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Vùrwoord

Vùr ollie lit ut nééj exemplaor van t Spur-
riebuukske. Ok di jaor zien wéj d’r, mede 
dankzij un àntal vrééjwilligers, wer in ge-
slaagd un nééj carnvalsbuukske in mekaor 
te zette. In di buukske kunde lèèze hoe 
prins Tom en prinses Ellen, boerenbruidspaar 
Huub en Dinette en jeugdprins Mart en 
jeugdprinses Hanna de carnaval van vurrig 
jaor hebbe ervare. 

En netuurlek komme in di buukske onze 
nééje prins en prinses Bram en Sanne, an 
bod. Hoe hebbe zillie d’n ànloëp van di 
seizoen ervare? Zillie hebbe d’r in ieder 
geval hiël veul zin in. Dè geldt netuurlek 
òk vur de rest van de verenging. Ut belôoft 
in ieder geval wer unne mòje carnaval te 
worre. Sâme mit boer Jos en boerin Miep 
en jeugdprins Pieter en jeugdprinses 
Lenneke zulle zillie hun bèèste biën veur 
zette, um ut un fèèst vur jong en àld te 
laote zien. En geziën de veule activitei-
ten, welke d’r di jaor wèr op ‘t programma 
staon, zal di zeker goëd komme.

Um di Spurriebuukske wer béj ollie àn te 
kunne biëje hebbe d’r wer un àntal minse 
zich un slag in de rônde gewerkt, zodè gil-
lie nou wer wa mòjs kunt lèèze en bekieke.

Johan Wunderink het d’r vùr gezùrgd dè 
minse hun stukske schrieve, zodè Jan en 
Lucie van Riet d’r wèr vur kônde zurge dè 
de teksten in ons èège mòje Plòsse dialect 
te lèèze zien. Claudia van Hoenselaar hèt 
d’n hiële carnaval hur camera vâstgehâwe, 
en mòje foto’s gemàkt, zodè gillie nevve ut 
lèèze òk veul platjes kunt bekieke. Bianca 
Bongers hèt’r vur gezùrgd dè alle teksten, 
foto’s en advertenties in mekaor gezet zien, 
um mit die vurmgèving tot di buukske te 
komme. Corine Verberkt en Lieke Peters 
hebben d’r vur gezurgd dèt’r wer adverten-
ties in ut Spurriebuukske te viene zien. Die 
adverteerders wille wéj bej deze dan òk 
hartelijk bedânke vur hun bejdrâge, want 
zonder hun zoj di buukske nie gerealiseerd 
kunne worre! 

Wéj wense ollie hiël veul lèèsplezier en al-
vast un hiële fi jne carnaval toe. Gòt ‘r mar 
‘ns goëd vur zitte zodè gillie nao ‘t leze van 
di Spurriebuukske goëd uutgerust bint, um 
d’r ok di jaor wer ‘n knallend fèèst van te 
make!!!

Alaaf!!
De redactie: Bianca, Johan, Jan, Lucie, 
Claudia, Corine, en Lieke
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Alaaf van Prins Bram
en Prinses Sanne

ALAAF van Prins Bram en Prinses Sanne
Èènd september, ut bruun nog op de èèrme 
van de vakantie, ik wor gebeld dur Tom. 
Héj haj wa vraoge ovver ut iën of ânder en 
dè wâr nogal lâstig ovver de telefoon, dus 
of héj efkus langs kon komme. Vijf minute 
latter stond Tom an de deur, màr nie alliën, 
ok Geert wâr d’r bej. Tot zòvver gèn zurge 
bej mien, d’r ging gèn lempke brânde. Urst 
mar uns un tas koffi e ingeschonke, màr noa 
un stùdje ovver koetjes en kalfkes gepraot 
te hebbe viel alsnog mien kwartje. Ut ware 
nie zómàr Tom en Geert hier an de keu-
kentoffel, màr Prins Tom en vurzitter Geert 
van de Spurriebuuken. En die ha’n netuurlek 
mar Iën reeje wurum zillie hier an de tof-
fel zâte! Dus vurdè ut hoëge woord d’r uut 
kwam, urst mar efkus Sanne van de bânk 
geroëpe, want hier ging ik in mien eentje 
nie op beslissen.
Ja heur, zillie ha’n un nééje prins en prin-
ses nuddig um carnavalsseizoen 2012-2013 
mit op te fl euren. Tja, dè kwam nog uns 
efkus kàw op ons dak. Hiël wa jaore trug 
ware wéj al uns gepolst dur Harry van de 

Weijer en Jehan Verstappen, of ut prin-
sendom iets vur ons wâr. Nao lang wikke 
en wège hewwe ut toen nie gedaon. Durm 
ha’n wéj ok nòòit mèr verwacht dè ze ons 
nog unne kier zò ’n vraoge. Màr now wâr 
ut dan toch wèr zò vèr. Ut vùrwèèrk wâr 
dus eigelek al jaore trug gedaon, en naor 
ut zúúke van oplossingen vur mit name de 
praktische probleme, oftewel oppas, hewwe 
toch redelijk gâuw beslote d’r di jaor vur 
te gaon. Zeker òk vanwège de enthousiaste 
verhalen van Tom en Ellen.
Toen onze beslissing was genomme, wier ut 
tied vur de urste vurberééjinge, in ut diep-
ste geheim netuurlek. Proclamatie make, 
klïére pâsse en netuurlek foto’s make. Mede 
umdè toch niemus ut van ons verwâchtte 
wâr ut nie zò ’n probleem um ut geheim te 
hàuwe. Mar naor mate ut prinsenbal korter 
béj kwam, wier d’r toch mïér en mïér ge-
speculeerd ovver wie ut nééje prinsenpaar 
zoj worre, en dè merkte vurràl mien 

prinses, die op unne verjurdag al 
effe an d’n tând wier geveuld. Ut 
ging nog hòst mis op de làtste’n 
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Alaaf van Prins Bram
en Prinses Sanne

dag vùr ut uutkomme op ut prinsenbal. Effe 
’s aovus nog mit Geert de nééje steek pâsse 
op un supergeheime locatie búúte Ploë. Dur 
mien royale parkeeractie (bin tenslotte toch 
de Prins) mos un onverwachte passant wel 
èrg zúútjes nèvve ons af, en hij mòs ons 
hòst wèl gezien hebbe… Gelukkig bleek uut 
ut ingevulde prinsenraad-formulier, dè hij 
ons minder goëd geziën haj as wej hum. 
Op d’n aovend van ut prinsenbal wennig 
zenuwen vur ons. Um nie op te valle zien 
wej nie naor de zaal gegaon, mar hewwe 
thuus op de bank zitte wâchte tot èfkus 
vur 11 uur. Toen snel via de achteringang 
de residentie binnegeslope. Eenmaol achter 
ut gerdien konde wej ut volluk al heure in 
de zaal, en de zinnuwe liepen toen wel op. 
De zinnuwe wiere d’r nie minder op, toen 
bleek dè wéj same mit de gebrúújers van 
de Weijer achter un dekbedje mosse ver-
stoppe. Toen uuteindelek ok ut làtste doek 
viel, wâr ut prachtig um te zien hoe en-
thousiast en verrast iederiën in de zaal 
was. Van de farthnakkers ware d’r jommer 
genoeg mar un pàr anwezig, mar naodè ik 
mien proclamatie en ândere plichtplegingen 
op ut podium haj volbrocht, zag ik al dè de 
vriendengroep fl ink was gegroeid umdèt’r 
un hoëp kammerui uut bed en van de bank 
ware gekomme um te zien of ut wel echt 
waor wâr dè wéj prins en prinses ware ge-
worre, erg leuk!
Nao die skònne màr zware’n aovund smè-
reges wer vroeg uut de vèère. Sanne, umdè 
onze Siem op zien bed stond te springe, en 
ik umdè ik mit ‘t durt un putje mos gaon 
voetballe in Loeën. Daor angekomme bleek 
dè de coach unne cape en un steek haj 
geregeld, zodè ik ut urste ketier as un-
ne’n echte prins op ut middeveld kon rônd-
strompele. Vurdèt ik goëd en wel thuus wâr 
heurde ik van mien prinses al dè ut APG ut 
kasteel in onze’n tuin an ut opbouwe ware. 
Ut zag d’r skòn uut, mar un èèrg duurzaam 
kasteel bleek ut nie te zien. Un goej wèèk, 
en windkracht 10 latter, lag ut kasteel 
alwèr tège de grônd. De durbieters van ut 

APG hebbe ut gehavende kasteel wèr ge-
makt en gewoën wer opnééjd opgebouwd 
en ut stèt’r now nog steeds!
Netuurlek hewwe in december ok nog un 
prachtige prinsenreceptie gehad. Urst lek-
ker gegète mit femilie en de carnavalsver-
eniging béj la Marmotte en daornao mit de 
hiële club naor de residentie. De zaal liep 
goëd vol en de hiële’n aovund fl ink gefèèst 
en talloze leuke en ludieke kadoos en felici-
taties gekrege. Tenslotte àl ut bier en wien 
afgedopt mit un par smakelijke eitjes. Echt 
un onvergèteleke aovund. En vanaf dizze 
plek wille wéj dan ok ger de femilie, kam-
merui, werkvolluk, ’t durt, de buurt, het 
APG, VOF en al die ândere Spurriebuuken 
bedanke vur de moje’n aovund.
En onvergètelijke dáág en aovunde komme 
d’r binnenkort nog veul mier an. Un wèèk 
lang carnavallen stèt vur de deur en wéj 
hebbe d’r gruwelek veul zin in! Wéj zien d’r 
in elk geval, as gillie spurriebuuken ok am-
mòl komme, dan maken wéj d’r mit z’n alle 
‘n prachtige carnaval van;
Gewoon umdé ’t kan!

Prins Bram dun Urste en prinses Sanne.
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Wéj, Prins Bram d’n urste, zoën van Jos en 
Dien, van dun Deken Schmerlingstroat en 
Prinses Sanne dochter van Marius en Anny 
uut het Zeikmeikenriek.
Viene t geweldig mòj dé wéj di joar zien 
uutverkoze as Prins en Prinses van ‘t Spur-
riebuukeriek.

Same mit Vorst Mark en, ‘t bestuur, de 
Road van Elluf, narre, dansmariekes, d’n hi-
ëlen ànhang en netuurlek ollie ammól, goan 
wéj d’r wér ‘ne gruwelijke mòje Carnaval 
van make!

Ten ellufde:
D’n carnaval hebbe wej nog nooit un joar 
overgeslage,
di joar mugge we ok nog d’n prins- en prin-
sessencape drage
………..Alaaf……………

Ten tiende:
D’n buurtvereniging duut ‘t dit joar zonder 
onze bijdrage,
mar toch hope wej op unne schonne prin-
senwage
………..Alaaf……………

Ten niggende:
Op d’n zondag as scorend vermoge van ‘t 
durd in de wei,
vural richting de kantine houdt niemand 
mien bij 
………..Alaaf……………

Ten achste:
Vur ‘t urst in ruum 10 joar blieft mien 
kniendepak in de kast,
ik hoop det ie ‘t volgend joar gewoon wir 
past
……………..Alaaf……………

D’n Proclamatie 2013
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D’n Proclamatie 2013

Ten zuvvende:
Carnavallen dij ik as tiener al bej joekska-
pel TOF, as twintiger as George Baker,
en nou as prinselikke dertiger; het kan nie 
béter! 
………..Alaaf……………

Ten zesde:
Onze Siem zal ‘t wa daag zonder ons mot-
ten doen, 
mar op ‘t ukkie-pukkie-spurriebuukenbal 
gift ie ‘m zelluf van katoen
………..Alaaf…………

Ten viefde:
As prins van de spurriebuuken goi ik ‘m 
goed rake, 
dus ginne tied um te taxere of bezwaar te 
make
…………..Alaaf……………

Ten vierde:
Vur unne goeie luchtwasser motte ok bij 
mien zien mar mit de carnaval mug ‘t bèst 
een bietje stinke,
want we goan er urst een paar drinke
…………....Alaaf……………

Ten durde:
‘Genne zurrug’ zo klinkt ons Plosse volkslied
en mit de carnaval is dé ok wa ge as pati-
ënt van mien prinses te heuren kriet 
……Alaaf…

Ten twedde:
Alwir ‘t twedde prinsenpoar uut die moie 
farthnakkersclup, 
d’n hele carnaval zien ze d’r wir bij tot de 
latste drup
………..Alaaf……………

Ten urste:
Zo lang ik mit miene scepter zwier, 
hedde gullie allemoal unne Carnaval vol 
plezier
………..Alaaf……………

En onze liefspreuk vur dizze Carnaval is:

Gewoon umdé t kan!
…………Alaaf…………..Alaaf…………….Alaaf
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Alliën as geej beej ons ziet gewist, 

kunde vör d’n dag komme!
OVERLOON // MAASBREE Tot Djeenz!
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Van de vurzitter

Beste Spurriebuuken,

Ok di jaor bin ik wèr as vurzitter gevraogd 
un stukske te schrieve in dit skôn Spur-
riebuukske dè elluk joar wèr uutkumt. De 
mèèste credits hiervur gaon echter naor 
Bianca Bongers die di blad op professionele 
wieze ieder jaor in mekaar wet te zette. En 
zo is ut Spurriebuukske jaorlijks iën van de 
pronkstukken van ut Carnavalsseizoen. Vur-
dè ik wiër goj, wil ik effe stilstaon béj un 
pàr rasechte carnavalisten, die ons ut làtste 
jaor zien ontgaon en veul vur de carnaval 
in Ploë hebbe betèkend; Prinses Jacqueline 
(2011), Prins Siem I (2005) en Prins Toon II 
(1986). Verderop in di Spurriebuukske stoan 
de memoriams van hun.

