Tijdens de carnaval
je bankzaken
regelen?

Veilig en snel
via Rabobank.nl

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
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56e j a a r g a n g v a n d e S p u r r i e b u u k e n

Dees daag vergeet ik ff de kappersspulle
En laat ik alleen de serpentine krulle
Na de carnaval sta ik weer voor u klaar
met kam, fohn en schaar

Welkom bij SPAR
Jaegers te Oploo!
Voor een uitgebreid assortiment dagverse
producten, zoals veilingverse groente en fruit,
brood van de warme bakker, warme broodjes
en snacks uit eigen oven, vers verpakte kaas
en vleeswaren en een grote sortering vers
vlees. Daarnaast uiteraard al uw dagelijkse
levensmiddelen.
Let op uw brievenbus voor onze weekfolder
boordevol voordeel.
Op onze website vind u de informatie voor
het bestel- en bezorggemak van Online boodschappen bestellen. Kijk op:

spar-oploo.nl

Onze services en diensten:
Gebakservice
Zelfzorgmedicijnen
Stomerij
Schoenreparatie
Wifi
Fotoservice
Cadeaupakketten(fruit etc.)
Cadeaukaarten
Inleverpunt Batterijen, Lampen
en Frituurvet
Kleding inzamelpunt
Apotheek/Drogist
Kopieerservice
Moneygram
Post NL
Bloemen/planten
Wij leveren ook aan bedrijven en
instellingen volgens HACCP
richtlijnen. Neem hiervoor vrijblijvend
met ons contact op.

SPAR Jaegers

0 6 - 3 0 6 5 0 4 4 8 Voor een goed geknipt kapsel en advies

Vloetweg 6
5841 AT Oploo
Telefoon: 0485 38 36 03
E-mail: sparoploo@despar.info

Openingstijden
Maandag t/m
donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 - 19:00 uur
08:00 - 20:00 uur
08:00 - 17:00 uur
09:00 - 13:00 uur

Vùrwoord
Daor is ie dan wèr, ut allernééjste exemplaar van ut Spurriebuukske. Gillie hèt ‘r
wer un jaor op motte wâchte; de carnaval
zit’r gelukkig wèr àn te komme. En eigelek
is ut seizoen netuurlek al lang begonne.
Di búúkske stèt dan ok awwèr knoervol
mit foto’s en verslâge van activiteite die de
afgeloëpe mônde hebbe plàts gevonde. Zoë
kunde zien hoe wej aftrapte mit ut Prinsenbal, waor ut kersverse Prinsenpaar Gilbert
d’n urste en Prinses Marijke uutkwâme. En
òk alles ovver de allerlàtste activiteit, de
Pronkzittinge, kunde in di búúkske viene. De
làtste Pronkzitting is krek un wèèk geleeje.
Gillie zult wel begriepe dèt ut durm un
hiële klus was um ovver ieder optrééje iets
te schrieve, naor ut dialect(plôs) te vertale
én sâme mit de foto’s tot un moj geheel te
mâke; agge dè mar wet!

op zondag. En ok vur de dinsdagmiddag stèt
un kersverse band te popele um ollie te
vermâke. Kiek durm mar ‘ns goëd naor ut
programma en de stukskes in di búúkske, of
op de website, op Facebook, in de Komplo…
of volg gewoën de muziek, dan kumt dè ok
wel goëd!
Bij dizze wille wej iederieën bedânke vur
hun bijdrâge an di Spurriebuukske. In ut
biezonder de adverteerders en donateurs
die d’r trouw ieder jaor vur zùrge dè wej
di meugelek kunne mâke. Trouwes, as gillie
gèr op een of ândere menier mit wilt werke
àn ut Spurriebuukske van volgend jaor, dan
binde van harte welkom! Trek mar iemmus
van de CV an ziene jas of stèèk; dan wiést
die ow wel de goeie kânt op.
Tot slot wense wéj ollie veul lèèsplezier en
alvast un hiële fijne carnaval toe. Gòt ‘r
mar ‘ns goëd vur zitte, zò dè gillie nao ’t
leze van di Spurriebuukske goëd uutgerust
bint, um d’r ok di jaor wer ’n knallend fèèst
van te make!

Nèvvu de dinge die al gewest zien, stèt
ut Spurriebuukse wer knoervol mit stukskes ovver de nie te misse activiteite tijdens de carnavalswèèk. Lèès ut búúkske
mar’us goëd dur en ge zult zien dè wej
nééje dinge hebbe georganiseerd. De kiendercarnaval ziet’r bevöbbeld (mit dank an
un nééje groep enthousiaste vrijwilligers),
hieël ânders uut dan in ândere jaore. Wej
hebbe di jaor zelfs un heuse jeugdoptocht
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Alaaf van Prins Gilbert
en Prinses Marijke
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AANNEMERSBEDRIJF

Lepelstraat 26

Sinds
1925

Wilde ‘n hapje eten
dinsdags na
het Allstars bal?
Bij Koffiehuus Ons Moe
kan dat.

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

Reserveren is gewenst.
06-12881122
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We plènde drek unne’n datum um unne
kieër moje foto’s te mâke. Foto’s vur de uutnuddiging vur de prinsenreceptie.
Op unne moje zondagmèrge; de zon scheen
hard, hà’n we afgesprôke bij de Vilt in
Beuge. Ut was gruwlek druk mit wandelvolluk; dè kwam netuurlek dur ut moje wèèr.
En dan zoj ut licht kunne zien, dè d’r unne
bekende tusse kan lope. Ut was àmmol
bèèst spannend. Effe leek ut erop of wej
geziën wiere dur ieën van onze vriende, die
in ziene’n auto àn kwam rije mit ziene klène
zoon, mar gelukkig haj hij niks in de gâte
en kônne wej op ons gemak verder gaon um
un pàr skônne foto’s te make. Ok ons klèèn
prinseske Liz was d’r netuurlek bij. Zij kon
toch nog nie verklappe dè vat en moet prins
en prinses zò’n worre. Ut geheim hààuwe
wâr nie zò hieël erg moeilijk, want wej
wâre wennig tot nie verdacht di jaor.

Ut was unne vrijdagaovund. Vorst Mark en
vurzitter Martien wilde komme buurte ovver ut ieën en ânder vur ut ànkommende
carnavalsseizoen. Marijke vermoedde wa
ânders; mar ik zei, “dè gleuf ik ècht nie”.
Mar làtter op die’n aovund krig Marijke
toch gliek. Onverwâchts in ut gesprek vroege zillie of wej prinsenpaar wilde worre.
Doar schrok ik toch wel efkus van en mos
daor nog wel `n
studje ovver naodinke. We ginge
d’r unne nâcht ovver slaope. Mar
eigeluk toen Mark
en Martien weg
ware, ware wej
d’r al gààuw ovver uut. Die kans
mosse wej neme,
want di kunde
mar enne kieër mit
mâke. Dus
daags d’r noa belde
ik Mark op
um te zegge dè wej
ut hieël gèr
wilde doën. “Dè is
kéi moj”, zei
Mark.
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Alaaf van Prins Gilbert
en Prinses Marijke
Ut was eindelek zò ver. Zaoterdag 12
(twelf) november, ut prinsenbal. Mar urst
s’middags ut jeugdprinssenbal. Daor heb
ik nog iederieën van de vereniging vur de
gek gehààwe mit wa hintjes hier en dòr.
Ik was gelukkig hiëlemoal nie zinnuwègtig,
mien prinses wel. Mar ut duurde nie zò lang
mèr vurdè ut dan bekend was. De wèèk dòr
vùr hewwe ut al an ons vadder en ons moe
verteld, want wej ha’n netuurlek ‘n oppas
nuddig vur ons Liz .

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

fietoffel bej La Marmotte mit de vereniging,
VOF, femilie en di jaor ok jeugdprinses
Janne en hur narre en femilie. Un goei
begin van unne skônne’n aovund die ons te
wâchte stond. Wa hewwe genote. Iedereen
die vur òns kwam. De vrienden die ons verraste mit un kei moj kado, onze jonge nichte
Evelien en Femke mit un moj optrééje en de
femilie mit un hieël moj kado en gò zoë mar
dur. De vereniginge uut Westerbeek, Stevensbeek en `t Liëker ware d’r ok. Nao de
felicitaties hewwe nog flink gefèèst. Ut was
geweldig moj!

Die’n aovund zien Marijke en ik gewoën,
as raodslid en vrouw van de raod, naor de
Oude Heerlijkheid gegaon. Rônd kwart vur
11 ging de raod naor âchter um de nééje
prins en prinses te ontmoete. Marijke was
hiël gààuw achterum geloëpe toen zej de
raod naor âchter zag gaon. Ons vat en
moet stônde âchter ok al klaor. Toen gààuw
umgekleejd en vurgesteld an de Raod van
elf. Zillie wâre verbaasd, mar ok gruwelek
enthousiast! Want wej dreeije al jaore mit,
dus zillie wete al hoe knoer gezellig wej ut
sâme kunne hebbe.

Doarno zien we un haffel eiere goan ete
bij ons thuus. Daor stond al un klein team
klaor um die eiere te bakku en ons àmmol te vurzien van gerstenat enz. Ut huus
stond knoert-vol en niemus kwam iets te
kort. Un moje afsluuting van d’n aovund...
uuuh nâcht..., nie wetende dè de vrollie van
de carnavals vereniging s’mèèrges um 8
uur mit un onbijt an ons bed zò’n staon. Un
groëte verrassing! Normaal gespròòke doen
ze dè mit de carnaval. Mar angeziën mien
prinses hier al jaore an mit dúút, wet zej
wel wanneer di gedaon wurd en zoj ut gèn
verrassing mer zien. Nou… ut was gelukt,
di hà’n wej nie an zien komme! Des al niet
te min hà’n zillie vur un gruwelek lekker
ontbijt gezùrgd!

En toen was ut zò ver, ut podium op. De
raod ging vur ons staon zò dè ut volluk gèn
zicht op ons haj. De roadslééje zette àmmol un stèpke opzij en daor kwâme wej te
vurschien. Wej heurde ut volluk woeiend
hard klappe en juiche; geweldig, wa’n enthousiasme! Daornao heb ik de proclamatie
vùr gelèèze. Dè ging mien goëd af, al zeg ik
ut èègus. Ik haj netuurlek de hiële wèèk al
geoefend. Nao dè iedereen ons haj gefeliciteerd, docht ik op mien gemak noar de pléé
te kunne, mar toen slote we netuurlek nog
af mit ut dè liedje: “genne zurrug”. Ik kon
ut nie mèr volhààuwe en mos hoëg nuddig
naor de pléé; ja, dè stukske heb ik dus effe
gemist. Mar mien prinses ging ut ok goed
af sâme mit vorst Mark. Daornao hewwe d’r
nog un kei gezellig fèèst van gemakt.

Di alles, is un moje start van ut carnavalsseizoen!
Wej hebbe d’r kei veul zin in!!
Prins Gilbert dun urste en Prinses Marijke

Zaoterdag 10 december was onze prinsenreceptie. Van te vurre hà’n wej unne kof4
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Prinsenbal

Een perfekte indeling en
optimale werkruimte?
Jouw maatwerk
keuken.

Zaoterdag 12 (twelf) november 2017 (twieëduuzendenzeuventien) krek um 11 ovver
11, ônder de óógu van veul mede-fèèstvierders in de residentie van de Spurriebuuken, zien Gilbert en Marijke uutgeroëpe
tot Prins en Prinses van ut nééje carnavalsseizoen in Ploë.

Maxximaal
koken

van ut kommende Tuesdaybal. Dizze nééje
band, die de dinsdagmiddag mit carnaval zal
optrééje, bestèt uut: Jan Baltussen, Joris
Verberk, Luuk Cornelissen, Wouter Ermers,
Niels Bongers en Sam Cornelissen. Ok wurd
de nééje naam van dizze band in di filmpke
bekend gemàkt, namelek: ‘The Amazing
Allstars Orchestra’. Un kei moj filmpke gemakt dur de bandlééje waorin presentator
Jan van Riet junior iederieën enthousiast
en vurral ok neejsgierig makt vur de ‘dinsdagmiddag’, gestòòke in un nééj jeske. Ut
belòòft wer unne ontzettende moje middag
te worre mit dee’z jonge goden!

