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Tijdens de carnaval
je bankzaken
regelen?

Veilig en snel
via Rabobank.nl

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
www.rabobank.nl/lvcm

55e

jaar g ang van de S pur r i e buuk e n

SPAR Jaegers
Vloetweg 6
5841 AT Oploo
Telefoon: 0485-383603
sparoploo@despar.info

Door uw Spar aangeboden:

Mit enne

en

www.djeenz.nl

• Zelfzorg medicijnen

• Bestelservice

• Bloemen

• Post NL

• Cadeaupakketten, fruitschalen etc.

• Kopieerservice

• Telefoonkaarten

• Fotoservice

• Cadeaukaarten, Spar waardebonnen

• Stomerij

• Frituurvet inleverpunt

as prinsepaar

is de carnaval hiëlemôl vur mekaar !
OVERLOON // MAASBREE

• Boodschappen bezorging

Tot Djeenz!

Openingstijden:
Maandag 08:00 - 19:00
Dinsdag 08:00 - 19:00
Woensdag 08:00 - 19:00

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 - 19:00
08:00 - 20:00
08:00 - 17:00
Gesloten

Vùrwoord
Beste Spurriebuuken en Spurriebuukinnen,
ut zal ollie vast nie ontgaon zien dè dit jaor
un biezonder carnavalsjaor is. Wij viere namelek dè we 5 x 11 jaor bestaon en in carnavalsterme is dèt un gouwe jubileum. Niggentiensèstig/niggentienènsèstig (1960/61)
was weliswaor ut urste carnavalsseizoen
van de Spurriebuuken, mar wej hebbe unne
kiëer un jaor òvergesláge, vandaor dè wej
now onze vijfenvieftigste (55e) verjurdag
viere. En hoe viere wej dè dan? Nou, onder
andere dur ut organisere van twiëe heuse
jubileumweekenden! In ut programma lèèzde hier meer òòver. Daornèève hebbe de
bouwers van de CV en un hoop vrijwilligers
mit twiëe rechter hând ok nie stil gezèète
en hebbe unne nééje prinsenwage gebouwd
die veul jaore mit mot kunne gaon.
In di spurriebuukske hèwwe netuurlek ok
extra andacht an ut jubileum besteejd. Mit
un hoop ààuwe vertrouwde stukskes hèwwe
speciaal vur ut jubileum nog ‘ns flink uutgepakt. Wej zien diép in de CV archieve
gedoke en hebbe unne’n bult foto’s, tekste,
prinse, advertenties en ânder zotte dinge
uut de ààuwe doos gevat. En zoàs gillie
warschienlek al gezien hèt, hèt ut buukske
di jaor ok wa meer kleur mitgekrege. Wej
zien in ieder geval èèrg trots op ut èèndresultaat!

RE

Mar wej van de redaksie hebbe di netuurlek nie alleen gedaon. D’r zien dan ok un
hiële’n dèl ândere Spurriebuuken die an di
buukske hebbe mitgewerkt, waor wej heel
blij mi zien. Zo hebbe de (ex-)prinsenpare
en ândere hoogwaordigheidsbeklééjers wèr
un stukske geschrééve. Ok het de Spurriebuuk van twiëduuzendenvertien (2014),
Geert Thomassen, ut verslag van de pronkzitting gemakt zodèt ut nog net op tied in
di buukske kumt te staon. Tègge de adverteerders en sponsors zegge wéj òk dit jaor
van harte bedânkt! Zonder ollie kunne wéj
di nie make en kunne wéj de inwoners van
’t Spurriebuukenriek dit Spurriebuukske nie
ànbieje.
Wéj wense ollie veul lèèsplezier en alvast
un hiële fijne carnaval toe. Gòt ‘r mar ‘ns
goëd vur zitte zodè gillie nao ’t leze van
di Spurriebuukske goëd uutgerust bint, um
d’r ok di jaor wèr ’n knallend fèèst van te
make!
Proost en Alaaf names de redaksie:
Bianca Bongers, Claudia van Hoenselaar, Jan
van Riet, Johan Wunderink, Lieke Peters,
Lucie van Riet en Susanne Nielen.
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Met Prins Gido bij ons in de Bakkerij,
staat dat gerant voor lekker gerei!

v.DIJK

AANNEMERSBEDRIJF

Lepelstraat 26

Warme Bakker Degen

ren,
particulie
bedrijven
ties!
én instan
Sinds
1925

info@aannemer-vandijk.nl

5845 BJ Sint Anthonis www.aannemer-vandijk.nl
Tel 0485 38 15 34

NIEUWBOUW

Fax 0485 38 35 90

VERBOUW

RENOVATIE

KOZIJNEN

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl
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Alaaf van Prins Gido
en Prinses Maud
D’r was uns unne’n bakker, die d’r van
dròmde um òòit prins te worre van ut
Spurriebuukenriek. Miene naam is: Gido.

te make dè zéj hurre mônd verder mar mos
hààwe; mar ik was efkus vergèète hoe dèt
dè bej vrollie werkt. Zej stopte dus nié mit
vroage, en vond alles un bitje verdacht. Ik
zag al waor dit naor toe ging, en liet dus
mar gààw un foto zien van Mark as vorst,
um hur gerùst te stelle. Màr helaas werkte
di nie bepàld geruststellend. “OOOOOOOOH
nee!!” was hur reactie en ze herhàlde di de
rest van d’n hiëele’n aovund.

Toen ik op dinsdag 6 oktober, same mit
Maud thuus (op ’t Mulderserf) op de bank
lag uut te buike, naodèt we ons ha’n volgevrèète an un kostelek maal van ons mam
(Hetty), ging mien proatiezer. Ik kende ut
nummer nie; ik keek wa vraogend naor mien
proatiezer toen ik opstond en weg liep um
dizze vervolgens àn te neme.
Toen ik heurde dèt ut Mark was, snapte ik
drek dè ik wa vaag mos blieve, en zurgde
d’r vur dèt Maud en ons mam nie dùr ha’n
wie ik an de lijn haj.

Ik haj netuurlijk al stiekem de hòòp dèt dit
út telefoontje was. Wéj ha ‘n afgespròke
dèt Mark zondag 11 oktober rônd 19.00u
naor de Pelmolen mos komme.
Maud hèt mien de hiële wèèk an-hàwend
lâstig gevalle mit vraoge ovver wa dèt prinsenpaargedoe ammòl inhàwt; wa zéj ammòl
mos doen, waor ze bij mot zien, of ze hur
alcoholgehalte wel op pijl kan hàwe mit de
carnaval, en nog veul miër zurge die dùr
hurre kop spòkten.

Nao dit wa vage gesprek plofte ik trug op
de bank en keek Maud mien vraogend an.
“Wie was dè?” “Oh nee, niemus, dè vertel
ik nog wel.” zei ik trug; waorbij ik hur wa
streng ankeek. Ik perbierde hur duidelijk
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www.vandijklogistics.nl
Phone: +31 (0) 478 - 51 70 20 | Fax: +31 (0) 478 - 51 70 21 | Adress: Energieweg 21, 5804 CE Venray | E-mail: sales@vdlo.nl

Ook dit jaar is ex-prins Bram weer de klos,
hij zit tijdens de carnaval gewoon weer aan de WOZ.
Gratis uw WOZ-waarde verlagen?
Vraag ex-prins Bram of kijk op previcus.nl

Burgemeester Verdijkplein 1
5835 AR Beugen
Tel: 0485-574444
Fax: 0485-572311
info@previcus.nl
www.previcus.nl
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Alaaf van Prins Gido
en Prinses Maud
Toen d’n dag dan eindelijk was angebròòke,
belde Mark nog effe um te checken of wej
wel ècht alliën ware. Toen wej dit positief
beantwoorde, klopte hij 2 minute latter op
de deur. Naodèt wej allebei un pilske losgetrokke ha’n, zei hij: “ik kom netuurlek nie
zomar bij ollie un bierke pakke, en ik dink
dè Gido `t wel dùr haj, wurum ik effe langs
wilde komme. Toen hij uuteindelijk de vraog
stelde of wij ut prinsenpaar van 2016 zò’n
wille worre, was ons antwoord netuurlek:
“ja”!
De wèèke dor nao was ut geweldig moj um
alles geheim te motte hààwe. Ut make van
de foto’s in ut o zo ontzettend geweldig
mòje Loën (di mos ik ‘r van Maud bij zette),
was al skôn um te doën! Alhoewel ut plènne
d’r van wa minder goëd ging. Wej zò ’n op
zondag 18 oktober de foto’s make, mar dit
hewwe toen motte verzette wège’s umstandighede. Ik haj namelek ’n joekel van ‘n opgezwollen bòvelip, dèt ….. oké, ik zal ‘t hier
verder mar bij laote. Wej hebbe ut toen
dus mar mit un wèèk verzet in de hoop dèt
alles wer naor verhouding zoj zien bijgetrokke.
Toen we bezig ware mit de foto’s, zage we
dèt Leo zo af en toe angstig um zich hin
keek. Nao un pàr minute vroege we toch
mar uns wa d’r an de hând was. “Gillie kent
Jan Nabuurs wel, die uut d’n Twist?” vrùùgt
hij ons. Ja, ik wis wel wie hij bedoelde.
“Nou, ik zààt te dinke”, zet Leo, “ge zult ut
mar net mit make dèt hij hier erges rônd
lupt mit zien gewèèr en alliëen die fazantevèère bòòve ut riet uut ziet stèèke”. Gelukkig zien we hiëelhuids thuusgekomme van
dizze shoot.

die wej an hun vùr zò ‘n lèèze ,en dornoa
mochte zillie unne gok waoge op wa wej
hun hiermit wilde vertelle. Dië ’n brief leide
hun gedachten af naor iets hiëel ânders,
mar zillie treide d’r nie zo mar in. Daorno
mochte zillie un kadootje uutpakke en dè
was un fotoliestje mit onze foto d’r in as
prinsenpaar. Di ha ’n zillie hielemaol nie
verwâcht en wâre hardstikke blij vur ons!
Toen hewwe ons pap en mam gevraogd
um Rik en Sanne uut te nodige en Ger en
Monique zò ‘n Veron, Marco, oma, opa en
oma uutnodige op vèrtien (14) november um
20.00u vur un speciale verassing. Iederiëen
docht dè ok Maud en ik uutgenodigd ware
vur dizze verassing. Maud krig al un appje
van Veron, waorin zéj vroeg waor Maud en
ik bleve. Uuteindelek hebbe Ger en Monique
d’n hiële bups naor ’t Mulderserf wiëte te
kriege en hebbe zillie uuteindelek hier dezelfde’n brief vurgelèèze as die wij an hun
hebbe vurgelèèze.

Dèt (host) niemus dur haj dè wij ut nééje
prinsenpaar zò’n worre, makte ut vur ons
gemekkelek um alles in ‘t geheim te hààwe.
Toen we ut toch tied vônde um onze ouders
in te lichte ovver di mòjs, hewwe ze un
wèèk vur ut prinsenbal bij mekaor geroë
pe. Maud haj unne moje’n brief geschrivve
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Een perfekte indeling en
optimale werkruimte?
Jouw maatwerk
keuken.

Maxximaal
koken

Deurneseweg 30 5841 C J Oploo
(06) 48 03 18 96 (06) 53 33 57 15

www.stemaxx.nl
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Alaaf van Prins Gido
en Prinses Maud
Onze femilielééje zien toen rônd de klok van
22.30u naor de Oude Heerlijkheid gebrocht
en hebbe ons daor âchter de coulisse opgewâcht.

‘n van de Huibuuken de lucht in, en barstte
ut fèèst los. Zelfs de hanen (en hen) liepe
vrij uut ut podium op en hoste’n mit op de
muziek.

Ut was un geweldig moment toen wej dan
eindelek bekend gemakt wiere en d’r nog
miëer vriende, femilie en netuurlek de man
in ut grúúne pak mit zien geschminkt blije
vrommes anslote in de Oude Heerlijkheid.
Iederiëen was net zo verbaasd en blij!

Rônd halluf 1 middernâcht liep ut fèèst
ten einde, en ginge wej nog effe dur in ut
Spurriebuukenkasteel op de Pelmolen, waor
menig dubbeldooier de pan in wier geketst.
Dè wij as jubileumpaar zien gevraogd viene
wej ècht geweldig moj. Wij geniete now al
van ieder moment en hebbe gruwelek veul
zin in dizze carnaval. Wej gaon d’r mit z’n
alle un biëstig moj en zot fèèst van make!
Alaaf!

En toen was daor de prinsenreceptie. Naodè
wej hiëel lekker gegèète ha ‘n bij Manfred
en Chantal en iederiëen vurziëen ha ‘n van
un onderscheejding, ginge wej richting de
Oude Heerlijkheid waor ik dan eindelek van
mien witte pèèrd wier vurzien. Ut was unne
geweldige’n aovund mit veul schudheindjes, plekzoene, kado’s en vùrdrachte van
femilie, vriende en al ’t ânder volluk. Rônd
23.30u ging de pak hoi die wej gekrigge ha

Dizze carnaval ekkes gin stokbrood en
croissant, mar veul schik mit een pilske
ien d’n hand!
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INTERTOYS BOXMEER
Steenstraat 77
0485 - 572 029

Inkoop/verkoop runderen/schapen
Ook het adres voor BBQ/vleespakketten

Jeroen van den

Berg

Telefoon 0485-383329

Veehandel Oploo

Mobiel 06-53810771

Wist u...

... dat wij ook catering verzorgen?
... en complete feesten?
Bel voor vrijblijvende prijsopgave of kom
uw persoonlijke wensen met ons bespreken.

Vloetweg 27 Oploo tel: 0485-382121 of 06-16830296
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Prinsenbal
Zaoterdag vertien (14) november twiëduuzendvieftien (2015) zien Gido Lenkens en
Maud Versleijen uutgeroëpe tot Prins en
Prinses van de Spurriebuuken in Ploë. Krek
um elf ovver elf (as ge ut Brabants ketierke nie mit telt) zien zillie in de residentie
van de Spurriebuuken uutgekomme as ut
prinsenpaar vur ut nééje carnavalsseizoen.

daor stonde zillie dan: de nééje prins en
prinses van ut Spurriebuukenriek.
Wij wense Prins Gido dun Urste en Prinses
Maud un ontzettend fijn Carnavalsseizoen
toe en wej zien d’r van ovvertuugd dèt ut
wer un geweldig Carnavals-seizoen belòòfd
te worre. Afgeloëpe zaoterdagaovund was
in ieder geval un moj begin van ut seizoen.
Ut fèèst is tot in de late uurkes dur gegaon.

