkieboom.nl

Op weg naor da rààze plaotje!





Plaotjes draoje, dràànkjes doen, lekker
 smulle 

of geniete van ’n leutige bend? ’t Kan allemaol 

bij De Keuning aon ’t Blààuwend! 
Plaotjes draoje, dràànkjes doen, lekker

 smulle 

of geniete van ’n leutige bend? ’t Kan allemaol 

bij De Keuning aon ’t Blààuwend! 

Wa d’n BEAUTYful plaotje! 

MM’S BEAUTY
Rozemarijnstraat 4
4651 EL Steenbergen
T 0167-566979
E info@msbeauty.nl
I www.msbeauty.nl





Mart 12 - Strienestad - Tillefoon: 563409

�Zondag 23 februwaorie om 10 uur:Zondag 23 februwaorie om 10 uur:

Kaaistraat 19, 4651BL Steenbergen
www.brasseriepuur.nl
info@brasseriepuur.nl

Kaaistraat 21, 4651BL Steenbergen
www.indeoudestempel.nl
info@indeoudestempel.nl





• beleef de fonkelnieuwe Ford-modellen
in onze ruime showroom...

• ook volop keus uit vele occasions
• APK keuringsstation

DRUKKERIJ 1 - 4651 SL  STEENBERGEN
Tel. 0167 - 56 66 62 Fax: 0167 - 56 13 22

Autobedrijf Iriks

www.ford-iriks.nl

�

Mart 14 -16, 4651 BC Strienestad

waor is da feesje?
                      ‘ier is da feesje!

Cafetaria MARKTZICHT

Openingstijden met carnaval:
vrij t/m ma van 12.00 tot 02.00 uur - dinsdag van 12.00 tot 24.00 uur

Markt 19, Steenbergen, 0167 562520

Meubelen op maat
Boxsprings

Relaxfauteuils
Matrassen

Kasten op maat
Schuifwanden

Zitmeubelen
PVC vloeren 

Gordijnen
Raamdecoratie

Shutters
Horren

Laminaat
Seniorenmeubelen

Projectinrichting
Tapijt en vinyl

www.ridderwonenenslapen.nl

Alles onder één dak





BAR ° HOTEL ° EETCAFÉ ° FEESTERIJ 
0167 56 30 72 info@dewallevis.nl

www.dewallevis.nl kade 2  steenbergen 

Wie gin pla� vor 
z’n kop ‘eb, wit 
da t’ie naor 
de Wallevis 
m� dweile! 

As je wil geniete van wereldgerechte!

Reclameborden
Raam decoratie's 

Spandoeken
Vlaggen / Banieren

Auto wrappen
Raam tinten

En nog veel meer......

CAFÉ ’T TREFPUNT

�

Markt 5 - 4651 BC Steenbergen - 0167 564649

’t Perfekte plaotje 
vor échte fééstnummers! 

’t Perfekte plaotje 
vor échte fééstnummers! 

Sinds 1986 gevestigd in Steenbergen

• Pomptechnieken
 ne -sgninegereB  •

watertechnieken
• Leidingtechnieken
• Diepdrainagetechnieken
• Riolering en drukrioleringen

 nennorbretawsulb ne negnirobtuP  •
met certifi caat

Specialisten in

Voor meer informatie bel 0167 564039 of kijk op   www.vernou-steenbergen.nl 

Vaste standplaatsen: 

Woensdag: Poortvliet

Donderdag: De Heen  

Vrijdag: Welberg     

Zaterdag: Welberg 

‘t Frietkarreke
06-40386061
info@frietkarreke.nl
www.frietkarreke.nl

Binnenkort een feestje? Vraag naar de mogelijkheden.

WWaanntt  hheett  iiss  ppaass  eecchhtt  eeeenn  ffeeeesstt,,  aallss  ‘‘tt  FFrriieettkkaarrrreekkee iiss  ggeewweeeesstt!!