Vur dèt de nééje prins wier geïntroduceerd,
mos’r netuurlek urst officjeel afscheejd
worre genomme van ut ááuwe prinsenpaar
Gido en Maud. Dornao krig ut Aauw Prinsen Garde de tied, um te kieke of Gido un
geschikte APG-er zoj kunne worre. Hiervur
mos hij, zoàs gebrúúkelijk, un hieële zwaore
test ondergaon. Gido is kieper bij Excellent,
en ovver ut algemèèn score kiepers vrij
wennig. Màr um opgenomme te worre bij
ut APG motte wèl unne goal kunne mâke.
De opdracht was dus: ut mâke van un goal.
Hij krig hiervur un antal panlatte, wa spiekers en unne’n hamer. En jawel, binne un
mum van tied haj Gido unne goal gemakt.
Mar d’r was nog un twedde test. Maud is in
verwachting van un kiendje, en um te laote
zien dè ok Gido hier hiëlemaol klaor vur is,
mog hij un demonstratie géévu van hoe ge
unne luier mot verschònne. En ok vur dizze
test is hij geslaagd, wa betèkende dèt Gido
wurd opgenomme in ut APG.

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

www.stemaxx.nl

Onder ut filmpke wurd âchter de scherme
(lèès gediene) ut 1 en ânder opgebouwd.
Nie meer en nie minder dan 10 borde mit
daorop de nâme van 10 verschillende vriendengroepe uut Ploë. 1 vur 1 wiere ze in
ut spotlicht gezet, en wier in ut kort wa
kwats verteld, waorin wel of nie duudelek
wurd, of zich binne dizze vriendengroep, de
prins en wellicht prinses, zoj beviende! Bij
elke groep ware d’r wel kanshebbers die
anspraak zò’n kunne make op dizze uutzonderlijke moje functie, die ge mar 1 keer in
ow lèèvu kunt uutvoere!
De 3 anwiezinge wâre hierin de lééjdraod;
wie o wie pâste ut bèèstu bij dee’z anwiezinge. Wa echter niemus wis, was dè de
prins en prinses ôndertusse al lang wâre
umgeklééjd en al klaor stônde achter de

Rônd 22.40u(twieë en twintig uur fertig)
begon vorst Mark te proate, hej gaf un
klèène introductie van de nééje bandleeje
6
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Prinsenbal

INTERTOYS BOXMEER
Steenstraat 77
0485 - 572 029

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

Jeroen van den

Berg

Telefoon 0485-383329

gediene. En wa waorschienlijk ok niemus
haj verwâcht, was dè zillie al d’n hieële’n
aovund in de zaal stônde, en dè zillie onopgemerkt mit de rest van de raodsleéje naor
âchter ware geloëpe um daor zogenaamd
ut nééje prinsenpaar te ontmoete! Un zeer
groëte verassing vurnâmelek ok vur de raod
van Elf, want zillie ha’n nojt verwâcht dè ut
iemus op dizze wieze zoj worden. De prins
van di jaor is niemus minder dan Gilbert
van der Duijn mit zien prinses Marijke van
Els!

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 Gilbert en Marijke ginge,
hewwe ut hierônder nog uns uutgelegd:

Nao ut uutkomme kon de Proclamatie vurgelèèze worre. De nééje dansmariekus di’n
hun urste’n dans vur ut nééje prinsenpaar
en de winnaars van de prinsenròàje- formuliere wiere bekend gemakt. Netuurlek
kon iederieën ut kersverse prinsenpaor
gaon felicitere. Kortom, ut was wèr unne
zeer gezellige en geslaagde’n aovund!

de 2e anwiezing was:
“...Het wurd wer us tied…..”
hoewel de Raod v. Elf-lééje hun èègu gruwelijk inzette elk jaor, kwâme d’r gèn
prinse uut vort, dè wier dus tied.

de 1e anwiezing was:
“...al efkes geleden …..”
Dè slùt netuurlek op de Mat-club, de làtste
prins was Jeroen van de Berg en dè is alwèr efkes gelééje.

de 3e anwiezing was:
“....Carnaval is vur jong en oud...”
Gilbert is namelek 13 jaor àwer dan Marijke; Gilbert dus oud en Marijke jong.

Veehandel Oploo

Mobiel 06-53810771

Joost Bongers
Úw kapper aan huis!
Telefoon 0485 - 38 34 71
8

9

Prinsenbal
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

Feest- en carnavals kleding

De Haarwinkel Overloon
Kappersbenodigdheden
óók voor particulieren

Openingstijden:
ma 19.00-21.00u
wo 18.30-20-00u
vrij 19.00-21.00u
zat 10.00-13.00u

Kledingverhuur BO
(voorheen kledingverhuur Overloon)

Ellen Huisman-Verberk
Theobaldusweg 1
5825 BH Overloon
tel: 06-29552668

u vindt ons nu op

Zandkant 14 te Sint Anthonis
06 332 058 54
kledingverhuurBO

www.dehaarwinkeloverloon.nl
info@dehaarwinkeloverloon.nl
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Reparatie en Verkoop
van alle merken
NAAI- en LOCKMACHINES

Metselen en tegelen leerde in Plo.
Veur of vural nao de carnaval.

Kledingreparatie
ook leer!

De Textielbeurs

IN VENRAY EN
IN CUIJK
info@detextielbeurs.nl
www.detextielbeurs.nl

Prettige Carnaval

Metseltechniek Michiels
Deken Schmerlingstraat 2
5841 AN Oploo
Tel. 0485-530939
www.metseltechniek.nl

Poststraat 11 in Venray

Stoffen
breiwol
fournituren
handwerk

0478-583707

Molenstraat 29 in Cuijk Ook op facebook
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D’n Proclamaasie 2017
Ten tiende:
Dit jaar als prins, dus niet bij de raad,
Maar volgend jaar sta ik gewoon weer
paraat
……........Alaaf…….

Wej, Prins Gilbert dun 1e, zoon van
Peter van der Duijn en José van Bommel
en Prinses Marijke, dochter van Pieter v.
Els en José Dammers viene ut geweldig
moi dat wej dit joar zien uutverkoze als
Prins en Prinses van ut Spurriebuukenriek.
Same mit vorst Mark, ut bestuur, d’n
road van elluf, narre, dansmarietjes, dun
hielen anhang en natuurluk ollie allemoal
goan we d’r wer unne gruwlijk moie Carnaval van make!

Ten niggende:
Met weer een prins uut Plo Noord motte ze
dit jaar van de buurt weer sjouwen,
Maar gelukkig hoeven ze geen prinsen
wagen meer te bouwen
……........Alaaf…….

Ten ellufde:
Regeren over het spurrieriek kan ik nie alleen,
Daarom vraag ik de steun van iedereen!
……........Alaaf…….

Ten achtste:
Normaal gesproken sta ik nie snel vooraan,
Maar samen met mien Prinses kan ik mijn
zenuwen weerstaan
……........Alaaf…….
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D’n Proclamaasie 2017
Ten zuvvende:
Het bier brengen zal mij dit jaar nie kullen,
Ik zal zurge dat mien collega’s het goudgele vocht rijkelijk aanvullen
……........Alaaf…….

Ten urste:
Ons familie is mit de Carnaval ok van de
partij,
Oppassen, feesten en eitjes bakken, ze
stoan klaar vur elk karwei
……........Alaaf…….

Ten zesde:
Da ullie haar dizze Carnaval niet goed zit is
ullie vergeven,
Mien prinses makt da na deez daag weer
goed en is dan ok extra gedreven
……........Alaaf…….

-

En onze Liefspreuk:
Zuup mit de Carnaval ma lekker dur, al
de bier hier zurg ik vur,
Alaaf

Alaaf
		Alaaf

Ten vijfde:
Van ons pap, oud prins Peter, heb ik het
allemaal geleerd,
Dus het gaat ook dizze Carnaval niet
verkeerd
……........Alaaf…….
Ten vierde:
Ik heb nie één Prinses, maar ik heb er
twie,
Ok mien klein prinsesje viert de Carnaval
zo veel mogelijk mee
……........Alaaf…….

Veldweg 2 Rijkevoort tel. 0485-479155

www.dekkersfransen.nl
www.dekkersinterieurbouw.nl
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Ten derde:
Voetballe doe ik voorlopig nie, want mien
knie hersteld niet met spoed,
Genne Zurrug want de Polonaise lopen kan
ik hiel goed
……........Alaaf…….
Ten twedde:
De meeste van de Mat-club zien nie meer
zo’n carnavalsvierders,
Mar dit joar met mij an wal vieren we
samen het carnavalsbal
……........Alaaf…….

15

Prinsenreceptie
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Van de vurzitter
Beste Spurriebuuke en Spurriebuukinne,
Trugkiekend op un geslaagd jubileumjaor,
en alwèr vol in ut neeje carnavalsjaor an de
slag, mug ik wèr as vurzitter un stukske vur
ut Spurriebuukske schrieve.

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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D’r is ut afgeloëpe jaor, naodèt we op
vrijdagaovund bij La Marmotte de lekkere
herringe hebbe gescheld en gegèète, wer
veul gebeurt. Nie ut minst netuurlek umdè
wej in ut vurjaor van 2016 ons 55 jaorige
jubileum uutgebreejd gevierd hebbe. As we
d’r nou op trug kieke, mugge wej zegge dè
we drie geslaagde dâge hebbe gehad.
As urste netuurlek op zondag 24 april ut
joekskappellengekkenhuus. Ut was un lust
um te anschouwe hoe van heinde en verre
(wied weg) joekskappellen ons mòje Ploë
bezochte, um hun optrééjes ten geheure te
brenge. Netuurlek mugge wej òk zegge dè
lééje van joekskappelle nie alliën moje muziek kunne mâke, mar h‘m ok gèr goëd laote
smâke, waordur d’n umzet op dizze zondag,
zo gezèt, zekers te wete naor tevreejeheid
was! Daornèève was de organisatie dur VOF
tot in de puntjes geregeld waorvur dan ok
complimente en veul dânk.
Dornao hà’n we die zaoterdag d’r op, onze
fèèstaovund in un knoertvolle tent mit de
band ‘Proost’. Dizze band is zeker in staat
um un goei stuk muziek te laote heure, en
um bej de mèèste Plôsse gasten, tigge ut
éénd van d’n aovund, nog hun vóéte van
de grônd te kriege; aggedèmarwet! Umdèt Westerbeek op zondag nie kon, kwâme
zillie ons ok nog effe de hând schudde, wa
netuurlek wurdt gewaardeerd.
Op zondag 1 mei hà’n we dan onze officiële
receptie waorbej ândere vereniginge wâre
uutgenuddigd, um onze vereniging te felicitere mit dè 55-jarig bestaon. Ok di was un
hieële gezellige middag, die nog wier afgeslote mit un exclusief optrééje van de gelegenheidsband ‘4 BROTHERS ON THE 2TH
FLOOR’.

Ut afgeloëpe jaor hèwwe van un àntal lééje
afscheid genomme. Vanuut ut bestuur zien
Lisa Franssen en Leo Jansen opgehààuwe,
wej dânke hun allebej vur hun inzet in
ut bestuur. De hoffotograaf, Claudia van
Hoenselaar, hèt vur wa betreft de vereniging hurre camera in de willige gehange.
Claudia, dânk vur ut vâstlegge van al onze
activiteiten op de gevúúlige plaot, dè hedde
gej veul joar gedaon; gelukkig is hiervur
ok wer iemus gevônde die dè gèr wil doen.
Lonneke Rongen get vanaf di jaor de taak
van hoffotograaf op zich neme. Ok bej de
Raod van elf zien twieë lééje gestopt; dè
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Van de vurzitter
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.

zien Jeroen van de Berg en Bart van Els;
hun bedânke wej ok vur hun inzet. Bij de
raod is Ard Janssen ut team komme versterke, waordur wej de raod wer compleet
hebbe mit 11 lééje!