Vur dèt de nééje prins wier geïntroduceerd, mos’r netuurlek urst officieel afscheejd worre genomme van ut ááuwe
prinsenpaar Thijs en Lisanne. Onder begeleejding mit un droevig deuntje van VOF,
wier de steek, scepter en beide capes ingenomme dur de dansmariekes. Dornao krig ut
Auw Prinsen Garde de tied um te kieke of
Thijs un geschikte APG-er zoj kunne worre.
Hier heurde netuurlek un antal pittige vraoge bij, en zien drinkvermoge wier ok getest.
Nie hielemaol onverwâcht, bleek dè drinkvermoge nog wel goed te zien. Toch was
ut, nao un druk en goëd carnavalsjaor, tied
geworre um de wilde heur goeiendag te
zegge. Durum zette Lisanne mar al te ger
de schier in zien’n heurdos. En nao un kort
jury beraod wier Thijs ônder groët applaus
toegelaote tot ut APG.

UUTLEG VAN DE ANWIEZINGEN VUR DE
PRINS
Veuraf hewwe drie cryptische anwiezingen
ovver de prins gegève. Vur wie nie drek dùr
haj dè die ovver Gido en Maud ginge, hewwe ut hierônder nog uns uutgelegd:
de 1e anwiezing was: “…een kwestie van
gokken …..”
Gido en vurral Maud hebben een hiële stoot
in Vegas vertoefd, en daor wurdt netuurlek
flink op los gegokt.
de 2e anwiezing was: “…te veul hòi op de
vurk neme…..”
Dè slùt netuurlek op de Huibuuken uut Loën
(Overloon)

Um iets vur 11 wier de spanning in de zaal
flink opgevoerd. Ut podium was tussendur
umgetoverd tot un heus zommer carnavals
fèèst. Toen hut gerdien oëpe ging, stônde
daor un stuk of 10 kandidate in hun zommerkliere. Al gààw bleek dèt de drie anwiezingen nie bij alle 10 èève goed pâste,
mar bij un stuk of 4 was ‘r wel iets vur te
zegge. Zillie wiere durum effe naor âchter
gestuurd en ut doek ging wer dicht.

de 3e anwiezing was: “….trug van weggewèst…”
Gido is nar gewest, het al bij de Raod gezèète, en vurrig jaor was hij mit de joekskapel: ‘Klaplong’ al duk bij de CV te zien.

Un par minuute latter ging ut doek wer ope.
Van âchteruut un schitterend geschilderd
bord (mit daorop un wulps vrommus “Tina
van de legendary Plo-city beachparty™”),
ware de vèère van de prins al te ziën. Toen
vond de vorst dè ut wel lang zat haj geduurd, en ut bord ging naor benééje. En
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As echte Spurriebuuk
godde vur ow kozijnen
toch zeker noar
Kozijn Garant in Kuuk

* Autorijles
* Aanhangwagenles voor auto
* Spoedopleiding op maat
en nu vanaf
met onze

KOZIJN GARANT

Nieuwe Rijles

Kunststof en aluminium kozijnen

Kovel 7, Cuijk
Tel: 0485-330143

16,5 jaar

info@kozijngarant.nl
www.kozijngarant.nl

meer weten;
bel Carlo : 06515.323.22
of mailtje naar ;
rijschoolcubo@planet.nl

De Haarwinkel Overloon
Kappersbenodigdheden
óók voor particulieren

Ellen Huisman-Verberk
Theobaldusweg 1
5825 BH Overloon
tel: 06-29552668
www.dehaarwinkeloverloon.nl
info@dehaarwinkeloverloon.nl
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Prinsenbal
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VAN DEN HOOGENHOFF

PRIJZEN!!!!
EN!!!!
PRIJZ
De Staat 31
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EN!!!!
SINT ANTHONIS
PRIJZ
5845 GD
SINT ANTHONIS
tel: 0485-382614

De Staat 31 !!!!
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tegels@vdrijt.nl
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GD
tel:
0485-382614
ALTIJD SCHERPE PRIJZ
www.vdrijt.nl
SINT
ANTHONIS

VERF - GLAS - BEHANG

tegels@vdrijt.nl
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www.vdrijt.nl
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tel: 0485-382614
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ANTHONIS
tegels@vdrijt.nl
www.vdrijt.nl
tel: 0485-382614
tegels@vdrijt.nl
www.vdrijt.nl

Grotestraat 40 - 5841 AB Oploo
Tel. 0485-383167
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D’n Proclamaasie 2016
Ten tiende:
In Las Vegas was ut un kwestie van gokken,
Toch heb ik mien prinses noar ut Spurriebuukenriek kunnen lokken
............ Alaaf …………

Wéj, Prins Gido dun 1e zoon van Cees
Lenkens en Hetty Hubers en Prinses
Maud, dochter van Ger Versleijen en
Monique Henckens (uut Loon), viene ut
geweldig moi dè wej di joar zien uutverkoze as Prins en Prinses van ut Spurriebuukenriek.

Ten niggende:
Als urste prins uut de vriendengroep
Westerlo,
Kriegen we de rest ok nog wel noar Plo
............ Alaaf …………

Sâme mit vorst mark, ut bestuur, de road
van elluf, de narre, dansmarietjes, dun
hiëele’n anhang, en netuurlijk ollie ammòl, goan wéj d’r wer unne gruwleke
moie Carnaval van mâke!

Ten achtste:
Normaal in un Spiekerbox van Djeenz uut
Loon,
Nu in mien zwart pantalonneke, ma die hou
ik mit de Carnaval vast nie schoon
............ Alaaf …………

Ten ellufde:
Van keeper in ut Urst van Excellent,
Tot trots noar ut Twed als unne echte vent
............ Alaaf …………
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D’n Proclamaasie 2016
Ten zuevende:
Bij buurtvereniging Plo Noord zien wej nog
nie bekend,
Maar na dizze carnaval ziede gullie zo an
ons gewend
............ Alaaf …………

Ten urste:
Dizze carnaval bestut Joekskapel De
Klaplong 1 joar,
Durrum mugge ze ut nog unne keer over
doen vur di prinsenpoar
............ Alaaf …………

Ten zesde:
Mit Spurrie en Hui in onze pens,
Overschrijde we dizze carnaval elke grens
............ Alaaf …………

En onze Liefspreuk:
“Dizze Carnaval ekkes gin stokbrood
en croissant,
Mar veul schik mit un pilske ien d’n
hand”
............ Alaaf …………
............ Alaaf …………
		............ Alaaf …………

Ten vijfde:
Na Nar, Raadslid, Joekskapel en als
dansmapietje,
Goi ik jullie dizze carnaval veurop als echte
prins en nie als mietje
............ Alaaf …………
Ten vierde:
Broodjes bakken bij bakkerij Degen doei ik
altiet mit veul schik,
Mar deez daag liever un pilske dan die
kleffe mik
............ Alaaf …………
Ten derde:
Na 5 daag Carnaval hebbe we de knolle
vort goed gaar,
Hopelijk hebbe ons vad en Rik het huus dan
vort klaar
............ Alaaf …………
Ten twedde:
Als Jubileumprins beginnen we dizze
carnaval mit het prinsenbal,
We sluiten pas volgend joar af met
Caribieën Style op de zomercarnaval
............ Alaaf …………
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Prinsenreceptie
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W W W. B L O E M E N H U I S D E W I N G E R D . N L

Keurslagerij

Roland Centen
Irenestraat 3
Overloon
Tel. 0478 - 64 12 58

Totaal oplossingen voor het
midden- en kleinbedrijf

Software
Hardware
Hosted Telefonie
Healthcare Solutions
EV Solutions
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Alternatieve proclamatie
(van de vriendengroep)
Van ouw kammerui motte ut hebbe…
Ut begint inmiddels un mòje traditie te
worre dè de vriendengroep van ut prinsenpaar un ludieke bejdrâge levert àn
ut Spurriebuukske. Di jaor de beurt an
Westerloo. Zillie hebbe un alternatieve
proclamatie opgesteld. De Spurriebuuken
en Spurriebuukinnen die jonger dan 18
zien, motte gewoën dur blaajeru oftewel
di stiekum òòverslaon ;-)

Ten vijfde:
Met de peelslinkers als raad, bij ons geen
gebrek aan kwijl en zaad.
Ten vierde:
Met Mauds toeristendiploma op zak, lekker
bij intervet aan de dozen-inpak (maar het
is daar wel gezellig!).
Ten derde:
Overdag werke bij bakkerij ‘t Kroontje,
en da voor dat schamele loontje.

Wej, prins Gido dn urste, zoon van smeerKees en da Hettie nie gewild en Maud,
Tochter von Ger Verschleijen und Moniek
Henkens, aus überloon, zien dolgelukkig da
we dit jaor als trotse pruus en schèle prins
voorop mugge loëpe in de polonaise mit de
Plosse carnaval.

Ten twedde:
Vroeger noemden ze mij spek, en nu loop ik
met een hondenriempje om m’n nek.
Het urste:
Daar keep ik nie meer.

Ten ellufde:
Vruuger danste ik op dansmarietjesmuziek,
en nu ga ik jullie voorop als eerste
homo-prins van het spurriebuukenriek.

Oja Ten urste:
Da onze vriendengroep nie overal mit naar
toe gut, zien we heel blij,
daarom houwe wij Westerloo de rest van
dizze carnaval vrij.

Ten tiende:
Carnavalsdinsdag interesseert ons geen ene
fluit, wij gaan dan met z’n tweetjes naar
Amsterdam, lekker een dagje ertussenuit.

...en da allemaal onder het motto:
Dizze carnaval ekkes geen pilske in de
hand, maar met mien stokbrood in Maud
d’r croissant!

Ten niggende:
Mit worstebroodjes ben ik nooit op tijd,
want Maud heeft gewoon aan alles schijt.
Ten achtste:
Dur de carnaval schiet de verbouwing erbij
in, dus blijf ik maar een grote pin.
Ten zuvvende:
Dit jaar niet meer bij t urst onder de lat,
en nou nog stééds nie met de jongens op
pad.
Ten zesde:
Op de zaak bak ik ze bruun en met Maud
achter het stuur ligt onze prinsewagen zo
in puun.
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Veldweg 2 Rijkevoort tel. 0485-479155

www.dekkersfransen.nl
www.dekkersinterieurbouw.nl
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Van de vurzitter
Beste Spurriebuuken en Spurriebuukinne,
Hierbij, nao twiëe jaor afwezigheid, wer un
stukske van unne vurzitter in ut Spurriebuukske. Nao iëen (1) jaor proef gedrééjd te
hebbe in ut bestuur bin ik gevraogd um de
taak van vurzitter op mien te neme. Umdè
ut un gezellig bestuur en un hiëele gezellige vereniging is, vien ik ut un eer dè ik
vur dizze functie bin gevraogd en heb dan
ok angegèève di ger te wille doën.
’t Is jommer dè Jos Wijnen, nao un jaor
proefdrééje, uut ut bestuur is gegaon.
Gelukkig is âld prins Thijs tot ut bestuur
toegetrééje waordur wej now as bestuur
mit 6 persone zien. Mit vorst Mark d’r bij
zien we mit z’n zeuvene; dè is toch ’n skôn
team, aggedemarwet! Binne de raod van elf
hewwe twiëe nééje leeje mugge begroete,
eigelek ènne die is trug van weggewest, in
de persoon van Bart van Els, en as echte
nééje is Jeroen Janssen de raod komme
versterke waordur wej now zelfs mit twelf
(12) raodsleeje zien, wa toch angéft dèt
carnaval in ons moje Ploë lèèft en minse d’r
gèr deel van uut mâke.

Naodèt wej op vertien (14) november afscheejd hebbe genomme van prins Thijs dun
urste en prinses Lisanne, mogge wej latter
op de aovund ons nééje prinsenpaar prins
Gido en prinses Maud begroete. Di hewwe
op twelluf (12) december mit de prinsenreceptie, wa un skôn groët fèèst was, nog
mar uns uutgebreejd gevierd. Mit kiepe en
hoj was ut un speciale happening, vurràl
vur de opruumers s’mèrges……….! Gezellig
dèt ok Loën ons mit un bezoek kwam verere. Zillie wilde op un zeker moment wel
erg gèr bij ons heure zodèt zillie zelfs onze
stèèke op huune kop ha ‘n. Ok de eieren no
afloëp smakte goed, wa zeker dukker motte
doën.

Wej kriége di jaor, de mèèste wete dè wellicht al, un biezonder en lang carnavalsjaor.
Di hèt netuurlek alles te make mit ut vijfenvieftigste (55e) jubileum wa wej di jaor
mit z’n alle viere. Urst hewwe dus ut gewoëne, en super gezellige, carnavalsseizoen.
Waorno wej ons in ut làtste weekend van
april wèr in ut carnavals-plezier en zotheid storte um ut 55 jarig jubileum mit z’n
alle groots te viere. Ik adviseer iederiëen
dan ok um zondag 24 april, as wej un te
gekke Joekskapellenmiddag hebbe, en zaoterdag 30 april (fèèstaovund) en zondag
1 mei (jubileumreceptie) vrij te hààwe um
mit te kunne fèèste mit ons in de tent op
ut Roelof Meijerplein. Wa dè betreft valle
prins Gido en prinses Maud mit de kont in
de botter um prinsenpaar te mugge zien mit
zò ’n lang en moj carnavalsseizoen.

Wej hebbe as bestuur beslote um zelf
unne prinsenwage te bouwe. D’r zien al hiël
wa minse die uurkes vrij hebbe gemakt
um bij Peter Caspers te gaon bouwe, zodèt ut unne moje, degeleke, vur veul jaor
unne sterke wâge wurdt. Mit ut ontwerp
van Thijs in de hând mot di ok zeker goëd
komme. An de buurt van ons prinsenpaar
de eer um de wagen, as die af is, nog wa
an te klééje en dan komme wej di jaor as
vereniging wèr uns ânders vur d’n dag. Ut
is in elk geval unne moje wage waormit wej
zeker gezien mugge worre,en dè is genne
zwetsproat! Alle vrijwilligers die hier an mit
werke dan ok bedankt!
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Cafetaria / Restaria Happy Corner
Vierlingsbeekseweg 2 5825 AW Overloon
0478-641480
Nieuw !! Download nu de gratis Smulwereld bestel App
of bestel online via onze website
www.happycorneroverloon.nl

Wij hebben ook glutenvrije producten in ons
assortiment, vraag naar de mogelijkheden.
Bij ons kunt U ook sparen met een spaarpas deze is
gratis bij ons verkrijgbaar, voor heel veel voordeel.
Iedere maand nieuwe ACTIES.
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Van de vurzitter
ok nie méér dan teréécht. Minse, bij deze
bedankt vur ollie inzet en tied, want zonder ollie hewwe uuteindelek nie ut super
gezellige carnavals gebeure, zoàs wej daor
nów mit zien alle van kunne genieten. Ok
un woord van dank richting de minse van La
Marmotte en De Oude Heerlijkheid die ons
elk jaor wèr faciliteren mit locaties en ut
natte en dreuge wa wej tijdens die drukke
dâge nuddig hebbe.