De mèèste stukke vur ut Spurriebuukske 
motte ruum un maond, vurdèt gillie um 
kriegt àngebòje, al béj de redactie bin-
nen zien, vururst un vertaling en daornao 
dur sture naor d’n drukker. Umdè ik rônd 
de jaorwisseling un vakantie haj geboekt, 
vur un rôndreis en bezoek an de familie in 
Nieuw Zeeland, bin ik al begin december an 
de slag gegaon vur ut schrieve van di stuk. 
Hierdur kunne de làtste updeets ontbrèke.

Vurrig jaor gòf ik al an, dè wa betreft de 
bezetting in de vereniging ut nie hosanna 
is, en op di moment is ut echt 5 vur 12!!. Ik 
dink nie dè ut goëd is um hier negatief ov-
ver te gaon doen, mar ut bezurgt mien en 
ut bestuur toch wel de nuddige kopzùrge. 
Mit ut fèèstviere mit de Carnaval zit ut 
béj de Spurriebuuken wel goëd. Ut ènnige 
wa ontbrèkt op di moment zien de nuddige 
vrééjwilligers die de Carnaval organiseren 
en ut fèèst meugelek mâke. Wéj as ver-
eniging hebbe de afgeloëpe jaore diverse 
pogingen ondernome um hier verândering in 
te kriege, màr évvel nog zonder succes. 

Un umslag op zeer korte termijn zal nuddig 
zien, alvurrens nie nog miër vrééjwilligers 
er d’n brui an gaon gève. Verder hebbe al 

enkele bestuurslééje angegève nao jaore 
van dienst ut stùkske te wille gaon ôver-
drage. Op di moment zien wéj as Carna-
valsvereniging an un plan an ut werke um 
de structuur béj de Carnavalsvereniging 
anders op te zette, mit as doel um op die 
menier zat vrééjwilligers te kriege um de 
Carnaval te organiseren en te waarborgen 
vur Ploë.

Zat serieus gepraot dink ik, now ôver naor 
waor ut echt um dreit, ut fèèst Carnaval.
Op d’n aovund vur de 11e van de 11e zien 
wéj alwèr gestart mit un neej Carnavals-
seizoen (53e), ut Prinsenbal. Dus op naor ut 
jubileum ovver 2 jaor. Tijdens ut Prinsenbal 
wier via Google Earth (Goegul Ùrtfw) ut 
nééje Prinsenpaar gepresenteerd, en wel 
Prins Bram I en Prinses Sanne. En ik wiët 
zeker dè wéj mit hun wèr unne moje Car-
naval gaon belèève in 2013. Mit hun hèwwe 
in ieder geval wer un schitterend mòje re-
ceptie gehad mit ansluutend un mòj fèèst.
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Van de vurzitter

Tijdens de Prinsenreceptie wier ok ons 
nééje boerenbruidspaar gepresenteerd. 
Di jaor is ut wer iën stel geworre en wel: 
Jos en Miep van de Berg van de Vloetweg. 
Tijdens de boerenbrulleft, die di jaor op 
Carnavalszaoterdagaovund zal zien, zulle 
zillie dùr de ambtenaar in d’n onecht worre 
verbônde. Sâme mit de buurt, femilie, vrien-
den, etc. belòòfd di unne mòje’n aovund te 
gaon worre. Wéj gaon d’r di jaor vur um d’r 
unne , trendy brulleft van te mâke, en wèr 
d’n trand van ‘t vurrig jaor vòrt te zette 
um d’r unne vlotte âwverwetse brulleft van 
te mâke, D’r zal òk unne’n hoëp onzinnige 
klets in vur komme, zodè d’r vur iedereen 
wa te belèève vèlt. Dus zùrg dè ge d’r béj 
bint op Carnavalszaoterdagaovend.

De vurgaonde wèke hèt iederiën kunne 
geniete van de Pronkzittingen, waorvan hier 
wiejerop in ut Spurriebuukske un uutge-
brééjde rapportage mit foto’s. Degene die 
d’r zien gewèst, hebbe gemerkt dè EPO 
gestopt is, en dè hun plàts is ingenomme 
dur un nééje band, waorvan de naam op ut 
moment van schrieve nog nie bekend wâr. 
Vanaf dizze plats: EPO hiël veul bedankt 
vur de 10 jaore waorin 11 pronkzittingen 
wiere gedaon. Gillie ha’d un toegevoegde 
waarde mit ollie muziek en ôndersteuning 
van de artiesten op de pronkzittingen.
Vur de pronkzittingen mot de commis-
sie ieder jaor alles uut de kâst hale um 
un anvullend en gevarieerd programma vol 
klets en kwats te presenteren. Durum zien 
wéj blij dè wéj di jaor wer enkele nééje 
artieste hebbe kunne presenteren. Daor 
zien wéj hiël blij mit, aggedèmawét. Zòw-
wel de nééje mar ok de bekende artiesten, 
bedankt vur ut vermake van ut volluk en de 
geslaagde pronkzittingsaovenden. Utekunst! 
Vur volgend jaor hebbe zich al nééje ar-
tiesten angebòje!!

Dankzij de veule sponsoren, en speciaal de 
Spurrieredactie, zien wéj in staat di mòje 
“Spurriebuukske” uut te geve, en daorvur 

zien wéj hun dan ok biezônder dankbaar. 
Nèvve de veule tied die de redactie in di 
carnavalsbúúkske dowt, staon veule bedrij-
ven ons nog terzijde béj de diverse acti-
viteiten. Mit die hulp en fi nanciële steun 
kunne wéj as Carnavalsvereniging elk jaor 
wer un moj Carnavalsprogramma vur de 
Spurriebuuken-gemèènschap opzette en 
organiseren.

Samen mit de leje van de Carnavalsvereni-
ging héwwe nog un àntal vrééjwilligers die 
zich inzette béj diverse commissies. Mit z’n 
alle zurge wéj d’r dan ieder jaor wer vur 
dé alles goëd geregeld en georganiseerd is 
béj de diverse activiteiten. Um un haffel te 
noeme: de pronkzitting-, boerenbrulloft-, 
optocht-, 50+- en Spurriebuukskecommissie. 
De 50+ middag héwwe di jaor nog kunne 
organiseren, màr vur volgend jaor héwwe 
hier organisatoren vur nuddig.

Mar now op naor de Carnaval van 2013!.
Vijf dáág lang ontiegelek d’r tèggenan. 
Sâme mit ons jonge energieke Prinsenpaar 
Prins Bram dun Urste, Prinses Sanne, ut 
Boerenbruidspaar Jos en Miep en mit al 
ut Plòsse volluk d’r achteran, mot di wèr 
un woeiend gezellig fèèst worre. Ammól 
de vlaggen wer an de gevel, huus versiere, 
straot versiere, en ge doet automatisch mit 
mi “bèèst versierde huus” en “bèèst ver-
sierde straot”. Wéj hebbe d’r in ieder geval 
wèr veul zin in. Mit ut programma wa wer 
op touw stèt (verderop in di Spurriebuuks-
ke) is’r zeker vur iederiën wa béj. 
Wéj hôpe dè hiël Ploë in goeie gezondheid 
d’r bej kan zien, zodè wéj mekaar wèr ont-
moete en veul plezier kunne makn.

Alaaf,

Geert Thomassen
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Wist u dat J&K Automatisering:
P HP Preferred Partner 2001/2010 is
P geautoriseerd dealer van KING-boekhoudsoftware is
P u supplies goedkoop via onze webshop kunt kopen 
P al meer dan 18 jaar bestaat
P wij bewakingscamera’s van AXIS leveren en installeren
P u gebruik kan maken van een speciale 
     regeling indien u bij Pantein werkt
P dat wij niet alleen aan bedrijven maar ook 
     aan particulieren leveren
P een goede service erg belangrijk vinden
P wij door heel Nederland onze klanten hebben
P de hoofdvestiging in Oploo hebben en dat u 
     van harte welkom bent op ons kantoor

Totale automatisering voor het
midden- en kleinbedrijf

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

• J&K Automatisering
• J&K EV Solutions
• J&K Healthcare

Bel voor informatie: Jordans & van Kemenade Automatisering v.o.f.
Oploo (0485)387330         Nuenen (040)2906686         Beuningen (024)6750970

www.jk-automatisering.nl    info@jk-automatisering.nl

Computers & Servers  -  Netwerken  -  Installaties  -  Software  -  Consultancy Supplies
Beveiliging/observatie Camera’s  -  EV producten  -  Hosted Telefonie
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Om jaarlijks car-
naval te maken 
tot een feest voor 
groot en klein, 
jong en oud moet 
er heel wat voor-
bereid en georga-
niseerd worden.
Veel vrijwilligers 
zijn hier dan ook 
maanden voordat 
carnaval begint 
druk mee bezig, 

sommige vrijwilligers zelfs het hele jaar.

Carnavalsvereniging zijn in de 7 dorpen van 
onze gemeente druk met het voorbereiden 
van dit jaarlijkse feest. Naast de organisatie 
van de optocht doen de meeste verenigin-
gen ook zelf mee aan de jaarlijkse optocht 
met een wagen of loopgroep. Het bouwen 
van een wagen en bijvoorbeeld het maken 
van kleding voor deelnemers kost natuurlijk 
veel tijd. En de dansmariekes en de blaas-
kapellen zijn al maanden van tevoren bezig 
met oefenen van de dansjes en liedjes voor 
pronkzittingen, de sleuteloverdracht en het 
carnavalsfeest.

Aan het einde van het jaar, ergens begin 
december, heb ik een afspraak met alle 7 
besturen van de carnavalsverenigingen sa-
men. Op de agenda staan vooral de voorbe-
reiding van het carnavalsweekend, de sleu-
teloverdracht (dit jaar in Stevensbeek) en 
de zorg rondom veiligheid, gezondheid en 
eventuele ondersteuning vanuit de gemeente 
bij optochten.

Voor 2013 is een belangrijk agendapunt de 
campagne van de GGD Hart van Brabant 
“Wat alcohol met je doet. Met de 7 ver-
enigingen is afgesproken dat zij met cam-
pagnemateriaal en een goede voorlichting 
voorafgaand aan het carnaval in 2013 de 
bouwschuren langsgaan en de deelnemers 
betrekken bij de matiging van alcoholge-

bruik tijdens de optocht maar ook tijdens 
de carnavalsdagen”en dan vooral voor de 
jongeren onder de 16 jaar. 

U weet, de 7 prinsen zijn tijdens het carna-
val de belangrijkste mannen. Bij de opening 
van het carnavalsfeest op vrijdag 8 febru-
ari overhandig ik aan alle 7 prinsenparen 
symbolisch de sleutel van hun dorp. Tijdens 
het carnaval regeert de prins en hij gaat 
voorop in het feest, voert overal het woord, 
reikt prijzen en onderscheidingen uit, legt 
bezoeken af, enz.
De Prins (en eventuele Prinses) wordt jaar-
lijks gekozen door het bestuur van de Raad 
van Elf en in Westerbeek door de Raad van 
Zeven. En je herkent hem aan de prachtige 
steek met veren en een rijk versierde cape. 
Wat een traditie mensen! 

Met groot respect kijk ik naar deze gewel-
dige organisatie, naar die enorme inzet, de 
grote verantwoordelijkheid voor de vereni-
ging, ieder jaar weer. De resultaten hoor en 
zie ik op pronkzittingen, in carnavalskranten 
zoals deze en bij de sleuteloverdracht en de 
optochten.

Beste vrijwilligers, geweldig bedankt voor 
jullie inzet en voor het in ere houden van 
een eeuwenoude traditie die carnaval heet.

Carnavalsvereniging de Twisse Tusstèkers 
feliciteer ik namens het gemeentebestuur 
met hun 35 jarig jubileum (5de lustrum x 
7 Leden van de Raad). Wij hebben allemaal 
kunnen genieten van een extra feestelijk 
programma op 24 november 2012 en kijken 
daar met plezier op terug.

Ik wens namens het gemeentebestuur ie-
dereen een geweldig carnavalsfeest toe en 
tot ziens tijdens deze dagen.

 Alaaf
 Marleen Sijbers, 
 burgemeester van Sint Anthonis.

D’n Burgemeester
Carnaval: niets zonder vrijwilligers
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Prins Heerlijk zeiken 
bij feestjes of evenementen? 

Dat kan!!