Umdèt ut afgeloëpe jaor de band ‘Tuesday’
hèt àngegèève te stoppe mit invulling te
gèèvu an de dinsdagmiddag, zien wej blij
dèt’r wèr un jonge garde is die òk di stukske òòver nimt. Wej laote ons ger verrasse
dur dè gene wa komme get, en hebbe d’r
alle vertrouwe in dè ut òk di jaor wer un
spectaculaire mar ok loeiend gezellige middag en aovund get worre.

Ok bij de vrijwilligers zien un àntal minse
gestopt. De begelééjding van de dansgarde,
wa jaore dur Chantal van Dijk en Hilde
Zegers wier gedaon, is ôvergenomme dur
Stephanie van Mill en Sanne Bongers. Ut
néijwèèrk regele, gaâte stoppe en de kliere
paâse van de carnavalsvereniging, wurd
verzurgd dur Helma van de Berg; mit ut
stoppe van Jeroen bij de raod van elf, hèt
Helma ok hur stukske durgegèève an Wendy
Verschuren. De gestopte vrijwilligers wille
wej ok zeker bedânke vur hun inzet vur de
soms veule jaore dè gillie vur de vereniging
actief zien gewest en netuurlek ok un dank
an de nééje vrijwilligers die dee’z take
hebbe ôvergenomme.

As vurzitter van de vereniging mag ik un rol
vervulle in ut reile en zeile van de vereniging. Umdet un vereniging rust op de inzet
van vrijwilligers motte helaas ok regelmatig
afschééjd neme van minse die, soms nao
veule jaore van inzet, angèève hun vrije
uurkes an ândere zake te wille besteeje.
Di is begriepelek en d’r rest ons um dee’z
minse van harte te bedânke vur hun inzet.
Gelukkig mugge wej as vereniging nie klage
ovver animo van persone die hun stèntje
bij wille drâge an de vereniging. Hiervur òk
mien dank an diegene die now bij de vereniging betrokke zien en zij die ut afgeloëpe
jaor de vrijgekomme plekke hebbe wille en
kunne opvullen. En netuurlek last but not
least alle minse uut Ploë die onze georganiseerde activiteiten mit un bezoek veréére
en d’r sâme mit de vereniging iedere kier
wèr un gezellige happening van make.

Op 12(twèlf) november was ut dan wèr
zòver en mochte wej afschééjd neme van
ons “ààwe” prinsenpaar. Gido en Maud, bedankt vur ut veuropgaon tijdens ons jubileumjaor, wej vônde ut un kei geslaagd carnavalsjaor. Latter op ‘n aovund mogge we
dan ons nééje prinsenpaar verwelkomme.
‘Ut wier wèr uns tied’, was iéën van de tips
in de Komplo en daormit wier d’r netuurlek
gedoeld op ut feit dè we nao jaore wer uns
un prinsenpaar uut onze èège vereniging
mogge verwelkomme. Hierdur was ut vur
veule un totale verrassing dè prins Gilbert
en prinses Marijke ons ut kommend jaor vur
zulle gaon in de carnaval. Bij ut schrieve
van di stukske vur de carnavalskrant hewwe
de prinsenreceptie d’r wer net opzitte. Tijdens de receptie hà’n wej mugge anschouwe
hoe de femilie, mar ok de vriende van hut
prinsenpaar op ut podium blijk gave van hun
podiumkwaliteiten, dè belòòfd nog wa vur
de pronkzittingen.

20

As latste dank an onze sponsoren die ut
mede meugelek make dèt wej as vereniging
kunne doen wa we doen; en netuurlek dank
an onze residentie ‘De Oude Heerlijkheid’,
en de minse van La Marmotte, die ons faciliteren in locatie, spijs en drank.
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Vorst Mark an ‘t woord
Beste spurriebuuken en Spurriebuukinnen!
					2016-2017

OPLOO tel 0485-38 26 76 www.peterverberk.nl
Meer informatie:

Te Koop:

-

Half vrijstaande woning
Pelmolen 32 in Oploo
Onderdeel van CPO Plô
Woning in aanbouw

-

Peter Verberk,
tel. 06-53838684
www.peterverberk.nl
www.funda.nl

As raodslid wette netuurlek bèèst wel goed
wat’r àmmol speult mit de carnaval, mar
as ge dan prins wordt, dan kriegde toch
un totaal ânder carnavalsseizoen. Ge staot
dizze ronde altied in de spotlights, en dè is
gewoën un unieke ervaring.

Trugkommend op un geweldig goei Jubileumjaor welke wej sâme mit La Marmotte
georganiseerd hebbe, wil ik iederieën uut
Ploë bedânke die ons jubileumweekend
hebbe bezocht, zonder ollie was ut nòòit
zò´n succes geworre. Mit un gruwelek moje
Joekskapelmiddag die georganiseerd was
dur VOF wier ut urste weekend ingeluid,
daorvan krigge wej allieën mar ovverweldigende reacties. Nie allieën van de minse die
zien komme kieke, mar ok van alle joekskapellen welke die middag anwezig wâre, VOF
durum ontzettend bedankt!
Ut weekend daorop hà’n wej de fèèstaovund
op de zaterdagaovund mit de band `Proost`.
De tent stond knoert vol en de stemming
záát’r ontzettend goëd in, doardur was ok
dizze’n aovund un geweldig groot succes!
Wej slote op de zondag af mit un jubileumreceptie vur bezoekende verenigingen,
alhoewel wej veuraf al wisse dè di genne’n
drukke middag ging worre was ok di unne’n
hiële gezellig middag. Un verrassingsband
(as ik de naam nog goed heb): “4 brothers
on the second floor’, sloot dizze middag
en daormit ok ut jubileumweekend af mit
un èèrg moj optrééje. Di was un eenmalig
optrééje en wej as vereniging zien d’r trots
op dè zillie di bij ons op de receptie hebbe
verzurgd, manne bedankt!

Ik wil bij dizze Gilbert en Marijke durm ok
hieël veul succes en plezier wense!
Vur iederieën uut Ploë, tot an de carnaval!
Di is geschrivve dur de Vorst.

Ut huidige Carnavalseizoen (2016-2017) is
wèr begonne, geliek mit di schrieve hewwe
ut prinsenbal d’r op zitte en zien we 2 recepties afgegaon.
Zoàs gillie àmmol wèt zien Gilbert van der
Duijn en Marijke van Els ons nééje prinsenpaar geworre. Ut is hiervur al effe gelééje
dèt ‘r iemmus van de Raod van Elf prins
wurdt; gillie wet ok dè Gilbert van de Matclub is en ok dè wier tied dèt doar iemmus
van die club die ’n titel mos kriege. Zillie
hebbe d’r wèr gruwelek veul zin in en dè
straolt ‘r ok geliek van af.
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D’n Burgemeester
Carnaval 2017 in een modern jasje

Bovenstaande laat wel zien dat ook carnaval
aan veranderingen onderhevig is en misschien is dit wel het moment om carnaval
eens in een nieuwer jasje te steken? Het
is per saldo een feest van gekkigheid, van
verkleedpartijen en je onderdompelen in
feestgedruis met vrienden en bekenden.
Maar het is ook het feest waarbij je in
contact komt met onbekenden, met nieuwe
mensen. En wat, als we nu eens samen besluiten om de nieuwe Nederlanders die de
afgelopen jaren ook in onze gemeente zijn
komen wonen, kennis te laten maken met
onze cultuur? Als we deze nieuwe inwoners
in onze dorpen laten zien hoe wij carnaval
vieren en ze uitnodigen om mee te doen. En
laten zien hoe vrolijkheid en gezelligheid tot
eenheid leidt, zonder aanzien des persoons?
Of je nu prins of burgemeester bent, of je
hier nu geboren en getogen bent of vanuit
een andere streek of ander land hier bent
komen wonen. Het mooie van carnaval is dat
iedereen feest mag vieren.

Carnaval, ons jaarlijks terugkerende feest
dat al eeuwen oud is, met veel tradities en
strenge protocollen. Met prinsenverkiezingen, Raad van Elf of Zeven, dansmariekes
of dansgardes, blaaskappellen, Sleuteloverdracht, boerenbruiloften, optochten en ga zo
maar door.
De geschiedenis van carnaval veel verder
terug dan de leeftijd van onze carnavalsverenigingen. Denk maar eens aan het
schilderij van Pieter Bruegel de Oude uit
1559 met de passende naam ‘Het gevecht
tussen Carnaval en Vastentijd’. En ondanks
het feit dat carnaval in de huidige verschijningsvorm veel jonger is, is het niet meer
weg te denken uit ons straatbeeld en blijft
het gelukkig een populair evenement in
onze zeven kerkdorpen.

Onze prachtige carnavalscultuur is een
feest van vriendelijkheid, van verbinding en
van plezier hebben met elkaar. Daar zijn
wij goed in en het is prachtig om onze nieuwe inwoners, ongeacht hun afkomst, hierbij
te betrekken en om samen feest te vieren.
En dan doen we samen gek, dan vieren we
samen feest en dan doen we dat over tientallen jaren, nee, over eeuwen, nog steeds.
Carnaval met alle tradities moeten we koesteren en levend houden.

DRANK NODIG?
- Ruime keuze aan whisky’s
en speciaalbieren

Laten we eens gek doen…..

- Veel voordeel op wijnen en gedistilleerd
- Feestje? huur bij ons voordelig een
tap met toebehoren!
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Alaaffffff……………….

úw topSlijter
Sander Graat
Kloostertuin 17
Boxmeer
Tel: 0485 571689

Marleen Sijbers, burgemeester
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Programma carnaval 2017

Warme Bakker Degen

Vrijdag 24 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 mit de
carnaval múúj en 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.

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 Gilbert dun Urste en Prinses Marijke.

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 en Jeugdprinses en van Prins
Gilbert dun Urste en Prinses Marijke.

Irenestraat 2
5825 CB Overloon
Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

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!!
Zondag 26 februari
14:00 – Kienderoptocht en Snotneuzebal
Ândere jaore was’r ’s mèèrgus nog un
apart ukkie-pukkie-spurrie-bal vur de
allerklènste van ons durp. Vur di jaor
hewwe beslote um op de zondagmiddag
iéën spektakel vur alle kiendere same te
make. Dus tegliek vur ut klèèn grut en
vur de wa àuwere kiender.

’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.

We beginne de kiendermiddag mit un
jeugdoptocht die nèvvu Prins Gilbert dun
Urste en Prinses Marijke gèt. Daornó gaon
wej verder in de ‘Oude Heerlijkheid’ mit ut
Snotneuzebal. Zie wiéjer in ut buukske vur
mieër info ovver de kiendercarnaval.
Maondag 27 februari
09:45 – 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.

Zaterdag 25 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.
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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!

Programma carnaval 2017
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. 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.

15:00 ‘Crazy 44’
Zie wiéjer in di buukske vur ut programma.
20:00 – Afsluutingsdineé bèj ‘La Marmotte’ en ‘Ons Moe’.
Van al die mòje muziek en herrie kriede
netuurlek ok gruwleke’n honger. Niks is
dan ok zotter um de carnaval goëd gevuld
te eindige mit un afsluutingsdineé. Vanaf
di jaor kunde op mar liefst twieë plekke
terèècht vur un kààuwe en wèèrmu hap.

ServicePartner

Manders

‘La marmotte’: daor kunde dinsdagaovund
gewoën binne loëpe, ààchterin de kroeg is
plek zat, mar bij vurkeur urst reservere en
goëd afsprèèku via un praotiezer :0485382121.

Deskundig en Dichtbij

WANROIJ

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

NISTELRODE

info@gaafgrafisch.nl
www.gaafgrafisch.nl

jasje
Het nieuwe
rouwde
van uw vert
ecialist:
grafisch sp

‘Ons Moe’: Ok bij ‘Ons Moe’ is iederieën
welkom, mar bij vurkeur reservere vur 23
februari, zodèt zillie op tied hun bòdschappe kunne doën. Bel hiervur: 06-12881122.