As gillie di lèèst, hewwe de pronkzittingen
alwèr âchter ons. Ok di jaor is ut de commissie wèr gelukt um ut programma vol
te kriege en um d’r sâme mit de artieste
drie knotsgekke aovunde van te mâke. Alle
vrijwilligers en artiesten bedankt vur ollie
inzet um hier elk jaor wer un succes van
te mâke. Vanmiddag hewwe dan wer de 50+
middag waorbij wej de ààwe van dâge van
ons moje durp wer gaon traktere op zangkoren, tonpraters en mier. Elk jaor is di un
gezellige middag waor wej as vereniging ok
erg van geniete.

Wej gaon wer un moj en lang carnavalsseizoen tegemoet. Ik hoôp ollie alle op één
of liever nog álle evenementen te mugge
begroete en wens iederiëen un super moj
en knotsgek carnavalsseizoen toe!

Veul leeje van onze vereniging en ândere
vrijwilligers zette zich elk jaor wer in um
alles rondum de carnaval georganiseerd te
kriege. Un woord van dank richting eenieder die zich inzet vur onze vereniging,
inclusief netuurlek onze sponsoren, is dan

Alaaf!
Martien Rongen
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DRANK NODIG?
- Ruime keuze aan whisky’s
en speciaalbieren
- Veel voordeel op wijnen en gedistilleerd
- Feestje? huur bij ons voordelig een
tap met toebehoren!
24

úw topSlijter
Sander Graat
Kloostertuin 17
Boxmeer
Tel: 0485 571689

55 jaor Spurriebuuken
Uut de ouwe doos
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Begunstigers:

Boxmeers Tapijthuis
St. Anthonisweg 6, Boxmeer
Tel. 0485-573112
www.boxmeerstapijthuis.nl

W. Arts B.V.
werkt met u mee
Uw partner in loonwerk, grondverzet, distributie en recycling

C. Gerrits

W. Arts B.V.
Loonbedrijf, Grondverzet
Distributie en Recycling

Tegelwerk, Vleesveebedrijf, Trekpaardenfokkerij

Broekstraat 6, Oploo
Tel/Fax 0485-382254
Mobiel 06-22412410

VCA, VKL en
GMP+ gecertificeerd
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Lindelaan 30
5844 AG Stevensbeek
Tel: 0485-388555
Fax: 0485-388550
www.artsbv.nl
info@artsbv.nl

Vorst Mark an ‘t woord
Beste spurriebuuken en Spurriebuukinnen!
2015-2016

geworre. Wellicht dèt hierdur de jeugd in
Ploë zeker blieft komme en dè waarderen
wej enorm, netuurlek mot iederieën blieve
komme, zòwel jong as àwelui, vatte en
moete. Mar ut is zeker nie vanzelfsprèèkend
det’r zòvvel jeugd wèr iedere kieër binne
is; as ik dè vergeliek mit ândere verenigingen, dan mugge wej van geluk sprèke.
Prins Gido en Prinses Maud, alvast hiël veul
succes en vurral veul plezier!

Alwèr rúúm twië (2) mònd gelééje is ons
neeje prinsenpaar Gido en Maud uutgekomme.
Mit veul enthousiasme en plezier zien zillie
as neej prinsenpaar vurgesteld op ut prinsenbal en hebbe zillie ondertusse hun èègu
receptie d’r ok al op zitte. Veul minse hà’n
dénkelek un wa àwer paar verwâcht, umdè
we dit jaor un Jubileumjoar hebbe; jawel,
de Spurriebuuken bestaon alwèr vijfenvievtig (55) jaor! Mar ut is zoàs gillie het
kunne zien toch wèr un jong prinsenpaar

Di jaor is ’t Jubileumjaor, zoàs gillie waarschienlek ammòl al wel wiëte. Wej doen di
hiélemoal op onz èègu menier, zoë hewwe di
jaor un Jubileumweekend in de lente (èènd
april, begin mei). Wej hebbe hiervur gekoze
umdè ut ons mit name wel moj liekt um
unne kieër un sort van “zommercarnaval” te
hààwe, mar ok angeziën ut seizoen wèr èrg
kort is. De urste pronkzitting begint al op
zèèstien (16) januari, perbier vùr die’n tied
nog mar ‘ns un weekendje in te lasse, dè s
host nie te doën!
De zaoterdagaovund op 30 april is vur alle
minse uut Ploë, wej hebbe de band “Proost”
vààstgelèd en dè belòòft un biestig succes
te worre, wej hòòpe ollie durrum ok ammòl wèr trug te zien op die’n aovund. De
kaartverkoëp hèwwe tugliek gedoan mit de
pronkzittingen, màr d’r zulle vast nog kaarte òòver zien op ut moment dè dit Spurriebuukske uut is!
Di jaor hewwe ok unne’n èègu carnavalswage gebouwd mit onze vereniging, wej hebbe
hiervur gekoze umdèt ut steeds moeilijker
wurdt vur elke buurt um wer unne wage
te bouwen, minse kriege ut steeds drukker, daornèvu is ut netuurlek ok èèrg jommer um veul tied en energie in unne wage
te douwe die mar anderhalf uur mitrijdt
in 1 optocht waornao dizze wèr wurd afgebròòke. Ut is un ontzettende mòje wâge
die uutgedocht is dur ex-prins Thijs Verberk. Thijs is ons bestuur komme versterke
en dè hèt drek zien vruchten afgeworpe.
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MIT DE CARNAVAL
MIT DE
ZIEN
WECARNAVAL
ALLEMOAL
ZIEN WE ALLEMOAL
DIEZAINERS!
DIEZAINERS!

MIT DE CARNAVAL
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Vorst Mark an ‘t woord
Ovver ruum un wèèk mudde gillie di skôn
exemplaar mit èègu oge zien en dan wieët
ik hòst zeker dè gillie d’r ut zelfde òvver
dinke as ik.
Wej vônde ut mit di jubileumjaor un moj
moment um unne vaaste wâge te bouwe
waorvan wej nog veul jaore plezier an zulle
hebbe!

Die moje carnaval hewwe netuurlek òk
ammól àn ollie te dânke!
Tot an de carnaval!
De Vorst.

Vur ons is ut di jaor un èèrg druk
jaor, mit ut bestuur hèwwe al duk
bej mekaor gezèète, mar wej wete
elluk jaor wer waor wej ut vur
doen, vur unne gruweleke mòje
carnaval! Di jaor hewwe òk nog ‘ns
twèlluf (12) raodslééje, jaja, wej zien wèr
compleet!
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Spekklef 7b
5841 CM OPLOO
☎ 0485 - 383683
06 - 21502342

Nationaal en Internationaal tanktransport

Deurneseweg 1a Oploo

Erkend intermediair

T 06 53405278

In- verkoop drijfmest

www.josverberk.nl
30

Kwizzz
Wej zien unne’n hoop ààuwe doze ingedoke
um wa ààuwe kiekjes tevurschien te tovere.
Wette gej welke naam bij elke foto heurt?
Schriëf di dan op un briefke en lèver ut
vùr de carnavalsdinsdag in bij ut secretariaat (Lisa Franssen) op de Van Steenhuusstraat 26. Via feesboek (facebook) inzende
kan netuurlek ok. Onder de goeie inzenders
verlote we un pàr Plòsse vlaaie tijdens de
dinsdagmiddag.

2

1
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5

4
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55 jaor Spurriebuuken
Advurtensies uut de ààwe doos
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D’n Burgemeester
Beste carnavalvierende inwoners van onze
gemeente,

tijn tot dweilorkest, samen feestend tot
Aswoensdag.

Wanneer is het Carnaval in 2016 denk ik nu
eind november 2015 bij het schrijven van
dit voorwoord. Deze hangt samen met de
datum van Eerste Paasdag. De vastentijd
begint namelijk 40 dagen voor de Eerste
Paasdag en hier tellen de zondagen niet
mee. Carnaval begint dus zeven weken voor
de Eerste Paasdag. Carnaval kan op zijn
vroegst beginnen op 1 februari lees ik en op
zijn laatst op 9 maart. Dit jaar, in 2016 valt
Pasen vroeg en dus Carnaval ook!

Op woensdag proberen we de draad weer
op te pakken. Met enige weemoed en vermoeidheid denken we dan terug aan de
fantastische dagen, rusten we wat uit en
worden er heel snel weer plannen gemaakt
voor carnaval 2017. En zo hoort het ook.
Nu eerst genieten, samen met familie,
vrienden, buren, collega’, klasgenoten of
alleen. Alles past bij carnaval en heel veel
mag!
Ik wens iedereen heel veel plezier en
vooral een ontspannen carnaval toe. Alaaf!

Voor de niet carnavalvierders onder u is
het misschien een leuk idee om eens het
Nationaal Carnavalsmuseum te bezoeken.
Ooit van gehoord? Filmbeelden, muziek,
kostuums en literatuur op een idyllische
plek in ’s-Hertogenbosch? Op de plek van
het voormalige poortgebouw van het middeleeuwse Zusters van Orthenklooster en
gelegen aan de Binnendieze, vindt u het
Oeteldonks Gemintemuzejum. Een plek waar
u wordt ondergedompeld in de rijke historie
van het nationale, internationale én Oetel
donks carnaval. Daar kunt u het gevoel van
carnaval al proeven en komt u misschien al
in de stemming of smaakt het naar meer en
dompelt u zich op 6 februari heerlijk in het
feestgedruis. En u moet er voor de Carnaval (dus voor 5 februari) naar toe, want de
echte carnavalvierders voelen het al aankomen: Met Carnaval: juist ja, dan zijn ze
dicht .

Marleen Sijbers,
Burgemeester.

En zo maken we ons op voor de jaarlijkse
Sleuteloverdracht, die op vrijdagavond 5
februari in het rijk van de TwisseTusstèkers
plaats gaat vinden. Samen met mijn wethouders en misschien nog enkele raadsleden krijgen de prinsen en prinses de sleutel
van de gemeente aangeboden. Zodra ik de
sleutel kwijt ben barst het feestgedruis los
en vieren we 5 dagen aaneengesloten feest.
Van optocht tot ziekenbezoek, van eetfes33
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Pronkzitting 2016
“Di jubileumjoar zit gebakke”
Van onze verslaggèver, Geert Thomassen,
Ploë, 16 januari twiëeduuzendzèèstien
(2016)

lèèsde ziene proclamatie vur en sloot die af
mit ziene lijfspreuk: “Dizze Carnaval ekkes
gin stokbrood en croissant, mar veul schik
mit un pilske ien d’n hand”.
Daorno wier ônder ànvoering van vorst
Mark ut plösse volkslied “Genne zurrug”
gezonge. En zonder zurrug kon iedereen d’r
uns goed vur gaon zitte.

In un knoervolle residentie “de Oude Heerlijkheid” speulde d’n urste aovund van de
35e pronkzitting van de jubilerende carnavalsvereniging “de Spurriebuuken” zich
af. Thema van d’n aovund was “di jaor zit
gebakke”. In ut vertrouwde decor makte
Prins Gido d’n 1e en Prinses Maud en zien
gevolg hun opwachting vur de Plösse minse
in de zaal. Joekskapel VOF was ok wer opgetrommeld en verzùùrgde de warming-up
en muzikale begelééjding tijdens dizze zittingsaovund. Wa hun kei goed afging.
Zoàs âltied gòdde vol verwachting naor de
zittingsaovund. Wie doen d’r mit? Wa passeert wer de revue? Wie worre d’r dùr
gehàld? Wie wurdt Spurriebuuk(in) van ut
jaor? Gezellige aovund? Ammòl ingrediënte
die motte lije naor unne geslaagde zittingsaovund. Di jaor was de verassing bij ’t binne
komme groot. Ut APG haj de entreehal nâmelek umgebouwd tot Land van Laaf, waor
de bakkertjes hun brood bakte. Werkelijk
schitterend!!

Di jaor was de jongste dansgroep De Spurriefrutjes wer bezet, zodè dééz’ moje
jonge derkus de openingsact van dizze
aovund mogge doen. An niks was te zien dè
zillie podiumangst ha ‘n en vol bravoer volbrochte zillie hun stoere dans op de muziek
van Runaway (Mainstreet) tot uutvoering.

Klokslag 8 uur opende vorst Mark d’n
aovund mit un pàr huushoudelijke mededelinge en informatie ovver ut ànstaonde
jubileumfèèst in april/mei. Hiernao kwam
de vereniging onder anvoering van ut Prinsenpaar ut podium op klautere. Prins Gido

Nao dizze openingsact begon ‘Plosse Election Day’ (nèève ex-prins Thijs I). In ut
programmabúúkske stèt ‘Plosse Erection
Day’. Mar de Verberkjes govve drèk an dè
zillie nie verantwoordelijk ware vur eventuele drukfoute in ut programmabuukske.
Election Day wurdt jaorleks georganiseerd
dur de Durpsraod van Ploë. Ploë hèt un
àntal partije, en deez’ partije hebbe ammòl
iëen gemèènschappelek doel, namelek: zillie
wille ammòl unne gòj doen naor de befaamde titel van vurzitter van de Durpsraod van
Ploë. Vice-Vurzitter Henk liet alle partije
an ut woord um hun standpunte te verduidelijke. Di gebeurde op ‘n serieuze wieze,
afgewisseld mit humoristische opmerkinge
en wa kwats. Zo vroagt vurzitter Henk an
‘Partij Prins’, wurum hij unne kalkoen ôn35
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De twedde dans van d’n aovund wurd verzùùrgd dur de Spurriemukskes. Dizze
groep onder de lééjding van Sanne en Stefani (mit ondersteuning van Hilde en Chantal) zien al un àntal jaore actief binne de
vereniging en zien echt top, en laote zien
klaor te zien um in de voetstappe van onze
dansgarde te trééje. Zillie vertolkte unne
moeilijke gardedans op muziek van Abba
alsof ut niks was.
der d’n èèrm haj. Waorop de partijvurzitter
antwoorde dèt hij gestopt was mit kiepe.
Ok ‘Partij Spar’ àngevoerd dur Jos Jagers
was anwezig. Hij achtte zienèège un heel
goeie kandidaat, umdè hij ok wien verküpt
an Obama. “Hoezo”, zei de Vice-Vurziter.
“Ja” zèt Jos,”Witte Huiswijn”. Oh ja, Hans
Klok is overlede. Ovverreije dur unne goochel Truuk. De act wurd afgeslote mit un
stemming: Jos Jagers (Partij Spar) wurd
verkoze tot vurzitter van “Durpsraod Ploë”
vur de kommende 20 jaor!!!