Huur een toiletwagen bij Thomassen. 
Tel. 06-20418743 of 06-13758634.
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Hallo Spurriebuuken en Spurriebuukinnen!  
     2012-2013

Ut nééje carnavalsseizoen is al wèr efkes 
an de gang. Ut prinsenbal en de prinsen-
receptie hewwe op di moment al wèr âch-
ter de rug en dè wâre wèr twië geweldige 
mòje aovunde mit ons nééje prinsenpaar 
Bram en Sanne. 
Zillie hebbe veul mòje kadoos gekrege op 
hun receptie, màr ok kadoos waor zillie nie 
veul an hebbe zoàs de fi ets die Bram kreeg 
van de kammerui. Bin benééjd of die’r nog 
stèt mit de carnaval; 1 ding is zeker, d’r 
fi etst niemus mi weg! 
Ut kasteel vùr hun huus stond nog gèn pàr 
wèèke; dè wâr ùmgeweid mit de stùrm. Màr 
de bouwcommissie van ut APG hèt di ne-
tuurlek wèr ammòl opgelost en ut kasteel 
ziet’r gelukkig wèr mòj uut. 
Wèj hebbe, ’t is jommer, afscheid motte 
neme van Ex prins Tom en ex prinses Ellen, 
mar daor zien dus wèr goeie vervangers 
vùr trug gekomme. Tom blieft un fanatieke 
carnavalist angezien héj tot voorzitter van 
ut APG is gekroond, gefeliciteerd daormit! 
En daorbèj is Tom reserve raodslid, wéj 
zulle’m di jaor toch nog wa dukker op mot-
te roepe angezien onze raod van elf eigelek 
un raod van 8 is. Erg jommer netuurlek en 
ut is dan òk te hôpe dè de raod wèr  gâuw 
wurd àngevuld, zodè wéj wèr un voltallige 
Raad van 11 hebbe. 
Ok hewwe afscheid motte neme van ut 
boerenbruidspaar Huub en Dinette die ut 
mit de vurrig carnaval ok wèr moj hebbe 
gedaon, net as ut jaor daor vùr wâr di un 
onecht – echtpaar, mar dizze kiër wel uut 
dezelfde buurt. Di jaor gaon we ut wèr mit 
un echt echtpaar perbiere en wel in de 
personen van Jos en Miep v/d Berg. Ut was 
di jaor unne’n hiële’n toer gewèst um wèr 
un boerenbruidspaar te viene, màr gelukkig 
hewwe wèr un skòn stel gevonden. Ut zoj 
toch wel èrg zund zien as di nie mèr dur-
gezet kon worre. 
Zillie zien iets ânders uut gekomme as 

ândere jaore, angezien Miep mit hur zang-
talent die’n aovund mos zinge. Op de prin-
senreceptie zien zillie toch rônd ‘n uur of 11 
uutgekomme op ut groëte scherm. Utgeen 
wà nog miër verânderd is dè de Boeren-
brulloft di jaor op de zaoterdag zal zien 
i.p.v. de zondagaovund, ok gaon wéj dizze’n 
aovund ânders anpakke en d’r vur zùrge dè 
ut unne geweldige skòne aovund get worre. 
Iederiën kan en mag netuurlek komme op 
dizze’n oavund. 
Wéj gaon now richting de pronkzittingen, 
dè gaon wèr geweldige avonde worre, daor 
bin ik van ovvertuugd. Vurrig jaor wâre 
alle aovunde uutverkôcht en wâre die un 
groët  succes, di jaor gaon wéj d’r wèr vur! 
Di jaor gaon wéj de pronkzittingen òk op 
un ândere menier afsluute en as gillie daor 
nééjsgierig naor bent, dan motte zeker naor 
de pronkzitting komme. 

De rest van de carnaval lupt al jaore soe-
peltjes en dè gèt di jaor ok zeker wèr 
gebeure. 

Tot dan! 
Vorst Mark 

Vorst Mark an ‘t woord
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J.T. V.D. HOOGEN
T E G E L S  E N  S A N I TA I R  V O F
MARMER EN NATUURSTEEN

Kuilenstraat 1
5446 PD Wanroij
+300m. van ingang ‘De Bergen’
Tel. (0485) 47 84 63
Fax (0485) 47 80 16

V
D

H

Groot- en kleinhandel

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.

U kunt altijd binnen komen lopen om onze  
artikelen te komen bekijken en op bestelling is 
er heel veel mogelijk.

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

Zaoterdagaovund dun tiende van dun elfde 
um elf ovver elf zien, in de wèr gruwelek 
stampvolle residentie van de Spurriebuuken, 
de nééje Prins en Prinses vur ut nééje Car-
navalsseizoen bekend gemakt.
Vur ut zò ver war mos‘r nog urst offi ci-
eel afscheid worre genomme van ut âuwe 
Prinsenpaar Prins Tom dun Urste en Prinses 
Ellen. Zillie ha’n un skôn Carnavalsseizoen 
achter de rug en hà’n nog wel veul lan-
ger dur wille gaon. Daornoa was de Auw 
Prinsen Garde àn de burt um te kieke of 
Tom geschikt zoj zien um opgenomme te 
worre bèj ut APG. Tom kreeg ’n par vraoge 
vurgeschotteld ovver unnen buut die âuw 
Prins Leo presenteerde. Tom beantwoorde 
de vraoge feilloos en wier meej gebombar-
deerd tot vurzitter van ut APG.

Um kwart vur elf wier de spanning in de 
zaal fl ink opgevoerd. Vorst Mark nòm ut 
aanwezige volluk mit Google Earth mit dur 
Ploë en kwam zo nèvve un haffel poten-
tiele kandidaten die iets of niks hà’n mit de 
ànwiezingen van de làtste wèeke. Tege 11 
ovver 11 was Mark wer trug bèj de Oude 
Heerlijkheid. Ut gonsde van de geruchten 
in de zaal ovver de meugleke nééje Prins, 
mar niemus was d’r zeker van. Vorst Mark 
voerde de spanning nog mier op dur te 
vertelle waor de anwiezingen op sloege. En 
meej daorop kwam ut nééje Prinsenpaar uut 
de coulissen ut podium op. Ut wâre niemus 
minder dan Prins Bram I en Prinses Sanne.

Prins Bram I en Prinses Sanne hebbe un 
mènneke van 3 jaor die luustert naor de 
naam Siem. 
Prins Bram (Claassen) dun Urste is un ras-
echte Spurriebuuk en is as zelfstandige 
werkzaam béj un Taxatieburo in Beugen en 
hèt sâme mit zien bruër Pim un bedrijf in 
ut verkope van luchtwassers. Hij duut ger 
in zien’n ège’n tied voetballe, squashen, op 
vakantie gaon en lekker ète en drinken.
Prinses Sanne, groeide op in Sint Tunnis, is 
werkzaam as kienderverpleegster béj Kin-

derThuisZorg. Hur hobby’s zijn; un ènd lo-
ëpe, zwemmen en uiteraard same mit Bram 
en Siem op vakantie gaon.
Wéj wensen Prins Bram dun Urste en Prin-
ses Sanne un ontzettend fi jn Carnavals-
seizoen toe en wéj wete zeker dè ut wèr 
un geweldig Carnavals-seizoen belòòfd te 
worre. Ut Prinsenbal makte in ieder geval 
al een goeie aanzet hiertoe, want de zaol 
zààt wer kei vol mit Plôs volluk. 

Profi ciat… Prins Bram dun Urste en Prinses 
Sanne.
De lijfspreuk van Prins Bram dun Urste is di 
jaor:
“..Gewoon umdé t kan!..”

UUTLEG VAN DE ANWIEZINGEN VUR DE 
PRINS
Uuteindelek was ut dan toch wel zo dè de 
anwiezingen èrgus op sloege.
de 1e anwiezing was: “…De Prins hèt iets 
mit veulvouden …..”
Vroeger wònde hij op 10 en tèggeworrig op 
20.
de 2e anwiezing was: “…Waor zien roots 
ligge, ligge raakvlakken mit de kerk..….”
Di hèt’r mit te make dè hij vroeger op de 
Deken Schmerlingstraot wônde. En Deken 
Schmerling haj raakvlakken mit de kerk..
de 3e aanwijzing was: “….de Prins en 
Prinses zien echte Carnavalsvierders…”
Sinds dè zillie Carnaval viere hebbe zillie 
nog nòòitt un jaor Carnaval ôvergeslâge 
en de Prins hèt vroeger in joekskapel TOF 
gespeuld.
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Telefoon 0485-383329        Mobiel 06-53810771 

Jeroen van den Berg Veehandel Oploo

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

Erwin, Chantal en Manfred
Vloetweg 27     5841 AS Oploo     tel. 0485-382121

Team La Marmotte
Wij wensen iedereen een fijne carnaval!

CAFÉ • BILJARTS • ZAAL • CAFETARIA

Vloetweg 33
5841 AS Oploo

Tel. 0485 382425
Fax 0485 384596

>>> Kijk voor meer informatie op onze internetsite www.autojoosten.nl <<<

- Verkoop nieuw/gebuikt -
- Alle merken -

- APK keuringsstation -
- Onderhoud -

- Schade/spuiten -
Zelf tankstation -
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Prinsenbal
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* Autorijles
* Aanhangwagenles voor auto
* Spoedopleiding op maat
en nu vanaf 16,5 jaar 
met onze

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

 Burg. van de Wildenberglaan. 4, 5764 RD, De Rips, Tel. 0493 599284
info@verheggenmeubelen.nl, www.verheggenmeubelen.nl

Wonen naar uw wensen, op maat gemaakt.

As echte Spurriebuuk
godde vur ow kozijnen

toch zeker noar
Kozijn Garant in Kuuk

Kovel 7, Cuijk info@kozijngarant.nl
Tel: 0485-330143 www.kozijngarant.nl

KOZIJN GARANT
Kunststof en aluminium kozijnen
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Prinsenreceptie
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Ut begint hòst un traditie te worre, 
want ok di jaor hebbe de kammerui van 
ut prinsenpaar wèr unne mòje alterna-
tieve zotte proclamatie geschreve. Mit 
de prinsenreceptie mocht Prins Bram d’n 
urste de Problematie vùrleze. Nao iedere 
spreuk krig héj un toepasselijk àndinke, 
waorônder un krom gevàuwe fi ets! As gil-
lie wilt wiëte wurùm onze Prins misschien 
hiëlemòl nie zò ‘koninkluk’ is, lèès dan 
verder…

Wej, chocoprins Bram d’n urste alias Mister 
fi ve times (in two days), zoon van Dyna-
mite Dinnie en CMS Camperservice Jos van 
de Deken Smerlingstraot en prinses Sanne, 
dochter van Marius en Annie uut ut Mus-
senriek van carnavalsvereniging De Orgas-
mussen viene ut gruwelijk mòj dè wej di 
joar zien uutverkozen as prins en prinses 
van ut Farthnakkersriek. Durrum hewwe vur 
ollie un problematie opgesteld en die luid as 
volgt:

Ten ellufde:
Vroeger nao un weddenschap was mien 
gewicht nog slechts 100 kilo schôn an 
d’n haok, nie veul làtter schote zillie un-
nen dikke piercing dur miene’n tepel raak. 
ALAAF!

Ten tiende:
Nao un aovund ontiegelek zuupen, kon ik ‘s 
mergens vanuut mienne Volvo uut un natte 
bèèk kruupe. ALAAF!

Ten niggende:
Ondanks mien groëte lief heb ik ovver mien 
condisie niks te klage, ik heb ut wel ‘ns vijf 
kiëer gedoan in amper twieë dáág. ALAAF!

Ten achtste:
Mien prinses lag vroeger goed in de Mert, 
ik heb hur dan òk mar gààuw versiert in ’t 
Hert. ALAAF!

Ten zuvvende:
Urst docht Sanne dè ik zwaor was gescha-
pe, mar dè was snel òver nao ‘n bezoek an 
die afrikaanse donkere knapen mit van die 
lange japen. ALAAF!

Ten zesde:
Op un stoer moment heb ik un fi ets rondum 
unne straotlantaarn geboge, dè hadde motte 
zien, bitje jommer dè die van un kameraod 
bleek te zien… ALAAF!

Ten vijfde:
Nao un kilo mosselen en unne lieter sangria 
te hebbe verslete, wier ik in Blankenberge 
wakker in mien èège ète. ALAAF!

Ten vierde:
Bèj ’t voetbal stoj ik duk al gàuw hiegend 
vuuròver geboge, dè viend de rest nie èrg, 
want van mien voetbal springe de traone in 
de oge. ALAAF!

Ten derde:
Vroeger beschouwde iederieën mien as un 
vèreke, durrum bin ik mar mit luchtwâssers 
goan wèrke. ALAAF!

Ten twedde:
Ik heb mien an de bar wel vermakt in Kos, 
mien vingers ruuke now nog naor natte vos.. 
gewoën umdè ’t KOS. ALAAF!

Ten urste:
Mien verjurdag viere is nie mien gròtste 
hobby, durrum nuddig ik ollie vanaovund uut 
vur eier en koffi e. ALAAF!

MIENE LIJFSPREUK IS:
Dizze carnaval goan wèj mit z’n alle tot 
‘t gètje, gewoën umdèt ‘t kan!!! 

ALAAF! ALAAF! ALAAF!

Problematie Prins Bram d’n urste
(van vriendengroep “De Farthnakkers”)
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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.

Veldweg 21 5447 BH Rijkevoort 0485-371744

Compleet auto- en bedrijfsauto onderhoud

APK I en II

Bosch Car Service

Compleet brommobiel (45 km) onderhoud

Verkoop alle merken nieuwe en gebruikte auto’s

Verkoop brommobielen (45 km) nieuw en gebruikt

Dealer                      brommobielen (45 km)

                   erkend inbouwbedrijf alarmsystemen

Autowasserette

Avia tankstation (24 uurs pin)

www.garagehendriks.nl
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Efkes vurstelle

Een goei bestuur is 
vur elke veriëniging 
belangrijk, òk vur de 
Spurriebuuken. Ieder 
jaor zùùrge zillie d’r 
wer vur dè alle zake 
veur en âchter de 
scherme wer goëd 
geregeld worre. 

