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Vùrwoord

Vùr ollie lit wèr ‘n nééj exemplaor van ’t 
Spurriebuukske, de achtenvèrtigste (48e) 
jaorgang al wèr. 
Di nummer zit ontiegelek vol skôn foto’s. 
Binde d’r vurrig jaor béj gewest, dan stòde 
gullie vast wel èrges op ieën van de veule 
foto’s die onze hoffotograaf ’t vurrig  jaor 
hèt gemàkt. 
Wie d’r vurrig jaor in ieder geval béj ware, 
dè ware Harm en Corine, Grad en Door en 
Mart en Hilde. Zullie hebbe geperbierd op 
papier te zetten wa hun ervaringen ware 
as heersers en Boerenbruidspaor ovver ’t 
Spurriebuukenriek. 

Onze nééje Prins Mark en zien Prinses 
Lisa motte ‘t ammól nog mit, èn waor gaon 
make. Dè geldt òk vur ons nééje Boeren-
bruidspaor en Jeugdprins en Jeugdprinses. 
Hiervur kriege zéj uutgebreejd de gelegen-
heid, gezien de veule activiteiten welke d’r 
di jaor wèr op ‘t programma staon. Um al-
vast in de stemming te komme viende gullie 
in di Spurriebuukske wèr korte impressies 
van ‘tgeen onze verieëniging vur ollie am-
mól op touw zet, vur jong , mar ok vur alde 
minse. D’r zit dus vast wel ‘n activiteit vur 
ollie béj!!!

De redactie van de carnavalskrant is di jaor 
helaas nogal wa uutgedund. Dur ândere 

drukke werkzaamheden zien helaas ‘n antal 
redactieleje gestopt, en dè is zunt. 
Gelukkig hewwe Jan en Lucie van Riet wèr 
kunne strikken vur de vertalingen; zullie 
klòje wa mit de tekst, en tovere ’t um nor 
‘t Plòsse dialect. Bianca Peters hèt de hiële 
krant in mekaor gefrot. Laot dè màr gerûst 
an Bianca ôver!!! Jeannette van Gerwen hèt 
de nuddige stukken geschreve en hèt ok ie-
deriëen âchter de vodde an gezèten zodè ‘t 
buukske op tied béj d’n drukker kan worre 
afgegève. Ilse Verstappen deej di béj de 
verschillende raodsleje um d’r vur te zurge 
dèt zéj de nuddige adverteerders àn hunne 
jas trokke. Zonder onze adverteerders kon 
di Spurriebuukske immers nie gerealiseerd 
worre. Claudia van Hoenselaar hèt al die 
mòje foto’s gemakt en d’r vur gezurgd dèt 
ok di Spurriebuukske ‘n bewaorexemplaar 
wurd.

Wéj wensen ollie hieël veul lèèsplezier toe. 
Gòt ‘r mar ‘ns goëd vur zitte zodèt gullie 
nao ‘t leze van di Spurriebuukske goëd uut-
gerust bint um d’r ok di jaor wer ‘n knal-
lend fèèst van te maken!!!

Alaaf!!

De redactie: Jan, Lucy, Ilse, Claudia, Bianca 
en Jeannette.
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Alaaf van Prins Mark 
en Prinses Lisa

Ik heb altied gezèd dè ik nòòit prins zoj 
worre. Nou ja gèn echte prins dan, 
want jeugdprins dè bin ik òk gewèst. 

Dan worde èrges uutgenuddigd en komme 
ze mit de vraog of dè ge prins van de Spur-
riebuuken wilt worre. Nou, as ze ‘t per-
soënlek komme vraoge is dè toch ânders, 
want hieël lang heb ik ‘r nie òvver nao 
hoeve dinken, ‘t koste ze màr liefst 1 pilske. 
Nog efkus de prinses òverhâle wat uut-
eindelek òk is gelukt, zòas gullie gemerkt 
het. 

En dan kumt ‘t prinsenbal, ‘t ging nie ge-
hieël op rullekes toen wéj uutkwâmen. ‘t 
Doek bleek toch lâstiger as gedocht en ‘t 
snelle umkleje ging òk nie héllemól vlekke-
loos. Ik mit de mantel van mien prinses en 

ândersum netuurlek òk. Mar ach, ‘n klen-
nigheidje hâlde toch. ‘n Ontiegeleke gezel-

lig aovund mit ‘n verjongde Raod van 
Elluf. 

Nao de prinsenrecep-
tie van de Hanen uut ‘t 

Leeker te hebbe bezocht wòr 
onze vorst ‘n moj woordje klaor 
haj wâr ‘t 4 wèke latter tied vur 
onze ège re- ceptie. Nodèt wéj 
ha’n gegèète  bej La Marmotte 
mit familie en de carnavals-
verië- niging mit (host) 
alle leje en waor wéj 
onze zeer nuttige 
onder- scheidingen 
hebben uutgedèèld, 
wâr ‘t tied um naor de 
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Alaaf van Prins Mark 
en Prinses Lisa

Oude Heerlijkheid te gaon. ‘t Wâr moj vol, 
hieël gezellig en netuurlek wier d’r wèr 
goëd gedronken. 
Wéj wiere nog efkes in ‘t zonneke gezet 
dur de buurt die di jaor ‘n groëte kans 
maken um de mojste carnavalswagen te 
make, angezien onze buurt wèt hoe wa-
gens motte worre gebouwd. Ik zal nie 
te veul woorden vuul maken an de veule 
kado’s die wéj gekrigge hebben, mar de 
900 eier zuwwe altied blieve herinneren. 
‘t Is net nie gelukt um ze diezelfde’n 
aovund nog op te ète, (wéj kwâme slechts 
tot 152), mar wéj hebbe de buurt en de 
bakker d’r in ieder geval blij mit kunnen 
make. Ik hôop dörum ok dèt de olliebolle 
gesmakt hebben die onze’n bakker hèt 
gemakt van onze eiere. 
D’n dag latter begon mien prinses al, dè 
‘t veuls te snel ging ammól, waornao ik 
hur mos uutlegge dè de carnaval nog nie 
‘ns begonne is. Ondertussen zien d’r 
zes nééje leje bej de Raod van Elluf 
gekomme waorvan d’r 2 bej mien in de 
vriendengroep zitten, dè is netuurlek 
ontzettend moj. 
Mar eigenlijk is de jeugd van Ploë 1 
groëte vriendengroep en dè makt di 
durp uniek. Dè is ok wel wer gebleken 
mit de fèèstdagen en ‘t nééje jaor, 
die daâg hebben net as ândere jaore 
wèr tot veule lachwekkende momen-
ten gezurgd. Veul van die momenten 
kunne wéj dink ik verwâchten op 
de pronkzittingen, dörum zien de 
fèèstdagen netuurlek zò belangrijk. 

Màr nou is ‘t hòst tied vur de volgende 
fèèstdagen en wel de carnavalsdagen! Wéj 
as prinsenpaor hebbe d’r in ieder geval 
ontzettend veul zin in. 1 Ding is zeker en 
dè is dè wéj d’r wèr ‘ne ontzettend moje 
carnaval van gaon maken!

Alaaf!

Prins Mark d’n Tweede en Prinses Lisa
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Wej, Prins Mark dun twedde, zoën van Ben 
en Nelly van d’n Blauwstraat en Prinses 
Lisa, dochter van Herman en Koos uut ut 
Karlingelriek viene ut geweldig moi dé wej 
dit joar zien uutverkoze als Prins en Prin-
ses van ut Spurriebuukeriek.

Same mit Vorst Leo, ut bestuur, d’n Road 
van Elluf, narre, dansmarietjes, du’n hielen 
anhang en natuurluk ollie allemoal goan we 
dur wér unne gruwlijk moie Carnaval van 
make!
Durrum hebbe wej vur ullie unne proclama-
tie opgesteld en die gut zoe.

Ten elfde:
Toen ik nog mar un menneke war, was ik ok 
al prins, ik goi het nu goed mit ollie over-
doen, wa bin ik toch un goeie mins. 
..... Alaaf .....

Ten tiende:
Miene prinses kumt nie uut het spurriebuu-
kenriek en drinkt alleen mar wien, Zij komt 
uut het Ostrumse Karklingelriek war ze nog 
steeds carnaval ant leren zien! 
..... Alaaf .....

 
Ten niggende:
Jaren geleien hed onze buurt de skonste 
wagens gemakt, dus zal 
dit joar ok wel wer 
unne prijs worde 
gepakt. 
..... Alaaf .....

D’n Proclamatie 2009
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D’n Proclamatie 2009

Ten achtste:
Vur voetbal stoi ik altiet kloar, vur de car-
naval zal da nie anders zien dit joar. 
..... Alaaf .....

Ten zuffende:
Mien 2 bruurs doen nie veul anders als 
voetballen en drinke, ik doei ok niet veul 
anders, mar speul dit joar wel als prins 
motte mar dinke. 
..... Alaaf .....

Ten zesde:
Op het werk mot ik altiet veul stenen 
sjouwen of mit dun hamer houwe, mar mit 
de carnaval hoef ik alleen mar an feest te 
dinke en dur te tanken. 
..... Alaaf .....

Ten vijfde:
Eieren bakken mit dun carnaval doet ons 
mam mit veul plezier, als ge dan lief bint 
kriede ok nog wel un putje bier. 
..... Alaaf .....

Ten vierde:
Vurig joar heb ik dun carnaval motte ver-
zaken, mar dit joar goi ik da helemaal goed 
make! 
..... Alaaf .....

Ten derde:
D’n vurige prins war al 24 joar een spur-
riebuuk in hart en nieren, dit joar goan we 
het wer mit een jonge prins probieren. 
..... Alaaf .....