André A., (André Vermeulen)
De làtste jaore is hij steevast van de partij
op onze zittinge, en kriegt André mit zien
èège stijl de lachers steevast op zien hând.
André vertolkte di jaor André Agassi en
kwam op mit de muziek “Eye of the Tiger”.
André was un beroemde tennisser in ut
verlede en blonk vurral uut op grote toernooie. En bij un groot toernooi heurt un
groot racket. Hij lééj de tennisregels uut en
daor kwam nogal wa bij kieke. 6 Ballejonge,
un umpire en 6 lijnrechters. Wa hij vrèmd
vond bij ut tennisse was dè op Roland Garros de term ‘Egalite’ wurd gebrúúkt en bij
Wimbledon de term ‘Duece’. Un rare sport
dus. Bij de tennissport is ok de regel van
de twedde(2e) kans, as ge ut net ràkt. Hij
vond dè dizze regel ok toegepast zoj motte
worre bij gemèènteambtenare.
André haj ok un verklaring wurrum Gido
prins kon worre. As kieper van Excellent 1
was dèt nie meugelek en durum haj hij zien
nèèf Erik gebeld um kieper te worre van
Excellent 1, zòdèt hijzelf tied haj um Prins

Hoppa, de openingsact was geslaagd en
smàkte naor meer. En ut publiek wier op
hun wenke bediend mit “Uut de Koi” (vrollie van Carnavalsvereniging). Op ut podium
stonde un 8-tal struisige vogels en op
muziek mit lichteffecte brochte zillie un
skônne (dans)act ten uutvoering. Vur wie di
spektakel gemist hèt kan netuurlek âltied
de DVD van de pronkzitting kope.
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te worre.
Un duidelek advies was er nog vur de jubilerende Carnavalsvereniging um ut zommercarnaval te hààuwe in ut Avonturenpark.
Die vroeg zich af of kapelaon Donders femilie was van Roy Donders. Òvverigens was
ut daor un hele poppekâst.

Spurriebuuk(in) van ut jaor. Al snel wurd
dur Vorst Mark, die d’n aovund perfect an
mekaor praot, dèt ut duidelek was dèt ut
iemus was die moeilijk ter been was. De
dansmariekes ginge in de residentie zúúke
naor de Spurriebuuk(in). Zillie brochte
uuteindelek Jan van Dijk in ziene revalidatie rolstoel naor ut podium. Jan gebore
in ut Tusriek kwam as jong menneke naor
Ploë. Inmiddels wônt Jan al veule jaore in
de Gildestraot. Vorst Mark noemde vanalles
op van betekenis waorvur Jan zich in Ploë
vur hèt ingezet. Un indrukwekkende liest,
zie elders in ut Spurriebuukske. Di leverde
hem de miëer dan verdiende titel op, van
Spurriebuuk van ut jaor 2016. Momenteel is
Jan herstellende van un erg zwaor ongeluk
2 jaor gelééje. Jan, Gefeliciteerd mit dizze
uutverkiezing en heel veul succes mit de
revalidatie.

Un verklaring was er ok, wurum Stevensbeek zò veul stemme haj gekrigge bij de
finale van de Dorpenderby. De Stevensbekenare ha ’n bij de asielzúúkers verteld
dèt zillie mosse stemme um 10.000 euro
te kriege. De asielzúúkers stemde ammòl,
umdèt zillie dochte dè zillie ammòl 10.000
euro zò ‘n kriege.

Nao dit ontroerende moment was ut de burt
an “Casi Puro” (Raod van Elf + Prinsepaar).
Ieder jaor zien wej wèr benééjd wa de
carnavalsvereniging ons zal vurschottele.
Dizze kiëer as “Casi Puro”. Un schip vol mit
(talentvolle) zingende zeepirate. Ut is Harm
Mulder die ons bej de hând nimt en zien
mede zeepirate op de korrel nimt. Ach, zèt
Harm, wej zien te vroeg vur de 50+ middag
en wej kunne nie zinge. De Prins is kaptein Iglo en zien specialiteite zien vissticks
en roggebrood. De prinses zoj un tatoeage
(sort stempel)op de bene hebbe staon in de

In de ôvvergang van de ene naor de ândere
act komme traditioneel de dansmariekes ut
podium op um hun gardedans te presentere.
Dizze keer ‘ne dans van de ‘Piraten Marsch’.
Deez’ vrollie zien zekerstewete toppers, zò
synchroon en netjes as zillie danse. Ut is
echt kòòst vur ut publiek.
Un gebruukelek onderdeel van de pronkzitting is altied de bekendmaking van de
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Pronkzitting 2016
“Di jubileumjoar zit gebakke”
vurm van un kliene schelp. Zo kan de Prins
zien oor d’r oplegge en ruukt hij de zee.
‘Casi Puro’ haj vurrig jaor ok nog un hengeltje uutgeworpe naor Westerbeek waor
zillie 2 potvisse ha ‘n, mar die wilde nie
in ut koor. Wel hèt Carlo Cuppers positief
geantwoord um gedichte te gaon schrieve.
Die worre opgenomme in ut Fishbook. Tusse
de bedrijve dur zong ‘Casi Puro’ 2 smartlappe waorbij de hele zaol in iëen deining
mit deej.
Ik zoj tigge ‘Casi Puro’ wille zegge; gòa zo
dur en we zien ollie binnenkort ok op de
50+ middag.

lèève in de bakkerij van Gido verlupt.
Ônder oppermeister George Baker, wier d’r
hard gewerkt in de bakkerij. Tussendur was
er tied vur kulpraot, kwats en muziek make.
Di (slagwerk)muziek make wier gedaon op
instrumente c.q. wèrkgereedschap en grei
uut de bakkerij.
Fanfare, bedankt vur wèr un schitterend
stukske amusement zoàs wej dè van ollie
gewend zien. Wej zien ollie volgend jaor
wèr gèr trug.
Hiernao was ut de burt an ‘Pneumothorax’
(vriende van de Prins)
‘Pneumothorax’ is un ânder woord vur
‘Klaplong’.En ‘Klaplong’ is vurrig jaor mit
de Carnaval de geformeerde joekskapel.
Gààuw unne kwak instrumente gekòòcht,
bijles gevolgd en hup an de slag. Meteen ut
grote wèèrk. Un grote bus gekòòcht waor
alle bendlééje in kunne, en hup van ut ene

In de pauze haj iedereen zien èègu wèr
geprepareerd vur de twedde (2e) helft. De
één mit un proatje, de ânder mit un kààuwe
of wèèrme hap (geserveerd dur VCP), en òk
ware de gokkàrtjes d’r wèr (21-spel).
De 2e helft begon mit “Heel Ploë Bakt’
(Fanfare). Toen de gurdiene open ginge
stond er un schitterende bakkerij as decor.
“Gido’s Bakkerij vur al ouw Maud-brood”.
De gedachte ginge bij mien drèk trug naor
één van de schitterendste optrééjes van de
fanfare un jaor of 6 trug.
‘Heel Ploë Bakt’ liet zien hoe ut dagelijkse
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Pronkzitting 2016
“Di jubileumjoar zit gebakke”
Carnavalsfèèst naor ut ândere, oftewel van
Westerbeek naor Ploë en van Ploë naor
Westerbeek en got zo mar dur. Daorbij
makte zillie van alles mit en dè liete zillie
zien middels un humoristisch opgezet videofilmpke. Ok vanaovund wâre zillie in de
residentie op de planke. Mar angezien dèt
joekskapel ‘VOF’ an ut speule was, mosse
deez’ urst uut de weg geruumd worre; en
dè ging d’r op, zeg, ut bloed spatte alle
kante op! Eenmaol de slag gewonne nomme
zillie bezit van ut podium en deelde zillie de
memoires die zillie ha ‘n mitgemakt mit ut
Prinsenpaar (hun vriende). Zillie slote af mit
ut speule van enkele nummers.

en daornoa wier de weg vervolgd naor de
Oude Heerlijkheid. Daor liete de kèls van
de sociëteit zien hoe ut’r in ut studentelèève echt an toe gètt. Zo stelde zillie de
feuten in de zaol kritische vraoge en krigge
ze rake opmerkinge naor hunne kop geslingerd. Daornèève liete de acteurs op schèèrpe wieze un antal (plôsse) minse de revue
passere. Tussendur wiere de feuten in de
zaal an ut wèèrk gezet. Drie nummers van
de vurmalige beroemde Plôsse band ‘OEF’
wiere mit veul enthousiasme dur iedereen
mitgezonge. De Keuring, Tontje d’n dwerg
en Loat mar loope, zien dan ok echte klassiekers.
Tot slot riep vorst Mark iedere deelnemer
nog unne keer naor veure ônder un welverdiend applaus van de zaal.

De showdans van de dansgarde was di jaor
wederom wèr heel moj. Op muziek van
‘C2C – Happy’ wier d’r un moje sjoo gepresenteerd. De vrollie en hun begelééjdsters kunne mit rèècht trots zien op deez’e
prestatie en wiere daorvur terèècht in ut
zunneke gezet.

Al mit al, wèr un geslaagde’n aovund mit un
àntal nééje artieste. Di duut deugd vur zò
’n durpke as Ploë.

Van Plebs tot Nobiles (Daan vd Steeg en
Jan van Riet)
Zillie trééjde vurhin as individu of mit un
ândere compagnon op bij un vurrige pronkzitting. Dizze pronkzitting ha ‘n ze mekaor
gevônde en gave un opvoering van “Plebs
tot Nobiles”
De introductie was middels un stomme
film (vergeliekbaar mit Laurel en Hardy)
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55 jaor Spurriebuuken
Advurtensies uut de ààwe doos
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Jan van Dijk
Spurriebuuk van ut jaor 2016
De Spurriebuuk van twiëeduuzendzèèstien
(2016) is un gebore Tusstèker. Op 2 november niggentienvierenvertig (1944) zag hij
namelek ut lèèveslicht in d’n Twist, al op
vierjaorige lèèftied nom hij ut wieze besluit um naor Ploë te verhúúze. Um precies
te zien naor de Gildestraot en làtter naor
de Boortorestraot. Sinds die’n tied hèt hij
zich volop ingezet vur de Plôsse gemèènschap, waordur hij de felbegeerde titel
dobbel en dwars verdiend hèt. Hierbij un
klèène greep uut zien verrichtingen:

Zelf hàuwt hij ok van alles bij ovver ut
durp. Zo lèt Jan, van alles wa in Ploë gebeurt dur de verschillende vereniginge, vâst
op Video / DVD. Di dúút hij in ieder geval
al jaore bij de pronkzittinge en 50+ middage van de Spurriebuuken. Mar ok uutvoeringe van teneelvereniging “Doek Mar
Oploo” en van de “Graancirkel” worre op
film gezet. Wa daornèève biezonder is, is dè
hij de verhale van Plosse ààuwe van dááge
vâstlèt vur ut naogeslacht.
Ut lèèvund hààuwe van ut verlede is in
ieder geval iets wa Jan belangrijk viendt.
Durum is hij ok al vanaf 1999 secretaris van
de Heemkunde kring. Zit hij in de fotowerkgroep vur ut archief van de Heemkunde
en is hij nààuw betrokke (gewèst) bij de
bouwcommissie van de Heemschuur.

Vur de volleyballers ônder ons is Jan in
ieder geval genne onbekende.
Hij is nâmelek al
miëer dan 30 jaor
lid van VCP. En in
die 30 jaor is hij
schééjdsrechter
gewèst, zààt hij
in de activiteitencommissie en
in de commissie vur
ut internationale volleybaltoernooi. En òk in
ut bestuur hèt hij zien
stèntje bijgedrâge. Jan
was nâmelek bestuurslid
van VCP recreantenzake
in 1985-1989.

Dè Jan un echte durzetter is en nie
bij de pakke nèr blieft zitte, bliekt
wel uut ut feit hoe hij mit zien revalidatie bezig is. Un goeie 2 jaor gelééje hèt
hij namelek un ernstig auto ongeluk gehad, waorvan hij nog steeds mot herstelle.
Nao un half jaor van revalidatie in de Sint
Maarten Kliniek is Jan wèr thúús. Hij
hèt nog steeds veul therapie nuddig, mar ut gèt nog steeds vurúút.
Jan hèt unne stèèrke wil en dan
komde un heel èènd.

Ok buute VCP hèt Jan
ut nuddige geregeld.
Zo hèt hij 6,5 jaor in
ut schôlbestuur van de
lèggere schòl st. Matthias
gezèète, waor hij Fin Verberk opvolgde as vurzitter. Op
schòl is hij now as vrijwilliger
o.a. ‘website coach’. Dè hàuwt
zòiets in as ut ôndersteuning en
hulp biéje an un antal schòljonge bij ut schrieve òvver Ploë en
ut publiceren op internet.

Al mit al is ut nie miëer dan terrèègt dèt Jan is benoemd tot
Spurriebuuk van ut jaor
2016 en ‘ns goed in ut
zunneke wurdt gezet.
Proficiat Jan!
Alaaf!
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EETCAFE – CAFETARIA
WIJ VERZORGEN VOOR U:
• FEESTEN EN PARTIJEN
• BRUNCHES EN DINERS
• CATERING AAN HUIS
Ook kunt bij ons terecht voor:
• EEN GEZELLIG AVONDJE UIT
• EEN LEKKER HAPJE ETEN
• EEN AVONDJE DART OF BILJART
IN ONZE CAFETARIA BAKKEN WIJ VOOR U
DE LEKKERSTE FRIET!

Advies

Tevens is ons café uitgebreid met een zaal en hebben
wij een prachtig tuinterras!
DUS… GRAAG TOT ZIENS

Voor info:

Verkoop

Installatie

Service

GEA Farm Technologies WestfaliaSurge
GEA Farm Technologies Royal de Boer

Berry en Marie-José Krebbers
Kerkstraat 29
5843 AN WESTERBEEK
TEL: 0485-384230

Burg. v.d. Wildenberglaan 19
5764 RB De Rips
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T: +31 (0) 493-599257
E: tons@schoonwater-rips.com

Programma carnaval 2016
Vrijdag 5 februari
10:30 – Ziekenbezoek
(ok op d’n maondag)
Zòas gewoonlijk goan de Prins en Prinses
en un kliën gevolg s’mèrges noar de ziëke
minse van Ploë die in ’t ziekenhuus of in ’n
verzurgingshuus ligge. ’t Is ieder joar wèr
moeiluk um uut te zuuke wie d’r tijdens de
carnaval ziëk zien, dus as ge iemmus wèt
die mit de carnaval in’t ziekehuus, verzurgingshuus of tuus ziëk in bed lit, dan kunde
dè durgève an vorst Mark van Duijnhoven
(tel. 06-28357701). Wéj wense deez’ minse
toch ok plezierige daag toe.