Dankzij hun löpt de 
hiële carnaval op 
rullekes en kunne 
wej d’r mit z’n alle ’n 
ontiegelek skòn fèèst 
van make. Net zòas 
vurrig jaor bestèt ut 
bestuur uut: Geert 
Thomassen, Carla 

Cornelissen, Toon van 
de Ven, Lieke Peters, 
Lisa Franssen en Leo 
Janssen. 

En as zillie ’t echt nit 
mèr wieëte dan kun-
ne zillie nog alt um 
raod vraoge béj vorst 
Mark van Duijnhoven, 
die al un pàr jaore 
dizze taak uutvoerd. 

Nèvve ‘t bestuur zien 
d’r nog ‘nen hoëp ân-
dere die zich gedurig 
inzette vur de carna-
val in Ploë, lèès mar 
wiéjer!

‘t Bestuur en de vorst
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het hobby atelier

Nicole Verbruggen
Grotestraat 28
5841 AB Oploo
tel: 06-40904195
www.hethobbyatelier.nl
info@hethobbyatelier.nl 
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Efkes vurstelle

De Raod van Elluf.
As wej ‘t ovver dai-
hards hebbe, dan 
komme wej automa-
tisch béj de Raod 
van Elluff. Ok hier 
zitte d’r verschil-
lende béj die d’r 
màr gèn genoeg van 
kunne kriege: van 
‘t Carnavalle zelluf, 
màr òk ‘t opbouwe 
en afbrèèke van de 
zaol, ‘t vurberéje 
van ‘ne Pronkzit-
ting en al die ândere 
vurkommende klusse 
(mòje màr òk zeker 
de minder mòje!!!). 

D’r gèt gèn jaor vur-
béj of d’r verânderd 
wel wèr wà. Ok di 
jaor dus. Noud Jans-
sen en Martijn Wien-
tjes hebbe nao jaore 
van trouwe dienst 
beslote öm ‘t wa 
kalmer àn te doen. 
Un nééj raodslid di 
jaor is Jeroen van 
de Berg. Vurrig jaor 
zâat héj béj de 
reserve raod, màr 
hèt vâstgezet zich 
di jaor bej de vâste 
club te menge. Héj 
same mit zien vrouw 
Helma zulde gil-

lie nog wel kennen 
as àuw prinsenpaar 
van de spurriebuu-
ken. Jeroen zelf is 
veehandelaar en 
versjowt vèrkus 
mit de vrachtwage.. 
Zien vrouw Helma is 
tandartsassistent en 
huusvrouw. Ze hâwe 
van fèèste, kwatsen, 
zotheid en swingen. 
Zillie wille d’r altied 
bej zien en hebben 
ok de nuddige erva-
ring. Di is un goeie 
rééje um bej de 
spurriebuukenclub te 
gaon. Nou hôpe wéj 

dè d’r nog miër minse 
zien die hun volge, 
dan hewwe wèr 
unne komplete raod. 
Twieffel mar nie, en 
gao bej de spurrie-
buuken.

De rest van de 
raod is wer precies 
d’éigest as vurrig 
jaor, namelek: Eric 
van de Weijer, Marc 
van de Weijer, Gil-
bert van der Duyn, 
Johan Wunderink, 
Nicky Reijs, Bart 
van Els en Rob Egel-
meers. 

Reserveraod

Gillie ziet ‘t, de raod 
is di jaor ‘n hiël ènd 
compleet, mar geluk-
kig hewwe ok ‘n re-

serveraod woar wéj 
mit regelmaot ‘n be-
roep op kunne doën. 
Bel dus nie meej 
de pliesie as gillie 
iën van de volgende 

minse in `ne grúúne 
cape mit `ne stèèk op 
de kop àntreft. Op 
dè moment zette zéj 
zich namelek in vur 
‘n goei doel. ‘t Gèt 

hier öm: Mari Ja-
cobs, Harm Wientjes, 
Jan van Sambeek, 
Bart van Hoenselaar, 
Harry van de Weijer 
en Gido Lenkens. 
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Correspondentieadres
Roosendaalseweg 2
5825 HD  Overloon

Telefoon (0478) - 649160
Fax (0478) - 649159

06 - 51387815
www.dijkasbest.com

asbest verwijdering

Kijk ook eens op www.spurriebuuken.nl



31

Efkes vurstelle

De Vrollie van de 
Raod (en bestuur)

Ok di jaor motte de 
Vrollie van de Raod 
wèr alle zeile béj-
zette um hun kèls 
skón en op tied béj 
de activiteite te 
kriege. En die kèls 
wèr op te vange 
daags nao zo’n zwa-
ore activiteit. Da-
ornève doen zéj òk 
elluk jaor mit mi de 
Pronkzittingen en 
zien béj de mèèste 
activiteiten ànwezig. 
Gò `dr mar an sta-
on!!! ‘t Vrijgezellege-
halte binne de Raod 
en bestuur is nog vrij 
hoëg!!! Vrollie: doe d’r 
wà an en treej toe 
tot ’t selèkte gezel-
schap van: De Vrol-

lie van de Road (en 
bestuur). Degene die 
zich al àngesloote 
hebbe béj di gezel-
schap zien: Imelda 

Janssen, Carla Cor-
nelissen, Claudia van 
Hoenselaar, Anja van 
de Ven, Marijke van 

Els, Lieke Peters, 

Lisa Franssen, Linda 
Janssen en Helma 
van den Berg.

Narren

Afgelope tied hebbe 
onze narren al gedu-
rig kunne oefenen en 
di jaor gaon Jaap van 
der Stoel en Frans 
Cuppers ‘t nog ‘ne 
kiër dunnekes ôver-
doën. Deez’ twiëe  
zotte sfeermakers 
zien gemekkelek te 
herkennen an hun 
roj-gruune pakken. 
En as gillie ze nie 
ziet, dan heurde ze 
mit al hun rinkelbel-
lekes wel ankomme. 
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Varsseveld   Tel: 0315 - 82 01 00      De Rips   Tel: 0493 - 59 75 00

Wie:  Bart van Duijnhoven

Beroep: Boomverzorging 

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

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

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

TUIN SPITTEN, SLEUVEN GRAVEN,
RIOLERING, BEREGENING

NULLEN 18  LEDEACKER
0485 - 382957      06 - 53838011
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De Spurriemukskes

Onze verieëniging dinkt òk an de toekomst. 
Dorvur hewwe ‘ne kweekvijver opgezet, zò-
det de nééje dansmariekes ’t iëen en ânder 
al in de vingers (of biëen, of op hun heupe) 
hebbe. Onze spurriemukskes doen d’r dan òk 
alles àn um de capriolen van de “echte” dans-
mariekes te evenaren. Onze spurriemukskes 
zien di jaor:  Ymke Goossens, Jitte Goossens, 
Veerle van Duijnhoven, Luisa Verschuuren en 
Rosa Massop.

Dansmariekes

Zonder de dansmariekes 
is ‘t gèn echte Carna-
val. Gelukkig zien d’r di 
jaor gèn wiezigingen in 
de groep, waorvan Donna 
Massop, Sietske Ermens, 
Chantal Hartjes, Silke 
Verberk en Iris Cornelis-
sen deel uit make. Kom 
iën deezer daag màr ‘s 
kieke naor hun zùrgvuldig 
ingestudierde dansjes!
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We staan in 
de rij voor 
goed voer!

K L E U R G E B R U I K  P R A X I S - L O G O

AUTOBEDRIJFBENS

AD Autobedrijf Bens
Kloosterstraat 13
Tel: 0485 - 38 39 50
www.bensautobedrijf.nl
info@bensautobedrijf.nl

Wij staan graag voor u klaar!
TOT ZIENS...

Oploo  Oploo  
alaaf

Denk ondernemend. Denk Bol.

www.boladviseurs.nl

Accountancy
Fiscaal
Juridisch
Corporate Finance
Internationaal
HRM
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Hun begeleiding

Netuurlek hebbe 
deez’ dèrkus wel 
ennige begeleiding 
nuddig. Chantal van 
Dijk, Hilde Zegers 
en Stephanie van 
Mil perbere de àlste 
dèrre ’t één en an-
der béj te brenge op 
dansgebied. 
Chantal en Hilde 
brenge daornève ok 
nog hun ervaring 

over op de Spurrie-
mukskes.
Sanne Bongers zurgt 
d’r vur dèt de jong-
ste generatie, de 
Spurriefrutjes, de 
verschillende moei-
lijke pasjes utekunst 
uutvoere. En ok hier 
geldt ‘jong geliëerd 
is âld gedaon’, dus dè 
belòòfd wer ‘n moj 
spektakel te worre. 
Kom dörum zelf òk ‘s 
kieke naor zò’n wer-

velende show (-dans) 
van onze dansma-
riekes en zie dèt ‘t 

Hilde, Chantal, Sanne 
en Stephanie òk di 
jaor wèr is gelukt!

Efkes vurstelle

Vof 

Ok di jaor is VOF wèr van de partèj öm mit 
toeters en belle de zaak muziekaal te on-
dersteunen. In hun ewwig bekende koeieklie-
re zùurge zej vur de goeie sfeer. VOF bestèt 
úút: Edith Davids, Mari Jacobs, Jan-Willem 
Janssen, Jos Jaegers, René Verberk, Frida 
Janssen, Bernadette Verschuuren, Willeke 
Kuijpers, Olga Boumans, Bettina Lange, Bert 
Cremers, Paul Kuijpers, Harry van de Weijer 
en Michel Schroer. 

De Spurriefrutjes

De veriëniging dinkt nie allieën àn de korte 
termijn, òk op de lange termijn hewwe dans-
mariekes nöddig. Deez’ zitte béj de Spurrief-
rutjes. Ok zéj zette elke kieër hun bèèste 
bieentjes veur. De Spurriefrutjes bestaon di 
jaor úút: Evy Lamers, Loïs van Daal, Evelien 
van Dijk, Helena Zuil, Laura Heijligers, Rens-
ke Thomassen en Tara Goossens.
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Úw kapper aan huis!
Joost Bongers

Telefoon 0485 - 38 34 71
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Verkooppunt van o.a.:               

P R O F E S S I O N N E L

PARISLA’ERO’L

www.dehaarwinkeloverloon.nl
tel: (06) 29 55 26 68

Ellen Huisman-Verberk
�eobaldusweg 1
5825 BH Overloon

Openingstijden :
ma. 13:30 uur tot 17:00 uur
di. gesloten
wo. 10:00 uur tot 12:00 uur
do. 13:30 uur tot 19:00 uur
vr.mo 10:00 uur tot 12:00 uur
vr.mi 13.30 uur tot 17.00 uur
za.  10.00 uur tot 12.00 uur

              

De Haarwinkel Overloon
kappersbenodigdheden tegen groothandelsprijzen

Ânder wèrkvolluk en vrijwillig mithelpe (die geen lid zijn van de CV): 

Webmaster: Geert Jansen
Kléérereparatie: Hanny Ermens
Spurriebuukske: Bianca Bongers, Jan & Lucie van Riet en Corine Verberkt
Bouwcommissie: Willy van Lanen & Bart Heijligers
Pronkzitting: Harm Mulder & Jos Weerts 
Boerebrulloft: Marc Ermens & Marianne Thijs
Snotneuzenbal: Daisy van den Hoef & Esther Weemen
Optocht : René Verbruggen & Susanne Versleijen

Helaas hewwe hier nie iederiëen kunne noeme, mar toch wille wej tot slot nog alle vrij-
willigers die ‘n bijdrage levere an dizze carnaval en iederiëen in ‘t Spurriebuukenriek 
hartelijk bedanken, want zonder ollie lukt ‘t nie öm d’r elke kiëer wer ‘n ontiegelek 
groët fèèst van te make!

Hoffotograaf

Gullie zult ‘t al wel 
gezien hebbe in dizze 
carnavalskrânt: onze 
hoffotograaf Claudia 
van Hoenselaar hèt 
zich wèr nie inge-
hâuwe! Alle skône 
momenten hèt ze op 

de gevúúlige plaot 
vâstgelè. ‘t Resultaot 
kunde op de website 
béjhâuwe of komme 
bekieke op de foto-
video-aovund, welke 
nao d’n Carnaval zal 
gaon plàtsviende béj 
La Marmotte.
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De 32e pronkzittingsaovunde van de Spur-
riebuuken wâre ok di jaor wèr van groëte 
klasse! ‘t Motto vur de pronkzitting van di 
jaor is “ver(re)kes skôn”. En skôn wâr ut 
zeker. Mar ok de vèrkus wâre in groëte 
getale ànwezig. En die zâate dizze kiër nie 
aliën in de zaal.
Di verslag is gemakt op dun ursten n’ 
aovund en zeker ‘t jong volluk wâr gewel-
dig goëd anwezig. Vur die pàr minse die de 
pronkzitting hebbe gemist (en dè kunne d’r 
nie veul zien, want alle aovunde wâre na-
ogenoeg uutverkôcht), hewwe ‘n kort ver-
slagje gemakt. Mar volgend jaor motte d’r 
gewoën zelf bèj zien!!