15:00 – Carnavalsbingo
Zie wiéjer in di buukske vur ut programma.
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.

Smakelijk èète alvast!
Vrijdag 3 maart
21:00 – 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.

Dinsdag 28 februari
14:00 – *** ALLSTARS BAL ***
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 “The Amazing Allstars Orchestra” op ’t podium, dus
da wurd danse en hosse!

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…

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.
D’n entree is 5 euro (slechts). Um zeuve uur
zulle Prins Gilbert dun Urste en Prinses
Marijke de carnaval officieel afsluute.
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Alaaf,
Alaaf,
Alaaf!!!
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Kindercarnaval 2017
met optocht en Jet Pret!

Wie loopt er mee met onze kinderoptocht?
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 •

Prinses Janne en haar raad van 11 zullen ons voorgaan
door de straten van Oploo onder luide muziek
op een mooie wagen
om jullie allemaal op te komen halen
voor het SPEKtaculaire carnavalsfeest!
We zouden het leuk vinden
als jullie ook iets leuks maken
om mee te lopen in de optocht
of als je jezelf gek verkleedt in een thema
of als jullie een klein wagentje bouwen….
maar je mag natuurlijk ook gewoon zo meelopen!
Hieronder is de route van de optocht te zien, zodat jullie weten waar je moet zijn:

Route Kinderoptocht:
We verzamelen om 14.00 uur bij de
watermolen. Daarna draaien we linksaf
de Vloetweg in, waarna we de Boortorenstraat inlopen. Dan richting de
Heiblok en naar de Pelmolen waar we
onze Prins Gilbert d’n urste en Prinses
Marijke op halen. Daarna gaan we via
de Maalsteen recht naar de Rondsel
en dan richting de Oude Heerlijkheid
waar het feest verder zal gaan.

• Landbouwfolie •
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Kindercarnaval 2017
met optocht en Jet Pret!
Jet Pret vroeg ons of jullie haar willen helpen tijdens de kindermiddag……

SPEURNEUZEN GEZOCHT!!

Sassekamp 6, Rijkevoort info@vitalve.nl

Jet Pret regelde vroeger alle feestjes op het paleis van de Prins en de Prinses,
maar omdat ze zo vergeetachtig is, waardoor alle feestjes in de soep liepen, is
ze weggestuurd en nu wil ze zich opnieuw bewijzen aan Jeugdprinses Janne.
Maar toen Janne aan Jet vroeg of ze heel even op haar scepter kon passen
is er iets vreselijks gebeurd!!
Jet is de scepter namelijk kwijt geraakt.
En doordat Jet zo ontzettend vergeetachtig is,
raden jullie het waarschijnlijk al…
kan Jet de scepter nergens meer vinden.
Jet is ten einde raad maar wil prinses Janne niet teleurstellen.
Dus nu de vraag aan jullie of jullie Jet Pret kunnen helpen?
Tijdens de optocht van zondag 26 februari om 14:00 uur vanaf de Watermolen
starten we een zoektocht naar de scepter. Natuurlijk mag je met je speurneus
ook aansluiten als we bij je voorbij komen gelopen.
HELPEN JULLIE MEE??
Lieve groetjes
Jet Pret
Als we in de Oude Heerlijkheid aankomen is het weer tijd
voor de Jeugdpronkzitting op het Snotneuzenbal!
Ook zal dan bekend worden gemaakt wie de mooist verkleedde jongen
en meisje van dit jaar zullen zijn en wie er het mooist getekend hebben….
Er staat een SPEKtaculaire prijs op jullie te wachten!

Spoorstraat 8a
5831 CL Boxmeer
Tel. 0485-523783
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pennings@sanidrome.nl
www.sanidrome.nl/pennings

Wij hebben er zin in en hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen
bij deze knotsgekke gezellige middag,
ALAAF ALAAF ALAAF en tot dan!
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D’n Optocht 2017
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

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 zondagochtend 26 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

TUIN SPITTEN, SLEUVEN GRAVEN,
RIOLERING, BEREGENING
NULLEN 18 5846 AD LEDEACKER
0485 - 382957
06 - 53838011
www.jacobsminigraver.nl
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“Het feest
kan
beginnen!”

Carnavalsbingo en Crazy 44
Hallo snotneuze,

gèf di uuterlijk vùr dinsdag 28 februari
15:00 u af bij de jeugdcommissie of doe ut
via carnavaloploo@gmail.com

Nao zondag flink los te zien gegaon op ut
snotneuzebal, wille wej gèr (graag) òk op
maondag en dinsdag unne skônne en gezellig middag vur ollie organisere.

Wej hôpe ollie ammòl te mugge begroete
tijdens de carnaval in ut Spurriebuukenriek.

Op maondag 27 februari hewwe durm nao
d’n optocht un carnavalsbingo geplènd, mit
doën an de bingo kan al vur slechts € 2,00.
Netuurlek zien d’r ok super moje prieze te
winne, dus zùrg dè ge d’r bej bint. De Bingo
start um 15:00u bòòvu in ut flaminghok in
de Oude Heerlijkheid. Daorbej is’r volop de
gelegenheid en tied um lekker te hosse en
te Chillen.

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

www.kempenkuppers.nl

Alaaf en Groetjes,
Frida Janssen, José Besselink
en Vera Bongers.
Tijdens de activiteite die worre georganiseerd dur de commissie jeugdcarnaval,
zien âltied 1 of 2 commissie lééje anwezig.
De activiteite viene plàts in ut flaminghok
bòòve bej de Oude Heerlijkheid. Vur de
jeugd zien d’r strippenkaarten te koop. Een
strippenkaart kòòst € 2,-- en zien allieën
in te levere in ut flaminghok. De jeugdcommissie ziet’r op toe dè alles netjes en rùustig verlupt, mar draagt nie de zùurg ovver
ollie zoon of dochter. De kiendere zulle op
èègu gelegenheid van en naor de activiteite
motte komme of onder ollie èègu toezicht.
Deelname an alle activiteite is dan ok op
èègu risico en hiervur kan in gèn enkel geval ànspraak gedaon worre op de commissie
jeugdcarnaval. Wej hôpe d’r mit z’n alle wèr
unne knots gezellige Carnaval van te mâke!

Ok op dinsdag 28 februari hewwe netuurlijk iets vur ollie in petto. Op dinsdag
start um 15:00u ‘crazzy 44’, dè hàwd in
dè ge mit un grúúpke 44 opdrachten uut
mot voere, an ut èènd van de middag wurdt
bekend gemakt wie dizze knotsgekke race
gewonne hèt. Netuurlek is’r now ok wèr zat
tied um te hossen en te Chillen.

44

Um ow àn te melde vur ‘crazzy 44’ motte
mit minimaal 2 persone zien en maximaal
10. 1 van de groepsleeje mot ovver un praotiezer (telefoon) of ipod beschikke, zodè ge
foto’s kunt dur sture. Um ow op te gèèvu
vulde ut strookje hier ônder volledig in en

onderhoud • reparatie • keuring • schade-herstel
ook voor aanhangers

Deelname ‘Crazzy 44’:

Naam groep: ______________________________________________
De groep bestaat uut ________ personen.

Leeftied van de oudste deelnemer: ________ Jaor.

Leeftijd van de jongste deelnemer: ________ Jaor.
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Begunstiger:

Allstars Bal

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

W. Arts B.V.
werkt met u mee

www.boxmeerstapijthuis.nl

Uw partner in loonwerk, grondverzet, distributie en recycling

W. Arts B.V.
Loonbedrijf, Grondverzet
Distributie en Recycling
VCA, VKL en
GMP+ gecertificeerd

Lindelaan 30
5844 AG Stevensbeek
Tel: 0485-388555
Fax: 0485-388550
www.artsbv.nl
info@artsbv.nl

Gèt ut gloêdnééje “Allstars Bal” wel dùr?

schrieve ware, ware wej vèr hin zo gezèd”, aldus de diva. “Ik bin stillekes blij dè
ik toch profvoetballer bin geworre”, voegt
toetsenist Sam Cornelissen d’r an toe.

The Rolling Stones, The Beatles en Jimi
Hendrix, we noeme d’r zo efkus ’n pár. Ammòl hebbe zillie hunne stieên bijgedrâge àn
de muziekgeschiedenis mit hun muziek, hun
schrieve en stijl.

In de documentaires zuukt van Riet naor
de ex leeje, die stuk vur stuk bewiéze, dè
ut lèève knotsgekke wendingen kan mâke.
Zo hèt bassist Jan Baltussen unne kèès- en
notenbar geopend in Oeffelt. Wurrum? “ ik
hàw gewoën van kèès, en note”!

Màr klopt di wel? Hebbe zillie dee’z nummers ècht geschrivve? Kumt ‘Let it Be’ wel
van de hând van sir Paul McCartney? NIEÊ!
Zèt documentairemaker Jan van Riet. In
zien nééje documentaire is van Riet d’r stellig van òvvertúúgd dè die stuk vur stuk in
de Top 2000 genoteerde muziek, uut Ploë
kumt.

Di is un ontzettende lastige missie, geziên
ut diva-gedrag en de onderlinge verhoudinge van de lééje. Vurral Joris Verberk
is tèggeworrig écht unne verschrikkelijke
kwal’, knòòit Luc Cornelissen.

De lééje van dizze inmiddels bejaarde band
(Luc Cornelissen, Sam Cornelissen, Wouter
Ermens, Jan Baltussen, Niels Bongers en
Joris Verberk) trokke veul op mit muzikante
zoàs Jimi Hendrix, David Bowie en Aretha
Franklin. Gitarist Niels Bongers hèt zelfs un
korte scharrel mit dè vrommus van Franklin
gehad. “Di wâr echter puur sexueel”, stelt
de virtuoos.
Dee’z groothede bleke echter onbetrouwboar en wisse hiël veul songs te stele um
d’r vervolges wereldberoemd mit te worre.

Dizze documentaire reeks kumt vanaf januari iedere wèèk op Facebook en zal laote
zien of Jan in dizze missie geslaagd is. Mog
dè zoë zien, dan goan zillie op 28 februari
de bühne bestijge, um un haffel van hun
‘gejatte’ hits te laote heure.
De formatie zal dan àngevuld worre mit
woeiend goeie zingvrollie, un búútegewone blaozerssectie bestaonde uut Anne
Bongarts, Julia Koenen en Miko Derks, en
netuurlek verassende gast optrééjes. Wij
hôpe dè ut van Jan lukt;’ may the force be
with him’!

“Di klinkt netuurlek as un stèèrk verhaal”,
beaamt zanger Wouter Ermens. ‘Wie laot
zich zò duk wa afjatte?” “ As we an ut
38
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Pronkzitting 2017
“Tied um bij te tanken”
Ploë 4 februari twieëduuzendenzueventien(2017),
Vanuut onze moje residentie “de oude Heerlijkheid” hewwe dizze zaoterdagaovund wer
de urste pronkzitting mugge ànschouwe.
De zaal was uutverkôcht, waorbej zelfs de
deelnemerstoffel nog bezet was; zeg mar
knoervol.

The Amazing Allstarts Orchestra
Noadèt de mukskes bedankt ware vur hun
dans, was ‘r un filmpke van ‘The Amazing
Allstars Orchestra’. In ut filmpke vatte Jan
van Riet zien zuuktocht naor de sterren van
weleer sâme, un zot- komisch filmpke waorbej as uutkomst was, dèt alle sterre zien
gevônde, en wej op caranavalsdinsdag dus
uut mugge kieke naor un nééje band op ut
podium.

MIT DE CARNAVAL

Zoàs dè heurt, starte ze ok dizze zittingsaovund mit ut opkomme van onze vereniging, wornao prins Gilbert, begelééjdt dur
zien dansgarde, de proclamatie ten geheure
brocht. Naodè wej hiernao ‘Genne Zurg’ gezonge hà’n, was ut de burt an de Spurriemukskes, um hun danskunste te laote ziën.
Wej mochte geniete van un nééje groep
mukskes die ontzettend moj danste.