Zondag 7 februari
11:00 – Ukkie-pukkie-spurrie-bal
’s Mèrgus um elluf uur beginne wéj d’n dag
mit ’t Ukkie-Pukkie-Spurriebal. Dizze vurmiddag is speciaal bedoeld vur de peuters
en kleuters van ons durp. D’r is gezellige
muziek, blonne, en vùrral de ruumte um
lekker te hosse en te springe. Het Ukkiepukkie-spurrie-bal duurt tot 12:30u.
14:00 – Snotneuzenbal
De zondagmiddag stèt wèr gliek in ’t tèken
van de wa àuwere kiender, mar netuurlek zien òk onze ukkies en pukkies, oftewel klèèn grut, wèr van harte welkom. Um
’n uur of twieë begint ’t snotneuzenbal.
Alle kruumels en andere Spurriebuukskes
komme mit hun vatte en moete noar de
residentie, um doar same mit Prins Gido dun
Urste en Prinses Maud en de jeugdprins en
jeugdprinses en hieël hun gevollug ’t snotneuzebal te viere.
De middag wurd wèr gepresentieërd dur
iemes die gruwlijk veul van kiender af wèt,
en hoe die bezig te hâwe. Netuurlek zulle
d’r ok verschillende optrééjes gedaon worre, dus gillie hoeft ollie nie te vervèle.
Op dizze middag wurd ok bekend gemakt
wie de winnaars zien van de kleurwedstrijd.
Doe ouw bèèst en mak de moiste kleurplaot
die achterin ’t Spurriebuukske stèt. Lever
dizze in en misschien kunde dan mit ‘ne
moje pries noar huus.

13:00 – Bezoek an ‘t Kruumelriek
Ok di joar brenge wéj ’n bezoek an de carnaval op de lèggere schòl. Dizze middag zal
plàtsviende onder ’t toeziend oëg van de
Jeugdprins Marcel en Jeugdprinses Marieke
en van Prins Gido dun Urste en Prinses
Maud.
’s Oavus is d’n traditionele sleutelòverdracht
mit alle carnavalsverieëniginge uut de geminte. Di joar is de eer àn de Tusstèkers
uut Westerbeek um de sleutelòverdracht te
verzurge. Jammer vur ollie, dizzen aovund
is allieën vùr genuddigde.
Zaterdag 6 februari
19:00 – Themadienst in de kerk
Ândere joare wier d’r unne Heilige Mis gehauwe, di joar goan wéj ’t wer es wa anders doen. Wilde mieër òvver di wète, kiek
dan ekkus in de Komplo.
19:30 – Bezoek Bronlaak
Doarno goan wéj mit de hieële verieëniging
noar de Peelslinkers in Bronlaak um doar de
carnaval officieel te oëpene mit Prins Gido
dun Urste en Prinses Maud.

Maondag 8 februari
10:30 – Ziekenbezoek (ok op vrijdag)
Wanneer ut vur de zieke op vrijdag nie uut
kumt, kan ut prinsenpaar ok op carnavalsmaondag langskomme. Ok vur degene die
tijdens en/of dur de carnaval ziek zien geworre, kunne zich dan nog (laote) opgèève
bij de vorst.

20:30 – Oëpeningsbal in La Marmotte
Um ’n uur of half negen goan wéj noar La
Marmotte um daor ’t oëpeningsbal in te
zette. Dè wurt dus wèr woejend gezellig!!

13:30 – D’n optocht + optochtenbal
Um halluf twieë start d’n optocht wèr. De
route en woar ge ouw èege kunt opgève
stèt ergus ânders in dizze krant.
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MATT NIELEN
Constructies B.V.

Hulpstukken van grondverzetmachines
Landbouwwerktuigen & Constructiewerkzaamheden

IJZERSTERK IN HET MAKEN
VAN UW PRODUCT!
Heinz Moormannstraat 3
5831 AS Boxmeer
Tel: 0485-383098

Fax: 0485-385042
info@mattnielen.nl
www.mattnielen.nl

Verzekeringen
Hypotheken
Financieel Advies
RegioBank
Pastoor Wijnhovenpark 5-7 | 5801 BZ Venray | 0478 58 48 88 | Info@mortelassurantie.nl | mortelassurantie.nl
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Programma carnaval 2016
Noa de optocht is ’n groët fèèst in De Oude
Heerlijkheid. An ’t èènd van dizze middag
zal de priesuutreiking van d’n optocht zien.

bèj La Marmotte anders hedde kans dè ge
d’n hond in de pot viend en ’t vol zit.
Vrijdag 12 februari
20:00 – Herringschellen
Di joar is ’t herringschellen nie mèr op
woensdag, mar op de vrijdag nao carnaval.
Ge hèt dus d’n tied um efkkes bij te komme. Bèj La Marmotte kunde nog ‘ne kieër ’n
bitje af kikke van de beslommeringe van de
afgeloëpe daag. Lekker noabuurte ovver de
carnaval ônder ’t genot van ’n pilske en ’n
hèrringske. Iederieën is welkom.

21:00 - Carnavalsbal
Moandagaovond zal d’r wèr ’n carnavalsbal
zien béj la Marmotte. D’r is muziek, dus
herrie zat en ge hoeft zeker nie still te
zitte.
Dinsdag 9 februari
14:00 – Tuesdaybal + afsluuting
Op dizze dag is ut èènd van de carnaval
wèr in zicht, mar de carnaval in Ploë is nie
compleet zonder die spetterende dinsdagmiddag, vol muziek en netuurlek artieste
van èège bòjum.
Di joar stet de formatie Dans-, Show- en
Amusementsorkest Tuesday wèr op ’t podium, dus da wurd danse en hosse!

Jubileumweekenden
Ut zal ollie nie ontgaon zien, mar di jaor
is de CV 55 geworre. Un jubileum dus! Wej
viene di un goeie reeje um ut carnavalsseizoen lekker langer te mâke.
Vur wie al nééjs is, kunne wej alvast verklappe dè we op 24 en 30 april en op 1 mei
speciale jubilieumactiviteiten op ut Roelof
Meijerplein hebbe geplènd. De activiteiten
zien vur iedereen, dus haw die dáág mar
alvast vrij in de agenda! Tegge die’n tied
laote wej ollie nog wete wa ut precies ammól inhàwt.
Zondag 24 april – Joekskapellenmiddag
mit en dur V.O.F en veule ândere joekskappelen!
Zaoterdag 30 april – Fèèstaovund thema
“Zomercarnaval” mit live band: PROOST!
Zondag 1 mei – Jubileumreceptie mit muziek en nog miër spektakel en herrie!

Vanaf twiëe uur is iederieën welkom (bin
op tied, want ge wèt, vol is vol) in De Oude
Heerlijkheid. Ergus ânders in ’t Spurriebuukske kunde miër òvver di spektakel lèze.
Um zeuve uur zulle Prins Gido dun Urste en
Prinses Maud de carnaval officieel afsluute.

Wéj hôpe ollie zo veul meugelijk te zien
mit deez’ activiteite mit de carnaval, dan
maâke wéj d’r mit zien alle wa mojs van…

20:00 – Afsluutingsdiner
’s Oavus goan wéj mit z’n alle naor La Marmotte um es flink te eten. Iederieën is welkom, mar ge kunt ’t beste wel resservere

Alaaf,
Alaaf,
Alaaf!!!
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Zorgboerderij
De Witte Hoeve
Biedt belevingsgerichte dagactiviteiten
en woonruimte aan mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, chronisch zieke.
Daarnaast bieden we paardrijden aan
kinderen/volwassenen met een beperking.

De Witte Hoeve

Gemertseweg 22
5841 CD Oploo
Tel: 0485-384281
E-mail: zorgboerderijdewittehoeve@hetnet.nl
Info :www.zbdewittehoeve.nl
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D’n Optocht 2016
Dur zien alwèr verschillende minse bezig
mit ut make van ‘nne moie wage.

Hieronder is de route van d’n optocht afgebeeld. Di joar begint d’n optocht ok um
13.30 uur. We stelle op in de Van Steenhuusstroat. D’n urste bij D’n Oploop mit de
neus in de richting van Fons van Katwijk.

Als ge mit wilt doen, kunde ouw opgève
t/m zondag 7 februari op :
www.spurriebuuken.nl

D’n optocht gut dan via de Grotestroat,
rechsaf d’n Gildestroat in en dan linksaf de
Boortorenstroat in. Vervolgens rechs de Deken Schmerlingstroat in en dan ‘n stukske
via de Blauwstroat noar de Vloetweg. We
goan via de Vloetweg noar de Van Steenhuusstraot, doar goan we dan rechsaf, en
bij d’n Oploop is d’n optocht dan kloar.

Ge kunt meedoen in de volgende categerieë:
-jeugd
-Individueel/klène loopgroepe
-Loopgroepe
-woagens
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Service en reparatie van beeld,
geluid en huishoudelijke apparaten.
Verkoop van inbouw
en huishoudelijke apparaten.

Voor drukwerk
in alle smaken
en meer!

ServicePartner

Manders
Deskundig en Dichtbij

WANROIJ

Breestraat 33b, Sint Anthonis
T:0485-381354
E: info@spmanders.nl

NISTELRODE

info@gaafgraﬁsch.nl
www.gaafgraﬁsch.nl
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jasje
Het nieuwe
rouwde
van uw vert
ecialist:
grafisch sp
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Agrarisch loonwerk, sloopwerken,
bestratingen, cultuurtechnisch
werk of ieder ander grondwerk.
U vindt nu al deze specialiteiten
onder 1 dak. Samen vormen we
een ijzersterk team om u een
oplossing te bieden voor ieder
vraagstuk.
Door de bundeling van de
krachten van Ploegmakers
Loonwerk en Ploegmakers GGI
in De Rips en Van Elk & Zn. in
Rijkevoort bent u verzekerd van
de grootste deskundigheid op
ieder vakgebied voor bedrijven
en particulieren.
En van één ding kunt u bij ons
zeker uitgaan: “Wij gaan voor u
altijd grondig te werk!”
Kijk voor meer informatie op
onze website:
www.ploegmakersgroep.nl

GGI
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Vlammer van ut jaor
twiëeduuzendenzestien (2016).
Ok dizze keer is de Vlammer van ut jaor un
fanatiek lid van Flaming!
Tijdens de detective-aovund bedocht hij,
sâme mit zien groepsgenote, un spannend
en bloederig verhaal, woarmit zelfs de
hoofdpries is gewonne!
Ok bij de eskeep-róém en bij ândere activiteite waor inzet, creativiteit en durzettingsvermoge vur nuddig is, laot hij zich van
ziene’n bèèste kant zien!

Onze Vlammer is un heel trouw lid: Of ut
nou unne soosaovund is of un activiteit, hij
is eigelek hòst àltied van de partij! Hij
hèt di seizoen zelfs nog genne soosaovund
òòvergeslage!
Vlammers, Spurriebuuken en Spurriebuukinnen, gèr make wej an ollie bekend onze
Vlammer van twiëeduuzendenzestien(2016):

De Vlammer is altied benééjd naor wa we
gaon doen. Hij kumt regelmaotig bej de
lééjding langs um daor te informere
um mit te helpe as dè kan. Zo stèt
hij duk mit un pàr vriende âchter
de diskoteek. Hij hèt zelfs al àngegèève um làtter lééjding te wille
gèève!

RUBEN EBBEN!
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“Het feest
kan
beginnen!”

Elze Schouten
Van Steenhuijsstraat 28 Oploo
06 - 48 22 10 59
elze.schouten@live.nl
www.ManVrouwVitaal.nl

www.kempenkuppers.nl

onderhoud • reparatie • keuring • schade-herstel
ook voor aanhangers
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Proclamatie Jeugdprinsenpaar 2016
Prins Marcel en Prinses Marieke
Wéj, Prins Marcel, geboren als hele
kleine knul in het Radboudziekenhuis in
Nijmegen, vierde in de rij bij Jan en Helene van de Weem van de Gemertseweg,
broer van Ronald, Aniek en Pieter en
Prinses Marieke, geboren aan de Spekklef
in Oploo, ook thuis de 4e in de rij, jongste dochter van Jehan en Ilse Verstappen
van de Spekklef, zus van Willem, Toon en
Lenneke, verklaren het volgende:

in het zwembad van Boxmeer waar ik aan
survivalzwemmen doe. Dus Prins Marcel en
ik zullen de carnaval wel overleven dit jaar.
ALAAF!
Ten vijfde (Prins Marcel):
Muziek maken is een hobby van mij: ik blaas
op de cornet bij het opstaporkest van muziekvereniging Excelsior. Ik ben er daarom
ook van overtuigd, dat het met de carnavalsmuziek dit jaar, helemaal goed gaat
komen. ALAAF!

Ten elfde:
Wij, Prins Marcel en Prinses Marieke, heten
jullie allemaal van harte welkom. Met de
carnaval gaan wij er samen met jullie voor
zorgen, dat we volop gaan hossen en heel
veel plezier gaan maken. ALAAF!

Ten vierde (Prinses Marieke):
Dit is ons laatste jaar hier in het Spurriebuukenriek op school, volgend schooljaar
vliegen we allemaal uit, deze carnaval gaan
we met al onze klasgenoten een groot feest
bouwen. ALAAF!

Ten tiende:
Trots willen wij jullie voorstellen aan onze
Raad van Elf, de narren, de hofdames, de
dansmarietjes en de dames van de catering
en verzorging en de rest van groep 8.
ALAAF!

Ten derde (Prins Marcel):
Drie jaar geleden stonden mijn broer Pieter
en Marieke’s zus Lenneke, ook hier samen
als Jeugdprinsenpaar. Wij weten daardoor
heel goed, hoe onze klus als Prinsenpaar
moet. ALAAF!

Ten negende:
Wij heten ook Prins Gido en Prinses Maud
met hun hele gevolg welkom. Met zijn allen
gaan we van 2016 de allermooiste carnaval
van deze eeuw maken! ALAAF!

Ten tweede:
We verwachten jullie allemaal de hele carnaval in de Oude Heerlijkheid. Als iedereen
komt dan wordt dit zeker de mooiste carnaval sinds jaren. ALAAF!

Ten achtste:
We willen Prins Coen en Prinses Evy bedanken voor de prachtige carnaval van vorig
jaar; wij gaan hun voorbeeld volgen, dan
weten we zeker dat het dit jaar weer een
geweldige carnaval wordt! ALAAF!

Ten eerste:
Mijn lijfspreuk met de carnaval is:
Heel veel hossen en doe maar lekker raar,
want Carnaval, is de beste tijd van het
jaar!
ALAAF!

Ten zevende (Prins Marcel):
Bij deze nodig ik speciaal alle leden van judoclub Kodokan uit, waar ik judo, maar natuurlijk ook alle andere sporters uit Oploo
en omgeving, om samen met ons carnaval te
komen vieren. ALAAF!