Nao de binnekomst van de veriëniging en ‘t 
vurlèèze van de proclamatie van Prins Bram  
en Prinses Sanne wier zòas gebruukeluk 
‘t plosse volkslied “Genne Zurrug”gezonge. 
Prins Bram hèt loate zien det ie unnen 
echte Spurriebuuk is, want sâame mit VOF 
en de hiële zaal hèt ie “genne zurrug” vùr-
gezonge. 
Noa un welkom an ut voltallige college van 
B en W kon onze vorst Leo (stènd in vur 
vorst Mark)  de urste artieste ankondige.

Spurriefrutjes: Dynamite !
De frutjes zien mit zeuve ôver gebleve en 
hebbe dus hòst dezelfde samenstelling als 
vurrig jaor. Zéj hebbe wèr un jaor hiël 
hard geoefend en dè kunde ok wel ziën. 
Eigeluk zien ut hiëlemaol gen frutjes want 
zillie danse al hiël professioneel. Zillie heb-
be echt schik in ut danse, en de uutvoering 
was dan òk utekunst. Ut wâr echt Dyna-
mite!! Ploë hoeft zich genne zurrug te mâke 

ovver de toekomst van de dansmarietjes.
De frutjes worre begelééjd dur Sanne en 
Hilde.

VOF:
Vurrig jaor han we EPO nog as orkest die 
de pronzitting an mekaor zong. Mar di jaor 
is onze èège joekskapel VOF an die klus be-
gonne. En dè doen ze Verekkes skôn. Umdé 
ge nie tegliek kunt bloaze en zinge, doen 
hun ut bloaze en de zaal zingt. 
Wie d’r ammòl speule bej VOF kunde op de 
foto zien die in dizze krant stèt. Vorst Leo 
was ze ok unne kier kwiet, mar toen stonde 
ze ammòl op ut podium vur ut stukske van 
de fanfare. Dè zèt mar eens te miër dè 
déé`z minse kei hard hebbe geoefend um 
op dizze pronkzitting goëd vur d’n dag te 
komme. En de dééje ze, want ze han ok 
ammòl unne neeje’n bloes an. Echt petje af!  

Buurman:
De buurman wier nèrgezet dur Jan van 
Riet. Op de pronkzitting van de Spurriebúú-
ke is di dun urste kiër. Mar ut schient det 
ie ok al us òòit dukker opgetrééje het in 
Ploë. Hej hèt dus al un klèèn bitje ervaring.
Hej wâr blij det’r ok vrollie in de zaal 
zâate, want men haj gezèt det’r 300 man 
in de zaal wâare. En vrollie wiëte tenmin-
ste wa luustere is. Buurman kumt uut un 
achterstandswijk en zéj skoore miër dan 
gemiddeld in de a-sociale ontwikkeling. Zoë 
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noeme zillie vùrkruupe in de winkel gewoën 
“ritsen” en in hun buurt is òk wennig ver-
keer. D’r is alliën mar geslachtsverkeer.
De buurman lit ok altied an de linkse kant 
in bed. Dè kunt umde zien vrouw twië 
linkse hând het. Hej hèt ok hiël veul op mit 
ziene’n buurman; hiël veul kratte bier.

De spurriemukskes: Irish medley!
De spurriemukskes zien al hiëlemoal kloar 
um volgend jaor de groëte dansmarietjes 
te worre. Zillie hebbe unne’n geweldige 
gardedans loate zien. Tjonge jonge wà un 
talent. 

Wéj kunne nog jaore van dee’z dèrkus ge-
niete, want ut plezier straolt d’r van af.
De mukskes worre begelééjd dur Chantal en 
Hilde. 

Op zoek naor:
De fanfare is elk joar ànwezig op de pron-
zitting in Ploë. En zillie hebbe òk elk joar 
wer un verrassende act.
“Gewoon omdat het kan”. Dirigent Paul 
Kuupers kon zelfs mit de rug naor de fan-
fare toe blieve stoan, want zillie kende 
alles echt goëd van buute. Zillie dinke ok 
òvral an, want d’r wâr zelfs unne’n tolk 
vur dove en slèchtheurende. Iederiëen kon 
dus alles hiël goëd mitmake. En de hewwe 
gewete. De zaal wier betrokken in ut make 
van muziek en ut wâr un herrie  van je-
welste. Mit sjeekers, stofzuugerslange en 
mit bierglâaze en balonnen wâr ut un hiël 

spektakel, en ja: ut kon gewoën!
“Wej vônde ut stukske van de fanfare wèr 
moi, Willeke!!

Dansgarde: Apres ski polka!
De dansmarietjes van de Spurriebuuken 
zien vèrúút de bèste in de gemènte. Di joar 
is ut làtste joar vur dee’z vrollie, en dur-
rum hebbe zillie nog mar us goëd loate zien 
wa zillie ammòl kunne. De biëne gingen 
echt van de vloer en vorst Leo zei terecht 
dè wéj mit de plosse dansmarietjes òvvral 
kunne komme. De gardedans wurdt bege-
lééjd dur Hilde, Chantal en Stephanie.

Klas WMZ:
De kammerui van de bruür van Prins Bram, 
meister Pim, nom ons mit trug naor un 
klas in de tied dèt’r nog un gemèènte Ploë 
bestond. In de klas zit ok Dinaro. Ut èn-
nigste gekleurde kiend in de klas. Hej wis te 
vertelle dè ge in ut durp Sinttunnis goeie 
shoarma kunt koëpe, en dé is gezond. Kiek 
mar noar prins Bram. Ok hebbe zillie twië 
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bloemewinkels en dè is ut ennige kleurrijke 
wa ze dor hebbe. Rinie Arts mot mar prins 
worre dor, dan zien alle musse zoë weg. In 
de aardrijkskunde les wier uutgelè woar de 
plàtsname van de durpe rônd um ons, vanaf 
kwâme. 

Westerbeek hiet zoë umdè Prins Bram noa 
iëne’n oavund zuupe ten weste van Ploë uut 
dië’n bocht vloog en in de bèèk belande.
Vredepeel is Limburg, dus dè heurt nie bej 
Nederland, en Vierlingsbèèk hiet zo, umdet’r 
drie durpen links van de bèèk liggen.
Mit rèkene wèt de meister alle gemekke-
lijke antwoorde zelf, mar de moeilijke opga-
ves zien vur de klas.
Pietertje mos zien opstel vùrlèèze, en dè 
ging over de kat. Ut opstel mos 50 (fi eftig) 
woorde bevatte en dòrvan wâr 40(fertig) 
kIër “poes, poes, seop,seop” al un hiële 
bejdrâge. De sprèèkbeurt van Bertje ging 
ovver Prins Bram. As ge op goegel: Bram 
Claassen zúúkt, dan kriede 13.600 links. 
Màr as ge ‘Bram Claassen sportief’ intoetst, 
dan kumt’r niks op ut schèrm.

Spurriebuukin van het jaor:
De Spurriebuukin van ut jaor is Risé Ver-
berk- van den Boomen.
Risé hèt un hiële groëte staat van dienst 
en is terecht tot spurriebuukin van ut jaor 
gekozen. 
Onder andere:
Leidster / bestuurslid van Hippe peelvlin-

ders en KPJ. Sâme mit Frans urste prins en 
prinses van de Slaajtrejers. Vrijwilligster 
van de brandwondenstichting en VVV. Ze 
makt de oorkonde vur ut boerenbruidspaar.
Lid gewèst van de medezeggenschapsraad 
van de leggere schòl. Tien jaor lid van de 
aovundwake- werkgroep van de parochie. 
Zéj nimt deel an ‘Plo ten Toon’. Sportief 
al jaorelang bezig as speulster /coach van 
Match. Ze duut òk mantelzùrg, en last but 
not least, al 24 jaor verbônde an de peu-
terspeulzaal ‘Het Peutertje’.
Profi ciat Risé! Dik verdiend.

CV kantine:
Kim Holland verwelkomt in de CV kantine, 
de “party verknallers “en daormit is de toon 
gezet. Dee’z twië partybeeste weten de 
zaal fl ink op te wèrme.
De raod van elf hèt un ândere bestemming 
vur de kerk gevonde. Nao ut pianospel van 
vurrig jaor wiëte zillie ut ùrgel in de kerk 
um te tovere tot un heuse disco. Zillie zien 
dus in un jaor tied hiël professioneel ge-
worre.
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Un dag uut ut lèève van Prins Bram: De 
wekker haj zich verslaope en daordur mos 
hij via un sluiproute dur de Watermeu-
lestraot; màr wa bleek: dizze was d’r nie 
mèr. Sinds kort is de naam gewijzigd in: 
“Joostvantilburgweg”

Lekker effe belle:
De verrassing van dizze pronkzit-
ting: Sinds kort wônt zéj op nummer 
69(negen’nsèèstig), en um d’r un bitje béj 
te heure, motte un clubke goan zúúke. Ok 
nééj wèèrk brengt soms uutkomst en bij 
Joop kon zéj àn de slag bej de telefooncen-
trale. De gesprekke kunne worre opgedèèld 
in 3 categoriën: de 65 plus spurrieleuterlijn, 
de intiemlijn, en de triofoon. En wa vur un 
klante ge dan te sprèke kriegt, zeg…..

Mar Joop zèt altied “Rekke die gesprekke”, 
dus elke klant wurdt netjes te woord ge-
staon. Ok dië kèl mit astma en die pestoër 
die ziene schoemmelstoël nie omhoëg kon 
kriëge. Dizze pestoër haj òk nog wel wa 
“oude heerlijkheid” vur Bep van nummer 69.
Bep hèt gebeld naor Australië en daor wâr 
Joop hiël blij mit, want hij kumt sâme mit 
de gespierde RP de boel verbouwe. Mar ja , 
zéj hèt de verbouwing net achter de rug.
Bep neemt afschééjd mit un “Dikke Doei” ; 
zéj hèt zeker un goeje basis gelèd vur de 
kommende jaore op de Plòsse pronkzitting. 
Hier gaon wej nog knotsgekke dingen mit 
belève!

De vèrkusveiling:
De kammerruij van Prins Bram (de 
Farthnakkers) hebbe de beroepe van Bram 
gecombineerd in un heuse vèrkusveiling. 
Achmed, die de inburgeringscursus inmid-
dels hèt gehàld, is de urste moslim die gér 
mit vèrkus ùm gèt. Hej hèt ok un lekkere 
rúúk gebruukt: hugo bosslim. Achmed per-
biert de vèrkus te verkoëpe an Knorrie van 
der Knor en hej hèt vanalles in de anbie-
ding:

Un grieks vèrke; eigelek is dè un spaorvè-
rke, en ge kunt storte op giros 555.
Un hallal-vèrke: dè stèt àltied mit de kop 
noar ut ooste. Dè vèrke is” faakhier”
Un fèèst-verke: de vèrkusstyle van di vèrke 
is gewoën nie te evenaren. Wop wop wop: 
varkensstyle!!
Now Joost van Tilburg verhuust is noar de 
Ardennen, zien in de Stiënhuusstroat inèns 
alle huus verkôcht. Femilie Mikkers wet nou 
nie mèr wa zillie motte doen, dus boeke 
zillie regelmaotig un weekendje noar de 
Ardennen.
De vèrkusclub sluut af mit de woorden: di 
joar goan wéj dùr tot àn ut gètje, gewoën 
umdèt ut kan!
Anaal, anaal, anaal!!

Showdans:
De dansmarietjes hebbe netuurlek ok wer 
unne showdans. Elk joar stoan wej dur wèr 
van te kieke hoe goëd zillie zonne moei-
lijke’n dans op de planke kunne zette. Ut 
spetterd gewoën van ut podium af.
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Vur dee’z vrollie wâr di de làtste kier, en 
wej hebbe echt van hun kunne geniete.
Netuurlek kunne zillie dè danse nie liere 
zonder un hiël goej vurbeeld; en niemus an-
ders dan Stephanie duut dé al joare vur de 
Spurriebuuke dansgarde. Klasse!

Afschééjd mit un twist:
Un geweldige vertolking van un rasechte 
artiest. Dè kunne wej van Daan van de 
Steeg zeker zegge. Hij verteld in un eer-
betoon, an Connie Verhoeven uut dun Twist, 
wa zien ervaring is mit dizze westerbeekse 
balvirtuoos. Hard, hoëg en wiet zien in zien 
enkels gegrifd, en ut zien echt hiële goeje 
vrienden. Sâme appels jatte in d’n tuin 
van de nonnen. Connie wâr nie zomàr unne 
vriend, màr de allergròtste vriend, of ie 
nou nuddig of nie nuddig wâr. Niks dan lof 
ovver Connie.
Mar Connie pakte wel ut mojste vrommus in 
Landhorst op de kermis, en toen bleef alliën 
Riek òver. Ok moi, un lot uut de loterij, mar 
nie ut winnende lot!

Connie kreeg ok de zilvere schoën uut-
gereikt, en dan kumt toch àltied wèr de 
vraog:
Wurrum gej wel en ik nie??
Ik woj dè ik ow wâr………………….mar dè 
Connie!