Tour du Ploë

MIT DE
ZIEN
WECARNAVAL
ALLEMOAL

Vervolges mocht Daan van de Steeg ziene
‘Tour du Ploë’ ten geheure brenge. Daan is
inmiddels un bekend gezicht op ut podium,
di jaor veuràn in ut programma waorbij hij
ut volluk al wandelend dur ons moje durp
mit nòm in zien ovverpeinzinge van wa hij
zag. Zo viel ut ‘m op dèt nao 10 jaor de
‘van Steenhuusstraot’, hur ààwe naam wèr
hèt trug gekrigge, naodè Harrie Huppel
dizze naam 10 jaor gelééje, mit un plèkplàtje (stikker) haj umgetoverd naor ‘van

ZIEN WE ALLEMOAL
DIEZAINERS!
DIEZAINERS!

Spurriemukskes

MIT DE CARNAVAL
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Steekhuisstraat’. Ok stelde Daan vur um un
muur te bouwe tusse Ploë en de Mussen,
waorvur we de musse laote betâle!

Netuurlek mugge op dee’z aovunde onze
dansmariekes nie ontbrèèke mit hun gardedans. Vurrig jaor zage wej dee’z derkus
nog as spurriemukskes op hut podium staon;
di jaor zien zej nog wer noa un joar mòjer
geworre en staon zillie as dansmariekes te
straole op ut podium.

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
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Papboer on tour
Uuteraard dee’j de vriendengroep van de
prins, de ‘Mattenclub’, ok un stukske. Ônder
de naam: ‘Papboer on Tour’ trakteerde zillie
ut volluk op un moj filmpke. Umdè, zoàs zillie zelf àngèèvu, totale anonimiteit vur hun
gruwlek belangrijk is, hebbe zillie ut filmpke in mekaor gezet waorbij ze ut resultaat,
un ààwe VHSband, anoniem bej de vorst vùr
de vurdeur hebbe nèrgeled. Naodèt zillie
zich, vermomt mit bivakmutse en motorhelme, hà’n vurgesteld, kônde wej kieke naor
un vertolking van de kiender-jaore van onze
prins as knechtje van vat de melkboer. Dèt
in ut filmpke ok nog duudelek wurdt hoe de
liefde tusse onze prins Gilbert en prinses
Marijke is ontstaon,was un moj èènd van
dizze vurstelling.

Ut nééjs, roddel en achterklap van dizze’n
aovund wurd verzocht dur ‘Plo Boulevaar’.
Ut is âltied moj as’r nééje gezichte bij de
pronkzitting binne komme, gepresenteerd
dur Stefan van Bakel als William van Deutekom, Jehan Verstappen als Eugene de
Lingerie en Ton Raaijmakers als Jean Pierre
Janssen, ging ut al snel ovver un file van
driehonderdfieftig (350) km tusse Ploë en
St Tunnis. De kloe van di verhaal kwam
pas an ut èènd van ut stuk naor vurre, as
duudelek wurdt dèt hunne toffelheer Harrie H ,bèter bekend as V….. Harrie, ônder-

Papboer on tour

Plo Boelevaar

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

Pronkzitting 2017
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weg is vanuut St Tunnis naor Ploë en uuteindelek te laat zal arriveren. Ok wurd bij
de behandeling van ut nééjs un ôverval op
bakker Vermeule besprôke, waorbij un ààwe
taart wurd ontvoerd, en was de 180 kilo
zwaore Frans Duits eindelek van zien vrouw
af. Tot slot was’r nog unne priesvraog, waorbij onze prins, uuteraard, de priesvraog van
un wèèk doar vùr haj gewonne.
De avondetappe
as presentator Mart Smeets zien brúújer
Martien Smeets , ware anwezig, um hun
kwaliteite an ut publiek kenbaar te mâke.
Zoë was de brúújer van Joop Zoetemelk,
Frans Zoetemelk anwezig. Frans gaf an dè
‘t weliswaar zien brúújer Joop was die
op de vurgrond de mèèste wedstrijde hèt
gewonne, mar det naor hum wel unne belangrijke wedstrijd is vernoemd, namelek
de ‘Tour de France’. Ok Eric Dekker zien
brúújer ‘Dubbel’, was anwezig um ut publiek te tone wa zien specialiteite zien.
Naodèt de vrollie in ut publiek getrakteerd
ware op al dee’z sportieve kèls kônde de
kèls hun hart ophale, toen d’r wier òòvergegaon op un miss verkiezing. Zoë was d’r
un misspoes, unne misslukkeling, un misstrieus, un kerstmiss en unne missdaad, waordur mit menige woordspeling en zotte proat
de lachers wèr op de hând wier gekrigge.
Uuteindelek wier in de persoon van Anja
van de Ven de waore RONDEmiss bekend
gemakt; un moje afsluuting van dizze act.

Vloetweg 27 Oploo tel: 0485-382121 of 06-16830296
Spurriebuuken van het jaar
Op unne pronkzittingaovund mag netuurlek
ok de Spurriebuuk(in) van ut jaor nie ontbrèèke. De eer velt di jaor te beurt an de
initiatiefgroep van ut wielermonument in
Ploë. Di monument, opgericht vur de gebrúújers van van Katwijk, hèt de initiatiefgroep menige kopzùrrige gekôst. Of zoàs
zillie zelluf zèn, wej hebbe 29 kieër motte
vergadere um un goëd thema vur un monument te viene en dornao nog de invulling
motte verzùùrge. As ge now ziet hoe ut
monument geworre is, en hoe ut pèèrk um
ut monument is angelèd, dan is dizze’n tietel mieër dan verdient, en mag dizze groep
minse bestaonde uut René Rutten, Frans
Weemen, Herman Vloet, Nellie Kuijpers, Inge
Schuurmans, Henny Lenkens en Henk Baltussen mit de eeuwige roem, Spurriebuuk
van ut jaor 2017, dur ut lèèvu.
De raod van elf, ônder leejding van Harm
Mulder, ware ok wer van de partij, um d’n
aovund nog mieër lúúster bej te zette. Alle
brúújers van beroemde wielrenners, en
44

De avondetappe
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gramma, waorbij wèr unne bekende vur de
pronkzittingen de vurdracht verzùùrgde.
Jan van Riet ging als goochelaar dur ut
stukske, waorbij hij ons afwisselend liet lache um geslaagde en mislukte goocheltrucs.
Jan zien verassende gevúúl vur humor
brocht ut gehieël tot un ànsprekende vurdracht.







Duo Andre van Duin
Op ut programma stond twieë kiër achter
mekaor unne pauze gepland. Mit dizze anduiding ginge uuteindelek mar liefst twieë
optrééjes an de haal. Waor Jan van Riet
ut uuteindeleke idee haj um zien optrééje
drek nao de pauze ônder de naam ‘Pauze’
op ut programma te zette, was un ândere
deelnemer, die anvankelijk angaf nie mi te
doën, zò goëd um tijdens de echte pauze “in
te brèèku in ut programma”,en tijdens de
pauze ziene’n buut ten geheure te brenge.
André Vermeule ging wer, zoàs wej ‘m kenne, in op de perikelen van ut durp. Sâme mit
onze prins Gilbert die hij naor vurre vroeg,
vurmde zillie nog efkus ut duo Andre van
Duin wornao Andre nog inging op de Bus/
Verberkweg en ut Voetpad/Vloetpad zoàs
zich dèt kan ontwikkele.

Vuile was
Rônd de klok van 23 uur wurd ut dan tied
vur 4 vrollie op ut podium die, zoàs de titel
‘Vuile Was’ al duut vermoede, op un komische wieze un àntal ontboezeminge ovver minse uut Ploë ten geheure brochte. Al
striekend mit kliere uut unne gezamenlijke
wasmând, volgde de ônderwerpe mekaor op;
van un shirt van Ajax wa zillie as verlòòre
tied zâge tot unne shirt van annemer ‘Bongers Bouw’ die gemekkeluk dur ut lèèvu kon
gaon umdèt hij alles as anname kon doën.
As afsluuting liete de vrollie zich nog effe
van hun elastieke/lenige kânt ziën, waorbij
zillie unne’n dans sjoowde as eenheid mit
hunne striekplank. As afsluuter mochte de
striekplanke dan ingeklapt worre waorbij op
de bovvukânt van elke plank un afbeelding
van onze prins Gilbert stond mit un heuse
sixpack.

Nao afloop van de echte pauze, wurd ut
dan tied vur de volgende Pauze op ut pro-

Steenstraat 35
Boxmeer
Tel. (0485) 57 60 91
www.kockenboxmeer.nl
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Pauze

Vuile was
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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

T: +31 (0) 493-599257
E: tons@schoonwater-rips.com

De alziende Matthias kerk
Luco Rutten en Mart Boumans kwame
hiernao. Zillie vurmde as duo de ‘Alziende
Matthias Kerk’. Ok zillie ginge, op geheel
èègu wieze dur ut durp, um an ut publiek
ten geheure te brenge, wa un Alziende zoal
tèègukumt in Ploë. Dur un droadloos proatiezer (mobiel), die iederieën teggeworrig bij zich draâgt, kon de alziende exact
zien waor iederieën zich ophàwt, en of ‘r
ok gesport wurdt. Ok zien zillie, hoe minse
zwalkend van La Marmotte thuus probiere
te komme. Verkleejd as clowns gebruukt di
duo ok menige woordspeling, um ut publiek
wa duudelek te make. Zoë kumt hun verkleedpartij as clown vort uut ut feit det in
hun beider families ut clown-syndroom bij
zich drâge. As afsluuting wurdt un oproep
gedaon um Ploë de Utopie trug te brenge
en van Ploë nog mieër ut Utopia te make
wa ut al is.

Maestro
As hekkensluuter is de eer an Gijs Verberk
alias de Maestro um as ‘Dries Driedrummer’
ut podium te betrééje. Dries hèt gesolliciteerd op un vacature bej de fanfare,
die unne Maestro zien an ut zúúke. Mit
zien muzikale femilie mot di volges Dries
gèn probleem zien, echter gedurende d’n
buut wurdt ut ‘m duudelek dèt hij bèèter
bouwvakker kan blieve, en hij gojt ziene
Maestro-jas dan ok ver van ‘m af. As uuteindeleke opdracht kriegt Dries de anbesteejing van un 1.300 km lange muur, waor
hij mar snel an gèt beginne, umdèt ut zò’n
moje opdracht is.
Vorst Mark rúúpt op ut èènd iedere deelnemer nog unne kieër naor vurre ônder un
welverdiend applaus van de zaal.
Wej kunne trugkieke op un geslaagde
pronkzitting mit un goei en andachtig publiek en moje, goeje optrééjes.
Deelnemers bedankt en hôpelek tot ut volgend jaor.

De alziende Matthias kerk
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Iniatiefgroep ‘wielermonument’
Spurriebuuken van ut jaor 2017

MATT NIELEN
Constructies B.V.

Hulpstukken van grondverzetmachines
Landbouwwerktuigen & Constructiewerkzaamheden

Toelichting
De Spurriebuuk van ut joar is de werkgroep
die in 2016 van de verloederde tip langs
de Vloetweg, un gruwelek moj parkje hèt
gemakt en dor òk nog unnen echte wielertroon het wieëte te plâtse. Dè is gelukt dur
de geweldige samenwerking tusse ut wielercomité, de kunstwerkgroep en de durpsroad. En dankzij de hând- en spandienste
van veul vrijwilligers en de steun van hieël
Ploë en wielerliefhebbers in ut hieële lând.

