Vùrwoord
klòje wa mit de tekst,en tovere ’t um nor ‘t
Plòsse dialect. Bianca Bongers hèt de hiële
krant in mekaor gefrot en geplékt. Laot dè
màr gerûst an Prinses Bianca ôver!!! Clau
dia van Hoenselaar hèt al die mòje foto’s
gemakt en d’r vur gezurgd dèt ok di Spur
riebuukske ‘n bewaorexemplaar wurd. An
gezien Jeannette en Ilse di jaor nie mer in
de redactie zitten, zien d’r ‘n antal nééje
minse bèj gekomme öm te helpen. Zo hèt
Johan Wunderink de nuddige stukke ge
schreve en Lisa Franssen en Lieke Peters
hebben de raodslééj d’r op uut gestuurd öm
de advertenties van ‘t Spurriebuukske op
te halen, en hebbe d’r vur gezurgd dè alles
op tied en op de goei menier binne wâr.
Bèj dizze willen wéj al onze adverteerders
ontzettend bedânke, want zonder hun kon
di Spurriebuukske immers nie gerealisiërd
worre.

Vùr ollie lit wèr ‘n nééj exemplaor van
’t Spurriebuukske, de negeènvèrtigste (49e)
jaorgang al wèr. Di nummer zit knoervol
skôn foto’s. Binde d’r vurrig jaor béj gewest,
dan stòdde gullie vast wel èrges op iëen
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 Mark en Lisa, Jan en Henny en
Timo en Silke. Zullie hebbe geperbierd op
papier te zetten wa hun ervaringen ware
as heersers en Boerenbruidspaor ovver ’t
Spurriebuukenriek.
Onze nééje Prins Patrick en zien Prinses
Bianca motte ‘t ammól nog mit, èn waor
gaon make. Dè geldt òk vur ons nééje
Boerenbruidspaor Christ en Petra en vur
Jeugdprins Mickey en Jeugdprinses Amalia.
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!!!

Wéj wense ullie hiël 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, Lucie, Bianca, Claudia,
Lisa, Lieke en Johan

Gelukkig hewwe Jan en Lucie van Riet wèr
kunne strikke vur de vertalingen; zullie
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Alaaf van Prins Patrick
en Prinses Bianca
krabbe. Net ‘n paor maond getrouwd en dan
de vraog of ge effe Prins wilt worre. ‘t Is
netuurlek ‘n hiële iëer as ze òw vraoge, en
ik heb alzeléve geroepen: as ze mien òòit
komme vraoge, zeg ik meej ja. Mar ‘t duur
de ‘n stief ketierke en toen wâr ik um, ok
Bianca haj d’r nao ‘n bitje ovvertuuging wel
oere naor en nao ‘n uurke wâr de’n “deal”
beklonken.

Ongevèèr’n wèèk of âcht vur ‘t prinsenbal
krieg ik op dinsdagaovend ‘n tillefoontje van
Geert of héj vur de site van Excellent ‘n
interviewtje af mog nemen ovver ‘t trainen
van de mini pupillen. Elke trainer kwam an
de bùrt en zullie wilde beginne béj de mini
pupillen.
Ik zeg nog tègge Geert, kan di nie gewoën
ovver de telefoon. Nië, zèt Geert, dor mot
ik effe vur langs komme. OK, de afspraak
wier gemàkt en ‘n dag latter kwam Geert
op de koffie vur ‘t “interviewtje”. Bianca
vond ’t évvel al ‘n bitje verdacht, mar ik
wâr d’r heilig van overtuugd dè ‘t gewoën
vur Excellent wâr.

En dan d’n dag van ‘t prinsenbal. Öm ‘n
uur of âcht nog efkes de femilie vante
vörre inlichte en dan màr wâchten tot half
11 s’aoves tot zullie ons op kwame halen.
Âchterin in de wagen van Toon van de Ven
en op naor de Oude Heerlijkheid. Net as
béj prins Mark kreeg ik die’n tod béj ‘t
uutkomme ok nie kapot, mar mit ‘n bitje
hulp kwam ‘t toch ammól goëd. D’n aovend
wâr woejend gezellig en d’n opkomst van ‘t
Plosse volluk wâr évvel buutegewoën goëd,
en wèj zien tot in de hiële late uurkes dùr
gegoan, aggedèmawèt!

Toen de koffie wâr ingeschud biechtte
Geert op dèt ‘ie eigelek vur hiël iets an
ders kwam dan ‘n interview vur de website
van Excellent. Héj kwam mit de vraog of ik
Prins wilde worre van de Spurriebuuken.
Ik mos toch wel effe achter mien oere
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Alaaf van Prins Patrick
en Prinses Bianca
Ok wil ik gèr de beide familie’s, de buurt,
de veteranen, de vrollie van Excellent, ‘t
APG, collega’s en alle vrienden en bekenden
nog hartelijk bedanken vur hun komst en
hullie ludieke kado’s.

Vier wèèke nao onze onthulling krigge wèj
onze èège prinsreceptie. Mar vur ‘t zòver
wâr, urst mit onze kiender, de ouders,
schònouders en de hiële carnavalsvereni
ging naor La Marmotte öm ‘ne goeie bòjem
te legge vur d’n aovend. En netuurlek de
uitreiking van onze èège onderscheiding an
onze kiender, de ouders, schònouders en an
de rest van de vereniging.

En dan is ‘t eindelijk zò wied. De carnaval
gèt binnenkort beginne en wèj zien d’r hi
ëlemaol kloar vur. Wéj zien allebéj volledig
afgetrèènd vur dee’z daag en d’r zit echt
gèn grammetje vet te veul àn. Want nao 5
daag vette friet, eieren en liters bier zal dé
buukske van ons wel goan groeien, mar dé
mag de pret nie drukken.
Wèj hebbe d’r in ieder geval ontiegelek
veul zin in öm d’r same mit ollie unne mòje
carnaval van te goan make!

De prinsenreceptie is echt iets geweldigs
öm mit te maoke. ´t Wâr wèr woejend ge
zellig druk en wèj hebbe zovveul (Spar)èète
gekrigge dè wèj de kommende 3 maond
echt gèn bòdschappe mèr béj onze Jumbo
in Nistelrode hoeve te doën. ‘t Hògtepunt
vur ons wâr toch wel die skóne proclemasie
van onze vriendengroep. Schèèrp en vunzig
wâr ie zeker, màr wéj hebbe d’r verèkkes
öm motte lachen. Ok vond ik ‘t geweldig
dè alle mini pupillen van excellent nog wâre
gekomme mit de trainsters en leiders. En
netuurlek bin ik hiël blij dè ik de slalom
tussen de pupillen van mien prinses heb
gewonnen.

“De voetbalschoën efkes an de kant gezet,
nou tied vur een pilske en dolle pret!”
Alaaf!
Prins Patrick dun Urste & Prinses Bianca
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D’n Proclamatie 2010
ouwer vel. En mit mien veertig joar schoan
an d’n haak lukt dé wel.
........ALAAF........

Wej, Prins Patrick dun Urste, zoën van
ex-prins Piet en ex-prinses Thea van d’n
Creytestroat en prinses Bianca, dochter van
Frans en Diny uut ut Nölersriek viene ut
geweldig moi dé wej dit joar zien uutver
koze als Prins en Prinses van ut Spurrie
buukeriek.

Ten tiende:
Ons pap is prins geweest en onze Joost
ok, nu ben ik het, de jongste van de drie
Bongers-blagen. Misschien kunne ze volgend
joar onze Eric ok nog vragen.
........ALAAF........

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 gruwelijk moie Carnaval van
make!

Ten niggende:
Als oud-lid van de fanfare en lid van Ex
cellent heb ik het afgelope jaor heel wa
mogen feeste, gelukkig bin ik geen lid van
Joyim want zingen kan ik nie, da
weten de meeste.
........ALAAF........

Durrum hebbe wej vur ollie unne proclama
tie opgesteld en die gut zoe:
Ten ellufde:
De afgelope twee jaor hebben we jonge
prinsen gehad nu is het tied voor een wa
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D’n Proclamatie 2010
Ten vijfde:
Lid van de buurtvereniging bin ik nog niet,
dat mot ik eerlijk bekennen. Maar ik hoop
dat ze mien toch met unne schone prinsen
wagen goan verwennen.
........ALAAF........

Ten achtste:
Ik ben nu een half joar met mien prinses
getrouwd. Hopelijk wordt er mit de carnaval
net zo’n goei feestje gebouwd.
........ALAAF........
Ten zuvvende:
Bij de mini pupillen motte ze mien mit de
carnaval effe misse. Nu motte mien assis
tent trainsters veters strikke, snottebelle
weghale en mit goan pisse.
........ALAAF........

Ten vierde:
Als oud jeugdprins van de KPJ wit ik wel
wa van carnavalle. Dus nu ik Spurriebuu
kenprins bin goan we echt lekker knalle.
........ALAAF........

Ten zesde:
Wej zien gezegend mit tweej schon kien
der: Teun en Meike. Of de doar ok een
derde generatie prins uut kumt mot nog
blijke.
........ALAAF........

Ten derde:
Mien prinses probeert bij de dames van
Excellent as keepster het doel schon te
houwe. Misschien kunnen ze beter doar die
prinsenburcht om bouwe.
........ALAAF........
Ten twedde:
Carnaval kost veul geld daar kunde flink
van bale. Dus kom ow boodschappe ok us
bej miene Jumbo in Nistelrooi hale.
........ALAAF........
Ten urste:
Ik voetbal bij de veteranen, mien prinses
nog lang nie bij de veterinnen. Zij probeert
ze uut ut doel te houwe, ik schiet er hope
lijk nog wa binne.
........ALAAF........
Onze liefspreuk is:
De voetbalschoen zien nu efkes
aan de kant gezet,
tied vor een pilske en dolle pret!

........ALAAF................ALAAF................ALAAF........
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Van de vurzitter
geval deugd van veul minse te heure dè ‘t
prinsenbal ontiegelek gezellig is gewèst. Tij
dens ‘t Prinsenbal wier ok ons nééje boe
renbruidspaar gepresentiërd Chris en Petra
Jans-Rat uut de nééje wijk de Pelgang
vurme di jaor ‘t Boerenbruidspoar. Mit de
Carnavalszondagaovend zullen zullie dur d’n
ambtenaor in d’n onecht worre verbonde .
De buurt zal ok present zien en van zich
laote heure. En netuurlek treffen wèj dan
ok de familie, vrienden en gao zo mar dur,
op dizze’n oavend an.