Alles bej mekaor wèr unne geweldige 
pronkzitting mit artiesten  van ège bòjum, 
die dur vorst Leo op zien ège ludieke me-
nier an mekoar is gepraot. Mede dur de 
inzet van alle vrééwilligers van ut licht en 
ut geluid en de grime , en de podiummeis-
ters Willy en Geert, is ok dizze pronkzit-
ting wèr van un hiël hoëg vermaaksgehalte, 
utekunst!!.

En de schrievers zien: Bep en Jos Zegers.
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Riesé Verberk
Spurriebuukin van ut jaor 2013

Dizze Spurriebuukin is gebore en vurràl 
getoge in Ploë. Zéj begon hur carrière in ut 
verenigingslève van Ploë zoë rônd ut jaor 
1973, o.a. as leidster van de “Hippe Peelvlin-
ders”, toen dizze jeugdvereniging 
hun clubhuus nog in de Watermo-
len haj. Wa làtter ging ut stöks-
ke ôver in bestuur en leiding 
van de KPJ waor zéj sâme mit 
hurre mins de 1e Prins en Prin-
ses van de “Slaajtrééjers” wier.

Vur de Matthiasbasisschòl hèt 
zéj zich ‘n pàr jaor ingezet as lid 
van de medezeggenschaps-
raod. Nèvve ut zùrge 
vur hur gezin en 
helpe op ut boe-
rebedrijf van hurre 
lieve mins, is dizze 
Spurriebuukin al 
24 jaar actief vur 
de allerklènste 
Spurriebuukskes 
van Ploë op de 
Peuterspeulzaol  
“’t Peutertje”. 
Hiervùr organi-
seerde zéj, um 
wa extra geld 
vur de Peuter-
speulzaol binne 
te kriege, veule 
jaore sâme mit un 
werkgroep van âuwers 
en vrééjwilligers un 
Minimert mit ’n loterij, 
in en ùm de Peuter-
speulzaol in Ploë. Van 
de opbrengst wiere 
dinger gekôcht um 
vervolgens sâme mit 
àwers en vrééjwil-
ligers vur de peuters 
wèr un fi jnere speu-
lumgèving te kunne 
realiseren.

Ok schreef zéj menige jaore in ut tiedro-
vende kalligrafi e-schrift de oorkondes vur 
ut Boerenbruidspaar. Creativiteit zit dan ok 
in hur bloëd, want nèvve ut frotte mit de 
peuters, is zéj iedere kiër van de partij 

as iën van de veule deelnemers bej de 
expositie “Plo Ten Toon”, en makt hier-
vur skônne werke waor hiël Ploë van 
kan geniete. 

Onze Spurriebuukin draagt verder 
de Brandwondenstichting un wèrm 
hart toe, dur elk jaor mit de col-

lectebus langs de deur te gaon, 
en is momenteel vrééjwil-

ligster bej ut VVV. Ok 
op ut sportieve vlak zit 
dizze Spurriebuukin 
nie stil. As speuler-
coach regelt zéj al 
jaorelang alle zake 
perfect,  zòdè ut 
Plôsse volleybalteam 
“Match” de match 
kan speule.

Bòvvendien hèt zéj 
zich vur de parochie 
10 jaor ingezet. As 
lid van de Avondwa-
ke-wèrkgroep hèt 
zéj vur veule femilies 
un pâssende aovund-
wake verzurgt vur 
hun dierbare. Last but 
not least is di Cobus-
sevrommus ’n zurgza-
me mantelzorger en 
‘n luusterend oër vur 
hur moeder Dientje.

Riesé Verberk - 
van den Boomen 
hèt ’t dik en dub-
bel verdiend um 
in 2013 Spurrie-
buukin te zien.
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Proclamatie Jeugdprinsenpaar 2013
Prins Pieter en Prinses Lenneke

Nèvve de groëte prins en prinses hewwe 
netuurlek ok wèr un heus jeugdprinsenpaor. 
Sinds vurrig jaor hèt “Flaming” de groëte 
verkiezing van de nééje jeugdprins en prin-
ses op zich genòmme. Op ut “Vlammersbal” 
wiere Pieter van de Weem en Lenneke Ver-
stappen as ut nééje jeugdprinsenpaar van 
2013 gepresenteerd. En daor heurt netuur-
lek ok unne’n echte proclamatie bej!

Ik, Prins Pieter, geboren as Spurriebuuk, 
d’n derde in de rij bej Jan en Helene van 
de Weem van de Gèmmerseweg, bruür van 
Ronald, Aniek en Marcel; en ik, Prinses Len-
neke, ok gebore as Spurriebuuk en thuus 
òk d’n 3e in de rij, àuwste dochter van 
Jehan en Ilse Verstappen van de Spekklef, 
zus van Willem, Toon en Marieke, verklaore 
ut volgende:

Ten elfde: Wéj, prins Pieter en prinses 
Lenneke, hiëte ollie ammòl van harte wel-
kom. Mit de carnaval gaon wej d’r sâme mit 
ollie vur zurge dé wéj volop gaon hossen en 
hiël veul plezier gaon make. ALAAF!
Ten tiende: Trots willen wej ollie vurstelle 
an onze Raod van Elf, de narren, de hofda-
mes, de dansmarietjes en de vrollie van de 
catering en verzurging en de rest van groep 
8. ALAAF! 
Ten niggende: Wéj hiëte ok prins Bram en 
prinses Sanne mit hun hiële gevolg welkom. 

Mit z’n alle gaon wéj van 2013 de aller moj-
ste carnaval van dizze eeuw mâke! ALAAF!
Ten achtste: Wéj wille prins Mart en prin-
ses Hanna bedânke vur de skônne carnaval 
van vurrig jaor; wéj gaon hun vurbeeld 
volge, dan wiëte wéj zeker dè ut di jaor 
wèr unne geweldige carnaval wurdt! ALAAF!
Ten zeuvende: Bej deze nuddig ik speciaal 
alle speulers van mien voetbalteam Excel-
lent D2, mar netuurlek ok alle ândere spor-
ters van Ploë uut, um sâme mit ons carnaval 
te komme vieren. ALAAF!
Ten zesde: Prins Pieter speult de bal mit 
de voët, ik speul d’n bal mit de hânde, dus 
wéj zulle mit de carnaval gèn bal misse.
Ik nuddig alle dèrre en jongens van VCP 
uut, nie um te volleyen, mar um gezellig mit 
ons carnaval te vieren. ALAAF!
Ten vijfde: Muziek make is un hobby van 
mien: ik slôj namelek op de trommels bej 
de slagwerkgroep en bej ut opstaporkest 
van “Fanfare Excelsior”. Ik bin d’r durrum 
òk van ovvertuugd dè ut mit de carnavals-
muziek di jaor hiëlemaol goëd gèt komme. 
ALAAF!
Ten vierde: Danse en springe doe ik gezel-
lig mit de dèrre bej “ Dance 4 You” Dus ut 
zal nie moeilijk zien um mit de carnaval bej 
ut danse en hosse veurop te gaon. ALAAF!
Ten derde: Wéj zien blij mit de samenwer-
king tussen de lèggere schôl, Flaming en de 
carnavalsvereniging van Ploë.  Dur ut goeie 
netwèrk van al die clubs zien wéj as Prin-
senpaar hier terèècht gekomme. ALAAF!
Ten twedde: Wéj verwâchte ollie ammòl 
bej ut Ukkiepukkiebal of ut Kruumelbal op 
de carnavalszondag in de “Oude Heerlijk-
heid”. As iederiëen kumt, dan wurdt dè vast 
de mòjste’n dag van de hiële carnaval di 
jaor. ALAAF!
Ten urste: Pak ouw buurman of buurvrouw 
bej de hând en hos d’r op los tot ge d’r bej 
nèr valt! ALAAF!

Lève de Carnaval, lève Ploë en lève alle 
alle spurriebuukskes en lève alle Vlam-
mers, ALAAF! ALAAF! ALAAF!!!
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De Spurriebuuken
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Nationaal en Internationaal tanktransport

Erkend intermediair

In- verkoop drijfmest

Deurneseweg 1a  Oploo

T 06 53405278

www.josverberk.nl

Spekklef 7b

5841 CM OPLOO

☎ 0485 - 383683

06 - 21502342
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Vlammer van ut jaor

De ‘Vlammer van ut jaor’ is geworre: 
Karin Cornelissen.

Jaore gelééje makte wéj bej Flaming kennis 
mit Karin. Karin was iën van de àuwers die, 
waor nuddig, hând- en spandiensten uut-
voerde vur Flaming. 
Anhàwend wet zéj nèvve hur 
gezin, ège bedrijf, baan en 
opleiding, nog tied vrij te 
mâke vur Flaming.

Zoë is zéj vanaf ut urste 
jaor onze vâste nacht-
wacht als ut kamp 
is bej Flaming. 
Zéj het dan 
s’nachts alles 
goëd onder 
con-
tro-
le. 
Toen 

Flaming un pàr jaor gelééje ten ônder 
dreigde te gaon, dur gebrek an vrééjwil-
ligers, wiste wéj Karin te strikke as be-
stuurslid. Zoë kwam d’r àwwèr gâuw nééje 
energie in ut bestuur. Inmiddels het zéj al 
rúúm 3 jaor de fi nanciën piekfi jn op orde, 
en daornève zet zéj hur organisatietalent in 

béj de vuele activiteiten die 
d’r dùr ut jaor hin georga-
niseerd worre.

Karin, geniet van dizze 
welverdiende titel!
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Voor iedereen  
een gezellige carnaval!

Goede voeding voor iedereen mogelijk
- Voor advies en gratis begeleiding
- Afslanken, ook in groepsverband
- Adviseur sportvoeding (blessure preventie)
- Super gezond ontbijt 
- Vitaliteit doordat het lichaam kan herstellen

Meer energie         
Gratis proefpakket mogelijk 
Elze Hulsegge-Schouten  tel. 06-48221059
elze.schouten@live.nl 
Van Steenhuijsstraat 28 Oploo      
Onafhankelijk adviseur

Frank’s HaarmodeFrank’s Haarmode
Frank Jans

Boortorenstraat 1
5841 AP Oploo

Telefoon: 0485 - 384440
www.frankshaarmode.nl

dames & herenkapsalon

Dé betaalbare kapsalon in de regio! Irenestraat 3
Overloon

Tel. 0478 - 64 12 58

Keurslagerij
Roland Centen
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Ut Boerenbruidspaar

Gève naamus werskante buurlui te kenne dè ze ut geërmoei en gehannus onderhaand muui zien 
en dè ze ur ège durum in dun onecht loate verbiende. 

Deez plegtige plegtigheid zal plegtig platsviene in de Reesidensie van de Spurriebuuke van Plôe,
de Oude Heerlijkheid, op zoaterdag dun niggende februuari soavus um half negen.

Prins Bram dun urste mit zien Prinses Sanne kumt ons mit zien gevolleg um aagt uur ophaale.
Dan gut dun optocht noar de Reesidensie, wor dun ambtenoar Marc, de fietsenkoning 

onder getuuge van Anita van de verzekerde zekerheid en Pieter de geestige lijntjestrekker
ons in ut huweluksongeluk zal storte. 

Durrum nuie wej alle Bruurs en Zusters, Nève en Nichte, Buurlui en Buurvrollie, Vatte en Moete, 
Oems en Tantus, Vriende en Vriendinne en iedereen die nie ger kumt um halluf negen in de 

Reesidensie uut. Doar worde onthàlt op Brandewien, snert en Spek. 
Wej zôn ut gruweluk moôi vienne as ge in gepaaste klieèr ons fèest bej wilt wonne. 

Groete van Jos en Miep

Gegève te Plôe dun vieftiende december tweeduuzendentwelluf.

Uutnodiging
Zesentwintigste Spurriebuuken Boerenbrulloftspaar

2013

Uutnodiging
Zesentwintigste Spurriebuuken Boerenbrulloftspaar

2013

Jos van Wim en Nelly van de Berg van de Friesche Peel
en

Miep van Hieps Petran zien Door en van Oschen Harrie van de Beek             

Jos van Wim en Nelly van de Berg van de Friesche Peel
en

Miep van Hieps Petran zien Door en van Oschen Harrie van de Beek             

Jos van Wim en Nelly van de Berg van de Friesche Peel
en

Miep van Hieps Petran zien Door en van Oschen Harrie van de Beek             
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INTERTOYS BOXMEER
Steenstraat 77
0485 - 572 029

-Satellietinstallaties
Alles voor uw tv/radio ontvangst

-Aanleg, service en reparatie

Tel. 0478-642268 Jan de Rooystraat 14, Overloon
www.spreeuwenberg.net

-Ook voor doe het zelf
(na tel. afspraak)

-Centraleantenne

Spreeuwenberg
Uw TV professional!
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Programma

Vrijdag 8 februari
10:30 – Ziekenbezoek
Zòas gewoonlijk goan d’n Prins en Prinses 
en ’n klien gevolg s’mèrges noar de zieëke 
minse van Ploë die in ’t ziekenhuus of in ’n 
verzurgingshuus ligge. ’t Is ieder joar wèr 
moeiluk um uut te zuuke wie d’r tijdens de 
carnaval zieëk zien, dus as ge iemmus wèt 
die mit de carnaval in’t ziekehuus of in ’n 
verzurgingshuus ligge, dan kunde dè dur-
gève an d’n vurzitter Geert Thomassen (tel. 
06-20418743). Wéj wense deez’ minse toch 
ok plezierige daag toe.