Intro
•	De Spurriebuuk van ut joar stèt nie gèr
in de schijnwerpers
•	De Spurriebuuk van ut joar hèt van unnen droom werkelijkheid gemakt
•	De Spurriebuuk van ut joar is piepjong
en toch rúúm 400 joar ààld
•	De Spurriebuuk van ut joar wèt van vergadere én wet van ànpakke
•	De Spurriebuuk van ut joar hèt Ploë wel
1500 kilo zwoarder gemakt
•	De Spurriebuuk van ut joar brengt gèr
veul volluk op de bieën
•	De Spurriebuuk van ut joar bestelt as ut
erop àn kumt ut mòjste wèèr
•	De Spurriebuuk van ut joar stèt nie allieën op de wereld
•	De Spurriebuuk van ut joar die zien mit
z’n zeuvene
•	De Spurriebuuk van ut joar is de initiatiefgroep ‘wielermonument’

IJZERSTERK IN HET MAKEN
VAN UW PRODUCT!
Boxmeer - Oploo
0485-383098 - 0485-380038
www.mattnielen.nl - www.maiknielenconstructies.com

De werkgroep bestèt uut René Rutten,
Frans Weemen, Herman Vloet, Nellie
Kuijpers, Inge Schuurmans, Henny Lenkens
en Henk Baltussen.

i n f o @ v a n d e - m o r te l . n l | W W W.VA N D E- M O R T E L . N L
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Jeugdprinses 2017
Janne Claassen

Meijer & Tax
wenst iedereen
een gezellige
carnaval toe!!!!

Miene naam is Janne Claessen.
Ik bin gebore in 2005 (twieëduuzendvijf)
in Oss. As vierde in de rij mit drie àwere
bruújers. Peer, Mart en Ties. In 2008 zien
wej verhuusd naor Ploë, waor ik now in
groep âcht zit van de Matthias Basisschool.
In miene’n vrééje’n tied sport ik veul. Sinds
ut vurrige seizoen speul ik volleybal bij VCP
in Ploë. Di seizoen speul ik in mini’s 5 mit
2x in de wèèk traine en s’zondags un wedstrijd.

Dorpstraat 23
6582 AL Heumen
 024 3586914
www.meijer-tax.nl
info@meijer-tax.nl

Mien favoriete vakke op schòl zien tèèkene
en handenarbeid. Ok doei ik thuus veul
knutsele en frotte, en dè doei ik hiël gèr.
Ik wens ollie àmmol un oergezellige carnaval en sâme mit mien narre Sanne Heijligers
en Nina Cornelissen wil ik ollie àmmol trug
ziën op de dansvloer as wej de polonaise
doen. Volges mien gèt dè hiëlemoal lukke!!!
Groetjes,
Janne

Ok dans ik bij Dance4U. Daor hewwe iéën
kier in de wèèk les en op ut èènd van ut
seizoen doen we unne mòje sjoo. Ik dans al
zò’n 5 jaor.

TUINOTWERP – AANLEG-ONDERHOUD-QUICKSCAN PH BODEM-AANLEG EN
ONDERHOUD MOSVRIJ GAZON-SNOEIN VAN ALLE SOORTEN BEPLANTINGEN BODEMVERBETERING EN BEMESTING-BEPLANTINGEN TBV BIODIVERSITEITMINISHOVEL 110CM BREED-LEVEREN COMPOST-SNEL EN VAKKUNDIG HAGEN
KNIPPEN-PRIJSINDICATIE VOORAF- TEL 06-19919226 - MAIL INFO@TIESTUINEN.NL
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Proclamatie Jeugdprinses 2017
Janne Claassen

DIERENARTSENPRAKTIJK
OPLOO - OVERLOON
Blauwstraat 7a Oploo

Proclamatie 2016-2017

Ten zesde:
Marcel en Marieke met z’n allen volgen we
jullie voorbeeld,
Dan weten we zeker dat ook deze carnaval
weer de show steelt!
ALAAF

Ik, Prinses Janne, gebore as Ossekop, de
vierde in de rij bij Bart en Marion Claessen.
Die now op d’n Driehoek wònne. De zus van
Peer, Mart en Ties verklaor ut volgende:
Ten elfde:
Prinses Janne dat ben ik
en samen met jullie en heel mijn gevolg
maken we dit jaar veel schik.
ALAAF

Ten vijfde:
Ik speel graag een potje volleybal.
Maar met de carnaval nodig ik heel VCP uit,
niet om te volleyballen,
maar om gezellig met ons op de dansvloer
te lallen! ALAAF.

Ten tiende:
Als zusje van 3 grote broers is niets me te
dol,
en maken we deze carnaval veel lol.
ALAAF

Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag
is er géén avondspreekuur.

Ten vierde:
Bij Dance4U dans ik met de meiden heel
stoer,
Maar tijdens de carnaval gaan de voetjes
van de vloer!
ALAAF.

Ten negende:
Ik, prinses Janne, vind het erg fijn,
dat jullie er allemaal zijn.
ALAAF

Ten derde:
Dit jaar gaan we er met de carnaval weer
flink tegen aan,
Dus hopelijk zie ik jullie allemaal op de
dansvloer staan!
ALAAF

Ten achtste:
Trots wil ik jullie voorstellen aan de narren,
de hofdames, de dansmarietjes en de raad
van elf,
Met zijn alle in een lange rij gaat carnaval
vieren vanzelf.
ALAAF

Ten tweede:
Kom allemaal naar het ukkepukken- en
snotneuzenbal
Dan vieren wij gezellig met jullie Carnaval.
ALAAF

Ten zevende:
Ook onze prins en prinses met hun hele gevolg zijn in de zaal, dat vind ik top,
Maar in de polonaise ga toch ik voorop!
ALAAF
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Ten eerste:
Pak je buurman of buurvrouw bij de hand
Dan maken we de grootste polonaise van
heel het land!
ALAAF
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Vlammer van ut jaor 2017
(twieëduuzendenzeuventien)

Spekklef 5 • Oploo
tel 0485 - 381556

De Vlammer van ut jaor viert di jaor zien
lustrum bej Flaming! En dè is uutgespròke
biezonder, want slechts ènne kieër dukker
is iemus vijf seizoene lid gewest! Zonder
meer un trouw lid dus, zogezegd.
In 2013 (twieëduuzendendertien) makte hij
unne vliegende start bej Flaming. Mit de
ontgroening toonde hij zich drek un waardig lid, dùr mit volle ovvertuuging in ènne
kieër ut smerrige hèpke in ziene mônd te
douwe! Un wèèk làtter wurd hij gekroond
tot jeugdprins en ging hij veurop bej de
Vlammers! En op ut kamp van dè jaor haj
die zich mit ut P-fèèst (verklééjd as iets
mit un P) èrg ludiek en zot verklééjd as
poppekâst!
Ok now
dúút hij
nog âltied
fanatiek
mit, as
d’r wa
wurd
georganiseerd.
Zò fanatiek zelfs,
dè hij ok
de strijd an
durft te gaon
mit de
lééjding.
Al drie
jaor
lang

nimt hij ut in un schàtswedstrijd op tigge
de huidige vurzitter. Un ware titanestrijd,
waorbij de overwinning afgeloëpe keer vur
de twedde keer op ziene naam is komme te
staon!
En dèt hij nog lang gèn afschééjd wil neme
van Flaming, is wel duudelek, want hij hèt
al àngegèève dèt hij dùr wil gaon as lééjding. Wie wet hewwe ut now wel ovver
onze toekomstige vurzitter…
Verrekkes verdiend is de vlammer van
2017: PIETER VAN DE WEEM
Gefeliciteerd!

OPLOO tel 0485-38 26 76 www.peterverberk.nl
Te Koop:

Meer informatie:

Half vrijstaande woning
Pelmolen 32 in Oploo
Onderdeel van CPO Plô
Woning in aanbouw

-

-

56

Peter Verberk,
tel. 06-53838684
www.peterverberk.nl
www.funda.nl
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De Spurriebuuken

De Rips Tel: 0493 - 59 75 00
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Bunnik Tel: 085 – 301 23 33
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Efkus Vurstelle

’t Bestuur en de vorst

T.J.C. Vastgoedwerken
Oploo V.O.F.

Onderhoud, renovatie, verbouw en montage
Vloetweg 16, Oploo
Telefoon : 0485-382343 / 06-203653021
Email: info@tjcvastgoedwerken.nl

TJC VASTGOEDWERKEN
OPLOO V.O.F.
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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. Di was ut vurrige seizoen, tijdens ut
jubileum jaor in ieder geval zeker zo. Leo
Janssen en Lisa Franssen hebbe toen nog
volop mit ut bestuur mitgedrééjd, mar now
hebbe zillie toch echt afscheejd genomme.
Âchter de scherme zien ze trouwes nog wel
in un antal commissies betrokke. Dus hiëlemaol mit pensioen zien zillie now ok wer nie.

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.

Onze vurzitter Martien Rongen is nog echt
nie toe an zien pensioen. Hij hèt nao vurrig jaor de smaak te pakke gekrigge en dèlt
mit zien fluweel zâchte stem gewoën wèr
de láákus uut. Dan hèwwe nog Susanne Ver
sleijen die de cente telt, oftewel ut penningmeisterschap verzùrgt. Thijs Verberk hàwt
zich bezig mit ut schrief- en dinkwèrk van ut
secretariaat. En algemèèn bestuurslid Lieke
Peters is eigeluk ut manusje van alles binne
de CV.
En nie te vergèète hèwwe onze vorst Mark
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Efkus Vurstelle
De Raod van elluf
D’r gèt gèn jaor vurbéj of d’r verânderd
wel wèr wà binne de
raod van elf. Di jaor
hwwe afscheejd motte neme van twieë
raodslééje, naomelek
Jeroen van de Berg
en Bart van Els. Zillie

An d’n ândere kant
hèwwe versterking
gekrigge van Ard
Janssen. Nao drie
aovunde stage lope
en perbiere,hèt hij
zich gààuw angemeld

as ut nééje raodslid. Alles bij mekaar
is de raod van elf
(en, gillie hàd ut al
verwâcht), krèk mit
elf man. Mar toch
ok wer nie. Roadslid
Gilbert van der Duyn
haj nâmelek ok nog
wa ânders te doën di
carnavalsseizoen.

De rest van de raod
bestèt uut: Eric van
de Weijer, Marc van
de Weijer, Johan
Wunderink, Harm
Mulder, John Loeffen,
Maik Verberk, Bart
Joosten, Chiel Thijs
en Jeroen Janssen.

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: Bart
van Hoenselaar, Tom
Aarts, Bram Claassen, Jaap van der
Stoel, Frans Cup-

pers, Rob Egelmeers
en de ààuwe Prins
van vurrig jaor Gido
Lenkens.

hebbe d’r vur gekoze
um ut wa kalmer àn
te doën.

THE AGROVISION COMPANY

Reserveraod

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

Gelukkig hewwe
ok un reserveraod
woar wéj mit regelmaot ‘n beroep op
kunne doën. Bel dus
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Efkus Vurstelle
Hoffotograaf
De afgeloëpe jaore was Claudia van Hoenselaar onze vâste hoffotograaf. Op slechts
un hândvol activiteite nao, hèt zej die’n tied
zò’n bitje ut hieële carnavalsgebeure op
de gevúúlige plaot vâstgelèd. ‘t Is jommer,
an alles kumt un èènd! Mar ge hoeft nie
te gaon schrààuwwe, want nééj talent stèt
alwèr te trappele um foto’s te schiéte. En dè
nééj talent is Lonneke Rongen. Hurre camera
blinkt nog van de nééjigheid, mar zoàs gillie
an de foto’s in di búúkske kunt zien, hèt zej
ut toch deeger in de vingers!

De vrollie van de CV

www.farmair.com
Grotestraat 11, Oploo

Tel. 0485 210 419
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info@farmair.com

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: Pauline
Loeffen-Speet, Ilse
Claessens, Bianca
65

Joosten, Wendy
Verschuren, Lisanne
Nabuurs, Jacqueline Jansen, Lonneke
Rongen en now òk
Lieke Vedder en Lisa
Franssen.

Efkus Vurstelle

dames & herenkapsalon

Frank’s Haarmode

CL A ASSEN

Narren

Autorecycling

Frank Jans
Boortorenstraat 1
5841 AP Oploo

Unne carnaval zonder
narre is netuurlek
nie compleet. Zillie hebbe 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!