Beste Spurriebuuken,
Op ‘t moment van schrieve zitten we krèk
rônd de jaorwisseling en alwèr halverwèège
‘t carnavalsseizoen as wéj bedinken dè ‘t
carnavalsseizoen begint op d’n elfde-vande-elfde. Van ‘t vurrige carnavalsseizoen
kan ik mien nog herinneren dè wéj ‘nen
ontiegeleke skône carnaval hebbe gehad
mit kei mòje activiteiten en nog belang
rijker veul minse die ‘t naor hun zin heb
ben gehad. Alle minse bedankt! Bedankt ok
ex-Prins Mark dun Urste en Prinses Lisa
die geliek mit de Carnaval van vurrig jaor
veurop zien gegaon.
Op di moment hewwe al wer nééje heer
sers die mit carnaval 2010 veurop gaon,
Prins Patrick dun Urste en Prinses Bianca.
Mocht héj nie mer wete hoe dit an te
pakke, dan kan héj nog altied bèj zien ége
familie um raod vraoge , want vader Piet
dun Urste en zien bruüer Joost dun Urste
gingen hum veuraf. ‘t Belòòft in ieder geval
wer ‘ne mòje carnaval te worre as ‘t prin
senbal en de prinsenreceptie hier ‘n opmaot
vur zien. ‘t Duut de veriëniging in ieder

Binnen de veriëniging zien wèj wer druk
doende gewest um de pupkes in de orga
nisatie bezet te kriege. Nao ‘n antal jaore
geweldig wèrk te hebben gelèverd hèt
Jeannette van Gerwen besloten te stoppen
in ‘t bestuur. Vur hùr taken hewwe twieë
enthousiaste opvolgsters wiëte te viende in
de personen van Lisa Franssen (ex-prinses)
en Lieke Peters.
De Raod van Elf is ok wer compleet al
hebbe d’r wel enkele mutaties platsgevônde.
Jelmer de Boer en Harm Wientjes zien re
serve raodslid geworre en Martijn Wientjes
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Van de vurzitter
is gestopt. Hun plàtse worre ingenomme
dur ex-Prins Mark, Bart van Els en Rob
Egelmeers. De narren Teun van de Weijer
en Bas Jaegers hebbe nao 3 jaor plàts
gemakt vur de nééje narren Jaap van der
Stoel en Frans Cuppers. As latste de dans
marietjes. Die zien ok gerestyled. Van de
huidige groep van 5 hebbe Lizette van de
Weijer, Evi Bongers en Stephanie van Mil de
dansgarde verlaote nao 4 jaor hun bèèste
beentje veur te hebbe gezet. Inmiddels is
de dansgarde uutgebrééjd tot zeuven mit:
Donna Massop, Sietske Ermers, Chantal
Hartjes, Silke Verberk en Iris Cornelissen.
Bèj deze bedanke wèj de gestopte lééje die
zich hebbe ingezet vur de Carnavalsveri
ëniging en nie te vergèète de Carnaval in
Ploë. De nééje lééje wense wèj veul plezier
en hòpe er same mit ollie ‘ne moje Carnaval
van te gaon make.
Samen mit de lééje van de Carnavalsve
riëniging hewwe nog ‘n antal vrijwilligers
die zich inzette bèj diverse commissies. Mit
zien alle zùùrge wéj ‘dr dan ieder jaor wer
vur dè alles goed geregeld en georganisiërd
is bèj de diverse activiteiten. Öm ‘n greep
te noemen: de pronkzitting-, boerenbrui
loft-, optocht-, 50+- en Spurriebuukske
commissie. Ieder jaor kunne wèj hiervur
minse gebruuke. Mogge ‘dr nog minse zien
die deez’ commissies wille versterken zien
deez’ van harte welkom. Nim contact op mit
‘n bestuurslid.

wèj same mit de KBO organisiere. Zòas de
naam al angèft is di ‘ne speciale middag
vur Plosse Minse die de fieftig zien gepas
seerd en los stèt van de Pronkzittingen. De
afgeloëpen jaore hebbe angetônd dè dit
‘n zeer onderhâwende middag mit vurral
muziek van vroeger is. Wie d’r nie is gewest,
hèt iets gemist. In tèègestelling tot de
Pronkzittingen is ‘t zùrgelek te noeme dè
‘t moeizaam is öm de middag te vullen mit
artiesten van èège bòjum. Hòòpelek kunne
wèj volgend jaor ‘n beroep doen op ollie.
Dankzij de veule sponsors en speciaal de
Spurrieredactie zien wèj in staat di moje
“Spurriebuukske” uut te gèève en dorvur
zien wèj ze dan ok biezonder dankbaor.
Naost de veule’n tied die de redactie, mit
onze Prinses Bianca in de gelederen, in di
boekwèèrk stopt staaon veule bedrijven ons
nog terzijde bèj de diverse activiteiten. Mit
die hulp en financiële steun kunne wèj as
Carnavalsveriëniging elk jaor wer ‘n moj
Carnavalsprogramma vur de Spurriebuuken
gemeenschap opzette en organisiere.
Mar nou op noar deCarnaval van twiëduu
zendentien 2010!. 5 Daag lang flink d’r teg
genan. En mit zò’n enthousiast Prinsenpaor
as Prins Patrick dun Urste, Prinses Bianca,
‘t Boerenbruidspaar Chris en Petra en mit
de hiële Plosse bevolking d’r achteran mot
di wer ’n woejend gezellig fèèst worre.
Ammól de vlaggen wer an de gevel, huus
versieren en straot versieren en gullie dingt
automatisch mit mi ‘t “bèèst versierde huus”
en “bèèst versierde straot”. Wèj hebbe d’r
in ieder geval wèr veul zin in. Mit ‘t pro
gramma wa wer op touw stèt (verderop in
di Spurriebuukske) is ‘r zeker vur iederiën
wa bèj.
Wèj hôpe dè hiël Ploë in goeie gezondheid
d’rbèj kan zien, zodet wèj mekaar wer ont
moeten en veul plezier kunne maken.

De vurgaonde wèèke hèt iederiën kunne
genieten van de Pronkzittingen, waorvan
hier verderop in ‘t Spurriebuukske ‘n uut
gebrééjde rapportage mit foto’s. ‘t Is ieder
jaor wer geweldig öm te zien hoe bekende
en minder bekende artiesten van ège bòjum
hier schitterende aovende van make.
Bèj deez’ bedanke wèj alle deelnemers die
‘t lef hebbe getõnd öm d’r te gaon staon en
de veule’n tied die zullie d’r in hebbe ge
stopt. Grandioos, en utekunst!
Vanmiddag (dag van bezùùrging Spurrie
buukske) hewwe de Fieftig-plus-middag die

Alaaf,
Geert Thomassen
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D’n Burgemeester
Carnaval 2010

valsverenigingen is druk gezocht naar een
nieuwe prins.
En dan is het zover, de nieuwe prins is be
kend, de Raad van Elf is weer compleet en
de carnavalskrant ligt bij de drukker.
Even, heel even blijft het rustig tot de
jaarlijkse sleuteloverdracht van de bur
gemeester aan de regerende prinsen op
vrijdagavond. Dat is het startsein voor vier
dagen Carnaval.

Het is weer tijd om Carnaval te vieren, een
prachtig oud gebruik in vooral het zui
den van ons land. Vroeger drie dagen feest
voorafgaande aan de vastentijd van Katho
liek Nederland. Nu, anno 2010, een feest
voor iedereen die daar zin in heeft.
Als waarnemend burgemeester van de ge
meente Sint Anthonis merk ik dat iedere
gemeente toch nèt iets anders carnaval
viert dan bijvoorbeeld de buurgemeente.
Voor het gemeentebestuur begint het Car
naval met het terugvragen van de sleutels
van de prinsen van het vorige seizoen. Mijn
voorganger, Jos Verbeeten, heeft dit geluk
kig nog zelf gedaan vlak voor zijn vertrek.
Ik hoorde dat dit jaarlijks gepaard ging
met moeilijke, vaak ludieke inspanningen
van zijn kant.

En op (As)woensdagmorgen rest niets meer
dan de fijne herinneringen en wij vragen
aan onze medewerkers van de buitendienst
om de papiersnippers en andere versierse
len van het Carnaval op te
ruimen.
Ik wens alle
carnavalvie
rende inwo
ners van de
gemeente Sint
Anthonis heel
veel leut en
heerlijke ont
spannen dagen
toe.

De “Solsleutels” die in 2000 door mijn
voorganger zijn ingevoerd ga ik tij
dens de sleuteloverdracht op vrijdag 12
februari in Wanroij graag opspelden bij
de 7 regerende prinsen in de gemeente.
Maar niet zomaar, daar moeten zij wel wat
voor doen!
Al snel na de sleutelteruggave vallen de
uitnodigingen in de bus voor de prin
senavonden, de pronkzittingen en de
liedjesavonden. En nieuwe
carnavalskrakers worden
volop gepromoot door Radio
Peelstar FM en zo kom je
langzaam aan in Carna
valssferen.
Natuurlijk zijn een aan
tal carnavalsvierders al
maanden op zoek naar
leuke en uitvoerbare
ideeën voor een car
navalswagen tijdens de
optochten. En door de
besturen van de Carna

José van Gorp,
burgemeester.
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Vorst Leo an ‘t woord
hewwe now gèn tied, want de carnaval
van 2010 stèt àlwèr vùr de deur. Di jaor
gèt prins Patrick d’n urste mit zien prin
ses Bianca ons veur. Dè di ok wer geweldig
goëd get verloëpe wiëet ik zeker, want as
dùùrde prins uut ’t Bongerse geslacht wèt
héj van wanten en mit ‘t enthousiasme wa
zullie sâme hebbe kan ’t di jaor nie mis
sen. Sâme mit ‘t boerenbruidspaor Christ
en Petra gaon wéj ok ‘ne geweldige zon
dagaovend tegemoet op de boerenbrulloft.
Al mit al wèr reje zat öm te gaon carna
valle in ‘t Spurriebuukenriek. ‘t Âlde ver
trouwde programma biedt vur iederiëen wa
wils, dus ik zoj zegge: tot de carnaval waor
ik iederiëen wèr tèège hôop te komme.

Hallo Spurriebuuken en Spurriebuukinnen
D’r is mien wèr gevraogd ‘n stukske te
schrieve vur in de krânt. Ik docht toen dèt
hullie eigenlek ‘t stukske van vurrig jaor
wel wèr kônde gebruuke en alliën de namen
wa anpâse, want ik mot eigelek toch wer in
herhaling gaon valle. Alliën is ‘motte’ dizze
kiëer in positieve zin. Wéj hebbe vurrig
jaor nâmelek wèr ‘ne geweldige carnaval
gehad. Di wâr zeker nie in de làtste plàts
te danke an ons prinsenpaor Mark en Lisa.
Zullie wiste vantevörres nie wa hullie te
wâchte stond, mar groeiden d’r goëd in en
di’n precies wa van hullie verwâcht wier,
naomelek de spurriebuuke veurop gaon bèj
‘ne geweldige Plosse carnaval. Ok ons boe
renbruidspaor Jan en Henny wâr goëd
fanatiek en wâre òveral bèj. Op de
zondagaovend wâr ‘t dan ok druk en
gezellig in de brulloftzaol. ‘t Wâr ok
goëd öm te zien hoeveul minse d’r
wâre gedurende de hiële carnaval.
Al mit al ’n ontiegelek geweldig
jaor öm op trug te kieke!
Mar öm trug te kieke

Tot dan!
Groeten
Leo….Alaaf!
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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
Prins Patrick (Bongers) dun Urste is ‘n ech
te Spurriebuuk en is werkzaam as filiaal
manager bèj de Jumbo in Nistelrode. Zien
hobby’s zien o.a. voetballen en muziek. Prin
ses Bianca van origine ‘n Nöler is werkzaom
béj de Peel en Maas in Kuuk en hur hobby’s
zien voetbal en fotografie. Samen hebbe
zullie 2 kiender Teun (5) en Meike (3).

Op zaoterdag vèrtien (14) november twië
duuzendnege (2009) wier in ’ n ontiegeleke
volle residentie van de Spurribuuken, de
nééje Prins en Prinses vur ‘t jaor twiëduu
zendtien (2010) bekendgemakt. Urst wier
uutvoerig afscheid genomme van ’t auwe
Prinsenpaor Prins Mark dun Twedde en
Prinses Lisa. Nao enkele toelaotingstesten
wier d’n auwe prins opgenomme in ’t Auw
Prinsen Garde.

Geliek mit ‘t Prinsenbal wier ok ‘t 23e boe
renbruidspaar gepresentiërd. Noa dè vurrig
jaor de Striep mit Jan en Hennie Thomassen
het Boerenbruidspaar verteggenwordigde is
di jaor de Pelgang de gelukkige. Christ van
Tôn en Doortje van de Boortorenstraot en
Petra van Handrie en Wies van de Sambêk
se Hei, oftewel Christ en Petra Jans-Rat.