13:00 – Bezoek aan ‘t Kruumelriek
Ok di joar brengen wéj ’n bezoek and de 
carnaval op de lèggere schòl. Vanaf ’n uur 
of half twieë goan wéj noar de Oude Heer-
lijkckheid en moake d’r doar een dolle boel 
van. 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 en Jeugdprinses.

’s Oavus is d’n traditionele sleutelòverdracht 
mit alle carnavalsverieëniginge uut de ge-
minte. Di joar is de eer àn D’n Leppenbem-
mel (Stevensbeek) um de sleutelòverdracht 
te verzurge. Jammer vur ùllie, dizzen 
aovund is allieën vùr genuddigde. 

Zaterdag 9 februari
18:30 - Gebedsdienst
Ok di joar oëpene wéj de carnaval mit ’n 
Heilige Mis um zeuve uur. 

19:30 – Bezoek Bronlaak  
Doarnoa goan wéj mit de hieële verieëni-
ging noar de Peelslinkers in Bronlaak um 
doar de carnaval offi cieel te oëpene mit 
prins Bram dun Urste en prinses Sanne.

20:30 – Boerenbruiloft 
Di joar is d’n boerebrulleft op zater-
dagaovund en dus nie op zondag. ’T Is ne-
tuurlek wel wèr âwverwetst gezellig! Prins 

Bram d’n urste, Prinses Sanne en hieël hun 
gevollug zulle rônd ’n uur of âcht Jos en 
Miep op gaon hâle. Rônd haluf neége zulle 
zéj bej De Oude Heerlijkheid binne-trekke. 
Same mit de getuuge en onder leiding van 
onze ambtenaor van de Boerenstand wurt 
de trouwerij voltrokke; um zich in de’n 
onect te laote verbiende, as ze natuurluk 
nie teveul bezwaor kriege. Wéj zulle d’r ‘ne 
gezellige n’aovund van mâke.

Zondag 10 februari
11:00 – Ukkie-pukkie-spurrie-bal 
’s Mèrgus um elluf 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 (12:30) is ’t bal afgeloëpe.

14:00 – Snotneuzenbal
De zondagmiddag stèt wèr gliek in ’t tèken 
van de wa àuwere kiender, mar netuur-
lek zien òk onze ukkies en pukkies, ofte-
wel klèèn grut, wèr van harte welkom. Um 
’n uur of twieë begint ’t snotneuzenbal. 
Alle kruumels en andere Spurriebuukskes 
komme mit hun vatte en moete noar de 
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Wij wensen iedereen een goeie carnaval!

• Nieuwbouw

• Aanbouw

• Verbouw

• Dakrenovatie

• Spouwisolatie

Deurneseweg 21

5841 CK Oploo

tel. 06-53838684

fax 0485-383813

peter.verberk@hetnet.nl

www.peterverberk.nl
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Programma

residentie um doar same mit Prins Bram 
d’n urste en Prinses Sanne en de jeugd-
prins 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 
optredes gedaon worre, dus vervèle hoefde 
ùllie nie. Op dizze middag wurt ok bekend 
gemakt wie de winnaars zien van de kleur-
wedstrijd. Doe ouw bèèst en mak de moiste 
kleurplaot die achterin ’t Spurriebuukske 
stèt. Lèèver dizze in en misschien kunde 
dan mit ‘ne moje pries noar huus.

Maandag 11 februari
13:30 – D’n optocht + optochtenbal
Um halluf twieë start d’n optocht wèr. De 
route en woar ge ouw èege kunt opgève 
stèt ergus ânders in dizze krant. Noa de 
optocht is ’n groët fèèst in De Oude Heer-
lijkheid. An ’t eend van dizze middag zal de 
priesuutrieking van d’n optocht zien.

21:00 - Carnavalsbal
Moandagaovond zal d’r wèr ’n carnavalsbal 
zien béj la Marmotte. D’r is muziek dus ge 
hoeft zeker nie still te zitte.

Dinsdag 12 februari
14:00 – Vledderbal + afsluuting
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 is iederie-
en welkom (bin op tied, want ge wèt, vol is 
vol) in De Oude Heerlijkheid. Ergus ânders 
in ’t Spurriebuukske kunde mieër òvver di 
spektakel leze. Um zeuve uur zulle Prins 
Bram d’n urste en Prinses Sanne de carna-
val offi cieel afsluute.

20:00 – Afsluutingsdiner
’s Oavus goan wéj mit z’n alle naor La 
Marmotte um es fl ink te eten. Iederieën is 
welkom, mar ge kent ’t beste wel resser-
vere bèj La Marmotte anders hedde kans 
da ’t vol zit. 

Vrijdag 15 februari
20:00 – Herringschellen 
Di joar is ’t herringschellen nie mieër op 
woensdag, mar op d’n vrijdag nao carnaval. 
Ge hèt dus d’n tied um ekkes bij te komme. 
Bèj La Marmotte kunde nog ‘ne kieër ’n 
bitje af kikke van de beslommeringe van de 
afgeloëpe daag. Lekker noabuurte ovver de 
carnaval ôonder ’t genot van ’n pilske en ’n 
hèrringske. Iederieën is welkom.

Wéj hope ollie zo veul meugelijk 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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W. Arts B.V.
Loonbedrijf, Grondverzet 

Distributie en Recycling
Lindelaan 30

5844 AG 
Stevensbeek

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

Tel: 0485-388555
Fax: 0485-388550

www.artsbv.nl
info@artsbv.nl

VCA, VKL en 
GMP+ gecerti�ceerd

Kwaliteitsgroente en -fruitKwaliteitsgroente en -fruitKwaliteitsgroente en -fruitKwaliteitsgroente en -fruitKwaliteitsgroente en -fruitKwaliteitsgroente en -fruit
gegarandeerd vers van het land!

 

t:   0485 - 38 47 19  

e:  info@tuinbouwbedrijfverdaasdonk.nl

Openingstijden:

Ma t/m vr  09.00 - 18.00 uur

Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

www.tuinbouwbedrijfverdaasdonk.nl

Inzamelpunt 

Sinds het voorjaar 2010 
hebben wij een 
papiercontainer 

van Harmonie St. Cecilia 
op ons terrein staan!

Kijk ook eens op:

Openingstijden:

Ma t/m vr 08.00 - 18.00 uur

Zaterdag 07.30 - 16.00 uur
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D’n Optocht 2013

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. 

Als ge mit wilt doen, kunde ouw opgève 
t/m zondag 10 februari op :
www.spurriebuuken.nl

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

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

T (0485) 45 12 88  -   info@drukkerijwanroij.nl

NIEUW:

        

   MATT NIELEN   
Constructies B.V. 

 

  Hulpstukken van grondverzetmachines                                          
   Landbouwwerktuigen & Constructiewerkzaamheden 
 
 
 
 
 
 
        
 

             
 

  
 

  

  
      

      

 
 
 
 
 
 
 

IJZERSTERK IN HET MAKEN  
VAN UW PRODUCT. 

Heinz Moormannstraat 3 
5831 AS Boxmeer 
Tel : 0485-383098 
Fax: 0485-385042 
info@mattnielen.nl 
www.mattnielen.nl  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
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Lisa Franssen & Lieke Peters www.baloni.nl
06-466 182 19 / 06-165 781 88 baloni.event@gmail.com

Is uw kind binnenkort jarig en heeft u geen idee wat voor 

een kinderfeestje u wilt organiseren? Wilt u een feestje 

organiseren, maar zit u met de handen in het haar? 

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!!
WIJ KUNNEN U DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN BIEDEN:

Verhuur van complete pakketten voor kinderfeestjes.

Het organiseren van een feest op maat gemaakt voor u.

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!
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

 EETCAFE – CAFETARIA                      



61

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:

Wages:
1e pries:  “Locomotief met wagon” (groep 

Koen Thomassen)
2e pries:  “Vergunningloos 6500 bo-

men kappen in de gemeente” 
(Buurtvereniging Hoogwater-
linde)

3e pries:  “De gouden koets” (groep M. 
vd Oever Westerbeek)

Jeugd:
1e pries: “Young kids Plo” (Groep 5)
2e pries:  “Taartje zoetste muffi n” (Tara 

Goossens)
3e pries:  “Zwartrijder en bijrijder 

(Geke en Corine van Dijk)

Loëpgroepen:
1e pries:  “Met Worst” (Buurtvereniging 

Steengoed)
2e pries:  “IJskoud de lekkerste” (SB-

Kiele dames)
3e pries:  “Poetsvrollie” (Vriendengroep 

KZR)

Klène loëpgroepen: 
1e pries:  “Mit de Carnaval hebben wij 

de box an” (Tinie Geurts en 
Hennie Thomassen)

2e pries:  “As ow heur mar goed zit” 
(Paulien Lenkens en Anne Ma-
rie Raaijmakers)

3e pries: “Reuk” (Martien Kuijpers)

Daornèève verdiende de Carnavalsvierders 
in de Maalsteen & de Pelgang mit de skône 
Prinsenwage de titel “eervolle vermelding”. 
Oud Prins Tom en Ellen kunne trots zien op 
hun buurt. 

D’n 1e pries vur de mòjst versierde straot 
wâr wèr vur Mulderserf.

Ester en Dennis Weemen (Maalsteen 1) 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. 

Uitslag Carnavalsoptocht 2012
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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

Huishoudelijke artikelen

Van Erp

Ledeacker
Dorpsstraat 24
0485-382040

Sint Anthonis
Molenstraat 4
0485-384271

Uw

Klusmarkt

Voor huis en tuin

Luxe cadeau artikelen

Speelgoed
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Un schrieve van de 
auwe prins en prinses

Ons carnavalsjaor is alwèr verlééje tied. 
Wéj staon alwèr vur un nééje carnaval . 
Van jongs af àn viere Ellen en ik carnaval, 
wa wéj beije ok altied un hiële gezellige’n 
tied viene. Ellen in de Vredepeel en ik in 
Ploë. Sinds un jaor of 6 viere wéj sâme 
carnaval. Wéj wònde nog gèn jaor sâme, op 
ut moment dè wéj zien gevraogd as prins 
en prinses van de Spurriebuuken. Wa wâr 
dè un eer vur ons!
Ge kriegt netuurlek mit elke carnaval wel 
iets mit. Wa de carnavalsvereniging ammòl 
organiseert en wa ut prinsenpaar ammòl 
mimakt in die’n tied dè zillie heersen. Mar 
gezien ik nòòit lid bin gewèst van de ver-
eniging, wâr ut vur mien eigelek erg onbe-
kend terrein. 
Now dè wéj prins en prinses van de Spur-
riebuuken zien gewèst, hewwe mitgemakt 
hoe de carnavalsvereniging te wèrk gètt, en 
gezien hoe zillie d’r altied un groët fèèst 
van wiëte te make. 

Mit de eer dè wéj Prins en Prinses van de 
Spurriebuuken mogge zien, hewwe toch ze-
ker ons hoëgtepunt van alle carnavalsjaore 
bereikt. Ut is ontzettend moj um ut mit te 
mugge make. Toen zillie ons vroege as prin-
senpaar wisse wéj nie goed waor wéj an 
begonne. Mar vanaf ut moment dèt wéj úút 
kwame, wâr ut 1 groëte geweldige ervaring. 
Di ha’n wéj allebei nòòit zoë gedocht.
De prinsenreceptie was iën groët fèèst. 
Alle vriende, femilie, collega’s, kennissen en 
veul ândere minse uut Ploë ware hierbéj 
anwezig. Wéj hebbe ontiegelek veul lu-
dieke kadoos mugge ontvange. Wéj hebbe 
uuteindelek alle 500 gekrege eieren opge-
krege.
Èènd januari was de urste pronkzitting mit 
tal van skônne stukskes, alles wâr goed in 
mekaor gezet. Same mit de raod van elluf 
heb ik in ut muzikaal stuk de ‘crazy pianos’ 
mit mugge speule. Di wâr èrg leuk um an 
mit te doen.
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tel 0485 - 381556

Wij wensen iede
reen

een gezell
ige carna

val!

Blauwstraat 8
5841 CA Oploo
06 51 28 71 36
www.petervandaal.nl
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Stukske van de 
âlde prins en prinses

Ut “Lenig Hert” verraste ons èrg mit hur 
lenigheid, wa opgevoerd wier dur de kam-
merui van mien brúújer. Ge-wel-dig um 
dee’z dan te mugge zien. Zillie hebbe zelfs, 
buute de pronkzitting um, nog veule male 
opgetrééje.

Ut jeugdprinsenbal wâr vurrig jaor in 
un nééj jèske gedowd, mit un spette-
rend optrééje van de Plòsse band “Captain 
Fish”(keptun fi ssjj). Ut wâr de urste kiër dè 
wéj hun heurde, en sindsdien trekke zillie 
gedurrig veul volle zale.
Nao ut jeugdprinsenbal was de 50+ mid-
dag, wa mòj wâr um mit te make. Tonny 
Wijnands wis mit zien act de zaal wèr op 
z’n kop te kriege.
De carnavalsdaag beginne mit un bezoek 
an de léggere schól , waor wéj vanuut daor 
mit alle kiendere naor de residentie zien 
geloëpe, um d’r un groët fèèst van te make.
’s Aovus wâr de sleutelôverdracht in d’n 
Breyenburg mit alle carnavalsverenigin-
gen uut de gemènte. Same mit de ândere 
prinsenpare ha’n wéj informatie ovver de 
prinsenparen béj mekaar geràpt, en wier 
die informatie in unne’n buut gedowd. Die’n 
buut mogge de prinsen vurdrage an mekaar. 
Di wâr kei gezellig, mar wel un gruwelek 
zwaore start van de carnaval. 