Lèève de Carnaval,
lèève Ploë,
lèève alle spurriebuukskes en
lèève alle Vlammers!

Ten zesde (Prinses Marieke):
Prins Marcel die sport op de judomat, ik

ALAAF, ALAAF, ALAAF!!!
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Boomverzorging en Advies
Wie:

Bart van Duijnhoven

Beroep:

Boomverzorging

Contactgegevens:
06 - 38 30 67 39
info@bomenmetvanduijnhoven.nl
www.bomenmetvanduijnhoven.nl

Werkzaamheden:
� Bomen snoeien (m.b.v. klimtechnieken)
� Bomen vellen (idem)
� Groeiplaatsverbetering rondom bomen
� Boomonderzoeken en controles
� Boomtaxaties
� Bomen planten en verplanten

TUIN SPITTEN, SLEUVEN GRAVEN,
RIOLERING, BEREGENING
NULLEN 18 5846 AD LEDEACKER
0485 - 382957
06 - 53838011
www.jacobsminigraver.nl
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Jeugdprinsenpaar 2016
Prins Marcel en Prinses Marieke
Efkes vurstelle:
Ik bin Marcel van de Weem, ik bin twelluf (12) jaor. Ik wòn an de Gèmmerseweg.
Ik bin unne zoon van Jan en Helene van
de Weem en ik heb 2 brúúers en ‘n zus:
Ronald, Aniek en Pieter. Mien hobby`s zien
judo, cornet speule en netuurlek Carnaval
viere. Ik bin dan ok gruwelek blij dè ik di
jaor Jeugdprins mag zien. Alaaf!
Ik bin Marieke Verstappe, 12 jaor. Ik wòn
op de Spekklef en bin un dochter van Jehan
en Ilse Verstappen. Ik heb net as Marcel ok
2 brúúers en 1 zus: Willem, Toon en Lenneke. Mien hobby’s zien zwemme en creatief
frotte. Ok bin ik lid van de jeugdtoneelvereniging hier in Ploë. Ik vien ut super dè ik
Jeugdprinses mag zien dizze carnaval.
Laote we d’r sâme unne gezellige carnaval
van make! Wéj hebbe d’r zin in.
Alaaf, Alaaf, Alaaf!!!
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DIERENARTSENPRAKTIJK
OPLOO - OVERLOON
Blauwstraat 7a Oploo

Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag
is er géén avondspreekuur.

Reparatie en Verkoop van alle merken
NAAI- en LOCKMACHINES
ok
o
b
e
c
a
f
Ook op

Poststraat 11 in Venray
0478-583707
Molenstraat 29 in Cuijk
0485-213155
info@detextielbeurs.nl
www.detextielbeurs.nl

Kledingreparatie
ook leer!

De Textielbeurs

IN VENRAY
EN IN CUIJK

Stoffen
breiwol
fournituren
handwerk
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De Spurriebuuken
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Spekklef 5 • Oploo
tel 0485 - 381556
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Efkus Vurstelle

’t Bestuur en de vorst
Un goei bestuur is vur elke vereniging nuddig, òk vur de Spurriebuuken. Ieder jaor
zùùrge zillie d’r wer vur dè alle zake véúr
en âchter de schèèrme wer goëd geregeld
worre. Dè leek onze ex-prins Thijs d’n urste
ok wel wa, durum is ie meteen béj ut bestuur gekomme. Hij hèt ut stükske(stokje)
òòvergenomme van ex-prins Jos dun dèrde
die un jaor in ut bestuur hèt gezèète. Jos is
nog wel op de achtergrond actief binne de
vereniging.
Waor Martien Rongen vurrig jaor (net as
Lieke Peters en Leo Janssen) nog de functie
van ‘algemèèn bestuurslid haj, is hij vanaf di
seizoen onze nééje vurzitter. Naodè Geert
Thomassen was truggetrééje zate wej twee
jaor zonder. Durum zien wej blij dèt Martien
ut stükske hèt òòvergenomme. Dan hèwwe
nog Susanne Nielen die de cente telt, oftewel ut penningmeisterschap verzùrgt. Lisa
Franssen hàwt zich bezig mit ut schrief- en
dinkwèrk van ut secretariaat. En nie te ver-

gèète hèwwe onze vorst Mark van Duijnhoven nog. Dankzij hun löpt de hiële carnaval
op rullekes en kunne wej d’r mit z’n alle ’n
ontiegelek skòn fèèst van mâke.
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Varsseveld Tel: 0315 - 82 01 00
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De Rips Tel: 0493 - 59 75 00

Efkus Vurstelle
De Raod van elluf
D’r gèt gèn jaor vurbéj of d’r verânderd
wel wèr wà. Bart van
Els haj d’r vur gekoze um ut di jaor wa
rustiger àn te doen.
Toen dochte wej al
dèt hij wel wer trug
zoj komme. En jawel, di jaor zit hij
d’r gewoon wèr bij!
De Raod van Elf is
dus wèr mit elluf….
nee, dè’s nie hiëlemaol waor, de raod
is nou mar liefst 12
man stèèrk. Di jaor
hèwwe námelek wèr
versterking gekrigge
van Jeroen Janssen. Wej zien efkus
de archieven van de
Spurriebuuken ingedoken en wej kwâme
d’r âchter dè dit toch
al gààuw zèèstien(16)
jaor gelééje is dè
dit in Ploë vur ut
làtst zo was. Verrekte hendig dè d’r
12 raodslééje zien,

want d’r is genoeg te
doen. Nou wurdt ut
alleen nog vèèchte
wie de stèèk en de
keep(cape) àn mug,
want die hewwe mar

11 stuks. De rest van
de raod bestèt uut:
Eric van de Weijer,
Marc van de Weijer,
Gilbert van der Duyn,
Johan Wunderink,

Jeroen van de Berg,
Harm Mulder, John
Loeffen, Maik Verberk, Bart Joosten
en Chiel Thijs.

Hoffotograaf
Claudia van Hoenselaar kende gillie ammòl as
onze ààuwe vertrouwde hoffotograaf.
Angezien zej tijdens ut
seizoen in de lappemand
hèt gelèège, hèt zej
un àntal hulp-fotografe
ingeschakeld. Zo hèt
niemus minder dan de
vat van de prins de statiefoto’s genomme!

Reserveraod
Gillie ziet ‘t, de raod is di jaor ‘compleet,
mar gelukkig hewwe ok un reserveraod woar
wéj mit regelmaot ‘n beroep op kunne doën.
Bel dus nie meej de pliesie as gillie iën van
de volgende minse in unne zwarte keep mit
unne stèèk op de kop àntreft. Op dè moment
zette zéj zich nâmelek in vur ‘n goei doel. ‘t
Gèt hier öm: Tom Aarts, Bart van Hoenselaar,
Harm Wientjes, Patrick Bongers, Bram Claassen, Jos Wijnen, Jaap van der Stoel, Frans
Cuppers en Rob Egelmeers.
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Joost Bongers
Úw kapper aan huis!
Telefoon 0485 - 38 34 71

TJC Vastgoedwerken
Onderhoud, renovatie, verbouw en montage
Vloetweg 16, Oploo
telefoon: 0485-382343 / 06-23653021
email: info@tjcvastgoedwerken.nl
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Efkus Vurstelle

De vrollie
van de CV
Ok di jaor motte de
Vrollie van de Raod
wèr alle zeile béjzette um hun kèls
skón en op tied béj

de activiteite te
kriege. En die kèls
òk wèr op te vange
noa unne zwaore’n
dag mit de carnaval.
Dornève doen zillie
òk elluk jaor mit mi
de Pronkzittingen en

zien béj de mèèste
activiteiten ànwezig.
Gò `dr mar an staon!!! Degene die zich
al àngesloote hebbe
béj di gezelschap
zien: Imelda Janssen, Marijke van Els,

Helma van den Berg,
Pauline LoeffenSpeet, Ilse Claessens, Bianca Joosten,
Wendy Verschuren,
Lonneke Peters en
now òk Debby de
Koning.
Narren
Unne carnaval zonder
narre is netuurlek nie
compleet. Vurrig jaor
hebbe zillie al flink
kunne oefenen en
dè is hun goed bevalle. De twiëe dèrre
Hanna Janssen en
Iris Geurts staon durum wèr te trappele
um de carnaval op
te leuke. Dus dè gèt
zeker goëd komme
dizze carnaval!
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THE AGROVISION COMPANY

ABEMEC OPLOO
Loonseweg 4a
5841 CR Oploo

Tel.:
Fax:

24-uurs servicedienst:

0485 - 38 38 00
0485 - 38 30 44
0413 - 38 28 23
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www.abemec.nl

Efkus Vurstelle
Dansmariekes
Ok de dansmariekes hebbe al veul geoefend. Di is ut 4e jaor alwèr dè zillie in dizze samenstelling op ut podium
staon. Eigelek kunde al zegge dè zillie
gruwelek ervare zien, zillie smiete de
béne zò hendig de lucht in: ‘tis utekunst; angezien zillie in hun èègu jeugd
(de Spurriemukskes) zien opgeleid en
dus ok al de nuddige optrééjes âchter
de rug hebbe. Ut grúúpke bestèt uut:
Ymke Goossens, Jitte Goossens, Veerle
van Duijnhoven, Luisa Verschuren en
Rosa Massop. De kommende tied motte
màr ‘ns goëd kieke naor hun zurgvuldig ingestudierde optrééjes!jes âchter
de rug hebbe. Ut grúúpke bestèt uut:
Ymke Goossens, Jitte Goossens, Veerle
van Duijnhoven, Louisa Verschuuren en
Rosa Massop. De kommende tied motte
màr ‘ns goëd kieke naor hun zurgvuldig
ingestudierde optrééjes!

		Spurriemukskes
Onze verieëniging dinkt òk an de toekomst. Dorvur hewwe unne kweekvijver
opgezet, zòdet de nééje dansmariekes ’t
iëen en ânder al in de vingers (of biëen,
of op hun heupe) kriege.
Onze spurriemukskes doen d’r dan òk
alles àn um de capriolen van de “echte”
dansmariekes te evenaren. Onze spurriemukskes zien: Evy Lamers, Evelien
van Dijk, Helena Zuil, Laura Heijligers,
Renske Thomassen en Tara Goossens.
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dames & herenkapsalon

Frank’s Haarmode

CL A ASSEN
Autorecycling

Frank Jans
Boortorenstraat 1
5841 AP Oploo

St. Anthonisweg 1, Rijkevoort Tel.: 0485-371466

www.claassenautorecycling.com

Telefoon: 0485 - 384440
www.frankshaarmode.nl

- Autodemontage en autohandel
- In- en verkoop van metalen
- Verkoop gebruikte en nieuwe
auto-onderdelen

gio!

Dé
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n
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a
s
p
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betaalbare

- In- en verkoop tractoren
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Efkus Vurstelle
Spurriefrutjes
Mit gepâste trots kunne
wej melde dè we di
jaor wer drie groepe
hebbe! De Spurriefrutjes zien onze jongste
dans talente. Onder ut
motto jong geliëerd is
àld gedaon, worre zillie
alvast klaorgestòmd vur
ut grote wèèrk. Tijdens
de pronkzittingen zulle
zillie laote zien, wa vur
mòje danspasjes zillie al geliëerd hebbe.
De Spurriefrutjes zien:
Meike Bongers, Renske
Lenkens, Fenna Derks,
Lissa van den Oever,
Indy Hartstra, Lieke
Michiels, Femke van
Dijk, Milou Joosten en
Laura de Hoog.
		Hun begelééjding
Netuurlek hebbe deez’ dèrkus wel ennige
begeleiding nuddig. Net as vurrig jaor hebbe
Sanne Bongers en Stephanie van Mil wer
verschillende moeilijke danspasjes bedocht
en d’r vur gezùrgd dèt de Dansmariekes en
Spurriemukskes ammòl in de maot loëpe. Daornève zien Chantal van Dijk en Hilde Zegers
op de achtergrond nog âltied betrokke bej de
dansgrúúpkes, mar zillie zien langzaamàn ok
zelf langzameràn an ut doën.

Bouwers nééje prinsenwage
Op carnavalsmaondag wurdt de nééje prinsenwage onthuld. Tot nou toe wier ieder
jaor dur de buurt van de prins unne nééje
prinsenwage bedocht en gebouwd. Di kòòste
de nuddige ure, bloed zweet en traone, mar
iedere kiëer was ut toch wèr unne’n hiëele
mòje wâge, d’n enne nog gròtter en hògger

dan d’n ândere. De prinsenpare stônde jaor
in jaor uut wèr versteld van de creaties en
tijdens d‘n optocht stonde zillie allebei d’r
wèr vol trots op te pronken. As carnavalsvereniging wille wéj alle buurtverenigingen van
Ploë en alle ândere bouwers dan ok bedanke
vur ut bouwe van de prinsenwagens van de
afgelope jaore!
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www.farmair.com
Gildestraat 20, Oploo

Tel. 0485 210 419
68

info@farmair.com

Efkus Vurstelle
….mar toch un bitje zund, dè zònne moje
wâge an ut èènd van de carnaval wer afgebròòke mot worre. Dus wej dochte: dè kan
ok anders. Di jaor hewwe durum unne wage
gebouwd die wa langer mit mag goan.
Âld prins Thijs dun urste is’r durum uns goed
vur gaon zitte um un skôn ontwerp te make.
Angezien ut un flinke klus was, hebbe vanuut de CV de lééje van ut bestuur, de raod,
de vrollie en de narre (zò’n bitje de halve
vereniging dus) d’r flink de schouwers ônder
gezet. Daornèève hewwe heel veul hulp gekrege van ândere enthousiastelingen.

De volgende minse wille wej hierbij durum
nog unne keer extra in ut zunneke zette. Di
zien: Tom Aarts, Ben van Duijnhoven, Bart Heijligers, Noud Janssen, Ben Joosten, Jan Thijs,
Daisy v/d Hoef en Mat Arts.
Naodèt wéj di stukske opgeschrivve hebbe,
zien d’r ok nog ândere langs gewèst um hun
steentje bij te drâge. Òk hun bedankt.
Di geldt ok vur de buurt die ut thema van di
jaor hebbe bedocht en de làtste puntjes op
de i hebbe gezet.
Speciale dank òk an Peter Caspers, angezien
wej ok di jaor wèr de wage bij hum hebbe
mugge bouwe.

VOF
Di is alwèr ut 13e jaor vur VOF. Zillie zien
dan ok nie mer weg te dinke bej de carnaval. VOF bestèt úút: Edith Davids, Mari
Jacobs, Jan-Willem Janssen, Jos Jaegers,
Frida Janssen, Bernadette Verschuuren, Willeke Kuijpers, Bettina Lange, Bert Cremers,
Paul Kuijpers, Harry van de Weijer, Michel
Schroer, Dennie Spreeuwenberg en de nééje
leeje Anne-Mieke Wijnen en Floor Moleman.