Rônd 11 vur 11 wier de spanning flink opge
voerd. D’r kwam ‘n groët kienbord tevur
schien wa uutsluutsel mos gève ovver wie
de nééje Prins van de Spurriebuuken mos
worre. De nummers op ‘t bord stelden de
huusnummers vur. Hierop wiere iën voor iën
de huusnummers weggestript van de kandi
daten die op ’t prinsenraòje-formulier stôn
den. Uuteindelek blivve de huusnummers
11 en 39 ôver, wa inhield dèt ‘r nog zeuve
kandidaten ôver blivve. De spanning wier
hiernao nog wa opgevoerd tot dè vanuut de
traditionele kist uuteindelek Prins Patrick
dun Urste mit zien Prinses Bianca gepresen
tiërd wiere as ‘t Prinsenpoar van 2010 van
de Spurriebuuken.

Direct nao hullie bekendmaking hebbe zullie
zich verloofd. Mit dee’z vrééj nééje buurt
belòòfd ‘t di jaor wèr ‘n groët spektakel te
worre. As ‘r buurlui / familielééj of ândere
bezwaore tègge ‘t vurgenommen huwe
lijk hebbe dan kunne ùllie dee’z bezwaore
kenbaar make mit de Boerenbrulloft op de
Carnavalszondagaovond geliek mit de Car
naval.
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Jeroen van den Berg
Veehandel Oploo
06-53810771
www.botterhuissportprijzen.nl
De specialist voor:
- Al uw graveerwerk
- Bekers
- Standaards
- (Sport)figuren
- Medailles & sleutelhangers
- Erelinten & (punt)vanen
- Rozetten
- Buttons & emblemen

Inkoop/verkoop (luxe) vee/schapen
Ook voor huisslachtingen/vleespakketten

Kwaliteits Certificaat Veehandel

- 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

Veewaardig
Vervoer
20

Prinsenbal
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Prins Heerlijk zeiken
bij feestjes of evenementen?
Dat kan!!

Huur een toiletwagen bij Thomassen.
Tel. 06-20418743 of 06-13758634.
22

Prinsenreceptie
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Correspondentieadres
Kamphoefweg 4
5825 HH Overloon
Telefoon (0478) - 649160
Fax (0478) - 649159
06 - 51387815
www.dijkasbest.com
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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 2010.
Luustert mar us….

Onder luid gejuich kwame Prins Mickey
Rijksen en Prinses Amalia Nabuurs
van onder un schon masker tevoorschijn.
Dor komme weej de carnevalsdaagdaag wel
mè dur.

ZIJ
Een pracht van een meid, met voor iedereen
wel tijd.
Een bijzonder technische type, dat kun je
wel begriepe.
Ze weet van katrollen, van zweven en druk.
Met haar kan de carnaval niet meer stuk.
Met een tikkeltje blauw bloed.
Weet zij wel hoe Carnaval vieren moet.
De lange, blonde haren vaak in een steert.
Hier is ze dan, Prinses Amalia van Annelies
en Geert.
Amalia Nabuurs.

Op vreejdag vur de carnaval viere we ons
schon bal mè klein kruumels.
Vur ut twède joar al vieru we de carna
val in de Spurriebuukeresidentie, dè beloft
un fantasties feest te worru. Alle juffe en
meisters komme ok mit feeste. En we zien
wer beneejd hoe ze verkleejd komme.
Di joar zette we in op meer dans en polo
naise. Wel nog un paar pleej bekskes na
tuurlijk, mar vural veul hosse en nog meer
hosse.
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 ok mar thuus, dè makt zoveul
herrie, dor kunne de klèn kiendjes toch nie
tège.
Tot dan…veul schik mè de carnavalsdaag.

HIJ
Een snelle vent met stars and stri
pes.
En misschien al wel be
kend van Hyves.
Weet alles van online
gamen en Habbo ho
telletje.
Ziet het hele leven als
een spelletje.
Spreekt al een vloeiend
woordje Americano
deze man.
En dat is iets wat
niet iedereen hier
kan.
Zoon van Monique en
Johan en vandaag
met een strik
kie
Hier is ie
dan: Prins
Mickey

Groetjes van Prins
Mickey en Prin
ses Amalia van de
Kruumels van de
Mattiejasschôl.
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ZieZo!

voor een “KEI” orgineel kado!!

MELIS & TEEUWEN
NOTARISSEN

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.

Zonder zörrig
de Vastenaovend ien

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

Dagactiviteitencentrum
Grotestraat 31A
5841 AA Oploo
Tel: (0485) 381052

Loat ut urst
zwart op wit zette beej
MELIS & TEEUWEN, NOTARISSEN
Steenstraat 152 Boxmeer
Tel.: 0485 - 573472
Fax: 0485 - 573334

VEUL PLEZIER !!
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Efkes vurstelle

‘t Bestuur
D’r gèt gèn jaor vùr
béj of d’r verânderd
wel wèr wà. Ok di
jaor dus. Jeannet
te hèt nao jaore van

trouwe dienst beslote
öm ‘t wa kalmer àn
te doen. Twiëe goeie
kandidaten presen
tiërde zich an , en
Jeannette vond ‘t moj

gewest en durum hèt
zéj ‘t stùkske dürge
gève. De ene vervan
ger is Lieke Peters,
zéj zaat al bèj de
Vrollie van de Raod

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 op
bouwe en afbrèèke van de zaol, ‘t
vurbereje van ‘ne Pronkzitting en
al die ândere vurkommende klusse
(mòjere màr òk zeker de min
der mòje!!!). Helaas zien d’r toch
‘n àntal raodsleje afgehökt, màr
gelukkig héwwe òk hier vers bloëd
d’r béj gekrigge. De Road van Elluf
bestèt di jaor uut: Noud Janssen,
Jos Weerts, Eric en Mark van de
Weijer, Gilbert van der Duyn, Jo
han Wunderink, Nicky Reijs, Teun
Wientjes, Mark van Duijnhoven,
Bart van Els en Rob Egelmeers.
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en hèt now ok be
slote öm as penning
meister ‘t bestuur ‘n
heindje te helpen. ‘t
Ândere nééje be
stuurslid is de prinses
van vurrig jaor: Lisa
Franssen. Zéj zal ‘t
secretariaat op zich
neme. De ôverige
bestuursleje zien al
hòst die-hards en al
hòst nie mèr weg te
dinke. De ôverige be
stuursleje zien Geert
Thomassen, Carla
Cornelissen, René
Verbruggen en Toon
van de Ven. En as
zullie ‘t echt nie mèr
wieëte dan kunnne
zullie nog altied um
raod vraoge béj vorst
Leo Janssen.

* Autorijles (ook Automaat)
* Aanhangwagenles voor auto
* Spoedopleiding op maat
en ...vanaf 17 jaar en 9 mnd
met onze

Nieuwe Rijles
meer weten;
bel Carlo : 06515.323.22
of mailtje naar ;
rijschoolcubo@tiscali.nl
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Efkes vurstelle
Reserveraod
Gullie ziet ‘t, de raod is di jaor ‘n hiel ènd
compleet, mar gelukkig hewwe ok ‘n reser
veraod woar wéj mit ‘ne regelmaot ‘n be
roep op kunne doen.
Bel dus nie meej de pliesie as gullie iën van
de volgende minse in `ne grúúne cape mit
`ne stèèk op de kop antreft. Op dè moment

De Vrollie van de Raod (en
bestuur)
Ok di jaor motte de Vrol
lie van de Raod wèr alle
zeile béjzette um hun kèls
skón en op tied béj de

zette zéj zich namelek in vur ‘n goei doel.
Dit jaor zien drie auwe raodsleje bèj de re
serveraod gegaon. ‘t Get hier öm Jelmer de
Boer, Martijn en Harm Wientjes. Daornève
zien de volgende leje ok nog altied van de
partij: Jan van Sambeek, Bart van Hoense
laar, Harry van de Weijer, Mari Jacobs en
Gido Lenkens.

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 Pronkzittin
gen en zien béj de mèèste

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 Resultaot kunde op de
website béjhâuwe of komme bekieke op de
foto-video-aovund, welke zal gaon plàts
viende op vrijdag 19 mèrt um halluf 9 béj
La Marmotte.
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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 àngesloote hebbe béj
di gezelschap zien: Imelda
Janssen, Frida Janssen,
Carla Cornelissen, Jeannet
te van Gerwen, Claudia van
Hoenselaar, Hillie de Boer,
Anja van de Ven, Marijke
van Els, Suzan Ploegmakers,
Lieke Peters, Marianne
van Hout, Lisa Franssen en
Linda Janssen.

30

Efkes vurstelle
De Spurriemukskes
Onze verieëniging dinkt òk an de toekomst.
Dorvur hewwe ‘ne kweekvijver opgezet, zò
det 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: Maria van Dijk,
Veerle van Duijnhoven, Anne Ermens, Jitte
Goossens, Ymke Goossens, Nicole Hartjes,
Hannah Janssen, Rosa Massop, Chantal Rut
ten, Laura Verbruggen en Louisa Verschu
ren.

Hun begeleiding
Netuurlek hebbe deez’ dèrkus wel ennige
begeleiding nuddig. Hilde Zegers, Chantal
van Dijk, Sanne Bongers en Stephanie van
Mil perbere die dèrre ‘t één en ânder béj
te brenge op dansgebied én dee’z dèrkus in
‘t gareel te hàuwe. Of dè gelukt is ? Kom
zelf ‘s kieke naor zò ’n wervelende show
(-dans) van onze spurriemukskes en dans
mariekes en zie dèt ‘t Hilde, Chantal, Sanne
en Stephanie òk di jaor wèr is gelukt!

Dansmariekes
Vurrig jaor hebbe ‘n àntal dansmarie
kes hullie pèkskes an de wilgen gehangen,
mar gelukkig zien d’r daor vur in de plats
wer spurriemukskes dörgestroomd naor de
hoofdklasse. Di jaor bestaon de dansmarie
kes uut: Demi-Denise Verbruggen, Marcha
Nillessen, Donna Massop, Sietske Ermens,
Chantal Hartjes, Silke Verberk en Iris Cor
nelisen. Kom iën deezer daâg màr ‘s kieke
naor hullie zùrgvuldig ingestudierde dans
jes!
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Zorgboerderij
De Witte Hoeve

Veldweg 21 5447 BH Rijkevoort 0485-371744

www.garagehendriks.nl
Compleet auto- en bedrijfsauto onderhoud

Biedt belevingsgerichte dagactiviteiten
en woonruimte aan mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, chronisch zieke.

APK I en II
Bosch Car Service
Compleet brommobiel (45 km) onderhoud
Verkoop alle merken nieuwe en gebruikte auto’s

Daarnaast bieden we paardrijden aan
kinderen/volwassenen met een beperking.

Verkoop brommobielen (45 km) nieuw en gebruikt
Dealer

De Witte Hoeve

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

brommobielen (45 km)
erkend inbouwbedrijf alarmsystemen

Autowasserette
Avia tankstation (24 uurs pin)
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Efkes vurstelle
Narren
De auwe narren Teun
van de Weijer en Bas
Jaegers hauwe ‘t nao
drie jaor vur gezien. Di
jaor mugge Jaap van
der Stoel en Frans Cup
pers ‘t perbiere. Zullie
hebbe dòrvur net nééje
ròj-grúúne pakken ge
krigge, die zien allebei
d’eigest, dus gullie kunt
ze hèndig herkennen.
En dur al die bellekes
heurde ze al van ver àn
komme.