Ten twedde:
Mien vrienden zullen niet gelove da ik dit 
joar prins zie, mar da bin ik toch, of ge da 
nou wilt of nie! 
..... Alaaf .....

Ten urste
Friet, frikandellen, eieren, soep en een kro-
ket, mit d’n carnaval lusten wij alles veul 
en vet! 

..... Alaaf .....

Onze liefspreuk is:

Feest vieren witte we allebei hoe dè mot,
durrum kan de carnaval mit ollie dit joar 
nie meer kapot!

…………Alaaf…………..Alaaf…………….Alaaf
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Van de vurzitter

Beste Spurriebuuken,

Op ‘t moment van schrieven zien we net ‘t 
nééje jaor ingegaon en kunne wéj melden 
dèt wéj wèr ‘n voltallige Raod van Elluf 
hebbe en ziet de toekomst van de carna-
valsveriëniging d’r wèr rooskleuriger uut. 
De belangriekste vacatures liggen nou nog 
binne ‘t bestuur en wéj zulle alles in ‘t 
wèrk stellen um deeze binnen afzienbare 
tied in te vullen. 

Daornève hewwe diverse minse bereidt 
gevônden um ons bej de diverse activitei-
ten mit raod en daod bej te staon. Wéj 
as bestuur zien mit deez’ ontwikkelingen 
hartstikke blij en ‘t gèft ons ‘n enorm im-
puls um de Carnaval de kommende jaore te 
organisieren vur ‘t Plösse volluk.

Binne ‘t bestuur hewwe afscheid genomme 
van Marijke Groenendaal en Jehan Verstap-
pen. Jehan hèt veule jaoren deel uutgemakt 
van ‘t bestuur en haj al te kennen gegève 
di nie mèr te kunnen combiniere mit de 
studie die hij an ‘t volgen is. Vur Marijke 
wâr ’t nie hendig um in verbând mit ‘n 
verhuuzing buute Ploë de taken vur de 
veriëniging te blieven uutvoere. Marijke 
en Jehan bedankt! 

Inmiddels is iéën plàts ingevuld dur 
Toon van de Ven die de overstap hèt 
gemakt vanuut de Raod van Elluf. 
Hiermit komme wéj dan ok meteen 
uut bej de Raod van Elluf. Deez‘ kèls 
staon nie altied in ‘t middelpunt van 
de belangstelling, mar zullie zien priê-
zeswérd en ‘n onmisbare schakel binne 
de veriëniging. 

Ge mot ‘t mar vergelieken mit ‘ne auto 
zonder brândstof. Het is nie te beschrieven 
welke werkzaamheden deez’ minsen uut-
voere op de âchtergrond en daornève nog 
‘t bèèste bèntje vurzetten bej alle activi-
teiten. Zòas al bej de oëpening angegève 

bestèt de Raod wer uut Elluf personen. Zes 
nèèjelingen zien de Raod komme verster-
ken. Di zien: Gilbert van der Duyn, Nicky 
Reys, ex-prins Harm Wientjes, Martijn 
Wientjes, Teun Wientjes en Johan Wunde-
rink. Vanaf dizze plàts wens ik zullie veul 
plezier toe mit de carnavalsdaag.
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INTERTOYS BOXMEER
Steenstraat 77
0485 - 572 029

Uw adviseur voor: • milieu- en bouwvergunning aanvragen • bodemonderzoek (NEN 5740) • 
• mestwetgeving • geluidsonderzoek • ruimtelijke ordening • MER-procedure • 

• agrarische produktierechten • geurberekening •

Bez. adres: burgermeester Wijtvlietlaan 1, De Rips
Corr. adres: Postbus 12, 5845 ZG Sint Anthonis, tel. 0493-597500 - fax 0493 – 597509

www.gelingadvies.nl
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Van de vurzitter

Naost ‘t bestuur zien d’r nog diverse com-
missies ontiegelek druk in de weer um d’r 
vur te zurge dèt alles goëd geregeld en 
georganisiërd is bej de diverse activitei-
ten. Um ‘n dèl te noemen: de pronkzitting-, 
boerenbrulluft-, optocht-, 50+- en Spurrie-
buukskecommissie. De bezetting hiervan is 
redelijk op peil, mar as d’r nog minsen zien 
die deez’ commissies wille versterken zien 
deez’ van harte welkom.

Sinds de start van het Carnavalsseizoen 15 
november j.l. mit ‘t Prinsenbal hewwe al 
wèr veul  geslaagde / drukke / woejend 
gezellige activiteiten âchter de rug, waor 
wéj mit plezier op terugkieken. Wa te dinke 
van ‘t Prinsenbal waor zeuven meugelijke 
Prinsenpaoren op ‘t podium stônden en uut-
eindelek Prins Mark d’n Twedde mit Prinses 
Lisa as heersers van ‘t Spurriebuukenriek 
wiere gepresentieërd. 
De Prinsenreceptie worbej ‘t Prinsenpaor 
wier overstelpt mit eiere waor hieël Ploë 
van kon èten. 
En dan de Pronkzittingen. Zòwel bekende 
gezichten màr ok wer nééje (jonge) gezich-
ten zurgden vur drie schitterende aovun-
den. Bej deez’ bedanken wéj alle deelne-
mers die ‘t lef hebben getônd um d’r te 
gaon staon en ’n dèl tied die zullie d’r in 
hebbe gedowd. Grandioos!

Op het Prinsenbal wier ok ‘t Boeren-
bruidspaor bekend gemakt. Jan en Hennie 
Thomassen uut de Striep vurme di jaor ‘t 
Boerenbruidspaor. Mit de Carnavalszon-
dagaovund zullen zéj dur d’n ambtenaor in 
d’n onecht worre verbônden. De buurt zal 
òk present zien en van zich laote heure. En 
netuurlek treffen wéj dan ok de familie, 
vrienden en gao zoë mar verder, op dizze’n 
aovund an.

Vanmiddag (dag van bezurging Spurrie-
buukske) hewwe de 50+ middag die wéj 
samen mit de KBO organisieren. Zòas de 
naam al angèft is di ‘ne speciale middag vur 

Plösse Minse die de fieftig zien gepasseerd 
en los stèt van de Pronkzittingen. 
Degenen die hier al ‘ns zien gewèst wiëten 
dè di ‘n gezellige middag mit veul muziek is 
in ‘n rustige sfeer. We hopen in de toekomst 
op dizze middag mieër kiekers en volluk te 
treffen.

Dankzij de veule sponsoren en speciaal de 
Spurrie-redactie zien wéj in staot di moje 
“Spurriebuukske” uut te gève, en dorvur 
zien wéj ùllie dan ok bezonder dankbâr. 
Naost de veule tied die de redactie in di 
boekwèrk stopt staon veule bedrijven ons 
nog terzijde bej de diverse activiteiten. 
Mit die hullep en financiële steun kunne wéj 
as Carnavalsveriëniging elk jaor wèr ‘n moj 
Carnavalsprogramma vur de Spurriebuuken-
gemèènschap opzetten en organisieren. 

Mar nou ‘t echte wèèrk……..’t groëte wèèrk 
dus. De Carnaval van tweeduuzendnege 
(2009).
Vijf dagen lang gruwelijk d’r tèggenan. En 
mit zò’n enthousiast Prinsenpaor as Prins 
Mark d’n Twedde, Prinses Lisa, ‘t Boeren-
bruidspaor Jan en Hennie en mit de hiële 
Plösse bevolking d’r âchteran, mot di wer ‘n 
geweldig fèèst worre. 

Ammól de vlaggen wer an de gevel, huus 
versieren en stroat versieren en gullie dingt 
automatisch mit mi “bèèst versierde huus” 
en “bèèst versierde straot”. Wéj hebben 
d’r in ieder geval wèr veul zin in. Mit ‘t 
programma wa wèr op touw stèt (verderop 
in dit Spurriebuukske) is ‘r zeker vur iede-
rieën wa bej. 

We hôpen dèt hieël Ploë in goeie gezond-
heid d’r bej kan zien, zodèt wéj mekaor wèr 
ontmoeten en veul plezier kunnen make.

Alaaf,

Geert Thomassen
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CARNAVAL 1999 – CARNAVAL 2009

In 1999 schreef ik het eerste voorwoord 
voor de diverse carnavalskranten in onze 
gemeente. Nu 10 jaar later en dus ook 10 
voorwoorden later ben ik heel wat “wijzer” 
geworden wat betreft de wijze waarop hier 
in déze gemeente carnaval gevierd wordt.

Mijn eerste contact met carnavalvierend 
Sint Anthonis was niet hier in de gemeente 
maar in Ootmarsum. Prins Marcel van d’n 
Uutloat kwam bij gelegenheid van mijn be-
noeming tot burgemeester van Sint Antho-
nis, met z’n gevolg naar Twente. De tweede 
gelegenheid was begin november 1998 toen 
alle prinsenparen uit de gemeente met vorst 
en adjudant bijeen waren in Stevensbeek. 
Tijdens een heel gezellige bijeenkomst 
werden de zogenaamde ‘Griezeltjes’ door de 
prinsen ingeleverd. Voor teruggave van het 
zilveren “Griezeltjes’ (nu vervangen door 
”Solsleutels”) worden van mij jaarlijks de 
nodige ludieke acties verwacht; de Sleu-
telteruggave onlangs in Landhorst was dan 
ook een feest der herkenning: “ik moest 7 
x 10 foto’s zien thuis te brengen..”