Ânder wèrkvolluk en vrijwilligers die mithelpe (die gèn lid zien van d’n CV)
Web communicatie:
Ellen van Zutphen
Reparere van de kliere: Hanny Ermens
Spurriebuukske: 		Bianca Bongers, Jan & Lucie van Riet
Pronkzitting: 		Jos Weerts, Mark van den Heuvel, Geert Thomassen, Willy van
Lanen, Geert van Dijk en Chris van Duijnhoven
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1961 Gerrit I

1965 Harrie I
1964 Willem I
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1969 Herm

1970 Albert I

1972 Chris I

1973 Jan II
1971 Henry I

1975 Tiny I

I
1974 Cor

1976 Toon I

I
1977 Jan II

1978 Arnold I

1979 Gerard
III

1980 Mantje I

1983 Jos I

1981 Piet I

1982 Piet II

1985 Peter

1984 Chris II

I

oon II
1986 T

1987 Jan IV

1988 Joost

I

1989 Marcel I
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1990 A

1991 Peter II

1992 Jan V

1994 René I
1993 Jan VI

1995 Henk I
1996 Robin

I

an I

1997 Jo

1998 Tin
y II
1999 Leo I

2000 Jos II

2001 Marc I
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on III

2003 Jeroen II
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2005 S

2006

Bart

2004 Hans II

I

2007 To

on IV

2008 Harm I
2010 Patrick I

k II

2009 Mar

2011 Mari

I

2012 To

m II

2013 Bram I

2014 Jos III

2015 Thij

sI

2016 Gido I

Uitslag Carnavalsoptocht 2015
Op de Carnavals-maondagmiddag trok
volges traditie ’ne lange en biezondere
mòie’n optocht dur de straote van Ploë.
Di hèt de naëvolgende uutslag opgelèverd:
Wages:
1e pries:	“Dagbesteding voor ouderen”
(Buurtvereniging ‘t Hoogwaterlinde)
2e pries:
“Engelse tourbus” (MoiLoo)
3e pries:
“Trein” (Moi Wa)
Jeugd:
1e pries:	“Heel Plo bakt” (Lisa Geurts
en Janne Claessens)
2e pries:	“Crossen” (Juul, Tijs, Joep
en Gijs)
3e pries:	“De ren- en loopgroep”
Loëpgroepen:
1e pries:	“Big Party” (SB Kiele dames)
2e pries:	“Joekskapel De Klaplong”
(Westerloo)
3e pries:	“De crisis kost ons de kop”
(Buurtvereniging Steengoed)
Klène loëpgroepen:
1e pries:	“Mien moto(r)riek is nie mer zo
goed” (Jos Jaegers)
2e pries:	“Optocht fixing” (Matt Kuijpers)
3e pries:	“Met deez daag… in de
wolken…” (Hennie Thomassen
en Tinie Geurts)
Daornèève verdiende de Carnavalsvierders in
d’n Gemertseweg (d’n buurt van d’n Prins)
de titel “eervolle vermelding” mit de skône
Prinsenwage. Oud Prins Thijs en Prinses
Lisanne kunne trots zien op hun buurt.
D’n 1e pries vur de mòjst versierde straot
wâr wèr vur de Boortorenstraat. familie
Weemen, Maalsteen 1 wonnen d’n 1e pries
mit ’t mójst versierde huus.
De fanfare wille wèj bedânke um mit hun
fèèsteluke Carnavals muziek d’n optocht oëpe
te brèke en ‘t tempo an te gève.
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Ilse Claessens
Studiebegeleiding

NextTech&Feliciteert:&
&
Prins&Gido&en&Prinses&Maud&
&&
CV&Spurriebuuke&met&het&&
55&jarige&jubileum &&

Heiblok 1
5841 BG Oploo

Cyber&Security&Awareness&
Social&engineering&

06 - 22 10 12 97
ijclaessens@hotmail.com

IT&Security&
IT&Training&

www.ilseclaessensstudiebegeleiding.nl
Heinz&Moormannstraat&1e&Boxmeer&|&www.nex4ech.nl&|&088:181600&

Uw bouwmarkt
voor
huis en tuin
Dorpsstraat 24
Ledeacker
tel: 0485-382040

Huishoud
Kado
Speelgoed
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Un schrieve van oud-Prins Thijs
en oud-Prinses Lisanne
En dan is ut alwèr vurbéj, ons jaor as prinsenpaar van ut Spurriebuukenriek. Ut was
vur ons un geweldig jaor, en ut carnavalsseizoen is werkelijk umgevloge.

en ut gehele repertoir van ‘Klaplong’. Mit
as klap op de vuurpiel un grote trom-battle
tusse Tijl Lenkens van ‘Klaplong’ en Jos Jaegers van ‘VOF’. Ja, daor wurdt nog iedere’n
dag ovver gepraot in Haps.

Di alles begon op dinsdagaovund 30 september twiëeduuzendenvertien (2014), toen
wij zien gevraogd dur vorst Mark en Leo.
Die vraog kwam vur ons beije as un verassing, en wij vroege ons èègu af of die taak
werkelijk vur ons was weggelèd. Mark en
Leo daorin tèègu ware d’r zat van overtuugd. Zillie ginge die’n aovund dus ok naor
huus mit un voldaon gevúúl. En wij, wij hà
‘n eigelek gèn idee............

Naodè wej de verschillende recepties in de
gemènte hà ‘n bezocht stônde de pronkzittingen op ut programma. Mit als titel “Op
hoog niveau”. En dè was ‘t ok; 3 uutverkòòchte aovunde en mit moje optrééjes van
onder andere mien nèève, onze vriendengroep ‘KelderOploo’ en nog veul meer plòs
talent.
En dan is ut eindelijk zò ver. Nao alle recepties, ut prinsenbal, ut prinsentreffen,
de pronkzittingen en nog veul meer, was
ut daadwerkelijk carnaval. Nao un gezellige middag op de leggere schòl wier d’r
‘s aovus, traditie getrouw, afgetrapt mit
de sleuteloverdracht die afgelope jaor in
Ploë wier gehààwe. Tuesday zurgde dizzen
aovund vur de muziek en haj verschillende
gastoptreejes uut verschillende durpen van
de gemènte. Di sloeg goed an bij ut publiek,
en ut was dus wèr unne geslaagde’n oavund.

Ut carnavalsseizoen was begonne. Nao un
moje uutkomst op ut prinsenbal, wa nie mèr
vur iederiëen as un verassing kwam, volgden de recepties. Urst die in ut Tusriek, en
vervolges die van ons èègu. Femilie, vriende,
de Gemmerseweg, de voetbalvereniging, etc,
iederiëen was d’r bij. Ut was unne moje’n
aovund mit skôn stukskes van onder andere
de femilie, buurt en vriende. Un carnavalsvereniging die ok anwezig was mit de receptie, was de carnavalsvereniging uut Haps.
Lisanne is gebore en opgegroeid in Haps,
en dè was vur de Hanen un goeie rééje
um Ploë uns te bezoeke. Zillie ware mit un
flinke groep van ongevèèr 35 man, en zillie hà ‘n optimaal gebruuk gemakt van d’n
tied die ze krigge (+ nog un bitje) um un
woordje te doen.

En dèt ut unne geslaagde’n aovund was gewest kônde wej zaoterdagmerge wel merke.
Gelukkig hà ‘n wej efkus ‘n ‘verplichte
pauze’ vurdè wej bij de urste officiele activiteit anwezig mosse zien. Di was namelek
de aovondmis in de kerk. Naodè wej dizze
Mis, in un hòstt afgelaaje volle kerk, hà ‘n
bijgewònd, ginge wej in iëne teug dur naor
Bronlaak. Daor stônde de Peelslinkers onder
de lééjding van prins Peter al te wâchte.
Nao un àntal vruchtensapkes, polonaises en
un hele’n dèl foto’s ginge wej dur naor de
kroeg in Ploë. Daor verânderde de vruchtensapkes in pils. Vur de rest, ut zelfde
concept.

Di was vur de Spurriebuuken un goeie reeje
um de Hanen van Haps te vereren mit un
tèègu bezoek. En dan netuurlek gèn halluf
wèrk. Un grote bus en un haffel auto’s ware
nuddig um al dè plòsse volluk daor te kriege. De carnavalsvereniging, ‘VOF’ (joekskapel 1), ‘Klaplong’ (joekskapel 2) en de Lenige hertjes (reserve dansmariekes), ze ware
ammól van de partij. Mit un klèène sùventig
(70) man sjouwde wej daor de residentie
binne en krig ut publiek un optrééje vurgeschotteld van de Lenige hertjes, ‘VOF’,

Zondagmèrge wiere we al vroeg verrast
mit ‘n ontbijt op bed, klaor gemakt dur de
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Da’s pas leuk een frituurwagen aan de deur!
Zoekt u een geschikte catering voor een extra ontspannen sfeer?
Een feest thuis of ergens in een café?
Geen afwas en iedereen vind het lekker?
Denk eens aan Mobi-Snack aan de deur!
2 uur onbeperkt eten wat wilt u nog meer?
U kunt al smullen vanaf € 6,- per persoon.

Voor meer info: Mobi-Snack V.O.F. Tel: 06-23986952 of kijk eens op www.stamhuus.nl

De gemeente Sint Anthonis heeft veel te bieden op het gebied van
recreatie en toerisme. En wat is er mooier dan al dat moois vanuit een
paardentram te bekijken? Familie Hendriks maakt het mogelijk.
Bij “Tramstation ‘t Stamhuus” Voor een compleet verzorgde dag.
Kijk dan eens op www.stamhuus.nl
Ook rijden wij per uur. Er kunnen 25 volwassenen in de paardentram.
Tijden in overleg.
Paardentramstation ’t Stamhuus
Fam. Hendriks
Noordkant 27
5845 EX Sint Anthonis
06-23986952
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Schrieve van de âlde
prins en prinses
vrollie van de raod. Èèrg veul honger hà ‘n
we nog nie mar gezellig was ut zeker, aggedèmmawet! As toetje krigge we nog un
serenade van ‘Klaplong’ bij ons in de vurtuin. Vervolges ginge we dur naor ut ukkie
pukkiebal mit ansluutend ut snotneuzenbal.
Tijdens di bal wier un soundmix- sjoo opgevoerd, mit verschillende kiender uut Ploë.
Dizze show wier vakkundig en professioneel
van commentaar vurzien dur onder andere
de ènnige echte Henny Huisman.
‘s Aovus was d’r vur de volwassene un âfterparty bij La Marmotte.

as prinsenpaar. En dè is ut moment dè ge
eigelek pas beseft wa ge ammòl hèt migemakt, en hoevvul werk en tied ut de vereniging kóóst dit te realiseren.
Ut latste officieele optrééje van ons as
prinsenpaar was ut afschééjd mit ut prinsenbal. Teves zoj ik opgenomme kunne worre bij ut APG. Mar dè vèlt altied nog mar te
bezien. “Ge zult urst un zwaore proef motte
ondergaon wilde de kans make um toegelaote te worre. Di is slechts vur un enkeling
weggelèd”, aldus Patrick I. Nao deez’ bemoedigende woorde en un iets bijgestelde
verwachting, ginge wej toch vol goeie moed
van start. D’r kwam un dienblad tevurschien
mit daorop verschillende glaze mit drank en
toast mit beleg. Ik mos raoje wa vur drinke
en beleg ik kreeg vurgeschotteld, terwijl
Lisanne mien heur in model mos knippen. Ut
is jommer, mar ik haj nie alles goed; umdèt
ik toch alles opgegèète en gedronke haj,
wilde zillie vur dizze keer wel wa dur de
vingers zien en wier ik opgenomme bij ‘t
APG.
Di was slechts un greep uut alles wa wij
hebbe migemakt dit carnavalsseizoen. Inmiddels zitte we al wèr volop in ut nééje
seizoen. Vur ons dizze keer vanaf de zijlijn,
dè zal wel effe wenne zien. Allebei blieve
we wel betrokke bij de carnavalsvereniging.
Lisanne zit onder andere in de pronkzittingscommissie en ik heb plàts genomme
in ut bestuur. Wij zien d’r van ovvertuugd
dè ok di jaor, onder leiding van prins Gido
en prinses Maud ,wèr un heel moj jaor zal
worre.

Maondagmèèrge zien we begonne mit ut
ziekenbezoek bij Jan van Dijk. Nao gezellig wa te hebbe gebuurt en wa te hebbe
gedronke, was ut ‘s middags tied vur d’n
optocht. Dor stond de, dur de buurt gemakte, prinsewage op ons te wâchte. De
wage bestond uut unne kelder vol bier mit
dor bòvenop ons huus. Di sloot helemaol an
bij onze liefspreuk. Ut was unne skònne
wage, en ik weet zeker dèt’r de kommende
jaore gèn buurt is die di evenaard. Naodè
wej same mit ut jeugdprinsenpaar Coen en
Evy en de voltallige (jeugd)raod unne rônde
hà ‘n gemakt dur Ploë, ging ut fèèst wiër in
de residentie. De afsluuting was wèr bij La
Marmotte.
En toen was ut dinsdag, de làtste’n dag van
carnaval. Ok di jaor verzurgde Tuesday wèr
de dinsdagmiddag mit verschillende gastoptrééjes. Inmiddels un bekend concept, mar
daordur zeker nie minder moj. De Oude
Heerlijkheid was, zoàs elk jaor wèr, afgelààje vol. Di is unne’n dag waor veul verenigingen jaloers op zulle zien. Un verrassing
di jaor was wel ut optrééje van ons vat.
Niemus inclusief wijzelf, kende dit verborge
talent van ons vat. Gliek verkleejd as de
zangeres zonder naam zong hij de sterre
van d’n hemel.
Mar an alles kumt un èènd. Dus ok an de
heerschappij ovver ut Spurriebuukenriek.
Nao un geweldige middag trééjden wij af

Wij wille de carnavalsvereniging, ‘VOF’,
femilie, vriende, de buurt, alle vrijwiligers
en iedereen die un bijdrage hèt geleverd
an dizze geweldige carnaval nog unne kiëer
bedanke. Dizze carnaval zulle wij nie mèr
vergèète.
Groeten van Thijs en Lisanne.
Alaaf!
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Met zonnepanelen van Sunprofs óp je dak,
kun je met carnaval uit je dak!