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

www.claassenautorecycling.com

Telefoon: 0485 - 384440
www.frankshaarmode.nl

- Autodemontage en autohandel
- In- en verkoop van metalen

io!
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Dé betaalb

- Verkoop gebruikte en nieuwe
auto-onderdelen
- In- en verkoop tractoren
Dansmariekes
De ààwe dansmariekes Ymke, Jitte,
Veerle, Luisa en Rosa hebbe ut vurrig
jaor afschééjd genomme. Zillie hebbe
mar liefst 4 jaor lang sâme op ut podium gestaon en dòrvur òk al bij de
Spurriemukskes. Ok de nééje dansmariekes kenne mekaor al van de Spurriemukskes. Zillie hebbe in die’n tied al
veul ervaring opgedaon, wa zillie now
op ut hògste niveau kunne laote zien.
Ut grúúpke bestèt uut: Evelien van Dijk,
Helena Zuil (niet op foto), Laura Heiligers en Tara Goossens.
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Efkus Vurstelle
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Blauwstraat 8
5841 CA Oploo
06 51 28 71 36
www.petervandaal.nl

wej hebbe ok klier vur
as ge tusse de fip en de fallie valt
Tot Djeenz!
OVERLOON // MAASBREE

www.djeenz.nl

Spurriemukskes

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?

De Spurriefrutjes
van vorig jaar zijn
ook een stapje doorgeschoven. Onder ut

motto jong geliëerd
is àld gedaon, worre
zillie alvast klaorgestòmd vur ut grote
wèèrk. Onze spurriemukskes doen d’r

dan òk alles àn um
de capriolen van de
“echte” dansmariekes
te evenaren. Onze
spurriemukskes zien:
Laura de Hoog, Fenna

Derks, Lieke Michiels,
Milou Joosten, Femke
van Dijk en Indy
Hartstra.

Geen afwas en iedereen vind het lekker?
Denk eens aan Mobi-Snack aan de deur!

Hun begelééjding
Netuurlek hebbe deez’ dèrkus wel ennige
begeleiding nuddig. Chantal van Dijk en Hilde
Zegers ware tot dit jaor op de âchtergrond
nog âltied betrokke bej de dansgrúúpkes,
mar zillie hebbe ow ut stùkske definitief
òvergedrâge an Sanne Bongers en Stephanie
van Mil. Zillie hebbe net as vurrig jaor wer
verschillende moeilijke danspasjes bedocht
en d’r vur gezùrgd dèt de Dansmariekes en
Spurriemukskes ammòl in de maot loëpe.

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
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NextTech Security

Efkus Vurstelle

We secure your business

Ilse Claessens
Studiebegeleiding

NextTech Feliciteert:
Prins Gilbert en Prinses Marijke
&
Jeugdprinses Janne

Heiblok 1
5841 BG Oploo

Cyber Security Awareness

06 - 22 10 12 97
ijclaessens@hotmail.com

Social engineering

www.ilseclaessensstudiebegeleiding.nl

IT Training

IT Security

Heinz Moormannstraat 1e Boxmeer | www.nexttech.nl | Tel. 088-0181600

VOF
Di is alwèr ut 14e 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,
Bettine Lange,
Bert Cremers,
Paul Kuijpers,
Harry van de Weijer,
Michel Schroer,
Dennie Spreeuwenberg,
Anne-Mieke Wijnen en
Floor Moleman.

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

Huishoud
Kado
Speelgoed
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Ânder wèrkvolluk en vrijwilligers die mithelpe (die hierbòòvu nie al genoemd zien)
Web communicatie:
Ellen van Zutphen
Reparere van de kliere: Hanny Ermens
Spurriebuukske: 		
Bianca Bongers, Jan & Lucie van Riet, Claudia van Hoenselaar
Pronkzitting: 		Jos Weerts, Jos Wijnen, Mark van den Heuvel, Willy van Lanen,
Geert van Dijk
Snotneuzenbal:		
Daisy vd Hoef, Maud Versleijen, Mariëlle de Wit
Van alles en nog wat:
Toon & Anja van de Ven
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Met zonnepanelen van Sunprofs óp je dak,
kun je met carnaval uit je dak!

Uitslag Carnavalsoptocht 2016
UUTSLAG CARNAVALSOPTOCHT 2016
Op de Carnavals-maondagmiddag trok volges traditie ’ne lange en biezondere mòje’n
optocht dur de straote van Ploë. Di hèt de
naovolgende uutslag opgelèverd:
Loëpgroepen:
1e pries: Dames SB Kiele – Wijn pruuve
2e pries: Buurtvereniging Steengoed - GeNOTEN
3e pries: Doekmaroploo - Wej staon wer op
de planke...

Joost Cornelissen - Deurneseweg 2 - Oploo

www.sunprofs.nl of bel 0485-212396

De lekkerste groente,
heerlijk fruit en meer ...
voor de beste prijs!
Onze boerderijwinkels:
Stevensbeekseweg 3a | Sint Anthonis
Grotestraat 44 | Cuijk
Sint Agathaplein 51a | Boekel
Kijk voor de openingstijden op ikgavoorvers.nl
Onze marktkramen:
Op het 14 Oktoberplein in Overloon:
iedere woensdag van 9.00 tot 13.00 uur
Op het Vrijthof in Vierlingsbeek:
iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur
Op het plein bij de kerk in Mill:
iedere vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

el ook online via onze website!

Op het plein bij ‘t Raadhuis in Wanroij:
iedere zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur
Bestel ook online via onze website!

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

Boerderijwinkel Verdaasdonk

T: 0485 384719 | E: info@ikgavoorvers.nl
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Klène loëpgroepen:
1e pries: Buurtvereniging Steengoed - Blik
op d’n tip
2e pries: Matt Kuijpers - Droptocht
3e pries: Egbert van Wanroy - Ho(o)i
Jeugd:
1e pries: Janne en Lisa - Vor spek en bonne
Wages:
1e pries: Moiloo - Uitstoot Volkswagen
2e pries: Buurtvereniging ‘t Hoogwaterlinde Tirol
3e pries: Ouders jeugdprinsenpaar - Gouden
Koets
D’n 1e pries vur de mòjst versierde straot
wâr wèr vur de Gildestraat. Familie Martens
(Deken Schmerlingstraat 36) wonnen d’n 1e
pries mit ’t mójst versierde huus.
De fanfare wille wèj bedânke um mit hun
fèèstelukke Carnavals muziek d’n optocht
oëpe te brèke en ‘t tempo an te gève.
Net as ândere jaore sloot d’n optocht af mit
de prinsewage. Dizze wurd normaal gespròke
gebouwd dur de buurt van ut prinsepaar. Nao
de optocht wurd de wage helaas iedere kieër
wer afgebròke. Dè vonde wej hardstikke
jommer. Vandaor dèt speciaal in ut jubileumjaor de CV sâme mit un hieële’n boel vrééjwilligers unne wage gebouwd hebbe, die wa
langer mit kan gaon; kunne we die dukker

gebrúúke. Daornao hèt de buurt van de prins
nog ut nuddige bééjgedrage. En ut eindresultaat mocht’r zien, kiek mar naor de foto’s!
Bij dizze wille wej iederieën nog unne kier
bedanke vur hun hulp.
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Un schrieve van oud-Prins Gido
en oud-Prinses Maud
Mit as aftrap ut prinsebal in ut Tusriek, gevolgd dur de receptie van prinsenpaar Henk
en Trudy, hewwe drek al un moje start gemakt. Daornao wâre wej èègus an de bùrt.
De residentie was gevuld mit vriende, femilie, opgedronge kennissen en al ut ândere
Plòsse volluk, Huibuuken, Tusstekers, Snèwbulten en Klotsstekers. Ut was welliswaor
unne geweldige’n aovund vur ons, mit un
del moje praotjes, plàtjes, en zeker nie te
vergèète: veul gerstenat, losloëpende kiepe
en hòi. Kortom, un onvergètelijke aovund (en
zeker vur de schònmaakploeg van d’n dag
d’r op; nog bedankt trouwes). De òverheerlijke dubbeldòjers van ons vat Cees ginge
d’r ok bej iederieën goëd in, toen wej d’n
aovund afslote in ut Spurriebuukenkasteel.
Tijdens ons druk en gruwelek strak schema,
trokke wej mit de vereniging nog dur stad
en land um prinsenpaar Rens en Marlie van
d’n Leppenbemmel te felicitere en sâme un
bacardi te shotte mit de vereniging.

Daor zitte we dan, ’s aovus op de bank, un
stukske te schrieve vur ut Spurriebuukske
as ààuw prinsepaar. Wej kunne in iedere
geval bevestige, dè de carnaval vurbej vliégt, as ge prins en prinses bint, aggedamawet! Op zondag 11 oktober 2015 begon ut
avontuur vur ons. We hà’n krek un wèèk un
èègu huus in ut mòje durp Ploë, en wiere
toen al dur Vorst Mark gevraogd um as
prinsenpaar veurop te gaon mit de carnaval. Nao un rondleiding dur ons toekomstige
eierpaleisje en un pilske nao, hewwe volmondig “ja” gezèt op die vraog. Now wurdt
ons gevraogd um trug te kieke op ut afgeloëpe carnavalsseizoen. Di doen wej mit veul
schik; mar ok kumt ut besef wèr binne, dè
wej un knoert gezellige’n tied hebbe mit
gemàkt as prinsenpaar mit dè jubileumjaor.
Toen wej zòwa iederieën verrast hà’n nao
ons uutkomme op ut prinsebal, begon ut
fèèst pas echt.
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Un schrieve van oud-Prins Gido
en oud-Prinses Maud

AGRARISCH TOELEVERANCIER
Teeltadvies

Plastics / folie

Meststoffen

Zaden / pootgoed

Gewasbescherming

Bedrijfsartikelen

Op vrijdagmiddag mogge wej dan eindelijk
un bezúúk brenge an de leggere schòl, um
daornao sâme mit jeugdprinsenpaar Marcel
en Marieke unne geweldige carnavalswèèk
tegemoet te gaon.
’s Oavus trokke wej mit de hiële vereniging,
inclusief VOF en wa femilielééje, naor de
Plaggehut in ut Tusriek um daor de sleutel
op te hale. Mit alle prinsenpare op ut podium, ginge wej un pùtje ‘Alles mug op Vrijdag’ speule. Wej wiere in twieë groepe verdèèld, um vervolges tigge mekaor te strije
tijdens un àntal uutdagingen die vur ons
wâre veurberééjd. Op ut èènd krig natuurlijk iedere prins un speld en de sleutel van
de burgemeister van Sintunnis. Wej hebbe
ok dizze’n aovond wer hieël erg genote van
alles wa ons ovverkwam.

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

En toen was daor d’n urste aovund van de
pronkzittinge àngebròke.
Mit un geweldig wèrm welkom van ut APG,
as echte Land van Laaf Bakkers, wier
d’n aovund bestúúft. Mit as pronkstuk,
ut geweldige en langverwâchte optrééje
van joekskapel ‘de Klaplong’, hewwe onze
lachspieren d’n hieële’n aovund flink laote werke. Mit de prachtige dansen van de
Spurriefrutjes, Spurriemukskes en de grote
Dansmariekes, wiere de optrééjes afgetrapt.
Wej hebbe genote van alle geweldige optredens: de Plosse Election Day, André A,
Uut de Koi, Casi Puro, Hieël Ploë bakt, de
Showdans, Pneumothorax, Van Plebs tot Nobiles; ut was uutekunst! Ok wier de Spurriebuuk van ut jaor bekend gemakt, doar
hèt Jan èèrg van genote en ut was òk un
zeer terééchte verkiezing. Nao alle geweldig mòje optrééjes hewwe nog effe d’n
aovund durgehàld mit dj Chris achter de
drééjtoffel. Ok de dubbeldooiers kwâme nao
dizze’n aovund wèr tevurschien en wiere
wèr mit alle gemak bij menige mins naor
binne geschove.