Vrijdag 20 februari 2009 vindt voor mij de 
10de Sleuteloverdracht plaats in Op-
loo. Ik draag dan ‘de sleutel van 
de gemeente’ over aan zeven 
nieuwe prinsen. Deze sleutel-
overdracht wordt dit jaar 
gehouden in Oploo en ik 
reikt dan ook de zeven ‘Sol-
sleutels’ uit.

Het college van burgemees-
ter en wethouders heeft 
zo goed en zo kwaad als 
dit gaat in drukke agenda’s 
de data van de verschillende 
pronkzittingen genoteerd. Vol 
verwachting zien we uit naar 
deze avonden vol van ludieke 
liederen, sketches en andere 

talenten. Niet iedere zitting zal door het 
voltallige college bezocht kunnen worden 
maar wel zal in ieder geval een afvaardi-
ging aanwezig zijn.

Voorafgaand aan het carnavalsweekend 
in februari is door vele inwoners die zich 
betrokken voelen bij het jaarlijkse carnaval, 
veel werk verzet.
En niet alleen door de leden van de Raad 
van Elf en het bestuur maar ook door de 
Boerenbruiloftparen, de deelnemers aan de 
optochten, de leerlingen van de basisscholen 
en hun docenten en natuurlijk de muziek-
korpsen. 
Voor deze mensen een persoonlijk “Alaaf” 
vooraf !

Tot slot wil ik namens het 
gemeentebestuur iedereen 
heel fijne en geslaagde 
carnavalsdagen 2009 

toewensen.

Alaaf,

Jos Verbeeten, 
burgemeester van 

Sint Anthonis.

D’n Burgemeester
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Een greep uit onze services:

• Huur bij Gall & Gall heel voordelig een Heineken Cooltap met toebehoren.

• Met de Gall & Gall kaart geniet u van nog meer voordeel.

• Feestje? Bij ons kunt u glazen in alle soorten en maten huren.

• In onze winkels geldt een Onvoorwaardelijke Kwaliteits- en Smaakgarantie.

Dat houdt in dat u altijd uw geld terugkrijgt als de drank niet naar wens is.

Genieten & Genieten

Slijterij Gall & Gall - Sander Graat
Koorstraat 14 - BOXMEER - Tel: 0485-571689

Grotestraat 114
5836 AH Sambeek
Tel. 0485-571663
Fax 0485-578366

info@botterhuissportprijzen.nl

www.botterhuissportprijzen.nl

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

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

wandborden
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Hallo spurriebuuken en spurriebuukinnen,

Nao ‘n geweldig carnavalsjaor mit Prins 
Harm en Prinses Corine zien wéj al wèr 
volop bezig mit ‘t nééje seizoen mit Prins 
Mark d’n Twedde en Prinses Lisa.
An ‘t begin van di seizoen héwwe netuurlek 
afscheid genomme van Prins Harm, welke 
‘ne geweldige vurganger wâr mit de carna-
val. Ôveral deej héj same mit zien Prinses 
Corine enthousiast an mit. Nie allieën Harm, 
mar de hiële familie Wientjes wâr bej alle 
gebeurtenissen fanatiek betrokken. Van 
Pronkzitting en fieftigplus-middag tot an ‘t 
Vledderbal toe. Skôn is ‘t dan ok, dè alle 
jonge kèls uut de nèèst van Wientjes de 
carnavalsveriëniging zien komme verstèrke 
dur toe te treje in de Raod van Elluf. 

Nève Harm en Corine ha’n wéj nog Grad 
en Door, ok al zo’n enthousiast stel. Zul-
lie hebben d’r wèr vur gezùrgd dè de zon-
dagaovund, die al jaorenlang in ‘t tèken 
stèt van de boerenbrulloft, ’n woejend ge-

zellige aovund geworre is. Ok zullie zien de 
carnavalsveriëniging gaon verstèrke dur toe 
te treje tot de boerenbrulloftcommissie. 

Intussen is Prins Mark al an zien seizoen 
begonne en ‘t prinsschap gèt ‘m goed af. 
Mar dè ha’n  wéj netuurlek ok nie ânders 
verwâcht toen wéj ´m ginge vraoge. En ´t 
enthousiasme van hullie vriendengroep op ´t 
prinsenbal makt ok al meej duudelek dè wéj 
´n juuste keuze gemakt ha´n. 

Ok mit Jan en Henny as boerenbruidspaor 
zitten wéj zondagaovund goëd as wéj hul-
lie in d´n onecht gaon verbiende. Hierbej 
toegevoegd dè wéj ok de Raod van Elluf 
wer compleet hebbe, kunne wéj d´r mit de 
carnaval wer ontiegelek hard teggenan. 
Ok ´t programma van de carnaval bied vur 
iederiën wa wils, dus ik hòòp iederièn mit 
de carnaval ´ne kieër te zien.

Dus tot dan!
Groet Leo

Vorst Leo àn ‘t woord
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Paardrijden voor mensen 
met een beperking. 

Zowel kinderen als volwassenen, 
die niet terecht kunnen 

op een reguliere manege.

Inge Gerritsma
Instructeur Paardrijden Gehandicapten
Tel:  06-23707740
Email: inge.gerritsma@gmail.nl
Info:  www.zbdewittehoeve.nl
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Prinsenbal

Op zaoterdag fieftien (15) november twië-
duuzendâcht ( 2008) wier in ’n ontiegeleke 
volle residentie van de Spurriebuuken,  de 
nééje Prins en Prinses vur ‘t jaor twië-
duuzendnege (2009)  bekendgemakt.  Urst 
wier uutvoerig afscheid genomme van ‘t 
auwe Prinsenpaor Prins Harm den Urste en 
Prinses Corine. Nao enkele toelaotingstesten 
wier d’n auwe prins opgenomme in ‘t Auw 
Prinsen Garde.
Vurdè ‘t nééje prinsenpaor gepresentieërd 
kon worre, mos’r nog ‘ne flinke afvalrace 
gehâwe worre. Naor anleiding van de an-
wiezingen die de afgeloëpe wèke de Spur-
riebuuken in de greep hielden, wiere d’r 9 
meugeleke prinsenpaore vanuut de zaol ‘t 
podium op gedelegierd. Deez’ mosse am-
mól ‘n bekwaomheidstest ondergaon of zéj 
wel geschikt zo’n zien um ‘t prinsenpaor 
van 2009 te worre. Na twië rondes bleve 
d’r nog 3 paren ôver. Deez’ wierre daornao 
ôvergelèverd àn ‘t bestuur vur ’n nie te min 
stevig verheur. Nao ‘n 10-tal minuten kon 
vorst Leo de anwezigen in de zaol mitdèle 
det’t witte roëk wâr. Iederieën wâr d’r now 
verrig vur en ônder woeiend gejuich wierre 
Prins Mark den Twidde en Prinses Lisa ge-
presentierd as ‘t nééje prinsenpaor van de 
Spurriebuuken.
De urste taak van ‘t kersverse prinsenpaor 
wâr ‘t felicitieren van ‘t nééje Boeren-
bruidspaor Jan en Henny Thomassen. Zéj 
ware èrdur die’n aovund vanâchter de “co-
liessen” tevurschien gekomme, naodèt Vorst 
Leo de zaol urst haj onderworpen an ‘n 
antal anwiezingen. ‘t Duurde lang vurdè ’t 
volluk dur haj wie d’r now ‘t nééje Boeren-
bruidspaor zoj worre. Pas op ‘t làtst wierre 
de namen van Jan en Henny Thomassen 
genoemd en deez’ bleken dan ok waor. 
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Prinsenbal
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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.sttunnissepaardentram.nl
 

Ook rijden wij per uur: 1 uur € 65,00 ; 1.5 uur € 95,00; 2 uur € 120,00.
Er kunnen 25 volwassenen in de paardentram. Tijden in overleg
 

Paardentramstation ’t Stamhuus
Fam. Hendriks
Noordkant 27
5845 EX Sint Anthonis
0485-383202
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Prinsenreceptie
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Efkes vurstelle

D’r gèt gèn jaor vùrbéj of d’r verânderd 
wel wèr wà. Ok di jaor dus. Marijke hèt te 
kennen gegève dè zéj dur drukke umstan-
digheden elders, gèn plats mèr in de agenda 
hèt vur De Spurriebuuken.
 Dè’s kei-zund, màr helaas. Màr gullie zult 
Marijke deez’ dage nog wel zien… Zeker as 
gullie efkes ’n glèèske nat gòt hale béj de 
bar. Groëte kâns dè zèj ‘t vur ollie in zal 
schudde.
Gelukkig héwwe ok wèr vers bloëd in ons 
bestuur. Noa begonne te zien as Prins Toon 
, ging Toon van de Ven dur naor de Raad 
van Elluf um di jaor dur te stromen naor 
‘t bestuur. Doar zal héj di joar de nuddige 
hând- en spandiensten gaon verrichten. De 
ôverige bestuursleje zien al hòst die-hards 
en al hòst nie mèr weg te dinke. De ôverige 
bestuursleje zien Geert Thomassen, Carla 
Cornelissen, René Verbruggen en Jeannette 
van Gerwen. En as zullie ‘t echt nit mèr 
wieëte dan kunnn zullie nog alt um raod 
vraoge béj vorst Leo Janssen.