Vof
Ok di jaor is VOF
wèr van de partèj öm
mit toeters en belle
de zaok muziekaol
te ondersteunen. In
hullie ewwig bekende
koeiekliere zùrgen
hullie vur de goeie
sfeer. VOF bestèt
úút Jan-Willem
Jansen, Jos Jaegers,
René Verberk, Frida
Janssen, Bernadette
Verschuuren, Willeke
Kuijpers, Olga Bouw
mans, Bettina Lange,
Bert Cremers, Paul
Kuijpers, Mari Jacobs,
Harry van de Weijer
en Michel Schroer.
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As echte Spurriebuuk
godde vur ow kozijnen
toch zeker noar
Kozijn Garant in Kuuk

KOZIJN GARANT
Kunststof en aluminium kozijnen
Kovel 7, Cuijk
Tel: 0485-330143

info@kozijngarant.nl
www.kozijngarant.nl

het hobby atelier
• verstelwerk
• stoﬀen
• patronen
• fournituren
• hobbymaterialen
• kleding op maat

Nicole Verbruggen
Grotestraat 28
5841 AB Oploo
tel: 06-40904195
www.hethobbyatelier.nl
info@hethobbyatelier.nl
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Efkes vurstelle
Epo
D’r gèt genne pronk
zitting vûrbéj of
zullie lèvere d’r hun
béjdrage àn: EPO, ‘t
Eerste Pronkzittingen
Orkest.
Veule aovende wùrt
‘r gemusiceerd um
tot ‘t bèeste resul
taat te komme. En dè
mag d’r zien!!!
Màr mit Johnny Len
kens, Jos Cornelissen,
Jos Wijnands, Kim
Jacobs, Jan-Willem
Jansen, René Ver
berk, Pieter Hofmans

en Ad van de Berg
hewwe òk nie zomàr

wa ingelijfd!!! Mede
dankzij hun is elke

Bouwcommissie
Ieder jaor mot er vùr en tijdens de carna
val wer ‘nen hoëp vertimmerd worre. D’r is
di jaor dan ok wer vanalles in elkaor ge
schroefd en gerepariërd.

Pronkzitting wèr ‘n
succes.

Hiervur hèt de bouwcommissie wèr de
hânde uut de mouwen meuge stèke. Di jaor
hebbe zullie hulp gekrigge van ‘n nééj lid,
héj hiet Bart van Els. Daornève timmeren
Bart Heijligers, Willy van Lanen en Bart van
Hoenselaar d’r wèr gedurig op los.

De Teniëelmeisters.
Al verschillende jaore zurge Geert
van Dijk en Willy van Lanen d’r vur
dè mit de pronkzittingen alles op
‘t teniëel op de goeie plàts kumt
te staon.. Deez’ twiëe kèls zùrge
d’r vùr dèt op tied alles klaorstèt.
Dè d’r genoeg microfoons op ‘t
podium staon, Dè de buutton op ‘t
juuste moment op de plàts stèt en
gève de buutreedners op tied ‘n
glèèske gerstenat. Zullie gaon zelfs
op hullie kneien öm de vloer skôn
en dreug te hâwe zodè onze spur
riemukskes of onze dansgarde nie
onderuut schúúve as zullie mugge
dansen.
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De Haarwinkel Overloon
kappersbenodigdheden
óók voor particulieren

Ellen Huisman-Verberk

Theobaldusweg 1
5825 BH Overloon
m: 0629-552668
fax: 0478-641713
www.dehaarwinkeloverloon.nl
info@dehaarwinkeloverloon.nl
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Efkes vurstelle
De Schminckafdeling
Elluk jaor mit de pronkzittingen zien zullie
d’r òk. Alliën gullie ziet ze nie duk. Zéj zitte
âchter de schèrme en gòje mit poeierdozen,
lipstift, heurlaak en prúúke.
Zullie zùrge dè ’t Prinsepaor, de Road en
bestuur, iedere kiër wèr rój wange kriege en
bèter op de búune uutkomme.

Òk de artieste kriege de kwâst op hullie
gezicht. Ze kriege dan mèèstal ‘ne mòje of
zotte kop, ma d’r wurd òk af en toe ‘ne lèl
leke kop gemakt. Wéj zien keitrots op deez’
vrollie die iedere kiëer wèr ‘ne perfecte me
tamorfose verzurge.
Bedankt: Netty van Katwijk, Tilly Peters,
Wilma Vollenberg en Nelly Verschuren.

Vurstelle nééje lééje
Di jaor héwwe wèj wer
twië nééje narre. Iën
daorvan is Jaap van der
Stoel. Héj is hòst dar
tien (13) en zèt nog nie
echt ‘n dérke te hebbe,
mar wie wèt kumt dè
dizze carnaval wel goëd. Dör
de wèèk gèt héj naor Stevensbeek, waor
héj d’n dag vult mit ‘t make van bèèrge
huuswèrk en liere vur proefwèrke. Gelukkig
hèt ‘ie ok nog tied um te voetballe en te
tennissen en ok vangt héj gèr méêj ‘n viske.
Verder is ‘ie nie vies van ‘n fèèst en vond
‘t dörum nog nie zò’n stom idee um bèj de
carnavalsveriëniging te gaon.

Ok bèj de Raod van Elf is vers bloëd bèj
gekomme. Zo héwwe Bart van Els, welke
alwèr ‘n kwart eeuw op dizze aardkloot
rôndlöpt. Zien dèrke löpt hier ok èèrgus
rônd, mar zèt dèt ‘ie hùr alliëen nog nie is
tèègegekomme. Ovverdag
werkt Bart as ‘n echte
bouwvakker bèj BCP.
Samen mit ziene vad
màkt héj stallen vur
koeie, vèèrkus, kiep
pe, geiten of ânder
beestegrei die nie gèr
in de rège staon.
’s Aovus viend héj ‘t moj
um ‘ne bal te trappen mit ‘t
Dèrd van Excellent of pakt ‘ie ‘n pilske in
de kroeg. Gènne verkiërde vur de raod dus.

Onze’n andere nééje
nar is Frans Cuppers. Frans hèt ‘ne
hoëp goeie vriendjes,
waor héj voorloëpig
zat an hèt, want van
‘n dérke doar proat héj
nog nie van. Frans is nie
hië
lemaol op ziene achterste kop
gevalle, want héj hèt net twelluf (12) lentes
mitgemakt en zit toch alwèr in de twèdde
klas van ‘t gymnasium. ’t Bliekt zelfs dèt ‘ie
nèvve de drukte op schòl ok nog tied ôver
hèt um te voetballen, tennissen en gitaar te
speule. Wurrum héj bèj de carnavalsverië
niging is gegaon? “umdè ‘t daor ontiegelek
gezellig is!”

‘n Ândere anwinst van de Raod van Elf is
de zeuvenentwintig-jarige Rob Egelmeers.
Héj is geboren en getogen in Ploeë, mar héj
hèt zien dèrke Linda Janssen hiëlemaol uut
Limboland motte hale.
‘t Mag gezèd worre dè Rob alwèr ‘t zeu
vende lid uut de legendarische vrienden
groep ‘plo-city’ is, die bèj de carnavalsver
eniging is gegaon. Same mit ziene vad köpt
héj
âuwe tractors op ( héj is
hiël nut op Lanz Bull
dogs, umdèt die zò
‘ne gruwelijke moje
‘n herrie make)
en verköpt ze nao
‘nen hoëp gesleu
tel en gefrot wèr
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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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Efkes vurstelle
an de liefhebbers. Zelf hèt ‘ie ok nog ‘n
par oldtimer tracktors waor héj gèr mit
naor evenementen of tracktorshows gèt.
Onze’n âuwe prins kon d’r mar nie zat
van kriege en hèt durum in al zien
wieselekheid beslote um
de raod te komme ver
sterken. Vur wie vur
rig jaor nie goëd hèt
opgelet zuwwe Mark
van Duijnhoven nog
effe vurstelle. Nao zien
opleiding: lând en water
management is Mark béj
Peter van Daal gaon werken.
Daor is ‘ie as assistent uutvoerder bezig mit
cultuurtechniek, gruunvurzieningen en be
tonwèèrk. As héj nie geblesseerd is gèt ‘ie
in ziene vrééje’n tied gèr voetballen, mar
nou hawt ‘ie ‘t vurloëpig bèj ‘n bitje beunen.
Verder motte nie raar opkieke as gullie ‘m in
‘t wekend in de kroeg tèègekomt as héj daor
bier an ‘t drinke is.
Ook de auwe prinses hèt de smaak te pakke
gekrigge en dè kwam goëd uut, want wèj
hàn nog ‘n typmiep vur ‘t secretariaat nöd

dig. Hoe jong zéj is, motte
hùr zelluf mar vraoge, want
dè lit bèj vrollie netuurlek
gevuulig. Wa Lisa Franssen
wel kwiet wilde is dè zéj
op di moment mit de studie
pedagogiek (zeg mar opvoe
jkunde) bezig is en dè zéj ‘n
bijbàntje hèt bèj de Zoo in Loën. Ver
der viendt zéj tennissen, loëpe en zwemmen
fijn öm te doen.
‘n Ândere nééje anwinst van ons bestuur
is Lieke Peters. Dur de wèèk werkt zéj as
projectmedewerker op ‘t facilitair bedrijf van
Pantein in Boxmèèr. Hier zurgt zéj d’r on
der ândere vur dèt bèj vehuuzingen in huus
niemus verdwàald. Dè kumt goëd uut, want
as bestuurslid mag zéj d’r ok vur
zùrge dè de raodslééj mit
de carnaval de weg nie
kwiet rake. Mar ovver ‘t
algemèèn hàwt zéj zich
binne ‘t bestuur be
zig mit ‘t tellen van de
cènte. In hurre’n vréé
je’n tied löpt zéj gèr of
slaot ‘ne bal ovver ‘n net.

INTERTOYS BOXMEER
Steenstraat 77
0485 - 572 029
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design
by
bianca
Restaurant/Zaal
Oploseweg 30, 5825HN Overloon, Tel.: 062-7418997
www.gasterijduivenbos.nl info@gasterijduivenbos.nl

Grafische vormgeving

Openingstijden tot en met april vrij. va. 16.00 uur,
zat. va. 14.00 uur en zon. va. 12.00 uur.

DTP

Carnavalsmenu
Carnavals zondag & maandag special menu
• Tomatensoep • Champignonsoep •
----• Schnitzel/frites • Kipsaté/frites •
---Koffie/Thee
€13,95

Fotografie

Bianca Bongers
06-53907304
b.design@home.nl

U kunt ook a la carte bestellen
Wij zijn geopend vanaf 12.00 uur

http://picasaweb.google.com/BiancaBongers
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De Spurriebuuken
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Ut Boerenbruidspaar
‘t Lève zit gedurig vol verrassingen. Zo òk
vur ons. Wéj wiere gevraogd ôm ’t Boeren
bruidspaor van carnaval 2010 te zien. Dè
ha’n wéj nòòit verwâcht. Mar echt lang
hoefde wéj d’r nie ovver nao te dinke. En
nigszins gevleid en umdè wéj wel iets mit
carnaval hebbe, wurd ’t volmondig ja al
meej uutgesproke.

Toen wèj eindelek ’t podium op mochte en
âchter ’t bord stonde wiere de hând wel wa
klam. En dan die ontlaojing toen wéj be
kend gemakt’ wiere. Öm vervolges de biës
tig veule felicitaties in ontvangst te mugge
neme gèft ‘n geweldig goed gevúúl!
Wéj kieke trug op ‘nen skòne ‘n aovund mit
woejend moje reacties van familie, vriende
en veul ‘Plosse minse’. Ok in de wèèke
daornao héwwe veul reacties en kàrtjes
gehad waorvur wéj iedereen wille bedânke.

Wèèke van geheimzinnig gedoe en oploë
pende spanning volgde. Eindeluk wâr ’t ver
tien (14) november en mogge wéj uutkom
me. Wéj wiere opgehàld in ‘n geblindeerde
bestelbus en naor “De Oude Heerlijkheid
gebrocht.
Dè wâr al ‘n hiele erva
ring, ‘n
mix van ontvoerd
worre
mit bekende
be
stemming.