Doe ook mee, als enkeling, paar, groep 
of met een futuristische wagen
D’n optocht is de kààns om op volle toeren voor de muziek uit te 
lopen en aan alle Bietboeren en Meerminnen te laten zien dat wij 
’t in òòns vingers ebbe!

Al jaren hebben we in Strienestad en optocht waarmee we gèèf uit 
de verruf komme, we d’r op los blaoze en we d’r gekleurd op staon. 
Kortom een plaotje om in te lijsten!

Op DINSDAG 25 februari trekt de Grote Optocht weer van de 
Oudlandsestraat naar de Kaaistraat, waar Prins, Nar en Drieman-
schap de stoet traditiegetrouw vanaf het bordes van ’t Leutpaleis 
bewonderen. Ze zullen hun petje weer afnemen voor alle deelne-
mers, die zeker vooral in het geval van de kleine en grote wagens 
vaak al maandenlang bezig zijn geweest met hun creaties.

Maar…. ook de enkelingen, paren, kleine groepen en grote 
groepen en niet te vergeten de dweilbandjes zijn onmisbaar in 
de Strienestadse optocht. Zij brengen met z’n alle immers lekker 
veel leven in de brouwerij. Vandaar dat de SKS bij deze iedereen 
oproept om ook eens mee te doen aan de optocht. In je uppie, 
samen met je beste maat of buurvrouw, clubgenoten, collega’s, 
straat- en wijkbewoners. Het kan en mag uiteraard allemaal.

Als organisatie van de optocht kijken wij uit naar de diverse kun-
stzinnige creaties welke op 33 of 78 toeren door de straten van 
Strienestad zullen dweilen. Geef je geest maar eens de vrije ruimte 
en laat het publiek langs de route maar genieten van jouw of jullie 
creaties.

Da déévóósie ‘éél goed saome gaot meej veul éémóósie, wit ’t 
Bierboere & Meerminnekoor às gin àànder. W’emme ‘n klup 
meej wel 55 entoesjaste mèènse, die kwééle às klokskes. Bege-
leid deur de repetietòòre Bernd Vroon, Pieter Sandee saome 
meej De Zondagmorrege Blaozers en Steph Oerlemans aon ’t 

roer wor de Karnevalsmis 2020 ’n onvergetelek plaotje.

De Karnevalsmis in Strienestad is gebòòre rond ‘t mielleni-
um op de Radal pakweg twintegjaore geleeje meej òòns Elly 
Lambers às boegbeeld van Strienestads Kultereel Errefgoed in 
d’r raaze sjakkèt vorop in de Mis van de leut. Wa ooijt begon 
meej medewerreking van Die Vaertsingers onder leiding van 
Jan Krijnen, wier 5 jaor geleeje spesiejaol vòr dees gebeure ’n 

nuuw prejektkoor uit de grond gestààmpt.

’t Bierboere &Meerminnekoor maokt elluk jaor ’n nuuw pro-
gramma meej ‘uisgeschreve tekste deur BoVro Preduksies in 
‘t Stéénberrègs en dàànkzij medewerreking van Hoempa Hits 
die òònze arranzjemènte schrijve. Puur Strienestads telent!!!

Dees jaor wor de Gum omgetòòverd tot ’n sfeervolle ambie-
jààns. Krejaotieve Bietboere & Meerminne uit ’t koor zijn al 
weke bezig meej mete, naoije, lasse, vèrreve en gao zoow maor 

deur…. Zoow wor ’t g’éél wir ’n plaotje.

Karnevalsmis 2020 

Infopagina
Optocht

KANJERBAL
Op 19 februari start om 14:00 uur het leutige Kanjerbal in Café 

De Keuning.Gezellig met optreden van de band Wa gif ‘ut en een 

artiest, verder vullen wij de middag met prachtige plaotjes! 

Komen jullie ook gezellig een feestje bouwen samen met Prins 

Strienius V en zijn gevolg en jeugdgevolg? Om 16:00 uur sluiten we 

met alle bietboeren en meerminnen deze middag af.