‘t Bestuur

De Raod van Elluf.
As wéj ‘t ovver die-hards hebbe, dan 
komme wéj automatisch béj de Raod van 
Elluff. Ok hier zitte d’r verschillende béj 
die d’r màr gèn genoeg van kunne kriege: 
van ‘t Carnavalle zelluf, màr òk ‘t opbouwe 
en afbrèèke van de zaol, ‘t vurbereie van 
‘ne Pronkzitting en al die ândere vurkom-
mende klusse (mòjere màr òk zeker de 
minder mòje!!!). Helaas zien d’r toch ‘n àntal 
raodsleje afgehökt, màr gelukkig héwwe òk 
hier vers bloöd d’r béj gekrege. De Road 
van Elluf bestèt di jaor uut: Noud Janssen, 
Jos Weerts, Jelmer de Boer, Eric en Mark 
van de Weijer, Gilbert van der Duyn, Johan 
Wunderink, Nicky Reijs, Teun en Martijn en 
(ex-)prins Harm Wientjes. 
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Efkes vurstelle

Reserveraod
Gullie ziet ‘t, de raod is di jaor helaas nog 
nie compleet, mar gelukkig hewwe ok ‘n 
reserveraod woar wéj mit ‘ne regelmaot ‘n 
beroep op kunne doen. Bel dus nie meej de 
pliesie as gullie één van de volgende minse 

in `ne grúúne cape mit `ne stèèk op ’t de 
kop antreft. Op dè moment zette zéj zich 
namelek in vur ‘n goei doel. ‘t Betreft de 
volgende personen: Jan van Sambeek, Bart 
van Hoenselaar, Harry van de Weijer, Mari 
Jacobs en Gido Lenkens.

De Vrollie van de Raod (en bestuur)
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 
wèr op te vange daags nao zo’n zwaore 
activiteit. Daornève doen zéj òk elluk jaor 
mit mi de Pronkzittingen en zien béj de 
mèèste activiteiten ànwezig. Gò`dr  mar an 
staon!!! Di clubke is di jaor gelukkig òk wèr 
wa úútgebrééjd, màr ‘t vrijgezellegehalte 
binne de Raod en bestuur is nog vrij hoëg!!! 
Vrollie: doe d’r wà an en treedt toe tot ’t 
selèkte gezelschap van : De Vrollie van de 
Road (en bestuur). Degene die zich al ànge-
sloote hebbe béj di gezelschap zien: Imelda 
Janssen, Frida Janssen, Carla Cornelissen, 
Jeannette van Gerwen, Claudia van Hoense-

laar, Hillie de Boer, Anja van de Ven, Corine 
Verberk, Marijke van Els, Suzan Ploegma-
kers, Marianne van Hout en Lieke Peters.

Dansmariekes.
Misschien hedde ze al vûrbéj zien flitsen, 
de dansmariekes in hun nééje kliere. Zéj 
vonde dè béj hun dansen (waor altied ‘t en-
thousiasme van af spat) ‘n béjpâssend, mòj 
flitsend klèdje heurde. Zie hier ‘t resultaot. 

Di jaor gèn wiezigingen in ons dansmarie-
kes-bestând waorvan Evi Bongers, Lizet van 
de Weijer, Stephanie van Mil, Marcha Nil-
lessen en Demi-Denise Verbruggen deel uut 
make. 

Kom één deezer daâg màr ‘s kieke naor hun 
zùrgvuldig ingestudierde dansjes!
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Efkes vurstelle

De Spurriemukskes
Onze verieëniging dinkt òk an de toekomst. 
Volgend jaor hebbe ‘n àntal van onze dans-
mariekes wèr ‘n dusdaonige lèèftied ge-
krigge dè zéj afscheid gaon neme. Dorvur 
hewwe ‘ne kweekvijver opgezet, zòdet de 
nééje dansmariekes ‘t één en ânder al in 
de vingers (of bieën, of op hun heupe(?)) 
hebbe. Onze spurriemukskes doen d’r dan 
òk alles àn um de capriolen van de “echte” 
dansmariekes te evenaren. Onze spur-
riemukskes zien di jaor:  Iris Cornelissen, 
Sietske Ermens, Chantal Hartjes, Donna 
Massop en Silke Verberk.

De Spurriefrutjes 
De veriëniging dinkt nie allieën àn de korte 
termijn, òk op lange termijn hewwe dans-
mariekes nöddig. Deez’ zitte béj de Spur-
riefrutjes. Ok zéj zette elke kieër hun 
bèèste bieëntjes vùr. De spurriefrutjes 
bestaon di jaor úút: Maria van Dijk, Veerle 
van Duijnhoven, Anne Ermens, Jitte Goos-
sens, Ymke Goossens, Nicole Hartjes, Han-
nah Janssen, Rosa Massop, Chantal Rutten, 
Laura Verbruggen en Louisa Verschuren.

Hun begeleiding
Netuurlek hebbe deez’ dèrkus wel ennige 
begeleiding nuddig. Chantal van Dijk en 
Hilde Zegers perbere de àlste dèrre ‘t één 
en ânder béj te brenge op dansgebied én 
deez’ dèrkus in ‘t gareel te hàuwe. Sanne 
Bongers en Susan van de Weijer  perbere di 
elke wèèk béj de ôverige dansmariekes. Of 
dè gelukt is ? Kom zelf ‘s kieke naor zò ’n 
wervelende show (-dans) van onze dansma-
riekes en zie dèt ‘t Hilde, Chantal, Sanne en 
Susan òk di jaor wèr is gelukt!

Hoffotograaf
Gullie zult ‘t al wel gezien hebbe in dizze 
carnavalskrânt: onze hoffotograaf Claudia 
van Hoenselaar hèt zich wèr nie ingehâuwe! 
Alle skône momenten hèt ze op de gevúúli-
ge plaot vâstgelè. ‘t Resultaat kunde op de 
website béjhâuwe of komme bekieke op de 
foto-video-aovund, welke zal gaon plàts-
viende op vrijdag 27 mèrt um halluf 9 béj 
La Marmotte.
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Efkes vurstelle

Narren 
Di jaor al wèr vur ‘t derde jaor, en hôpelijk 
nie vur het làtst: Teun van de Weijer en Bas 
Jaegers gaon de boel wèr onveilig make mit 
de carnaval. Signalement: grúún en gèèl en 
hier en daor mi wa bellekes. Teminste mit de 
carnaval. De rest van ‘t jaor gaon ze casual 
dur ‘t lève.

Vof 
Vof kan d’r màr gèn genoeg van kriege. Zèj 
speulen nie allién as ’t carnaval is, zèj gaon 
zelfs op toerné dur Duitsland. Onze’n Har-
rie verteld ollie hier miér òver erges ân-
ders in dizze carnavalskrânt. Nog efkes en 
zullie brèèke internationaol dur! 
Vof bestèt úút Jan-Willem Jansen,  Jos 

Jaegers, René Verberk, Frida Janssen, Ber-
nadette Verschuuren, Willeke Kuijpers, Olga 
Bouwmans, Bettina Lange, Bert Cremers, 
Paul Kuijpers, Mari Jacobs, Harry van de 
Weijer en Michel Schroer.
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ZieZo!
voor een “KEI” orgineel kado!!

ZIEZO! Winkel is een onderdeel van een 
activiteitencentrum voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Wij verkopen 
producten die door de deelnemers gemaakt zijn. 
Er is voor iedereen wat te vinden: van kaarten tot 
kraamkado’s.  Leuk voor jong en oud.

Openingstijden winkel ZieZo!:    
Maandag tot en met vrijdag 
van 13.30 - 15.30 uur

Dagactiviteitencentrum   
Grotestraat 31A
5841 AA Oploo
Tel: (0485) 381052 VEUL PLEZIER !!
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Efkes vurstelle

Nééje leje.
Nao ‘n jaor ‘t hiële reilen en zeilen van de 
carnavalsveriëniging van kortbéj te hebbe 
migemàkt, hèt Harm Wientjes besloten um 
toe te treje tot  de Raod van Elluf. Harm 
werkt bij DLV Rundvee Advies in Uden. Dè 
betèkend dè hij boere op allerlei gebied 
ondersteunt. Wa dè betreft zit’ie goëd in ‘t 
Spurriebuukenland, genoeg rundvee (lèès 
Spurriebuuken) um advies ovver te gèven 
dochten wéj zo. Di wèrk wet héj goëd te 
combiniere mit ‘t bouwe van zien nééj huus 
in Ploë-City. As íe dan nog wa tied over 
hèt, dan gèt ‘ie op wintersport, gèt ‘ie uut, 
voetbalt’ie of viert’ie carnaval. ‘n Bezige bij, 
eh, spurriebuuk dus! Vur mier beeldmateri-
aal en grei ovver Harm verwies ik ollie naor 
dizze krânt.

‘n Ânder nééj raodslid betreft Teun Wien-
tjes (jawel, de bruûer van-). Hij is ‘n ge-
bore Spurriebuuk. Nie alliën umdèt `ie in 
Ploë gebore is, òk umdèt `ie van koeien zien 
hobby hèt gemàkt. Op ‘t bedrijf thuus mag 
`ie ze dan òk  gèr verzurge. En geliek mit 
zien studie op de HAS in Den Bosch hèt`ie 

gelierd dè koeie woejend  veul  drinken op 
‘nen dag, en dè hèt `ie zich òk ège gemàkt; 
Teun gèt gèr ‘n bierke drinken. Doarnève 
schupt`ie gèr `n balleke.