Wéj hebbe ontiegelek veul zin in de carna
val, wéj hôpe dè wéj d’r same mit ollie iets
mòjs van kunne make!
Alaaf!
Groeten van Christ en Petra
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Pronkzittingen 2010
De 29e pronkzittingen ligge alwèr âch
ter ons. Drie aovende mit mar liefst negen
acts, nie mis vur zò’n durpke as Ploë. Wie
‘t afgeloëpe jaor bèj wieze van sprèke ’n
jaor op vakantie zoj zien gewèst die wet
nao de pronkzittingen wer wa d’r in Ploë
de afgeloëpe jaore gòns is gewè. Wâr men
vurrig jaor nog mild vur de Plòsse minse,
di jaor mosse d’r toch enkele dör ‘t stof. De
schriever van di verslag bezocht d’n urste
aovend.
Nao de proclamatie van Prins Patrick en
Prinses Bianca volgde ‘t Plosse volkslied:
“Genne Zurrug”. Daornao nom de voltallige
raod plats en kon d’n aovend echt beginne.
Onze Vorst Leo haj de eer öm de Spurrie
mukskes onder leiding van Sanne Bongers,
vurrig jaor nog Spurriefrutjes, àn te kon
digen, zòdè zéj de spits konde afbiete.

de toeschouwers wiëete wa zullie ônder
ândere ‘t afgeloëpe jaor as jubilerende
veriëeniging hà’n migemakt. Zo haj de
fanfare verschillende commissies en vroe
gen zich af in welke commissies Wim Arts
nie haj gezète. ’t Wier hòst ‘ne lèvensloëp
ovver Wimke. Duidelijk wâr wel dè Wim
ontiegelek nut is op gebak , want dan krieg
ie ‘nen druup an ziene kin. Hiernao kwame
de muzikanten van de fanfare ten tonele
angevuld mit de tuinkabouters (R.v.E). Mar
ja die mosse ok wer van ‘t toneel af. Dit
lukte (O.V.) mit ‘n moj geschrivve nummer
en 1 vur 1 zong en gòjde héj hullie d’r af.
‘t Slotstuk wâr vur (H.v.d.W.) die angegève
haj dèt ie mar net op tied in Ploë wâr
àngekomme. Héj wâr namelek mit bullekes
in zien hol (drugs) vanuut Columbia naor
Nederland gevloge en scheet 10 kleuren
stront toen héj bèj Schiphol dör de douane
mos. Mit zien liedje “ik heb bolletjes in mijn
hol…” brocht héj daornao drèk de stemming
in de residentie.

Spurriemukskes

Zéj brochte mit hullie skönne showdans
“beat-it ‘n eerbetoon an de nog vurrig jaor
gestùrve Michael Jackson.
“Efkes âchteruut kieken!”
As gullie gedocht had dè Fanfare Excelsior
‘t di jaor wel efkes rustiger an zoj gaon
doen, komde bedrogen uut, of de Fanfare
hèt gedocht dè ge bèj ‘n 100-jaorig besta
on 2 jaor mugd fèèstviere. (J.v.D.) en (J.C.)
nomme de ankondiging vur hullie rèkening
wa eigelek al ‘n act op zich wâr. Zéj laote
44

Pronkzittingen 2010
De patient
Ja, hier (M.T.) hewwe ‘t ovver ‘n rasechte
buutreedner. Héj gaf an dèt héj nog al ‘ns
‘ne kier ziek wâr, mar dèt héj die afspraak
bèj d’n dokter wel ‘ns af mos zeggen, umdè
hèj ziek wâr. ‘n Kier wâr héj dan wel op
bezoek béj d’n dokter. D’n dokter schrif ‘m
‘n recept uut en dèt héj dan ovver vertien
dâag trug mos komme en ziene pis mos
inlèveren. Vertien dâag làtter kumt héj dus
wer trug mit ‘n hiëel flessenrek pis. D’n
dokter zei nog: “ géj wònt zeker kort bèj,
want dizze fles is nog wèèrm”. As làtste
gaf héj an dèt iederiëen in de zaol ‘n virus
haj, namelijk ‘t Carnavalsvirus en dè dèt
helaos nie in ‘t ziekenfonds pakket zit.

wiste gullie ok dè de plètseleke SPAR ‘ne
boekhandel is geworre? Ge kunt ‘r boeken
koëpe zòas ‘t jubileumboek van Fanfare en
Excellent, Plòs dialect boek van Jo en Riek
Goossens, ’t voetbalplàtjes- boek, en de
fotoboeken Alle Minse van Cor Verberk. Op
’t èènd van de act nog ‘n tip. Misschien is ‘t
iets vur ‘t kerkbestuur öm ‘ne Prinsenwa
gen te bouwen, want dè brengt minse bèj
mekaor!
Plôs Volluk.
Vurrig jaor ha’n zullie ok al mit di stuk mit
gedaon in de fieftig+ middag . ’t Succes van
toen is hullie waorschienlek in hunne kop
geslagen öm ‘t ok mar te perbere bèj de
echte Pronkzittingen. Zeuve Plòsse vrollie
(C.C., J.J., B.L., W.K., I.J., H.Z. en C.v.d.W.) in
kliere van bekende Plosse liete zien dè ge
mit iets hiëel simpels de lachspieren van ’t
volluk in de zaol kunt laote werken.

Hedde gullie de nou ok!
Ze komme ’t podium op geliek mit ’t toe
passeleke lied ‘bycicle’ van Freddy Mercuri;
drie dör de wol gevèèrfde artiesten (J.L.,
P.L. enA.R.) op de fiets. In hullie optréje
govve zullie diverse vörbeelden an of wéj
dè ok ha’n. Zo van: ‘as ge béj d’n tandarts
bint’ is de tandpien ôver. As gullie naor de
kapper bint gewest en thuus komt ge ow
ège nòg ongelukkig vuult. Ge wilt gaon win
kele en eigelek niks koëpe, dè ge toch mit
‘n knoervolle tas thuuskomt. Ovver tand
arts Cornelissen gepraot, dè wâr toch genne
‘n tandarts mar ‘ne boer. Verder kwam
d’r nog wa plàtselek nééjs àn bod. Onder
andere ovver ‘de heem’ en d’n buurman.
Zullie ha’n hierbèj nog ‘n tip, want inter
net daten wâr hèndiger dan fuck you. En
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Gardedans
De nééje geformeerde dansmariekes (zeuve
stuks) lieten in hullie dans zien dè zullie
de oëpe gevallen platsen in de dansgroep
utekunst hebbe ingevuld. Ônder leiding van
Hilde Zegers en Chantal van Dijk brochte
zullie de gardedans “Israël Folk Dans” ten
uitvoering. Onder groët applaus en de mu
zikale klanken van huusorkest EPO wiere
zullie naor de coulissen begeleid.

’n Aovend Gamen
Normaol wâre wéj gewend dè wéj nao de
bekendmaking van de Spurriebuukin an de
pauze kônde beginne, mar di jaor wiere wéj
gekuld. De vrienden van ons Prinsenpaor
vônde ‘t nuddig öm nog ‘ns ‘ne kiër ’t iën
en ânder ovver ons Prinsenpaor kenbaor te
make. Toen ‘t toneeldoek oëpe ging dochten
wéj dè wéj in ‘nen ândere zaol terèècht
gekomme wâre, want zullie ha’n ‘t hiële po
dium ömgebouwd. Zéj liete op ‘n moje wijze
zien wa zoe ônder andere de bezigheden
wâre van ons Prinsenpaor en hullie kiendere
in de vrééje’n tied. Onder ândere gamen
dus. Zullie ha’n ‘n hiël bezondere game.
Nao dè de prinses ontvoerd wâr, mos super
mario hùr gaon redde, mar de supermario
bèj mien op de compjuter mot toch gèn
strings of jumbovrachtwoagens verzamele.

Spurriebuukin van ‘t jaor.
Nao de gardedans ging ‘t doek van ‘t toneel
toe. Vorst Leo, de dansmariekes en ‘t Prin
senpaor Patrick en Bianca nomme plàts vur
‘t toneel. De dansmariekes mochten hier
nao de Spurriebuukin gaon ophale, na wa
gezuuk wisten zullie dizze te viende in de
zaol. Toen zéj opstond zag iederiëen dè dèt
di jaor niemus ânders is geworre dan Lucie
van Riet. Vorst Leo kon ‘n moj liest opsomme
wa onze Spurriebuukin van ‘t jaor zòal hèt
gedaon of nog steeds duut. ’t Is in ieder ge
val wel zoë, dè zéj veul vrijwilligers werk
duut. Ok is zéj bèj de Carnaval regelmatig
actief. Verschillende kiere mi gedaon an de
Pronkzittingen, Ambtenaor gewest bèj de
Boerenbrulloft en al enkele jaore verant
woordelek van ‘t vertalen van de carnavals
krant. Lucie Proficiat!
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Smurfplo
De pauze goëd en wel vurbèj, nog effe bro
ëdje knak naor binne gewerkt en ‘t geluk
gepruufd an ‘t 21-spel, krigge wéj wèr ’n
kieiskôn schouwspel vur onze kiezen dör de
Raad van Elluf verklééjd as smurfen. On
der leiding van de strak in zien vel zittende
groëte Smurf (J.W.) kwam de hiëele raod
mit anhang in ontiegeleke moje pekskes ‘t
podium opgesmurfd. Hiernao smurfden zul
lie startend bèj de Boerenbônd Ploëe in en
nomme de actuele gebeurtenissen in Ploëe
van de afgeloëpe jaor op ‘n ludieke wieze
ônder de loep. Zoë vroeg ônder andere
muzieksmurf (M.v.D.) zich ok af of Michael
Jackson op ‘t muziekspektakel van de fan
fare zoj kommen, mar die kwam nie, want
die wâr ok blauw angeloëpe. Tussen de

docht hebbe dè de de zaakjes in Ploëe nie
goëd geregeld zien en dè ‘t dus wer tied
wörd vur ‘n ège Burgemeister. Hèj haj ziene
kop wa kepot, wâr op bezoek bèj de meule
naar bôve in de meule gewèst,dur ’n vergis
sing màkte hèj ’n ongeluk, hèj haj nie in
de gate dè de meule 5 wieke haj.En zien
vrouw zei nog wel: gebruuk owe kop toch
‘ns,en dè hèt íe gewete, in Ploëe zien miër
minsse die hunne kop motte gebruuke,wâr ’t
motto van dizze burgemeister.Hèj haj ’t ok
nog ovver de fèèste van de Fanfare en de
voetbalclub.Teggeworrig gèt ’t fèèste bèter
af als ’t voetballe.En nao ’n bezoek bèj de
caffé van Manfred en wa pilskes zag zien
vrouwke d’r steeds bèter uut op de foto in
zien binnetes.’t Is mar net hoe ge ’t bekiekt.
Langs de Lijn
Sinds dèt zullie ‘ne Prins in hun gelederen
hebbe gehad zien zullie (Fam. W.) nie mèr
van ’t toniëel af te slaon. Wel of nie d’n
tekst héllemól van buute kennende make
zullie d’r ellek jaor wèr ’n priêzeswérd
schouwspel van. Di jaor wâre zullie langs
de lijn te viende op ‘t voetbalveld, toeval
ligerwies ok de plàts waor ons Prinsenpaor
regelmaotig vertoefd. As loten verkoëpers
van ‘t levensmiddelenpakket geliek mit de
voetbalwedstrijd gingen (H.W.) en (R.S.)
zullie‘t voetbalveld rônd. En dan komde van
alles tège. ‘ne Grensrechter die uut zien