Zaoterdagaovund begonne we mit de
themadienst in de kerk. Nao un pàr geweldig gespròke, zelf geschrivve stukke
van o.a. de vurzitter, vorst en prinsepaar,
wiere wej de kerk wer uutgeblaoze dur
VOF, um onze tocht in te zette richting
de Peelslinkers. Wat’r hier toch op ons af
kwam, hà’n wej nòjt kunne bedinke. Minse,
wà’n knoertgezellige sfeer,wà’n fèèst! Naò
hieël wa malt, paprikachips, hosse en polonèèzus, hewwe onze tocht vervolgd richting La Marmotte. Hier stônde twieë Toffe
Peren ((z)onderboks), ons op te wáchte mit
un kroeg vol fèèstvolk. As klap op de vuurpiel kwam d’r ok nog un totaal (on)bekende
joekskapel binnegeblaoze, um d’n aovund
nog effu extra op z’n kop te zette; ut was
ieën zotte bende!

De wèèk nao de pronkzittingen was daor
dan de 50+ middag. Ok di was un waar
spektakel met onder andere un pàr geweldige buuts uut d’n Twist. Op bezúúk bij de
ziéke op de vrijdagochtend konde wij netuurlek nie òverslaon. Mit unne fruitmand
as presentje, zien de zieke wer un hieël
èènd opgeknapt.
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Zondagochtend begonne wej d’n dag mit ut
Ukkiepukkiebal, gevolgd dur ut Snotneuzenbal. Mit de danstalenten, moppentappers
en de geweldige muziek van DJ Okke, was
di unne geslaagde middag. Toen de kiender
uuteindelek stônde te stuitere van de cola,
chips, snoep en netuurlek de friet van Harry, is ok dizze middag wer moj afgeslote. ’s
Aovus zien we wer mit de vereniging naor
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Kijk ook eens op
www.spurriebuuken.nl

Un schrieve van oud-Prins Gido
en oud-Prinses Maud
La Marmotte uitgerukt, um ok hier wer
unne moje fèèstaovund van te mâke.

doe-het-zelf
tuin, dier , argri

Kijk ook eens op
www.spurriebuuken.nl
voor het programma,
foto’s en nog veel meer

en bedrijfskleding
Laag Werveld 1 , Beugen

vankeijsteren.com

Knijnenburg Autobedrijf: Altijd minimaal 50 occasions in onze showroom!

De autospecialist in Brabant
Wij doen alles voor uw auto!
• Gespecialiseerde monteurs voor:
SEAT - AUDI - SKODA - VOLKSWAGEN - FORD
En natuurlijk ook overige merken!
• Gratis aankoopkeuring als elders auto gekocht is.
• Vervangend vervoer tegen scherpe tarieven.
• Wij mogen voor bijna alle leasemaatschappijen
het onderhoud uitvoeren.

Afspraak maken?
0493 - 599 541

uw auto
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,
gekocht en
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onderho raag!
g
we hem
www.autoknijn.nl

nog un moj vuruutzicht, namelek de zommercarnaval in april.
Op zondag 24 april begonne we mit de
zommercarnaval mit de joekskapellenmiddag. Wà’n spektakel! Van heinde en verre
kwâme ze uut alle hoeke van ut lând àngeblaoze. Ok onze èègu joekskapellen (VOF
en de Klaplong) hebbe ons getraktierd op
geweldig gecomponeerde stukke uut èègu
rippertwaar.

Nao un gruwelek lekker ontbijt mit ut APG
op maondagmèèrgu bej Koffiehuus Ons Moe,
wier jommer genoeg d’n optocht afgespúúld, uuuhh…. afgelast dur code GEEL.
Dankzij un geweldige brainstormactie van ut
bestuur, kwam daor dan ut ‘Code GEEL Bal’,
um ut gat op te vulle van d’n optocht. Di
bleek un groët succes, en iederieën hèt ut
goëd noar de zin gehad op dizze geweldig
moje middag! ’s Aovus slóte wej d’n dag wer
af bij La Marmotte um vervolges nog wa
eiere in de pan te ketse bij ààwd-vurzitter
Leo.

Op zaoterdag 30 april vond de fèèstaovund
in Carribbeanstijl plàts, mit as hoofdgast
de band ‘Proost’. Ze wisse d’r mit hunne
muziek un zeer geslaagde’n aovound van
te mâke. De vereniging haj alles tot in de
puntjes geregeld en de sfeer was goëd te
prúúve! Op zondag 1 mei was daor dan
ècht de làtste’n dag van ut jubileumjaor
van de Spurriebuuken. De jubileumreceptie
brocht wer veul gezelligheid en sfeer mit
zich mit. Ut wier druk bezocht dur femilie,
vriende, opgedronge kennisse en vereniginge uut de regio. Mit as afsluuting un Onenightstand-band die de sfeer d’r goëd in wis
te hààwe.

Dinsdagochtend wiere wej uut bed getrommeld dur de VROLLIE (Gijs!!!!) van de
raod vur un òverheerlijk ontbijt. Ut kwam
zeer gelèège, geziën de staat waorin de
prins dië mèèrgu verkeerde, nao wer un
gezellig aovundje mit gerstenat. ’s Middags was ut moment dan eindelek daor.
Nao maonde brainstormen, regele, zwieëte, timmere, schoere, vèrve en hieël wa
mieër gedoe, stond daor dan ut resultaat: de nééje prinsenwâge. WAUW, wa’n
meesterwerk,utekunst! Wa zien we trots dè
wej daor as prinsenpaar op mogge staon! En
wa mot iederieën trots zien die hieran hèt
mitgewerkt!
Ondanks ut (natte) wèèr, was ut unne geweldige schònne’n optocht, mit kei moje
wâge’s en loëpgroepe. Nao de priesuitreiking in de residentie was ut dan tied vur
ut Tuesdaybal mit optrééjes van geweldige
artieste. Vur ons wâre toch echt zeer speciaal de optrééjes van ons pap en mam en
ons Roeleke. Wa hewwe ok hiervan genote!

En toen was ut jaor hiëlemaol um. Op
zaoterdag 12(twelf) november 2016 zien
wej afgetrééje. Wej nâme afscheejd van un
geweldig carnavalsseizoen mit un geweldige moje vereniging. Wa hewwe genote;
wej hôpe dèt iederieën die de kans kriegt,
de kans ok mit bééje hânde àngriept. Wej
hebbe ut stùkske òòver mugge drâge an
Prins Gilbert en Prinses Marijke, mit alle
vertrouwe dè zillie d’r net zò van zulle geniete as hoe wij d’r van genote hebbe.
Wej wille iederieën kei erg bedânke, die d’r
mit en vùr ons unne onvergèètelijke carnaval van hèt gemakt, en wij wense ollie àmmol unne geweldig moje nééje carnaval toe!

’t Is àltied jommer, an alles kumt unne
kieër un èènd, dus ok an dizze carnavalswèèk. De traditionele afsluuting, kwam toch
wel binne. Ok ut afsluute mit de vereniging
in de vergaderrúúmte was un natte bedoeling, troane en snottere. Gelukkig hà’n we

open van
07.00 - 19.00 uur

Bosch Car Service Knijnenburg Autobedrijf
Blaarpeelweg 12 | 5764 PP De Rips | Tel. 0493 - 599 541 | info@autoknijn.nl
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Alaaf, alaaf, alaaf!
Geschrivve dur Gido en Maud.
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Jubileumreceptie

Joekskapellenfestival
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Ukkiepukkiespurriebal 2016

Snotneuzenbal 2016
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Vlammersbal 2016

Stukske van de
ex-jeugdprins en jeugdprinses
Op maondag zò’n we eigelek d’n optocht
hebbe, mar umdèt ut zo’n gruwlek slècht
snertwèèr was, wier die verplàtst naor d’n
dinsdag. In plàts van d’n optocht op maondag was’r de ludieke activiteit: ‘jonges tigge
de dèrru’.

Bej ut vlammersbal kwâme wej (Marcel en
Marieke) d’r âchter dèt wej ut jeugdprinsenpaar wâre van 2016 (twieëduuzendenzestien). Dè was netuurlek hieël skôn en dè
wier netuurlek un fèèst mit veul hossen.
Ut duurde toen wel nog unne’n hiële tied
vurdèt d’n echte carnaval begon. Mar toen
ut hòst zovvèr was zien wej naor de lèggere schòl gerééje in unne’n kei mòje’n auto.
Toen hewwe dùr de hieële schòl gehost. De
volgende dag hà’n we de Mis in de kerk.
Daornao zien wej dùr gegaon naor Bronlaak.
Daor was iederieën zò blij dèt ut carnaval
was, dè was kei moj um te zien.

Op dinsdag dus toen wel d’n optocht. Ut
was nog steeds smèrrig wèèr, mar toch wa
bèter as op de maondag. Op de wage was
ut hieël gezellig, en die was hoëg. Toen d’n
optocht was afgelope zien we naor de Oude
Heerlijkheid gegaon. Daor was toen namelek
ut tuesdaybal. Nao ut tuesdaybal mosse we
alwèr aftrééje. Dè was kei jommer. Màr ut
was wel un hiële skônne carnaval. En wej
wense prinses Janne hieël veul plezier di
carnavalsjaor! Alaaf!

Op zondag hà’n we ut ukkie-pukkie-spurrie-bal en ut snotneuzenbal. Bij allebei
hewwe allerlei zotte spellekus gedaon.
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De groete van Marcel en Marieke.
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Optocht 2016

Tuesdaybal 2016
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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.

50+ Middag 2016

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.

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.

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.
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.
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Kleurploat

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

Leeftijd: ………………
Groep: …………………

Dizze kleurplaat kunde, as ge um moi ingekleurd hèt, inlevere bej Prins Gilbert en Prinses
Marijke. Die wone op de Heiblok 19 waar dè schôn kasteel stoat. Ge kunt um ok op ut
Snotneuzebal inlevere. Extra kleurploate kunde ok kriege bij Jos van de Spar.
De prijsutreiking vind plats op ut Snotneuzebal.

Dees daag vergeet ik ff de kappersspulle
En laat ik alleen de serpentine krulle
Na de carnaval sta ik weer voor u klaar
met kam, fohn en schaar

Welkom bij SPAR
Jaegers te Oploo!
Voor een uitgebreid assortiment dagverse
producten, zoals veilingverse groente en fruit,
brood van de warme bakker, warme broodjes
en snacks uit eigen oven, vers verpakte kaas
en vleeswaren en een grote sortering vers
vlees. Daarnaast uiteraard al uw dagelijkse
levensmiddelen.
Let op uw brievenbus voor onze weekfolder
boordevol voordeel.
Op onze website vind u de informatie voor
het bestel- en bezorggemak van Online boodschappen bestellen. Kijk op:

spar-oploo.nl

Onze services en diensten:
Gebakservice
Zelfzorgmedicijnen
Stomerij
Schoenreparatie
Wifi
Fotoservice
Cadeaupakketten(fruit etc.)
Cadeaukaarten
Inleverpunt Batterijen, Lampen
en Frituurvet
Kleding inzamelpunt
Apotheek/Drogist
Kopieerservice
Moneygram
Post NL
Bloemen/planten
Wij leveren ook aan bedrijven en
instellingen volgens HACCP
richtlijnen. Neem hiervoor vrijblijvend
met ons contact op.

SPAR Jaegers

0 6 - 3 0 6 5 0 4 4 8 Voor een goed geknipt kapsel en advies

Vloetweg 6
5841 AT Oploo
Telefoon: 0485 38 36 03
E-mail: sparoploo@despar.info

Openingstijden
Maandag t/m
donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 - 19:00 uur
08:00 - 20:00 uur
08:00 - 17:00 uur
09:00 - 13:00 uur

Tijdens de carnaval
je bankzaken
regelen?

Veilig en snel
via Rabobank.nl

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

56e j a a r g a n g v a n d e S p u r r i e b u u k e n