Ok  Martijn Wientjes (òk wer de bruûr van) 
hewwe wete te strikke vur onze Raod van 
Elluf. Dénkelek  um ’t ons ontiegelek moeilijk 
te make, want wette géj wanneer gèj mit 
Teun of Martijn te make hèt (ik inmiddels 
wel…)? Martijn liert nog. Di dúút’ie an de 
Fontys Hoëgeschol in Eindhoven. Hij volgt 
dor de richting bedrijfskunde.  Wanneer 
Martijn nie op schol zit gèt’ie gèr voetbal-
len, bierke vatte, skieën (as’r snèuw lit) en 
jage achter de wiever àn (as’r wiever zien). 
Wa betreft dè latste: dèt`ie nog steeds op 
jacht mot, daor snapt`ie zelf ok niks van …

Gilbert van der Duijn hewwe òk in onze 
gelederen op mugge nemen. As zoon van de 
mellukboer zal iederiën ´m wel kenne, Mar 
toch mène wèj ‘m hier nog wa verder vur 
te motte stellen. Gilbert is vrachtwagen-
chauffeur bèj ‘n bekend biermerk (piep), 
vandòr dèt`ie ‘m mit de carnaval misschien 

Epo
D’r gèt genne pronkzitting vûrbéj of zullie 
lèvere d’r hun béjdrage àn: EPO, ‘t Eer-
ste Pronkzittingen Orkest. Veule aovende 
wùrt ‘r gemusiceerd um tot ‘t bèeste re-
sultaat te komme. En dè mag d’r zien!!! Màr 
mit Johnny Lenkens, Jos Cornelissen, Jos 
Wijnands, Kim Jacobs, Jan-Willem Jansen, 
René Verberk, Pieter Hofmans en Ad van 
de Berg hewwe òk nie zomàr wa ingelijfd!!! 
Mede dank zij hun is elke Pronkzitting wèr 
‘n succes.

Bouwcommissie
 Ok vurrig jaor hebbe zullie de hânde wèr 
uut de mouwen meuge stèke. 
Zo is ‘r ’n zannikbènkske gekomme vur de 
bezwaormakers  vur de boerenbrulloft en 

zien d’r netuurlek wèr de nóddige repara-
ties gewèst. Bart Heijligers, Willy van La-
nen en Bart van Hoenselaar drèije dor hun 
(rèchter-)hând nie vur um!
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wel efkus mot misse. Di umdèt`ie de nóddi-
ge vurraden in ‘t lând mot ànvulle, angeziën 
d’r mit deez’ daag veul dorstige kèle zien. 
Verder is Gilbert hiel duk  op ‘t voetbal-
veld ànwezig waor hij gèr (en goëd!) tège ‘n 
balleke wèt te trappen. 

Ok hewwe Nicky Reijs meuge verwelkomme 
in de Raod van Elluf. Héj màkt ‘t gehieël 
compleet. Nicky is ‘n zogenaomde ZZP-er. 
Dè duut íe vurral in de vurm van rúútewâs-
ser. Hèdde gullie nog wa rúúte  zúúver te 
make, nodèt ge geperbeerd hèt de pries 
in de wacht te slèpe vur ’t mojst versierde 
huus, dan kunde ‘m gerust belle. Daornève 
perbiert Nicky ‘t doel skôn te hawe béj ‘t 
twedde elluftal van Excellent, nie as rúúte-
wâsser, mar as keeper. 

As lètste hewwe nog Johan Wunderink. 
Sinds kort is`ie woonachtig in Ploë en drek 
ingelijfd bèj de Raod van Ellef. En dè is 
hieël goed te begriepe, want hij gèft àn 
dèt`ie as hobby hèt: stappe mit de prins! 
As ge niks wilt missen van de gezelligheid 
van de Road van Elluf en ‘t hiële carnavals-
gebeuren mit Mark en Lisa as prinsenpaor, 
dan is di òk ’n loogiese stap. Johan is pas 
geleje afgestudiërd an de TU in Eindhoven, 
afstudiërrichting technische bedrijfskunde. 
Dorvur hèt` ie de HTS mit werktuigbouw-
kunde afgerônd. Nou is`ie werkzúúkende. 
Umdè hèj toch nog gèn wérk hèt, gèt`ie 
urst màr ‘ns samen mit zien vriendin ‘n 
huus  bouwe in Ploë. As hèj dan nog tied 
òver hèt, gèt`ie gèr ‘n bioscoopje pikke of 
hardloëpe.
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Lionstraat 16   5831 AK  BOXMEER   Tel. 0485-521044
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De Spurriebuuken



40

Spekklef 7b

5841 CM OPLOO

☎ 0485 - 383683

06 - 21502342

Voor al uw borduurwerk:

Wij ontwerpen en borduren op alle soorten

textiel: o.a. handdoeken, babytextiel, 

t-shirts, sloven, petten en paardendekens.

Deze artikelen kunnen wij u ook leveren.

Van Steenhuijsstraat 30
5841 AH  Oploo
Tel: 0485 - 57 42 47
E-mail: info@de-borduurnaald.nl
www.de-borduurnaald.nl

De Borduurnaald

De Witte Hoeve
Gemertseweg 22
5841 CD Oploo
Tel: 0485-384281
E-mail: zorgboerderijdewittehoeve@hetnet.nl
Info :www.zbdewittehoeve.nl

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.
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Jan van Toon en Gonda van de Plosse Striep 
en Hanny van Bert en Jo van de Achtste 
Auwe Bosschebaan

Gève naamus werskante buurlui te kenne 
dè ze ut geërmoei en gehannus onderhând 
muuj zien en dè zullie d’r ège durum in d’n 
onecht loate verbiende. Deez’ plegtige pleg-
tigheid zal plegtig plàtsviende in de Ree-
sidensie van de Spurriebuuke van Ploë, de 

Oude Heerlijkheid, op zondag d‘n tweeënt-
wintigste februwari soavus um halluf negen.
Prins Mark dun Twedde kumt ons mit zien 
gevolleg um aagt uur ophaale. Dan gèt dun 
optocht noar de Reesidensie, wor d’n amb-
tenoar van dun Boerenstând ônder getuuge 
van Betty, keukenmeid van auwe van dagen 
en Peter ’t Keuterboerke, ons in ‘t huwe-
luksongeluk zal storte.

Durrum nuie wéj alle Bruurs en Zusters, 
Nève en Nichte, Buurlui en Buurvrollie, 
Vatte en Moete, Oëms en Tantus, Vriende en 
Vriendinne en iederieën die nie gèr kumt 
um agt uur in de Reesidensie uut. Doar 
worde onthàlt op Brandewien, snert en 
Spek. Wey zôn ‘t gruweluk moj vienne as 
gullie in gepaaste klieëre ‘t fèèst béj wilt 
wonne.

Groete van Jan en Henny

Ut Boerenbruidspaar
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Bericht uut ut Kruumelriek

Hallo Spurriebuuke…weej van de Kruumels 
van de lègere schol zien d’r helemol kloar 
vur. Weej hebbe unne neeje Prins en un 
schon neej Prinses vur 2009.
Luustert mar us….

ZIJ
Schoon als de lente, zacht als satijn
Vlug als de wind en warm als de woestijn
Goedlachs en opgewekt, mooi als Sneeuw-
witje
Lief voor haar broers en af en toe een 
hitje
Een kei in voetbal, een topper in spe
Vanaf vandaag Hare Hoogheid, zij telt voor 
twee
Muziek maken nu even niet haar werk
Hier is ze dan: Prinses Silke Verberk

HIJ
Een knappe vent van top tot teen
Met een zwak voor iedereen
Ook is hij een voetballer, deze 
vent
Is goed bekend bij Excellent
Watervlug en met een goede 
techniek
Hij haakt niet af ook al is 
hij ziek
Spreekt zelfs een woordje 
Spaans deze man
En dat is iets wat niet ie-
dereen hier kan
Jullie weten het natuurlijk 
al, het kan niet missen
Hier is: Prins Timo 
Cornelissen

Onder luid gejuich kwame Prins Timo Cor-
nelissen en Prinses Silke Verberk 
van onder un schon masker tevoorschijn.
Dor komme weej de carnevalsdaagdaag wel 
mè dur. 

Op vreejdag vur de carnaval viere we ons 
schon bal mè klein kruumels. 
Vur ut urst dit joar hebben we gennen op-
tocht mer, we han genne waage en ok gen 
schuur mer. Tied vur iets anders…..dus.
Di joar zette we in op wa meer cabaret, 
dans, buut, polonaise en pleej bek. Eigenluk 
un echte pronkzitting.
De bloaskapel VOF zal ok van zich loate  
heure.

Wilde dè allemol is komme zien en mibelève 
dan ziedde van harte welkom. 
Ge komt wel verkleejd natuurluk, wel zò 
gezellig hè. En ger zonder naaldhakkuh, 
want dan kunde nie goed hosse. En lot de 
schietgerei mar thuus, dè makt zoveul her-
rie, dor kunne de klène kiendjes toch nie 
tège.

Tot dan…veul schik mè de carnavalsdaag.
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Spurriebuuk van ut jaar 2009
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Pronkzittingen 2009
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Zòas elluk jaor beginne wéj ‘n wèèk vur 
carnaval mit ‘t VLAMMERS-BAL.
Ok di jaor wâr d’n hiële carnavalsveriëni-
ging en de joekskapel VOF anwezig um ‘t 
gehiël kompleet te make.
Veurop ging netuurlek onze jeugdprins Timo 
en jeugdprinses Silke mit de hiële jeugdraod 
en hullie hofvrollie.

Nao de muziek optrejes en wa buuts wâr ‘t 
tied vur de VLAMMER VAN ‘T JAOR.
Echter di jaor hèwwe nie 1 Vlammer 
màr 2!!
De ieër ging di jaor ok nie naor 
ieën lid van Flaming mar naor twië 
bestuursleje die zich echter altied 
vur 200% inzetten vur Flaming, en 
dè is priêzeswérd!!

Dus di wâr ok ‘n hiële verrassing vur Fieke 
Verberk en Elleke Lenkens um die skône 
onderscheidingen in ontvangst te kriege.
‘t Gehieël wier die’n aovund mit ’ne lange 
polonaise afgeslote en blikte terug op ‘ne 
woejend gezellige aovund.