PRIJZEN
In elke categorie zijn uiteraard fraaie bekers en ook geldprijzen 
te winnen, alle   maken bovendien kans op de Leutprijs (voor de 
meest originele creatie). De winnaar wordt door het publiek (via 
sms-en), de jury en het protocol bepaald.

ROUTE
De leutstoet vertrekt om 13.11 uur (voorafgaand door de re-
clame-optocht) en volgt de route Oudlandsestraat, Molenweg, 
Wouwsestraat, Kruitweg, Willem de Rooverstraat, Rozemarijn-
straat, Jacob van Grimmesteijnstraat, Kruispoort, Kerkplein, Grote 
Kerkstraat en Kaaistraat.

Kom j’ òk naor de Karnevalsmis 2020?
23 febrewaorie 2020 om 11.11 uur

Gummaruskerrek, Strienestad

INSCHRIJVEN
Inschrijven is mogelijk via het speciaal daarvoor bestemde 
formulier op www.sks-steenbergen.nl
Doe dit voor 12 februari want aan het einde van deze dag 
sluiten we de inschrijvingen.

Ziekenbezoek aon ‘uis of bij Bravis
Een geluk bij een ongeluk.
Lig je ziek in het revalidatiecentrum, ziekenhuis of gewoon thuis en baal je dat 
dit jaar niet kunt deelnemen aan het leutfeest. Of ken je iemand die wel wat 
steun kan gebruiken. De SKS kan je plaatje weer helemaal compleet maken. 
Geef de naam en het (verblijfs)adres van de ongelukkig door. Opgave voor 
een bezoek door Prins, nar en driemanschap tijdens de bezoekuren van het 
Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom of Roosendaal kan tot en met maandag 
17 februari. Een ziekenbezoek aan huis kan doorgegeven worden tot zaterdag 
23 februari. Dit kan via de mail secretariaat@sks-steenbergen.nl of via de 
telefoon: 0646195991. Het gevolg zal zijn best doen iedereen persoonlijk te 
bezoeken met een lappenmandje.

OuderenmiddagVoor iedereen die de plaat nog niet wil poetsen organiseren wij 

wederom het ‘k Zit glad nog nie achter de Geraoniejums-bal’. 

Op zaterdag 08 februari 2020 zal de feestzaal van Bij-Moeders 

(voorheen de Joosse) vanaf 13.00 uur geopend zijn waarna we 

er vanaf 13.30uur tot circa 16.30 uur een leutige middag van 

gaan maken.
Mede op deze middag is de première van het langverwachte 

debuut van de nieuwe theatergroep   “D’ouwe Stukke “. 

Zij zullen liedjes en sketches brengen over ons eigen 

Steenbergen. Daarnaast wordt u vermaakt door de muzikale 

klanken van onze enigste echte Geraniums. Geheel volgens het 

motto gaan we met zijn alleen een leutig plaatje maken.
Voor een volle buik, 2 consumpties en een leutige middag 

wordt gezorgd.



 

Tel: 06 22 25 35 69 • showtimedrivein@ziggo.nl • showtimerentals@ziggo.nl

Vor ‘n plaotje 
van ‘n 

flaaier of
‘n boekske!

Ontwerp van �yers, folders, brochures,
kranten, tijdschriften en meer...

E: info@dvedtp.nl • T: 06 - 1232 1891

Vor ‘n plaotje 
van ‘n 

flaaier of
‘n boekske!





Houtzagerij 8 - 4651 SN Steenbergen
Tel. 06 186 32 778

Voor alle sportprijzen, het mooiste vuurwerk en elke klus,

kun je altijd terecht bij 

René Quintus

�

Van dit plaotje fleur je
allemaol wir op!

Mangnus

Machines B.V.

PARK EN TUIN

Wilt u met plezier in de tuin werken,
kom dan even langs:

Mangnus Park en Tuin Machines B.V.
Bronkhorststraat 14, 4651 SZ Steenbergen

T. 0167-541102
E. info@parkentuinmachines.nl
I. www.parkentuinmachines.nl

SPECIALIST IN:
Bosmaaiers – gazonmaaiers

Kettingzagen – tuingereedschappen

Natuurlijk buitengewoon!