perikelen dör verzurgde S3 nog vur ‘n moj
optrééje. Iënmòl klaor mit ‘t smurfen dör
Ploëe wiere as toegift nog enkele limericks
weggegève. Nie zonder succes, want onder
de smurfen zâtener enkele mit ’n beheurlek
zangtalent.
D’n Burgemeister van Plo
De volgende die op ‘t podium kwam wâr d’r
enne die de làtste jaore al trouw van de
partij is. Niemund minder dan (M.v.d.Z.) as
d’n burgemeister van Ploëe kwam mit ‘n ège
geschrivve buut in de buutton. Héj mot ge
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D’n Inburgering
Ok di jaor verzurgde (H.M.)dizze kiër as
buutelander vur de afsluuting di jaor sâme
mit debutante (J.v.d.H) as zien vrouw. Héj
zocht nog naor ‘n stuk of 5 wiever zòdèt
héj toch nog wa rituelen in stand kon hawe.
Op ‘n geweldig moje menier wier d’r ‘n les
in inburgering gegève, woarbèj zien vrouw
op eerbiedige afstand âchter hum mos blie
ve staon. Di lèverde hilarische momenten op
mit ‘’ik wit veul’’, nee, Henk Hoogenhof wit
veul’’ en perbier ma ‘ns serieus te blieve as
ge as zien vrouw nie mugt lachen.
dak gèt, de vâste kern supporters die ‘t
reclamebord van de Jumbo afschèrme; van
Molenzicht wa tèggeworrig dör ‘t lève gèt
as The New Kids; en hedde die’n streaker
òk gezien? Daornève mosse netuurlek uut
voerig de voetbalkwaliteiten van ‘t prinsen
paor en de matige prestaties van ‘t Urst
besprôke worre.
Showdans (Roomservice)
De twedde kIëer dèt de dansmariekes ‘t
podium op kwâme , brochte zullie de show
dans ‘Roomservice’ Onder leiding van exdansmarietje Stephanie van Mil hà’n zullie
de làtste maonde hier flink vur geoefend
en ‘t mot gezèd worre, dè dè nie vur niks is
gewèst. ’t Wâr wèr ‘ne moje dans. Chapeau!

Roos Aben makte ‘t compleet mit hur prao
tje ovver dèt Ploëe ok nie groët hoeft te
zien öm geweldige kwaliteiten af te levere.
Zéj haj ‘ne skônne’n aovend gehad.
Rônd kwart vur Iëen kwam vur de schrie
ver van dit verslag ‘n èènd an ‘ne moje’n
aovend die vurbèj wâr gevloge. Hiernao
gezellig nog ‘n pàr pilskes gevat, ‘n eitje
gegète en netjes naor huus gegaon.
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Spurriebuukin
twiëeduuzendentien (2010)
Dizze Spurriebuukin is gebore en vurral
getoge in Ploë.

Zéj bakt dan gèr de ontiegelek lekkere
Meulestenen mit die òverheerlijke zuutig
heid d’r op!

Onze Spurriebuukin draagt de Nierstichting
en de Harststichting ‘n wèèrm hart toe dör
elluk jaor mit de collectebus nèvve de deure
te sjouwe.

Zéj hèt naost de zùrg vur hur GROËTE
gezin en hur wèèrk bèj Pantein, in hur lève
al riggelmaotig ‘t podium betrééje. Is
‘t nie in de Oude Heerlijkheid dan
wel in de gymzaol en sporthal
D’n Oploop of bèj Jan en Zus
en misschien nog af en toe
op ‘t Hoogveld in St Tunnis.
Bèj de fanfare o.a. pre
sentierde zéj én daorbèj
steelde zéj twië kiër de
show mit hur presenta
tie die soms op ‘t latste
moment nog mos worre
geregeld.

Op de lèggere schol hèt zéj
zich jaore ingezet mit niveau
lèèze en creadaâg.
Al 10 jaor stèt zéj iedere
wèèk ‘ne kiër bèj de lèg
gere schól te brigadie
ren.
Ok zurgt dizze Gilde
zuster dèt hùr Gilde
broeders (hurre mins
en zonen) skön in de
gildekliere zitte en ge
poetste zwarte schoën
àn hebbe, mit diverse
Gildeactiviteiten waor
bèj zéj zelluf ok regel
maotig van de partééj
is en ‘n helpende hând
uutstèkt.

Vier kiër hèt dizze
Spurriebuukin mige
daon mit de pronkzit
ting, waorvan iën kiër
mit Joke van Dijk en
drie kiër mit Yvonne
Wijnands. Daornève zurgt
zéj same mit hurre mins
Jan Korenbloem vur de ver
taling van’t jaorlekse Spur
riebuukske van ‘t ABN naor ’t
Plôs dialekt.
Daornève wâr zéj vijf kiër zelluf
ambtenaor béj de Boerenbrulloft en
verzurgt zéj de “opleiding tot ambtenaor”
binne de carnavalsveriëniging.

Verder is de Spurriebuukin
actief bèj de Werkgroep
Kunst Oploo (WKO) die elluke
twiëe jaor ‘n expositie organiseert.
Creativiteit zit hur dan ok in ‘t bloëd
nie alliën wa kunst betreft mar ok bèj ‘t
kòòke, bakke en bròòije en bèj Buurtveri
ëniging de Slootwachters pâst zéj as pen
ningmeister op de Euro’s.

Last but not least helpt zéj moeder Nella
waor nöddig is en stèt zéj vur de buren
klaor.

Iën van de hoëgtepunten vur onze spurrie
buukin is de jaorlekse Tôntjesdag.
Hier regelt zéj same mit ‘n par ândere
Tôntje-anbidsters mit veul plezier de cate
ring van Tôntjesdag van o.a. Zwèrfsoep tot
Riestebrij, van koffie tot gerstenat en van
meulesteen tot koeieburger zòdè de loëpers
en fietsers gènne ‘n honger hoeve te lije.

Dizze vrouw hèt ’t dik en dubbel verdiend
öm in 2010 Spurriebuukin te zien.
De Spurriebuukin van twiëeduuzendentien
is niemus ânders is geworre dan Lucie van
Riet.
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Programma
Vrijdag 12 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
goan wéj noar de Oude Heerlijkckheid en
moake d’r doar een dolle boel van. De or
ganisatie is doar netuurlek wèr in hande
van meister Paul en één van zien lieftallige
assistentes/juffen. Dizze middag zal plàts
viende onder ‘t toeziend oëg van de Jeugd
prins Mickey en Jeugdprinses Amalia.

Zondag 14 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 Patrick d’n urste en
Prinses Bianca, de jeugdprins en jeugdprin
ses en hieël hun gevollug, ‘t snotneuzebal
te viere. De middag wurt wèr gepresentie
ërd 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.

’s Oavus is d’n traditionele sleutelòver
dracht mit alle carnavalsverieëniginge uut
de geminte. Di joar is de eer àn Wanroij um
de sleutelòverdracht te verzurge. Jammer
vur ùllie, dizzen aovund is allieën vùr ge
nuddigde. Of de sleutel òk daodwerkelijk is
overgedrâge, kunde zien op:
Zoaterdag 13 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 prinses.
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.

Op de zondagaovund is ‘t netuurlek wèr
âwverwetst gezellig bej de boerebrul
left. Prins Patrick d’n urste, Prinses Bianca
en hieël hun gevollug zulle rônd ‘n uur of
âcht Christ en Petra Jans-Rat op gaon hâle.
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Spekklef 7b
5841 CM OPLOO
☎ 0485 - 383683
06 - 21502342

Nationaal en Internationaal tanktransport

Deurneseweg 1a Oploo

Erkend intermediair

T 06 53405278

In- verkoop drijfmest

www.josverberk.nl
54

Programma
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 Patrick d’n Urste en
Prinses Bianca de carnaval officieel afsluute.

Rônd halluf neége (20.30u) 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 15 februwari
Moandag s’mèrges goan Prins Patrick d’n
urste, Prinses Bianca 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.

Woensdag 17 februwari
Op woensdag ’s aovunds goan Prins Patrick,
zien Bianca en hun hieële gevollug ’n as
kruuske haâle. Hoe loat da dè wurt witte
wéj nog nie, darvur motte in de Komplo
kieke. Aonsluutend goan wéj dan naor La
Marmotte um nog ‘ne kieër ‘n bitje af te
kikke van de beslommeringe van de af
geloëpe 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….!!!

Moandagaovond zal d’r wèr ‘n carnavalsbal
zien béj La Marmotte. D’r is ‘ne DeeJee;
dus ge hoeft zeker nie stil te zittu.

Alaaf
Alaaf
Alaaf !!!

Dinsdag 16 februwari
Op dizze dag is ‘t èènde van de carnaval
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D’n Optocht 2010
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

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.

Ge kunt meedoen in de volgende categerieë:
-jeugd
-Individueel/klène loopgroepe
-Loopgroepe
-woagens

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.
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AUTOBEDRIJF RENKENS

VERKOOP - NIEUW - GEBRUIKT
REPARATIES - ADVIES - APK
IRENESTRAAT 10
OVERLOON
TEL. 0478-641312
WWW.GARAGE-RENKENS.NL

Voor al uw bloemen, planten
en kado/sfeerartikelen
Vloetweg 39a,5841 AS Oploo
Tel.: (0485) 38 01 37
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eerst feesten
dan weer
aan het workx
0900 0605
www.workx.nl

Materieelverhuur

INBOUWBEDRIJ
TU
F

DAASDONK
R
E
V

Openingstijden:

Stevensbeekseweg 3a - Sint Anthonis
Tel.: (0485) 38 47 19

maandag t/m vrijdag

www.tuinbouwbedrijfverdaasdonk.nl

van 9.00 uur tot 18.00 uur

info@tuinbouwbedrijfverdaasdonk.nl

zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

W. Arts B.V.

Loonwerk, Grondwerk, Mestdistributie en Recycling
Bereikbaarheid
W. Arts B.V.
Tel.: 0485-388555
Fax: 0485-388550
Website: www.artsbv.nl
Email: info@artsbv.nl

Postadres:
Lindelaan 30
5844 AG Stevensbeek
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Uitslag Carnavalsoptocht 2009
Op de Carnavals-maondagmiddag trok vol
ges traditie ’ne lange en biezondere mòie’n
optocht dur de straote van Ploë. Di hèt de
naëvolgende uutslag opgelèverd:
Wagens:
1e pries “Casino” (Westerlo)
2e pries “ De Ridders van Ploë” (Watermo
lenzicht en De Verzuipers)
3e pries “Ziekenhuis” (Opkloters)
Jeugd:
1e pries “Teletubbies” (groep Mart Boumans)
2e pries “Geldschooier crisis” (groep Noud
van der Stoel)
3e pries “Vorst in de grond” (jongens van
Dinet Kroot)
Loëpgroepen:
1e pries “ De Graancirkel” (Buurtver. Van
steenhuysstraat
2e pries “Opgewonden” (SB Kiele Dames)
3e pries “Alles loopt in het 100” (Fanfare
Excelsior)
Klèène loëpgroepen:
1e pries “Undercover” (Chris Jans-Rat)
2e pries “Moslimvrouwen”
3e pries “Mesttransploft” (Robbie Lenkens
en Jeroen Klauwer)
Daornèève verdiende de buurtvereniging
De Blauwe Hoeksteen mit de skône Prinsen
wage de titel “eervolle vermelding”. Prins
Mark en Prinses Lisa kunne trots zien op
hun buurt.
D’n 1e pries vur de mòjst versierde straot
wâr wèr vur de buurt “Plo Noord”.
Jelmer en Hillie de Boer Vloetweg 25 won
nen d’n 1e pries mit ’t mójst versierde huus.
De fanfare wille wèj bedânke um mit hun
fèèsteluke Carnavals muziek d’n optocht
oëpe te brèke en ‘t tempo an te gève.
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Jong geleerd is oud gedaan.....