‘t Comité  Vlammersbal.

Mit jeugdsoos Flaming 
carnaval 2009 in....

Vlammers van het jaar: Elleke Lenkens en Fieke Verberk.
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Spuriebuukenprins 2033

As ge de zoën bint van ‘ne ex-prins en ex-prinses lit ow toekomst soms al vast 
zonder da ge ut zelluf wit.....Lars van Hoenselaar - prins van de Spurriebuuken in 2033!
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Programma

Vrijdag 20 februwari
Zòas gewoonluk beginne wéj ok di jaor de 
carnaval mit ‘n bezoek an de carnaval op 
de lèggere schòl. Vanaf ‘n uur of half twieë 
wurt `t doar ‘n dolle boel. De organisatie 
is doar netuurlek wèr in hande van meister 
Paul en één van zien lieftallige assistentes/
juffen. Dizze middag zal plàtsviende onder 
‘t toeziend oëg van de Jeugdprins Timo en 
Jeugdprinses Silke. 

’s Oavus is d’n traditionele sleutelòver-
dracht mit alle carnavalsverieëniginge uut 
de geminte. Di joar is de eer àn onze ège 
verieëniging um de sleutelòverdracht te 
verzurge. Jammer vur ùllie, dizzen aovund 
is allieën vùr genuddigde. Of de sleutel òk 
daodwerkelijk is overgedrâge, kunde zien 
op: 

Zoaterdag 21 februwari
Ok di joar oëpene wéj de carnaval mit `n 
Heilige Mis um zeuve uur (19.00u). Doarnoa 
goan wéj mit de hieële verieëniging noar de 
Peelslinkers in Bronlaak um doar de car-
naval officieel te oëpene mit hunne nèèje 
prins en pinses.

Um ‘n uur of tien goan wéj noar La Mar-
motte um daor ‘t oëpeningsbal in te zette.
D’r zit zeker muziek, efkes afwâchte wà 
vur muziek, mar woejend gezellig en lèven-
dig is ’t dòr in ieder geval.

Zondag 22 februwari
’s Mèrgus um 11.00 uur beginne wéj d’n dag 
mit ‘t Ukkie-Pukkie-Spurriebal. Dizze vur-
middag 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. Um ongevèer 
half ieën (12.30u) is ‘t bal afgeloëpe.

De zondagmiddag stèt wèr gliek in ‘t tèken 
van de wa àuwere kiender, màr 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 vàtte en moete noar de residentie 
um doar same mit Prins Mark d’n Twidde en 
Prinses Lisa, de jeugdprins en jeugdprinses 
en hieël hun gevollug, ‘t snotneuzebal te 
viere. De middag wurt wèr gepresentieërd 
dur iemes die gruwlijk veul van kiender af 
wèt, en hoe die bezig te hâwe. Netuurlek 
zulle d’r ok verschillende spellekes gedaon 
worre, dus vervèle hoefde ùllie nie. Op 
dizze middag wurt ok bekend gemakt wie 
de winnaars zien van de kleurwedstrijd. Doe 
ouw bèèst, en mak de moiste kleurplaat die 
hier ergus in ‘t Spurriebuukske stèt. Lèèver 
dizze in, en misschien kunde dan mit ‘ne 
moje pries noar huus.

Op de zondagaovund is ‘t netuurlek wèr 
âwverwetst gezellig bej de boerebrulleft. 
Prins Mark d’n Twidde, Prinses Lisa en hieël 
hun gevollug zulle rônd ‘n uur of âcht Jan 
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Programma

en Henny Thomassen op gaon hâle. Rônd 
halluf neége 920.30u) zulle zéj bej De 
Oude Heerlijkheid binne-trekke. Same mit 
de getuuge en onder leiding van onze amb-
tenaor van de Boerenstand wurt de trou-
werij voltrokke;  um zich in de’n onecht te 
laote verbiende, as ze natuurluk nie teveul 
bezwaor kriege. Wéj zulle d’r ‘ne gezellige 
n’aovund van mâke. 

Moandag 23 februwari
Moandag s’mèrges goan Prins Mark d’n 
Twidde, Prinses Lisa en ‘n klien gevolg noar 
de zieëke minse van Ploë die in ‘t zieken-
huus of in ‘n verzurgingshuus ligge. ‘t Is 
ieder joar wèr moeiluk um uut te zuuke wie 
d’r tijdens de carnalval zieëk zien, dus as 
ge iemmus wèt die mit de carnaval in’t zie-
kehuus of in ‘n verzurgingshuus ligge, dan 
kunde dè durgève an Geert Thomassen, tel. 
06-20.41.87.43. Wéj wense deez’ minse toch 
ok plezierige daag toe.

Um halluf twieë (13.30u) start d’n optocht 
wèr. De route en woar ge ouw èege kunt 
opgève stèt ergus ânders in dizze krânt. 
Noa de optocht is ‘n groët fèèst in De Oude 
Heerlijkheid. An ‘t eénd van dizze middag 
zal de priesuutrieking van d’n optocht zien. 
Moandagaovond zal d’r wèr ‘n carnavalsbal 
zien béj La Marmotte. D’r is ‘ne DeeJee; 
dus ge hoeft zeker nie stil te zittu.

Dinsdag 24 februwari
Op dizze dag is ‘t èènde van de carnaval 
wèr in zicht, mar de carnaval in Ploë is nie 
compleet zonder die’n spetterende dinsdag-
middag, vol muziek en netuurlek artieste 
van èège bòjum. Vanaf twiëe uur (14.00u) 
is iederieën welkom (bin op tied, want ge 
wèt, vol is vol) in De Oude Heerlijkheid. 
Ergus ânders in ‘t Spurriebuukske kunde 
mieër òvver di spektakel lèze. Um zeuve uur 
(19:00 uur) zulle Prins Mark d’n Twidde en 
Prinses Lisa de carnaval officieel afsluute.

Woensdag 25 februwari
Woensdag ‘s aovunds um half zeuve (18.30 
uur) (let op!) goan Prins Mark d’n Urste, 
zien Prinses Lisa en hun hieële gevollug ‘n 
askruuske haâle. Aonsluutend goan wéj dan 
naor La Marmotte um nog ‘ne kieër ‘n bitje 
af te kikke van de beslommeringe van de 
afgeloëpe daag. Lekker noabuurte ovver de 
carnaval ônder ‘t genot van ‘n pilske en ‘n 
hèrringske. 

Wéj hôpe ollie zò veul meugeluk te zien 
mit deez’ activiteite mit de carnaval, dan 
maâke wéj d’r mit zien alle wa mojs van….!!!

Alaaf Alaaf Alaaf !!!
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Begunstiger: ‘t Tapijthuis Boxmeer
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D’n Optocht 2009

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

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

Dur zien alwèr verschillende minse bezig 
mit ut make van ‘nne moie wage en als ge 
mit wilt doen, kunde ouw eige opgève bij 
René Verbruggen  tel: 06-10.25.70.13

Ge kunt meedoen in de volgende categerieë:
-jeugd
-Individueel/klène loopgroepe
-Loopgroepe
-woagens
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Vledderbal 2009
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Uitslag Carnavalsoptocht 2008

Op de Carnavals maondagmiddag trok tra-
ditiegetrouw ‘n lange en ontiegelek sköne 
optocht dur de straote van Ploë. Dit hèt de 
naovolgende uitslag opgelèverd:

Wagens:
1e pries “Legertank”
2e pries “Plosse Speltbier” 
3e pries “Pannentoren uit de kolk” 

Jeugd:
 1e pries “Anti Alcoholisten” 
 2e pries “De meid of de mijt?” 
 3e pries  “Soojoewonnabee een spor-

ter” 

Loëpgroepen:
 1e pries “De groeten terug” 
 2e pries “Klopt niks van” 
 3e pries “Hartvriendinnen” 

Klèène loëpgroepen:
 1e pries “Leven na de dood” 
 2e pries “Vreemde vogel” 
 3e pries “Slaapband” 

Daornève verdiende de buurtveriëniging van 
d’n Deurneseweg – Bus – Spekklef – Schip-
perspiël mit de prachtige Prinsenwagen de 
titel “eervolle vermelding”. Prins Harm en 
Prinses Corine kunnen trots zien op hullie 
buurt.

D’n urste pries vur de mòjst versierde 
straot wâr vur de buurt “Plo Noord”.
Guido Rutten en Inge Schuurmans an de 
van Steenhuysstraat 59 wonne de urste 
pries mit ‘t mojste versierde huus.