Joost Cornelissen - Deurneseweg 2 - Oploo

www.sunprofs.nl of bel 0485-212396

De lekkerste groente
en heerlijk fruit
voor de beste prijs!
Openingstijden Boerderijwinkel:
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
07.30 - 16.00 uur
Tijdens het aspergeseizoen ook ‘s zondags
geopend van 09.00 tot 13.00 uur!
Op het plein bij ‘t Raadhuis in Wanroij:
iedere zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur
Op het plein bij de kerk in Mill:
iedere vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
Op het 14 Oktoberplein in Overloon:
iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Bestel ook online via onze website!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!
Boerderijwinkel Verdaasdonk

Stevensbeekseweg 3a | Sint Anthonis
T: 0485 384719
E: info@ikgavoorvers.nl
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Muzikaal Spurriebuukenlând

Toen vijfenvieftig jaor geleeje de carnavalsvereniging in Ploë wier opgericht, heurde
dor netuurlek òk blaosmuziek bej. Ongevèèr
vijf muzikante van de fanfare hà ’n dor wel
oëre naor, en dormit was de oprichting van
de Hofkapel un feit.
Geleidelijk an kwâme d’r meer lééje bej.
Ellluf mònd per jaor hai de kapel winterslaop. Un pàr repetisies wâre zat, de rest
kwam wel tijdens de carnavalsdaag. Mar
de lééje krigge d’r meer zin in, dus wier
d’r gestart mit wèèkelijkse repetisies. Dè

is ongevèèr zesenvertig (46) jaor geleeje
in 1970. Ut repertwaar verschúúfde van
carnavalsmuziek noar egerländermuziek .
Vanaf dè moment hai Ploë un Beierse kapel, zillie hiete: DIE FRÖHLICHE MÜHLEN
KAPELLE. Dizze kapel begeleide nie alleen
de carnavalsverenging, mar was ok búúte
Ploë veul anwezig op kapellen-festivals.
Zelfs ovver de Nederlandse grens. Dizze
kapel hèt mar liefst zò ’n 25 jaor de Plòsse
carnaval vurzien van hun fèèstnummers.
De làtste twee jaore kwam daor ok de
WASLINE-BAND bij. Di
gezelschap luusterde de
pronkzitting en dinsdagmiddag op.
Neej vanaf 1986 was DE
SPURRIEBENDE. De bej
mekaar geràpte blaozers en trommelaars
van dizze bende ware
ok lid van de Spurriebuuken, en ginge
dus òòveral mit hin. De
muziek die ze blaozde
varieerde van hiëel
zuuver tot òòit hiëel
vals, en van ut Spurriebuukenlied tot an de
muziek van Glen Miller.
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Muzikaal Spurriebuukenlând
2014 nòm dans-, showen amusementsorkest
TUESDAY ut stùkske
òòver van Vledder en
ging dur, mit ut make
van un groot fèèst op
de dinsdagmiddag.
Ok wier in 2003 TOF
vervange dur twee
nééje gezelschappe.
Vur de pronkzittingen wier EPO (Eerste
Pronkzittingen Orkest)
opgericht. Wa nie mug,
dè doen wej ut liefst, dè is ok zo mit ut gebruuk van EPO. En dè is ok wa EPO ’t liefste
wilde: luid en duidelijk te heure zien, as
doping vur de pronkzittingen.
De nééje hofkapel in 2003 was NOODGEDWONGE, bestaonde uut verschillende lééje
van de Spurriebuuken, en nog un hândvol
ânder Plòs volk. Dizze hofkapel hield ’t nao
di jaor wèr vur gezien, waorno in 2004
joekskapel VOF de nééje hofkapel wurd.
Bestaonde uut 12 lééje, en sinds die’n tied
nie mèr weg te dinke uut ut Spurriebuukenriek. Herkenbaar an hun mukkepakke
brenge zillie flink wa lèève in de brouwerij.
Vanaf 2013 luustere zillie ok de pronkzittingen op. Tot op heden zurgt VOF nog steeds
vur de muzikale begeleiding van de Spurriebuuken, en wij hôpe dè zillie dè nog veule
jaore blieve doen.

Vanaf negentienaggentaggentig (1988) dééj
OEF (Oploos Eerste Filamonisch-orkest), opgericht in negentienzesentaggentig (1986),
de muzikale begeleiding béj de Spurriebuuken. Ok zillie speulde òòit vals, òòit zuuver,
van troag tot snel, mar altied vol òòvergave. Alleen mit zachtjes blaoze ha ‘n zillie
wa moeite, mar gen man die daor òòit ovver
klaagde. Nevve de carnaval wier er ok veul
opgetrééje in ut Lând van Kuuk, zelfs in
Duitsland wâre zillie ok welkom.
In 1990 besloot OEF te stoppe as joekskapel van de Spurriebuuken. Wel blivve zillie
nog jaore lang de pronkzittingen begeleeje
en makte zillie d’r op de dinsdagmiddage
iedere kiër un mòj fèèst van.
Mar d’r mos dus un nééj kapel worre opgericht. Di wier TOF, ut Twedde Oplose Filamonisch-orkest. Waor TOF begon
mit 8 man, was di 11 jaor làtter
uutgebreid tot 13 man én vrommus stèèrk, waorbij ok un flinke
verjonging plàtsvônd.
2003 Was un jaor van veule
muzikale veranderinge. Zo stopte
OEF, en ginge enkele lééje van
OEF dur, onder de naam VLEDDER. Vanaf dè moment tot en
met 2013 wier de dinsdagmiddag
verzùùrgd dur dizze topband. In
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Kijk ook eens op
www.spurriebuuken.nl
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Blauwstraat 8
5841 CA Oploo
06 51 28 71 36
www.petervandaal.nl

Kijk ook eens op
www.spurriebuuken.nl

Heistraat 1 • 5445 AR Landhorst • t.: 0485-478279
f.: 0485-479708 • m.: 06-22969286
E-mail: info@wijnen-agro.nl • internet: www.wijnen-agro.nl
Dierenvoeders • Fourage • Strooisels • Stalhygiëne
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Vlammersbal 2015
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Optocht 2015
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Sterk in Service en kwaliteit
Laag Werveld 1 - Beugen - 0485-361275
www.vankeijsteren.com
facebook.com/vankeijsteren

Doe-het-zelf | Tuin | Dier | Agri

AGRARISCH TOELEVERANCIER
Teeltadvies

Plastics / folie

Meststoffen

Zaden / pootgoed

Gewasbescherming

Bedrijfsartikelen

www.botterhuissportprijzen.nl
De specialist voor:
- Al uw graveerwerk
- Bekers
- Standaards
- (Sport)figuren
- Medailles & sleutelhangers
- Erelinten & (punt)vanen
- Rozetten
- Buttons & emblemen

Steenbergen: 0167 - 566 350
De Mortel: 0492 - 319 434

- Glas & spiegels laseren
- Bedrukte mokken &
glazen
- Bedrukt textiel
- Delfts blauw
- Relatiegeschenken
- Houten & tinnen
wandborden

Grotestraat 114
5836 AH Sambeek
Tel. 0485-571663
Fax 0485-578366
info@botterhuissportprijzen.nl

w w w. v l a m i n g s . n l
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Ukkiepukkiespurriebal 2015
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Spoorstraat 8a
5831 CL Boxmeer
Tel. 0485-523783
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pennings@sanidrome.nl
www.sanidrome.nl/pennings

Snotneuzenbal 2015
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Striep 2
Oploo
Tel. 0485 - 381623
Mob: 06-23676170

Geopend: ma. en di. na 18.00 uur
za. gehele dag

• Houtvezel • Zaagsel •
• Vlasstrooisel •

• Gehakseld stro • Hooi •

• Stro • Hennepstrooisel •
• Paardenvoeders •
• Hondenbrokken •

• Klein-diervoeders •

• Afrasteringsmateriaal •
• Landbouwfolie •
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Stukske van de
ex-jeugdprins en jeugdprinses
Wéj jeugdprins Coen en jeugdprinses Evy
van twiëeduuzendènvieftien(2015) hebbe
ut super skôn gevônde um afgelope jaor
jeugdprins en jeugdprinses van ut Spurriebuukenriek te mugge zien.

Bronlaak gewèst um daor ut Carnavalsfèèst
bij te wònne. Daor hewwe hiel veul gehost
en gezellig wa kwats verkocht mit iedereen.
Op zondag ware wej wer vroeg paraat bij
ut Ukkie-pukkie-spurrie-bal, waor wej same
mit de allerklènste Carnaval hebbe gevierd.
Vervolges is ut snotneuzebal an de beurt.
Wej hebbe gejureerd bij de miniplééjbackshow sâme mit de grote Prins en Prinses, dè
was kei leuk en gezellig.

Mit ut Vlammersbal was ut hiëel èèrg spannend wie in 2015 het jeugdprinsenpaar mog
zien. Blij verrast wâre wij dè wij dizze eer
hebbe gekrigge. Ut was vur ons un echte
verrassing en vur Evy òk nog uns un fantastisch verjurdagskado.

Op maondag toch wel un letterlijk en figuurlek hoogtepunt van de Carnaval. Wej
mochte sâme mit onze hiële klas op de Prinsenwage. Superleuk, mar wel hiëel hoog. Ok
tijdens de priesuutreiking van d’n optocht
was ut wèr heel gezellig mit de grote Prins
en Prinses en hiël Ploë.

Op maondag was’r meteen un receptie op
schòl. Wej hebbe daor ut uutkomme nog us
zúútjes an òòver gedaon onder de lééjding
van juf Marjelle. Mit un zotte polonaise dur
alle klasse zien wej ut Carnavalsseizoen
fèèstelek begonne.

Op dinsdagmiddag hewwe nog heerlijk gehost en gezonge mit Tuesday. De afsluuting
was èèrg moj, we ware iëen grote femilie.
De Carnaval van 2015 gèt vur ons de boeke
in as unne Carnaval um nòòit mèr te vergèète. Ut was in iëen woord: fantastisch
en utekunst. Mit veul verdriet gèève wej
de stèèk en ut kroontje af, um un ânder
jeugdprinsenpaar dizze geweldige ervaring
te gunne.
Iedereen ontzettend bedânkt vur de fantastische tied!

Mit de Carnavalsmiddag van schòl zien wej
gestart bij ‘Ziezo’. Sâme mit de hiële klas,
de juffe en de grote Prins en Prinses, zien
wej begonne mit gezellig sâme èète zodèt
wej zat energie hà ‘n um`s middags lekker
te fèèste. Un hele mòje Porsche brocht ons
naor de aula van de schòl. Onze hiële klas
en VOF liepe gezellig mit ons mit. Op schòl
hewwe un superleuk fèèst gehad en plezier
gemakt.
Ok tijdens de Carnavalsmis was un flink
àntal lééje van onze klas ànwezig, dè vônde
wij èèrg skôn. Nao de Mis zien wej mit de
Raod van Elf en de Prins en Prinses naor

Alaaf, Alaaf, Alaaf!!!
Coen en Evy
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JUBILEUMPROGRAMMA
ZONDAG 24 APRIL

- 14:00:
JOEKSKAPELLENMIDDAG V.O.F.
ROELOF MEIJERPLEIN, OPLOO

ZATERDAG 30 APRIL - 20:00:

55 JAAR JUBILEUMFEESTAVOND
LIVE BAND: PROOST
ROELOF MEIJERPLEIN, OPLOO
ENTREE: 10 EURO - VOORVERKOOP 8 EURO

ZONDAG 1 MEI - 13:00:

JUBILEUMRECEPTIE
ROELOF MEIJERPLEIN, OPLOO

MEER INFORMATIE OP SPURRIEBUUKEN.NL

Glas...wa?
Glas...vezel?!?
Glas...bier,
zulde bedoeluh!
Glasvezel,
ik wil het v
oor
supersnel
internet

Supersnel internet
voor het hele Land van Cuijk

www.lvcnet.nl
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50+ Middag 2014
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Genne Zurrug
Elluk joar rond dizze tied,
Brèke we los, goa we an de lol,
Ut is dan zover, dan is ut zowiet,
In Plo is dan wir Carnaval.

Refrein: (2x)
Nou is ’t feesten nie merge, HOI!
Geniet er dus van zolang als ’t kan,
We viere feest, ’t is carnaval,
Iets wa ik nooit misse zal.

Refrein:
Nou is ’t feesten nie merge, HOI!
Geniet er dus van zolang als ’t kan,
We viere feest, ’t is carnaval,
Iets wa ik nooit misse zal.

Nou is ’t feesten nie merge, HOI!
Geniet er dus van zolang als ’t kan,
We viere feest, ’t is carnaval,
Iets wa ik nooit misse zal.

Roke en drinke en al wa nie goed is,
Werke en zoveul meugelijk spaare,
Mar straks binde alt, wel taggetig joar,
En lust alleen ouwe klaore.
Refrein:
Nou is ’t feesten nie merge, HOI!
Geniet er dus van zolang als ’t kan,
We viere feest, ’t is carnaval,
Iets wa ik nooit misse zal.
Plo is niet groot, iets wa ook nie hoef,
Ut hèt goei grond um op te lève,
Zit ut niet mit, dan wurde geholpe,
Dè is gewoon un vast gegève.
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Tuesdaybal 2015
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Kleurploat

Naam: ……………………………………………………………………………………		
Adres: ……………………………………………………………………………………		

Leeftijd: ………………
Groep: …………………

Dizze kleurplaat kunde, as ge um moi ingekleurd hèt, inlevere bej Prins Gido en Prinses
Maud. Die wone op de Pelmolen 12 waar dè schôn kasteel stoat. Ge kunt um ok op ut
Ukkie-Pukkie-Spurrie-bal of Snotneuzebal inlevere. Extra kleurploate kunde ok kriege bij
Jos van de Spar. De prijsutreiking vind plats op ut Ukkie-Pukkie-Spurrie-Bal vur de kinder
tot en mit grup twee. Vur de rest is dè mit ut Snotneuzebal.

SPAR Jaegers
Vloetweg 6
5841 AT Oploo
Telefoon: 0485-383603
sparoploo@despar.info

Door uw Spar aangeboden:

Mit enne

en

www.djeenz.nl

• Zelfzorg medicijnen

• Bestelservice

• Bloemen

• Post NL

• Cadeaupakketten, fruitschalen etc.

• Kopieerservice

• Telefoonkaarten

• Fotoservice

• Cadeaukaarten, Spar waardebonnen

• Stomerij

• Frituurvet inleverpunt

as prinsepaar

is de carnaval hiëlemôl vur mekaar !
OVERLOON // MAASBREE

• Boodschappen bezorging

Tot Djeenz!

Openingstijden:
Maandag 08:00 - 19:00
Dinsdag 08:00 - 19:00
Woensdag 08:00 - 19:00

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 - 19:00
08:00 - 20:00
08:00 - 17:00
Gesloten

6
1
0
2
1961

Tijdens de carnaval
je bankzaken
regelen?

Veilig en snel
via Rabobank.nl

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
www.rabobank.nl/lvcm
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