Witte gullie wie dizze tweë neie roadsleje van dun toekomst zien?
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Stukske van de
âlde prins en prinses
Zo, hey, wa gèt 1 jaor toch woejend snel,
‘t is alwer ‘n jaor gelééje dè wéj prins en
prinses wâre. Vertien (14) november twië
duuzendacht (2008) zien wéj uutgekomme
as prins en prinses van de Spurriebuuken
en dè wâr echt ‘n eer en ‘n superfèèst vur
ons. ‘t Enthousiasme van onze vrienden en
familie wâr super, wéj hebbe echt genoten.
Op 11 December was onze receptie, wa kei
gezellig wâr. Wéj hebbe daor veul cadeaus
gekrigge waorônder ‘n paar eitjes. Daorvan
hewwe diezelfde’n aovend nog ’n aardige
kwak van gebakke. Nao dizze receptie wâr
‘t tied öm te oefenen vur de pronkzittingen
samen mit de raod van elf, waor uuteindelek
‘n mòj stukske uut kwam. Nao ‘n àntal
recepties béj ândere buurtverenigingen te
bezúúke wâre daor de pronkzittingen, alle
3 de aovende hewwe ’t zogezet erg mòj
gevônde öm naor alle stukskes te kieke en
nao de hand te fèèste en eieren te èète. ‘t
Hoëgtepunt wâr toch wel de afterparty nao
de làtste pronkzitting béj ons (van Duyn
hoven) thúús waor wéj twiëhonderdfieftig
(250) eieren hebbe gegète mit zò’n 120
minse. Dè wâr echt ‘ne ontiegeleke to
paovend, die wéj nie gààw zulle vergèète.

niseren, hardstikke bedânkt vur dizze su
pertied, zonder ollie wâr ’t nòòit zò’n mòj
fèèst geworre!’t Wâr utekunst!
Op naor ’n nééj moj carnavalsjaor same mit
prins Patrick en prinses Bianca, wéj wense
ùllie hiël veul succes en plezier en wéj
komme wel kiër ‘n eitje èète!
Groeten Mark en Lisa

Nao nog enkele activiteiten begon de car
navalswèèk, op bezoek béj Bronlaak, de
kienderballen, de Boerenbrulloft, d’n op
tocht en ‘t Vledderbal, ‘t wâr ammól ève
mòj öm mit te make. Ok ‘t enthousiasme
van de minse uut Ploë wâr hielemaol
top!
Zeuvehonderd (700) eieren in totaal en
‘n hiele hese stem latter wâr de carnaval
helaas afgelope. Wéj hebbe veul moje daag’
gehad en wéj hà’n ‘t nòòit wille misse!
Familie, vrienden, de buurt, iederiëen uut
Ploë en zeker nie te vergèète de carnavals
veriëniging mit ‘t bestuur, de vorst, raod,
dansmarietjes, narren, VOF, begeleiders en
begeleidsters, vrijwilligers en netuurlek ok
Vledder die elk jaor wèr klaor staon en ‘n
ontiegeleke gezellige dinsdagmiddag orga
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Frank’s Haarmode

Produkten van:
weverij
houtwerkplaats
drukkerij-papierwerkplaats
kaarsenmakerij
pottenbakkerij
tuinderij
boerderij en
kwekerij
klussendienst

W:

NIEU

Digitaal drukken:

Keurslagerij

Snel en goedkoop, dat kan
zowel in zwart-wit als kleur.

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

www.drukkerijwanroij.nl

T (0485) 45 12 88 - info@drukkerijwanroij.nl
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In memoriam
José van Sambeek
Op zeuve (7) juli twiëduuzendnege
(2009) is José van Sambeek gestörve
als gevolg van ‘n ziekte die zéj on
danks hùr wil, nie kon òvverwinne.
In 1980 kwâme Jan en José naor de
Vloetweg wòr hun de plàtselijke café
ginge runne, wa latter wier umge
döpt tot Café, cafetaria, biljartzaol
La Marmotte.
In 1993 worre zullie Prinsenpaor van
de Spurriebuuken. Vanaf 1999, urst in
de sportzaol en daorno in ‘t gemèèn
schapshuus De Oude Heerlijkheid
verzurgde hun geliek mit de carna
valsevenementen de catering, zòdè
niemus iets te kort kwam.
In twiëduuzendâcht (2008) zien José
en Jan same; Spurriebuuken van ’t
jaor geworre. Vanaf de tied dè hun
Prinsenpaor zien geworre bleef José
same mit Jan deel uutmake van de
Carnavalsveriëniging. ‘t Làtste jaor
verzurgde zéj de kliere van de car
navalsveriëniging, màr di hèt zéj mar
hiël efkes mugge doen.
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Professioneel Geluid
Voor een
Hobby Prijs

Begunstiger: ‘t Tapijthuis Boxmeer
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Mit jeugdsoos Flaming
carnaval 2010 in....
Zòas elluk jaor beginne wéj ‘n wèèk vur
carnaval mit ‘t VLAMMERS-BAL.
Di jaor wâre jeugdprins Mickey en jeugd
prinses Amalia àn de bùrt öm mit hullie
hiëele gevolg veurop te goan op dizze’n
aovend. D’n hiëele carnavalsveriëniging en
de joekskapel VOF wâre netuurlek ok an
wezig öm ‘t gehiëel kompleet te mâke.
De band SOLID ontbrak nie op dizze’n
aovend en brochten ‘n wervelende show ten
geheure waor de jeugdléje mar gen zat van
konde kriegen.
Enkele Flaming léje ha’n wa acts in
gestudiëerd en brochte di geweldig
op ‘t teniëel.
Nao de muziek optrejes en wa
buuts wâr ‘t tied vur de VLAM
MER VAN ‘T JAOR.

De eer ging di jaor ok nie naor ‘n lid van
Flaming mar naor ‘n persoon die al
hiëel veul vur Flaming gedaon hèt en nog
duut en di wâr wel TOON v/d VEN.
Toon helpt ons al jaore mit de muziek en
kunneginnedag en waor wéj ‘m màr vur
in kunne en wille zetten. ‘t Wâr vur Toon
‘n hiëele eer öm de onderscheijing in ont
vangst te neme.
‘t Gehieël wier die’n aovend mit ’ne lange
polonaise afgeslote en de Flamingleje blikte
terug op ‘ne woejend gezellige aovend òk
mit dank an de carnavalsveriëeniging De
Spurriebuuken.
Het comité Vlammersbal.

Vlammer van het joar: Toon van de Ven.
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Een hele fijne carnaval
toewenst!

www.thijssen-drost.nl
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Optocht 2009
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Peter van Daal V.O.F.

Cultuurtechniek, groenvoorzieningen
en betonwerken

Spekklef 5 • Oploo
tel 0485 - 381556

Blauwstraat 8
5841 CA Oploo
Tel./Fax 0485 384043
Mobiel 06 51287136
www.petervandaal.nl

Wij wensen iedereen
een gezellige carnaval!

F WD
DESIGN

De beste internet oplossingen en diensten

Fwd Design is een internet
bureau dat zich o.a richt op
webdesign, webhosting,
webmarketing, reclame en
ict oplossingen.
Wij zijn gespecialiseerd in het
ontwikkelen van professionele
websites. Bij ons staat kwaliteit,
professionaliteit, service en
persoonlijke betrokkenheid
hoog in het vaandel.

EEN NIEUWE WEBSITE NODIG? NU GRATIS HOSTING!
Fwd Design ontwerpt en ontwikkeld voor u een website naar uw specifieke wensen.
Laat nu een website door Fwd Design ontwikkelen, en krijg het 1ste jaar
de webhosting gratis (inclusief .nl domeinnaam).
Neem contact met ons op, en ontvang vrijblijvend een offerte op maat.

Deze actie is geldig t/m 28 februari 2010. Vraag naar onze voorwaarden.

webdesign | webhosting | webmarketing | reclame | huisstijl | ict oplossingen
0485 - 795043 | info@fwddesign.nl | boxmeer | www.fwddesign.nl
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Vlammersbal 2009
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maakt ‘t ewnaCaur ijk
in Boxmeer
Burg. Hengstplein 1, 5831 JZ Boxmeer, Telefoon (0485) 56 31 70, E-mail boxmeer@marcpeters.nl
Maasburg 13, 5431 BR Cuijk, Telefoon (0485) 56 31 77, E-mail cuijk@marcpeters.nl

w w w. m a rc p e t e rs . n l

Restaria / Cafetaria Happy Corner
Vierlingsbeekseweg 2
5825 AW Overloon
Tel: 0478-641480
Fax: 0478-641416
laro.happycorner@planet.nl
www.happycorneroverloon.nl
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Woordje van ut
Ouw-Boerenbruispaar
Van òòverval naor Carnaval

van de kliere bijv. Dus op die’n aovend van
‘t prinsenbal ware wèj wel opgelucht dè
iederieën ‘t mog wete en netuurlek nééj
schierig naor de reacties van de familie en
de buurt. Wèj hebbe veul kartjes, mailtjes
en telefoontjes mit felicitaties gekrege,
woarnao de rollen inèns wâre ömgedrèêjd.
Mosse wèj urst geheim hawe dè wèj ’t B.B.
werde, opèns mogge wèj nie mèr wete wa
familie, vrienden en buurt ammól an ‘t uut
vrète wâre.

Drie kiër is scheepsrecht, zoj Carla gedocht
hebbe, want pas bèj d’n dùrde kiër heb ik
de deur oëpegemakt. De kiender mogge die
s’aovus as ‘t donker is niet oépe make, mar
ha’n wel stiekem dur de gediene gekeke.
Die het’r wel veul vur òver öm mit de col
lectebus rônd te gaon docht ik nog toen ik
de deur oëpemakte, mar toen ok Geert Tho
massen d’r bèj stond, begon d’r al ‘n klèèn
bitje wantrouwen te komme.

Toen wèj dan als BoerenBruidspaar
bekend gemakt ware, wilden
wèj ‘t hiele carnavals
gebeuren ok zov
vel meugelek
mitmake en
dè hewwe ok
gedoan. Wèj
zien naor
de receptie
van Prins
Mark en
Prinses Lisa
gewèst, noar
de jubileum
receptie in Ste
vensbeek, de pronk
zitting, ’t Fieftig- plus
(50) bal, naor de woejend moje
sleutelôverdracht hier in Ploë, naor de kerk,
naor Bronlaak, Vledderbal, ‘t herringschel
len, mar ‘t allermojste wâr vur ons netuur
lek de zondagaovend woarop wèj in d’n
onecht wiere verbônde en d’n optocht.

Eenmaol binnen kwam dan ok
al snel de vraog of wèj
‘t nééje boeren
bruidspaor wilde
worre. Tja,
daor vraogde
mien wa, ik
mos ‘r wel
‘n bitje
öm lachen
en vond ‘t
eigenlek mar
zoë lala, mâr
angezien Jan
nog in de stal wâr
en ik nie wis hoe héj
d’r ovver docht heb ik ze
mar naor de melkput gestuurd
mit de opmerking: gao ‘t mar an Jan vrao
ge, ik dink dè die ok hard begint te lache
en zal zegge: zuuk maar lekker verder. En
as dè nie zoë is en héj vúúlt ‘r wel wa vur,
dan zie ik ollie hier vanzelf wer trug. En ja
heur, di is genne klets, nao Jan ovvervalle
te hebbe in de melkput kwame zullie nao
‘n minuut of 10 wer trug, Jan haj gezèt dè
zullie nog mar ‘s mosse komme praote, en
dè hebbe zullie gedaon en zò goëd dèt wéj
ja hebbe gezèt.

Wèj wille dan ok de familie, de buurt, de
vrienden, Prins Mark, Prinses Lisa, de car
navalsverieniging, en netuurlek onze getuu
ge Peter en Betty bedanken vur ‘n ontiege
leke mòje carnaval, en wèj wensen Chris en
Petra, ‘t nééje BoerenBruidspaar net zo`n
mòje carnaval toe.