De fanfare wille wéj bedânke um mit hul-
lie fèèstelijke Carnavalsmuziek d’n optocht 
oëpe te brèke en ’t tempo an te geve.
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W. Arts B.V.
Loonwerk, Grondwerk, Mestdistributie en Recycling

Postadres:
Lindelaan 30
5844 AG Stevensbeek

Bereikbaarheid

W. Arts B.V.
Tel.: 0485-388555
Fax: 0485-388550
Website: www.artsbv.nl
Email: info@artsbv.nl
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Woordje van de 
Ouw-Prins en Prinses

Daor zitte we dan vur ons computer-beeld-
schêrm te kieke, umdè wéj ollie in dit kom-
mend stukske wille vertellen en opschrieve 
hoe wéj  ‘t prins- en prinses-zien ervaren 
hebbe ‘t afgeloëpe jaor. Nou, we hebbe èv-
vel zòveul en zò’n lange daag mit de car-
navalsveriëniging durgebrocht, dèt as wéj 
elluk detail en al onze ervaringen van ‘t 
afgeloëpe jaor motte opsomme, wéj wel ‘n 
boek of zelfs ‘n hele reeks vol zò‘n kunne 
schrieve. Mar, mit al onze belèvingen in on-
ze’n achterkop en ‘t zien van alle foto’s die 
gemakt zien, kunne wéj toch ok hieël kort 
en bondig zien in onze mèning waorbéj we 
allebéj wel kunne zeggn dèt de afgeloëpe 
carnaval ’n ontiegelek geweldige ervaring 
is gewèst! Echte wereldreizigers hewwe 
onszelf in onze liefspreuk genoemd en wéj 
vônden, um nie te ver van ons bed af te 
dwaole, dè de carnaval van twiëduuzendâcht 
(2008) ok gèn grenzen mocht kenne. Màr, 

hoe kunde in zò’n klïen durpke dè nie echt 
‘n metropool of hïelveul-cultureel is, en 
slechts ‘n klèèn sproetje op ‘t Europese 
continent beslùt, owège nou ‘ne globetrot-
ter noemen? As ge op Wikipedia gòt zuuke 
naor de betèkenis van ’n wereldreiziger, 
komde uut béj ‘t volgende: Mèèstal viende 
wereldreizigers nao afloëp dè hun reis 
hullie persoënlekheid hèt verrijkt. Sja, en 
as ge’t zoë bekiekt dan hèt onze carnaval 
vurrig jaor toch redelijk iets van een we-
reldreis weg gehad. Al die minse die zich 
vur de carnaval hebbe ingezet en mit wie 
wèj ‘n mòj fèèstje hebben gebouwd, hewwe 
toch op ‘n bezondere manier leren kennen, 
ge kunt ‘t ok zoë opvatte dè de carnaval 
afstanden tussen minse klènder màkt en 
grenzen laot verdwijnen. Um ollie ammól te 
bedanken kônde wiéj ‘t nie laote um nog 
‘ne kieër onze procla-verla-matie te her-
schrieve: 
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Woordje van de 
Ouw-Prins en Prinses

Ten ellufde
Vurrig joar mochte wéj nog een bietje an 
de adelijke titel snuuve, di joar zuwwe mit 
de carnaval wèr zonder vèère en kroonte ’t 
bier goan pruuve…..Alaaf

Ten tiende
Ik ex-prins Harm, al 26 joar Spurriebuuk in 
hart en niëre, gèt dit joar toch wèr gewoën 
mit ullie carnaval viere …..Alaaf

Ten niggende
Umdèt ons pap nòòit prins is geworre mog-
ge wéj nou eindelek de Deurnesespekbus 
vur het bouwen van de prinsewage verblije, 
och wa hewwe toch op’ne sköne proalwage 
rônd mugge rije …..Alaaf

Ten achtste
Vurrig joar kwam ut d’r nie van, mar di joar 
gèt ex-prinses gewoën wèr noar ‘t vor-
tumsveld tussen de perd en dörum nuddigtt 
zéj dit joar prins Mark en prinses Lisa uit 
vur ‘n worstebroodje vurraf an de met-
worst. …..Alaaf

Ten zuevende
Die drie pages die ons as vor-
stelijk poar zò’n ondersteune 
hebbe hun belofte geweldig 
naogekomme, gullie ok be-
dankt! …..Alaaf

Ten zesde
Wéj hoefde héllemól nie ver te 
reize um bij te blieve mit al die 
reizigers, t Spurriebuukeriek 
bleek wel de gekste en leukste  
plats van hiel de aardkloot mit 
narre, dansmariekes en vurral veul 
muziek…..Alaaf

Ten vijfde
Béj Excellent schote ze d’r ‘n poar joar 
geleje nogal ver nèèven, ‘t wurdt al wa 
bèter,  mar mit ‘ne nééje prins die dizze 
club ok een warm hart toe draogt kan t 

volgend joar allieën mar nóg bèter worre…..
Alaaf 

Ten vierde
‘t wâr verekkes ver fietse vanaf de Plösse 
Pieël en dörum wâre wéj ollie ammól hart-
stikke dankbaar vur al die anbiedinge um 
te blieve sloape, mar jonge prinsjes zien d’r 
alliën nog steeds nie van gekomme…..Alaaf

Ten derde
Ok al zuwwe dit joar gewoën wèr motte 
klussen an ons nééje huus, wéj goan d’r mit 
de carnaval toch wèr tèggenaon! …..Alaaf

Ten twedde
De Kilamanjaro hewwe nog steeds nie be-
klomme umdè de carnaval toch nie zwaor 
genoeg bleek te zien, warschejnlijk hewwe 
toch te veul ondersteuning gehad van’t 
bestuur, raod en ànhang. Dörum: gullie ok 
bedânkt! …..Alaaf

Ten urste
Veul reize hewwe afgeloëpe joar nie 
mèr gemakt, want mit ollie Spurrie-

buuken bliekt wel: zuid west thuis best! 
…..Alaaf

Mark en Lisa, wéj wensen ollie net 
zoveul plezier toe in ‘t 

kommende car-
navalsseizoen as 

wéj hebbe gehad. 
Di jaor zuwwe 
ons, ontdaon van 

onze prinselijke 
pèkskes, wèr mengen 

tussen ‘t gewoëne volluk waor 
wéj ons zeker te weten òk prima 

thuus zullen vuule. Auf Wiedersehen, 
goodbye, adiós, au revoir, houdoe, ’t 
get ollie goëd!

Ex-prins Harm 
 en Ex-prinses Corine
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Vlammersbal 2008
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bv

Prettige dagen!
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Optocht 2008
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Leren  
metselen  

of  
tegelzetten?

Voor beroep  
of hobby

Workshop  
metselen

Metseltechniek Michiels
Deken Schmerlingstraat 2

5841 AN Oploo
Tel. 0485-530939

www.metseltechniek.nl
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Woordje van ut
Ouw-Boerenbruispaar

DOAR GUT DE BEL.

Op unne dooie dinsdag oavond gèt de bel,
d’r stoan 2 kèls van de carnavalsvereniging 
an de deur. Mugge wéj effe binne komme, 
wéj motte ollie effe wa vroage.
Mien hart begon al sneller te kloppen, wa 
motte die now. Ge komt toch nie vroage of 
we Prinsenpaar wille zien? Nieje nieje gene 
prins mar Boerenbruidspaar.
Nou de wieët ik ok nie, Dorien is nie thuus.
Ik vien ‘t wel ‘n hiële eer um gevroagt te 
worre.
Ja we zien getipt dur iemand en die zei det 
dè net iets vur ollie wâr. Stelt ammól niks 
vur ‘t is net of ge wer opnééjd trouwt.
Ge hoeft hiëlemoal nie veul te doen.
Prinsenpaar wil Dorien nie worre, mar mis-
schien wel Boerenbruidspaar.
Helemoal vergete um ze wa te drinken àn 
te bieje vetrokke
Zèj wèr en ik bleef moi zitte mit de vroag: 
duut ze ‘t of duut ze ‘t nie.
Um ‘n uur of 10 kumt Dorien thuus en ik 
zei; goat ‘r mar ‘s zitte, ik mot ow wa ver-
telle. De carnavalsvereniging is hier gewèst 
en ze vroege of wej boerenbruidspaar wille 
zien, zéj ware getipt dur iemand.
Na ‘n bitje hin en weer geklets, zei ons Do-
rien, Prinsenpaar nie, mar boerenbruidspaar 
de liekt mien wel wa.
Wej gebeld dé wéj ‘t doen, carnavalsvereni-
ging blij en bij ons ging de spanning lang-
zaam umhoëg tot dèt ‘t carnavalsgebeuren 
zoj los barsten.
Kliere zuuke en ‘n paor getuuge want de 
kaarten mosse al snel gedrukt worre. Ok 
foto’s mosse gemàkt worre. Bèj Fam. v/d 
Berg op de Stichting doken wèj ‘t hòòi in 
en Claudia het dè ammól skôn vâstgelè.
Op 17 nov. begon ‘t echte wèrk. Nao bijna 
anderhalf uur âchter in de kleedruumte te 
hebbe gezèten [de spanning wâr d’r toen 
wel vort af ] mit enkele fam. leje en be-
kende mochten wèj ons bekendmake àn ’t 
volluk. Veul keken hun oëge uut.
De buurt kei blij, konde zéj wer an ‘t ver-

siere komme.
Nao ons mòs de Prins nog uutkomme, wa 
vur veule òk ‘n verassing wâr.
Prins Harm I en Prinses Corine.
Nao nog wà gefèèst te hebbe gingen we 
tevreje nor huus.

8 Dec Prinsen receptie mit vantevörre ‘n 
etentje béj La Marmotte um mit ‘ne goeie 
bòjum de carnaval te beginne.
Verder hewwe ‘t hiële hòst ‘t hele pro-
gramma mit de carnavalsver. mitgdréjd,
Ge bint ten slotte màr 1 kiër boerenbruids-
poar.

Bronlaak, diverse recepties, sleutelover-
dracht, carnavalsaovund op ‘t Hoogveld, 
pronkzitting, Snotneuzen bal, 50+ bal, boe-
renbrulloft, optocht, Vledderbal, in de kerk, 
alles wâr in de puntjes verzùrgd.
Nao ‘t Vledderbal en diverse bedankjes dur 
‘t bestuur en onder ‘t genot van ‘n glas 
champagne en muziek van V.O.F. meuge wéj 
terecht trugkieke op ‘ne geslaogde carna-
val.. Wéj vonden ‘t kei skôn.

Dus as ge us ‘ne kier gevraogt wordt um 
BB te worre, altied doen. Want wéj vônde’t 
‘n hiële eer um dè te meuge zien. Vroag 
màr an andere Boerebruidspaore hoe dè is.