 Drukkerij 8
4651 SL Steenbergen
Tel. 0167 - 56 05 15

b.g.g. 06 - 2249 65 12

IN- EN VERKOOP AUTO’S

APK - KEURINGEN

AUTOBEDRIJF BOM

E-mail leobom@autobom.nl



'n Plaotje van 'n elluf elluf'n Plaotje van 'n elluf elluf



In ’n deuk gelege?In ’n deuk gelege?
Jammer dat ons werk onzichtbaar is...

Vestigingen in: Bergen op Zoom, Goes, Roosendaal, Steenbergen, Terneuzen, IJzendijke
Zierikzee, Vlissingen, Middelburg, Borssele, Nieuwe-Tonge, Yerseke, Oostburg 

www. vangilsautoschade.nl

Koperslagerij 2 - 4651 SK Steenbergen
T. 0167  563178 - E. info@vangilsautoschade.nl

Met de spullekes van leys natuurlijk!

            

www.leys.nl

Prins Reinierstraat 18j, 4651 RZ Steenbergen
T 0167 - 54 21 29  E verkoop.steenbergen@leys.nl
Open: ma - do 7.30-17.00 uur vr 7.30 - 16.00 uur

                        

Goa je meej karnaval 

                 
      ok je ’uis uit?

Zorrug  dan da je alles 
goed afsluit!
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Autobedrijf Gebr. Raaymakers B.V.
Prins Reinierstraat 14 - 4651 RZ Steenbergen
T 0167 566757 - Fax 0167 540530
www.autoraaymakers.nl

‘N KLEIN EINDJE VERDER VERBIJ DE KAOI,
STAON D’OTOOWS VAN DE MANNE VAN RAOJ!
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Chiel en Esther 

zijn veertien jaar 

getrouwd en Chiel 

legt ‘s morgens twee 

tickets naar Curaçao 

op tafel. Esther ziet 

het en zegt: “Oooooi 

wat leuk, ik ben nu 

al benieuwd waar we 

naar toe gaan als we 

twintig jaar getrouwd 

zijn”. Waarop Chiel 

antwoord: “Dan kom 

ik je weer halen”.

Ààns en Ààns zitten aan de 
bar en Ààns zegt: “Je moet de 
groeten hebben van Connie”. 
Zegt de andere Ààns: 
“Connie? Ik ken geen 
Connie”. 
“Jawel”, zegt Ààns weer. 
Connie met die groene 
haren”.
“Die ken ik echt niet hoor”.
“Jawel, die ken je wel”.
“Welke Connie dan?” zegt 
Ààns weer.
“Nou”, zegt Ààns, “Connie 
Feer”.

René van de Riet wordt 

aangehouden bij een 

politiecontrole. 

Zegt de agent: “Wilt 

u meewerken aan een 

alcoholcontrole?”

“Maar natuurlijk”, zegt 

René. “Geef me je jas 

maar en zeg maar wat ik 

moet doen”.

Wat zeggen twee 
onzichtbare mensen als ze 
elkaar tegenkomen?
“Zo, lang niet gezien”.

Twee blondjes zitten in de trein. 

Zegt de een tegen de ander: “Even 

mijn make-up doen”. 

Ze pakt haar spiegeltje en zegt: 

“Hee, die ken ik!”

Zegt het andere blondje: “Laat 

mij eens kijken. Ja natuurlijk 

ken je die, dat ben ik!”

Een man belt een datingbureau en geeft een advertentie op. 
De man aan de lijn vraagt: “Moet hij er vandaag nog in?”
Waarop de man zegt: “Graag, maar dat hoeft u er niet bij te zetten hoor”.

Waarom lopen de eekhoorntjes altijd 

achter je aan in het bos? Omdat ze 

denken dat je een eikel bent. 

Wat is een skelet in een 
kast? Iemand die vroeger 
gewonnen heeft met 
verstoppertje spelen.

Hoe heet een 
schoonmoeder 
in België?
Een trouwma.