En dan motte alles geheim zien te hâwe,
wa nie mitvèlt, want ‘t liekt wel of ge dan
opèns ôveral bekende tèègekomt waor ge
dè liever nie zòt wille, zòas bèj ‘t uutzuuke

Groetjes: Jan en Henny en onze kiender
Mark, Franka en Karlijn
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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

Prettige dagen!

bv

w

74

e te
p
.
w
w

rv

nl
.
k
er
b
r
e

Boerenbruiloft 2009
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Houtvezel - Zaagsel
Vlasstrooisel - Gehakseld stro
Hooi - Stro - Hennepstrooisel
Evt. paardenvoeders, hondenvoeders
en klein diervoeders

Peelstraat 7a
5446 PJ Wanroij
Tel. (0485) 45 37 82
Fax (0485) 45 52 93
hvandommelen@home.nl

Striep 2 Oploo
0485 - 38 16 23
Ma. t/m vrij. na 18.00 uur,
zat. gehele dag)
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Vleddermiddag 2009
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Mit de carnaval wense wij alle
Spurriebuuken veul plezier en schik
Makt ow eige nie te dik
Hedde gen zin um te lope
Kom dan bij ons een moi fiets kope (ok zuupfietse)
Doe mit de carnaval mar flink gek
Ge kunt trouwens ok terecht vur bande plek

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!

Groeten uut Plô

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

Voor info:

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

Huishoudelijke artikelen
Luxe cadeau artikelen
Speelgoed

Van Erp

Sint Anthonis
Molenstraat 4
0485-384271

Uw

Ledeacker
Dorpsstraat 24
0485-382040

Klusmarkt
Voor huis en tuin
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Woordje van de
ex-jeugdprins en jeugdprinses
Wéj wille ger ‘n stukske schrieve ovver
de carnaval van 2009. Want vur ons wâr
dè ‘n hiël biezonder jaor.
Wéj stonde in de klas op die’n dag van
de verkiezing en wéj mosse
‘n lang kliëed an en ‘ne
muts op. Zoë ginge
wéj de klas uut, in
polonaise. ‘t wâr
keispannend,
want wéj heurde
iedere kiër ‘ne
naam roepe, mar
die van ons wier
nie vernuumd. Pas
bèj de latste twiëe
gedichtjes wiste wéj ‘t
zeker!
Wèj waren blij dè wéj prins en prinses
ware geworre, mar toen begon ‘t eigenlijk pas. D’r mos veul gedaon worre.
Gelukkig krigge wéj van de carnavalsveriëniging ‘n formulier waor op stônd wa
wéj mosse doen en hoe laot wéj òveràl
mosse zien.
Urst gingen wéj mit z’n alle ‘t huus versieren. Daornao hewwe foto’s gemakt vur
de onderscheidingen. De proclamatie wâr
nog bèèst moeilijk öm te make.
Ons urste optreje wâr op ‘t Vlammersbal. Dè wâr hiëel moj umdè de groëte
prins en prinses, de raod van 11, VOF en
de dansmariekes d’r ok ware. Onze klas
stônd ons bèj mit de raod, 2 narren, 2
bodyguards, 2 hofdames en nie te vergète, onze geweldige vorst Jaap. ‘t Wâr ‘n
spannend moment toen wéj vur ‘t urst de
proclamatie mosse vurlèze. Vurràl ‘t plat
praote wâr lâstig. ‘t Wier verder ’n woejend gezellige aovend mit ‘n interessante
buut van Jan en ‘n enge showdans van de
dansmariekes.
Ömdèt d’n optocht di jaor vur ‘t urst nie
durging, wisse wéj héllemól nie hoe de
carnavalsmiddag op schòl zoj verloëpe.
Tot onze verbazing kwame prins Mark en
prinses Lisa opèns de klas in öm twelluf

(12) uur. Zéj kwâme ons halen öm mi naor
‘t huus van Silke te gaon. Daor hewwe
champagne gedronke en eieren gegète.
‘t wâr hiëel gezellig. De klas fietste wer
terug naaor schol en wéj wiere opgehald dur Elvis en
z’n coole auto. ‘t Wâr
‘ne cabrio en gelukkig stopte ‘t net
mit règene zodè
‘t dak oëpe kon.
Iederiëen stond
al klaor öm naor
de Oude Heerlijkheid te loëpe. Daor
ware àmmòl mòje en
zotte optredens van kiender. Wéj mosse iedere kiër de
onderscheidingen uutreiken. Dè wâr nog
‘n hiële klus umdèt de tuiwkes steeds in
de knup zaâte.
Zondagmèrge wâr ‘t ukkie-pukkiebal, mit
optredens van de klèène dansmariekes.
En wéj mosse uut hiël veul tèkeningen de
mojste zúúke vùr ‘ne pries. ’s Middags
wâr ‘t snotneuzenbal waor ok nog optredens ware.
Op maondag wâr d’n groëte optocht. Wéj
mogge op ‘ne hiële moje wagen, die de
beachparty uutbeelde. Wéj stônde tussen de palmböm. De raod van elluf wâr
te hard an ‘t springen waordör de muziek iedere kiër uutviel en waordör d’r
‘n dolfijntje kapot wâr gegaon. De wagen vur ons haj ‘n schaal vol shoarma en
breudjes ei, en daor krigge wéj ok wa
van. In de Oude Heerlijkheid hielpen wéj
mit mi de priesuutreiking van de mojste
wagen. Daornao mos Timo naor ‘t vliegveld umdè héj op skivakantie ging. Op ‘t
Vledderbal mog Silke durrum alliëen naor
veure komme vur ’t afscheid. ‘t Wâr ‘n
supercarnaval en wéj hôpe dè de volgende jeugdprins en prinses ‘t net zò moj
hebbe as wéj!
Ex-prins Timo en ex-prinses Silke
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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

Lionstraat 16 5831 AK BOXMEER Tel. 0485-521044
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Ukkiepukkiespurriebal 2009
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DIERENARTSENPRAKTIJK
OPLOO - OVERLOON
Blauwstraat 7a Oploo

Totale automatisering voor het
midden- en kleinbedrijf
Wist u dat J&K Automatisering:
 HP Preferred Partner 2001/2010 is
 geautoriseerd dealer van KING-boekhoudsoftware is
 u supplies goedkoop via onze webshop kunt kopen
 al meer dan 17 jaar bestaat
 u voor steeds meer producten bij ons terecht kunt
 u gebruik kan maken van een speciale
regeling indien u bij Pantein werkt
 dat wij niet alleen aan bedrijven maar ook
aan particulieren leveren
 een goede service erg belangrijk vinden
 wij door heel Nederland onze klanten hebben
 de hoofdvestiging in Oploo hebben en dat u
van harte welkom bent op ons kantoor
Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag
is er géén avondspreekuur.

Oploo (0485) 387330
www.jk-automatisering.nl

Bijsterhuizen 24-16
6604 LL Wijchen
Postbus 6609
6503 GC Nijmegen

*
*
*
*
*

Engineering
Directievoering
Studies
Riskmanagement
Technisch tekenen & plotten
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t 024-3714424
f 024-3714428
e r.brouwers@emium

Snotneuzenbal 2009
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Het feest kan beginnen!
Dichtbij, betrokken en toonaangevend.

U komt ons overal tegen tijdens carnaval.
Van prinsenreceptie tot optocht, van Metworst tot kroegentocht!
We vieren het graag samen met u.
Ook tijdens carnaval regelt u uw bankzaken en verzekeringen 24 uur per dag via:
- onze geldautomaten
- www.rabobank.nl/lvcm
- Rabofoon 0900 0909 (€ 0,15/min): saldo, overboeken, betalen.

www.rabobank.nl/lvcm
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Proclemasie

Ten ellufde:
De liefspreuke die ik woi loate heure ware
om te janke.
Dus wil ik van du gelegenheid gebruuk
make om mien vriendegroep te bedanke.
........Jumbo........

Angezien d’n urste proclemasie mij is opge
dronge dur de carnavalsvereniging, wil ik nu
mien eige zegje doen.
Dizze proclemasie haj ik al ik de kast ligge.
Wej zien van de zommer nie weggegoan,
dus haj ik moi tiet um dizze proclemasie te
schrieve.

Ten tiende:
Wej zien gezegend mit unne schonne auto,
unne schonne vriendegroep, unne wii en un
nintendo DS.
En schonouwelui die oppasse, per week wel
un keer of zes.
........Jumbo........

Kumt ie:
Wej, Prins Patrick dun Urste, zoën van
ex-prins Piet en ex-prinses Thea van d’n
Creytestroat en Prinsex Bianca, dochter van
Frans en Diny uut ut Nölersriek, viende ut
geweldig moi dè wej di joar zien uutverkoze
als Prins en Prinsex van ut Spurriebuuke
riek.

Ten niggende:
Als ouw-lid van twintig centimeter en
rustend lid van Excellent heb ik ut afgelope
joar heel wa mugge feeste,
Gelukkig bin ik gin lid van Joyim want ik goi
vur ut zinge de kerk uut volgens de meeste.
........Jumbo........

Same mit dorstige Leo, ut bestuur, d’n zoad
van Elluf, narre, dansmartietjes, ollie alle
moal en vooral die gruwelijk moie vrienden
groep goan we d’r wer unne gruwelijk moie
carnaval van make!
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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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Proclemasie
Ten achtste:
Ik bin nu een half joar mit mien Prinsex
getrouwd,
Hopeluk wurd d’r mit de carnaval eindelijk
us flink gedouwd.
........Jumbo........

maak ik un paar daag us gèn brokke.
........Jumbo........
Ten derde:
Mien Prinsex probeert onze prinsenburgt
schon te houwe.
Mar ik haj beter mit mien schonmoeder
kunne trouwe.
........Jumbo........

Ten zuvvende:
Mien eige pupille motte mien mit de carna
val efkes misse,
En nou mote mien schonouwelui veters
strikke, snottebelle weghale en mit goan
pisse.
........Jumbo........

Ten twedde:
Carnaval kost veul geld, mar vur ons di joar
nie, want alle drank is vrij.
Dus toen ut bestuur een paar weke geleje
bij ons vur de deur stond ware wej kej blij.
........Jumbo........

Ten zesde:
Ik bin gezegend mit zo’n schonne Prinsex
an mien erm.
Vur zo’n string en decolleté (tiete) lupt toch
iedereen werrem.
........Jumbo........

Ten urste:
Ik treen bij de veteranen, mar mien vrouw
is nog nie verslete.
Ik woi dè ze wa minder op ut voetbalveld
zaat, dan krege we een keer fatsoenlijk te
ete.
........Jumbo........

Ten vijfde:
Ik snap dè wij di joar mit d’n optocht moete
lope.
Want ik waar te zeikerig om mien eige bij
de buurtvereniging in te kope.
........Jumbo........

Onze liefspreuke zulle zien:
Als ge mit de carnaval ontbijt op bed
wilt, moete mar in de keuke sloape.

Ten vierde:
As ouw-jeugdprins van de KPJ kon ik ok
gruwelijk knokke.
En mit de carnaval wor ik nou gereje en

Now een pilske en wa gek doen,
en feyenoord wordt landskampioen.
........Jumbo................Jumbo................Jumbo........
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Ook leverancier van Biomassa-ketels (houtpallets, houtsnippers, alsmede zonnepanelen-windenergie

Geluid - Lichttechniek
Horn 6 5443 MA Haps
www.atlantic-power.nl
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50+ Middag 2009
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Kijk ook eens op www.spurriebuuken.nl
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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

De voetbalschoen efkes an de kant gezet,
nou tied vur een pilske en dolle pret!
Naam:		
Adres:		

Leeftijd:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………

Groep:

…………………….. / peuterspeelzaal

Dizze kleurplaat kunde, as ge um moi ingekleurd hèt, inlevere bej Prins Patrick
en Prinses Bianca. Die wone op de van Steenhuijsstraat 39. 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.
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