Carnavalsvereniging en òk de buurt hart-
stikke bedankt!
Door, Grad, Benny, Mark Links
Boerenbruidspaor 2008
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Boerenbruiloft 2008



76



77

Vleddermiddag 2008
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Woordje van de 
ex-jeugdprins en jeugdprinses

Hallo allemoal,
 
D’r wier pas an ons gevroagd of wéj ‘n 
stukske wòn schrieëve ovver de carnaval 
van tweeduuzendâcht (2008) as jeugdprin-
senpoar. Now, ieën ding kunne wéj zegge.... 
‘t wâr kei skön um  jeugdprinsenpoar te 
zien.
Toen wéj de verkiezinge ha’n op de lèggere 
sgòl wâre wéj super zenuwèègtig. Wéj 
konne al nie mèr zo goed slaope van de 
zenuwe. Toen wéj op de lèggere sgòl wiere 
gekoze, wisse wéj urst nie zò goëd wa 
ons ovverkwam. Wéj hà’n d’r hiélemòl gén 
erg in en wisse nie goëd wa ons te wâchte 
stond. Wéj wiere bejgestoan dur de raod, 
‘ne leuke vorst, goeie bodyguards die ons 
goëd beschermde, 2 personal assistentes, 
‘n goeie ketering, 3 hofdaomes en ok nog 
twieë doldwaze narre.
 
‘t Flamingbal wâr d’n urste kieër dè wéj 
egt as Prins en Prinses optréje. Ut wâr 
utekunst en kei gezellig. De hiële klas wâr 
dòr in de zaol. En de GROËTE Prins Harm & 

Prinses Corine wäre d’r ok. D’r wâre ’n par 
skòne buuts dur Mark Thomassen en Jan 
van Riet. Ok hàn de dansmariekes ‘ne skò-
ne’n dans. Ut wâr ‘ne moje’n aovond.

D’n optocht bej de leggere sgòl wâr ute-
kunst. De kar wâr moj versierd mit allemoal 
slingers van ons twieë. Op sgòl hân veul 
kiender optrejes en danskes en ‘t wâr ‘n 
woejend gezellig kruumelbal.

Zondag s’mèèrges wâr d’r ‘n ukkie-pukkie-
bal vur de klènste kiender. S’middags wâr 
d’r ‘t snotneuzenbal. Wéj hebbe dun hiële 
zondag veul gedanst en gehost mit al die 
kiender!!!!!

s’Maondags, de groëte optocht, bòve op de 
groëte prinsenwagen. Dè wâr évvel super 
gaaf. Op die groëte wereldbol kwâme wéj 
hòst bòvvu alle doake uut. Wéj mogte kei 
veul snoep noar beneje gòje.

Dinsdags mogge wéj nog ‘ne kieër naor 
vurre komme vur ‘t afscheid. Toen zonge 

wéj mit z’n alle ‘t lied ”Genne 
Zurrug” en Vorst Leo praoté 
nog wa. Wéj vônde ‘t wel 
zund dè de carnaval al af 
wâr.

Nou, wéj hebbe now wel 
genoeg geschrivve ovver de 
ervaring as jeugdprins en 
jeugdprinses en ‘t wâr egt 
super skòn en gaaf. Hôpelijk 
wurd dizze carnaval ok zo 
super vur de volgende Grote 
Prins en zijn prinses en de 
Jeugdprins en Jeugdprin-
ses!!!!!!! 

 

GROETEN VAN 
PRINS MART & 
PRINSES HILDE
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Ukkiepukkiespurriebal 2008
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A.W.G.M. van den Hoogenhoff
administratie- en belastingadviesbureau

financiële- en loonadministraties

jaarrekeningen en belastingaangiften

voor midden- en kleinbedrijf

agrarische sector en particulieren

Peter Zuidstraat 4 5845 AI Sint Anthonis
Telefoon (0485) 384249 Telefax (0485) 383943
E-mail: Hoogenhoff@home.nl

LID VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN
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Snotneuzenbal 2008
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Begunstiger:

Kijk ook eens op www.spurriebuuken.nl
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Op 23 augustus is ‘n delegatie van car-
navalsveriëning “De Spurriebuuken”, de 
complete joekskapel VOF en de club, die 
jaorlijks op halfvâste de Carnaval nog ‘ns 
dunnekes ôverduut in ‘t Belgische Diest, mit 
‘n bus afgereisd naor Dillenburg – Ober-
scheld in Duitsland. 

Dizze Carnavalsveriëniging uut Oberscheld 
(gelegen tussen Köln en Frankfurt in ‘t 
mòje Hessen) komme de èrdergenoemde 
Diestgangers elk jaor béj de jaorlijkse 
“stoet” (optocht) tège in Diest. Nao veule 
jaore is’r ‘n vriendschap ontstaon en werden 
wéj uutgenuddigd vur hun vijfenvieftig  (55) 
jarig jubileum welke zoj platsvienden op de 
èrdergenoemde 23 augustus. 

De groep van 32 afgevaardigden uut Ploë 
wier dur vurzitter Ursula Theiss hartelijk 
ontvangen in Oberscheld. Nao urst de in-
wendige mins te hebben versterkt werden 
wéj uutgenuddigd op d’n Jubileum Bunte-
nabend waor ok VOF in ‘t programma wâr 
opgenomme. 

Mit ‘t VOF optreje ging de zaol ontiegelek 
uut zien dak. ‘n Joekskapel kennen zullie 
daor nie. Geliek mit ‘t optreje wier netuur-
lek ons Matthias bier en onze Plösse wien 
angebóje. Ok ‘n afbeelding van het ’t Juf-
fere kastieël mocht nie ontbrèèke. Wurum, 
dè bliekt uut ‘t hierônder geschrivve lesje 
geschiedenis. Dillenburg is namelek even-
als Diest opgenomme in de zogenaamde 
bekende Oranje-route. Di betèkend dè die 
stéje (steden) die op die route ligge iets 
te make hebbe gehad mit ‘t Nederlandse 
Oranje huus. Willem van Oranje is geboren 
in Dillenburg (let op : “ben ik van Duitschen 
bloed”) en Diest is drie eeuwen lang in ‘t 
bezit gewèst van de Oranje familie. Ok ‘n 
afvaordiging van de stad Breda is jaorlijks 
béj de activiteiten in Diest anwezig. Breda 
hèt âltied ‘n bezondere bând gehad mit ‘t 
könningshuus. ‘t Gebied rôndum Breda wurd 
ok nog wel de Baronie van Breda genoemd. 

En wéj viene dè Ploë ok in de Oranje-route 
mot worre opgenomme, umdèt ‘t kasteel 
“t Juffere” eigendom is gewèst van ‘t huus 
van Oranje. Plannen um ‘n bord mit “Oploo 
253 km” op de groëte wegwiezer midden in 
‘t centrum van Dillenburg te plàtse, worre 
vurberejd. 

Zòas ‘t goeie Plösse fèèstvierders betaamd 
wurd tot diep in de nâcht durgefèèst mit ’n 
ontiegelek lekker Duits pilske. 
De volgende dag hewwe mit z’n alle (nou 
ja, mit z’n alle ?) die’n bèrg beklomme waor 
wéj ‘n gedinkbeeld en ‘n kasteel van Wil-
lem van Oranje bezocht hebbe. Daornao 
wèr snel trug, want wéj werden verwâcht 
vur de Frühshoppen. Goëd gegète en toen 
nog ‘n mini-concert mit VOF weggegève. 

5x 11 – jährigen Bestehen 
Carnevalsverein 1953 Oberscheld
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Netuurlek mocht ‘t gerstenat wèr nie ont-
brèke. 
Um ongevèèr 16.00 uur zien wéj wèr rich-
ting Ploë vertrokken en konde wéj mit veul 
plezier trugkieke op ’n woeiend geslaagd 
weekend in Dillenburg – Oberscheld.
Medio 2009 verwâchten wéj onze Duitse 
Carnavalsvierders vur ‘n bezoek an Ploë. 

Paul Kuipers – Rene en Margriet Verberk 
– Gerard Veldpaus – Jos en Carla Corne-
lissen – Geert Thomassen – Hilde Zegers 
– Frida Janssen – Bettine Lange – Mari 
en Jacqueline Jacobs – Willeke Kuipers – 
Marcel Verheijen – Hen Janssen – Jos en 
Truus Jaegers – Erik van de Weijer – Jos 
en Bernadette Verschuuren – Marc van de 

Weijer – Joan van Dijk – Bert Cremers en 
Paula Timmers – Peter en Olga Boumans – 
Ronald van de Hoven – Jos Weerts – Jan 
Willem Janssen – Leo Janssen – Harry en 
Carla van de Weijer

5x 11 – jährigen Bestehen 
Carnevalsverein 1953 Oberscheld
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ADVERTENTIE BIANCA

jacobs en smits

Striep 2 Oploo
0485 - 38 16 23
06 - 23 67 61 70

Ma. t/m vrij. na 10.00 uur, 
zat. gehele dag)

Houtvezel - Zaagsel
Vlasstrooisel - Gehakseld stro

Hooi - Stro
Evt. paardenvoeders en klein diervoeders
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50+ Middag 2008
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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:

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

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 2x
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Kleurploat

Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………

Leeftijd: ………………………………… Groep:  …………………….. / peuterspeelzaal

Dizze kleurplaat kunde, as ge um moi ingekleurd hèt, inlevere bej Prins Mark en Prinses Lisa. 
Die wone op Blauwstraat 7. Ge kunt um ok op ut 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.