Zaoterdagaovend de opening van de car-
naval in de kerk. Hiernao zien wéj mit de 
vereniging traditiegetrouw naor Bronlaak 
gegaon. Un mòje ervaring! Nao Bronlaak 
zien wéj tot in de late uurkes béj La Mar-
motte dur gegaon mit fèèste. 
Zondagmèrege hewwe un lekker ontbijt, bo-
trams en un tas koffi e, op bed gekrege van 
de vrollie van de Raad.
Nao ut ontbijt toch wer hòste um op tied 
te komme op ut Ukkie pukkiebal, waor 
wéj same mit de klènste van Ploë carnaval 
hebbe gevierd. Ansluutend ut snotneuzenbal, 
waor wéj mit de kiendere leuke spellekes 
hebbe gedaon.
Zondagaovund de boerebrulloft van Huub 

en Dinet. Un lekker rustige start van de 
aovund, welke in un groët fèèst eindigde.
Maondagmèrege op tied op um same mit 
ut bestuur en de dansmariekes op zieken-
bezoek te gaon in Madeleine, de Cocon en 
kraomvisite in ut ziekenhuus. Di wâr un 
hiële biezondere ervaring.
‘s Middags op de geweldig moje hoëge 
prinsenwage, gebouwd dur onze buurt. Wer 
veul minse deeje mit in mòje en knotsgekke 
creaties.
Nao d’n optocht de priesuutreiking in de 
residentie, waor ut wer goëd vol liép, en un 
moj fèèst wier gebouwd.
Vurdèt wéj naor La Marmotte ginge um nog 
uns fl ink dùr te zakke, wier ik gevraogd dur 
Marc Ermers, um mit un pàr man in ons pak 
op de crossbrommer, noar ut Zwartecross 
ball in d’n Twist te gaon. Di wâr un gruwlek 
zot idee. Wéj hebbe de zaol daor ‘ns ontie-
gelek onder de roëk gezet. 
Ut Vledderbal stond op d’n dinsdag op de 
planning, mit as thema: “Gehaktbal”.
Ut is âltied wèr spannend wie d’r ammól op 
zulle trééje. Alle gasten ware verrassend, 
én utekunst!! Ut hoëgtepunt van ut Vledder-
bal wâr vur mij toch zeker wel ut optrééje 
van ons pap. Di wâr ontzettend gaaf. Ik 
vond ut GEWELDIG!
Op ut èènd van de middag was ut wer tied 
um àf te trééje. Un emotioneel moment mit 
jankoëge en snottere.

Vrienden, femilie, de buurt en de hiële 
carnavalsvereniging mit bestuur en vorst, 
de raod van elluf, dansmariekes, narre, VOF, 
begeleiders, alle vreejwilligers en netuurlek 
al ut volluk uut Ploë, hiël veul bedankt vur 
dizze geweldige carnaval die wéj mit hebbe 
mugge make. Ut wâr vur ons un hiële eer!
Wéj zulle de kommende carnaval wer zo-
veul meugelek anwezig zien, mit Prins Bram 
d’n Urste en Prinses Sanne, um d’r wer un 
woeiend gezellig en zot fèèst van te mâke!

Groeten van Tom en Ellen.
Alaaf!
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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. Er kunnen 25 volwassenen in de paardentram. 
Tijden in overleg.
 

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

Da’s pas leuk een frituurwagen aan de deur!
Zoekt u een geschikte catering voor een extra ontspannen sfeer?

Een feest thuis of ergens in een café?

Geen afwas en iedereen vind het lekker?

Denk eens aan Mobi-Snack aan de deur!

2 uur onbeperkt eten wat wilt u nog meer?

U kunt al smullen vanaf € 6,- per persoon.

Voor meer info: Mobi-Snack V.O.F. Tel: 0485-383202 of kijk eens op www.mobi-snack.nl
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In het najaar van 2010 was Jac-
queline zeer vereerd dat Mari 
gevraagd werd als Prins Carna-
val 2011. Mari gaf toen aan dat 
goedkeuring vragen aan Jacqueline 
maar een formaliteit hoefde te 
zijn. En zo was het ook. Ze genoot 
er met volle teugen van. 

Tijdens alle carnavalsactiviteiten 
was ze een steun en toeverlaat 
voor Mari. Niets was hun teveel. 
Zo gebeurde het regelmatig dat 
na een carnavalsactiviteit nog een 
eitje bij hun werd weggetikt. En 
’s-morgens was alles weer spik en 
span. Ook haalden ze nog als Prin-
senpaar het podium in Oberscheld 
tijdens een pronkzitting. Dit kwam 
doordat Mari onderdeel was van 
joekskapel VOF en zij werden ge-
vraagd voor een optreden aldaar. 

Jacqueline was aanwezig bij alle 
carnavalsactiviteiten in Oploo. Maar 
ook in Westerbeek waar ze woonden 
voordat ze in Oploo kwamen wonen 
was ze sterk betrokken bij de Car-
naval. Ze deden daar vele jaren mee 
met de pronkzitting. 

Jacqueline was een echter Carnava-
list. De verslagenheid bij de Spur-
riebuuken was dan ook groot toen 
nog geen jaar nadat je Prinses 
was geweest de mededeling kwam 
dat je de ziekte van kanker had. 
In het begin dacht je nog dat je 
de Carnaval voor 1 jaar moest 
overslaan. Maar al snel bleek deze 
ziekte noodlottig te zijn. Jammer 
dat je er niet langer van hebt mo-
gen genieten.

In Memoriam Jacqueline Jacobs
Prinses 2011
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Joost Cornelissen  -  Deurneseweg 2  -  Oploo 

www.sunprofs.nl of bel 0485-212396

Met zonnepanelen van Sunprofs óp je dak,  
kun je met carnaval uit je dak!

Joost Cornelissen  -  Deurneseweg 2  -  Oploo

www.sunprofs.nl of bel 0485-212396
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In Memoriam Prins Siem I
Siem van der Stoel - Prins 2005

Van Leidenaar tot echte Spurriebuuk. Velen 
die op de herdenkingsbijeenkomst van Siem 
waren hebben kunnen vernemen dat Carna-
val vanaf de tijd dat hij samen met Antoinet 
in Oploo is komen wonen een belangrijke rol 
heeft gespeeld. 
Vrij snel nadat ze kwamen te wonen aan de 
Loonseweg werd Siem gevraagd bij de Raad 
van Elf te komen. Middels de Raad van Elf 
wist hij zich op die manier heel 
snel in te bur-
geren in Oploo. 
In totaal 
maakte Siem 
elf jaar deel 
uit van de Raad 
van Elf. Met de 
Raad van Elf 
deed Siem ook 
ieder jaar met 
zichtbaar veel 
plezier mee aan 
de Pronkzittingen. 
In die tijd had 
de raad van elf 
schitterende stuk-
ken op de pronk-
zitting. 

In het elfde jaar 
(2005) werd hij ge-
vraagd als Prins van 
de Spurriebuuken. 
Dit vonden Siem en 
Antoinet die toen 
net 2 kleine kinde-
ren (prinsjes) hadden 
echt geweldig. Na-
dien ze gestopt wa-
ren bij de Carnavals-
vereniging was Siem 
nog altijd op ieder 
Carnavalsfeestje te 
vinden, ook al ging het 
af en toe wat minder 
af door de ziekte die 
bij hem kwam opzet-

ten. Ook bij de APG was hij bij alle activi-
teiten present. Verzaken zat er niet bij.
Siem we hadden je nog graag een aan-
tal jaren bij de activiteiten van de Plosse 
Carnaval willen tegenkomen, echter deze 
strijd tegen je ziekte kon je niet overwin-
nen. Siem was een voorbeeld van hoe je als 
vreemdeling kunt integreren in Oploo.
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mobiele camerasurveillance
•	 Eenvoudig		en	overal	te	plaatsen.

•	 	Werkt	volledig	op	zon-	en	windenergie	dus	ook	toe	te	passen	op	locaties	waar	

geen	stroomvoorziening	aanwezig	is.

•	 Draadloze	beeldtransmissie.

•	 Beelden	in	HD	beeldkwaliteit.

•	 Uitermate	geschikt	voor	bouwplaatsen,	evenementen	en	andere	tijdelijke	situaties.

•	 Te	huur	vanaf	1	dag

• Bestekken
• Voorlopige- en definitieve ontwerpen
• Begrotingen
• Directievoering
• Engineering
• Studies
• Haalbaarheidsonderzoeken
• Duimstokopnames
• Infra informatie
• SAP objectinventarisaties:
 Baan - Energievoorziening - Seinwezen - Telecom
• Riskmanagement
• Onafhankelijk PGO advies
• Technisch tekenen & plotten

Adhetec B.V. – Bijsterhuizen 24-16 – 6604 LL  Wijchen
T: 024-371 44 20 -  F: 024 – 371 44 29 - www.adhetec.nl – info@adhetec.nl

Bijsterhuizen	24-16	6604	LL	Wijchen	•	Postbus	6609	6503	GC	Nijmegen
Tel.	024	-	371	44	24	•	Fax	024	-	371	44	28	•	e-mail:	r.brouwers@pro-emium.nl
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Al in de vroege jaren van de carnavalsver-
eniging zijn Toon en Jo actief geweest bij 
carnavalsvereniging de Spurriebuuken. Later 
zijn ze in 1986 prins 
en prinses geworden. 

We kennen Toon als 
een heel gezellige 
en uitbundige man. 
Een carnavalsman 
in hart en nieren. 
De handveger en 
blik en Toon wa-
ren onafscheidelijk. 
Ook als hij ergens 
een grote trom zag 
staan vond Toon dat 
hij zich even moest 
laten horen. 

Direct na zijn 
prinsenjaar is hij 
lid geworden van 
het APG, waarvan 
hij tot 2006 de 
secretaris is ge-
weest. Toen Toon 
zich in 2008 af-
meldde als lid van 
het APG - niet 
omdat hij het 
niet graag wilde, 
maar omdat 
hij zich te oud 
voelde - hebben 
we hem Erelid 
gemaakt van de 
vereniging. Zo 
is Toon tot het 
laatste moment 
lid gebleven. 

Toon was er tijdens de vergaderingen en 
tijdens de carnaval nog altijd bij. Ook bij de 
optochten waar de buurtvereniging Ep en 
Vloed aan meedeed waren Toon en Jo een 
van de belangrijke gangmakers. 

Helaas hebben we van Toon afscheid moeten 
nemen op 3 december 2012.

In Memoriam Prins Toon II
Toon van de Weijer - Prins 1986
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• Houtvezel • Zaagsel • Vlasstrooisel • Gehakseld stro • Hooi •  
• Stro • Hennepstrooisel • Paardenvoeders • hondenbrokken •  
• Klein-diervoeders • Afrasteringsmateriaal • landbouwfolie •

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

Striep 2
Oploo
Tel.	0485	-	381623
Mob:	06-23676170
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Optocht 2012



74

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

DIERENARTSENPRAKTIJK

OPLOO - OVERLOON
Blauwstraat 7a  Oploo

Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag
is er géén avondspreekuur.
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Vlammersbal 2012
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Boerenbruiloft 2012
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Woordje van ut
âuw Boerenbruidspaar

Dag spurriebuuken en spurriebuukinnen.
Wèj, Dinette en Huub vonde ut geweldig um 
afgeloëpe joar as boerenbruidspaar mit te 
doen mit de carnaval. Wèj hebbe d’r biëstig 
van genote en wèj hôpe netuurlek, gillie ok.
As ge gevraogd word is ut in ut begin wel 
efkes spannend want ja, wie vraoge ze as 
wederhelft. Ge wet ut nie, en ge mot ‘r wel 
op zien minst mi dùr iën deur kunne. 
Ja, en dan alles mar vùr ouw haâwe de 
niemes ut kumt te wiëte. Klere uut goan 
zúúke, foto’s make en niemus mug ut wiëte. 
Wà’n gedoe àmmòl mar toch wel skôn.

As ge dan eindeluk as boerenpaar te vur-
schien komt is ut ies gebrôke. De hiële 
femilie en iedereën stèt ouw op te wâchte.  
Veul mòje reactie’s kriede dan. 

Dan brekt de carnaval an en is ut fèèst, 
ôveral waor ge komt mit as hoëgtepunt de 
boerenbrulloft. 
Un skòn fèèst wa wèj nòòit mer vergète. 
Wèj wille dan ok iederiën die op de brulloft 
wâr nog unne kier harteluk bedanke vur  
zien béjdrage an ut gehiël.

Wéj zulle d’r di joar ok zeker wèr béj zien 
want wéj wille Jos en Miep netuurlek van 
harte ôndersteune mit de trouwerij.
Wéj wense ut nééje paar unne onvergète-
lijke carnaval.

Allaaf, Allaaf, Allaaf
Groeten, Dinette en Huub
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Ukkiepukkiespurriebal 2012
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Woordje van de 
ex-jeugdprins en jeugdprinses

Hoi,

Ik vond ut kei skôn um de jeugdprins van ut 
kruumelriek te zien.
D’r was hiel veul te doen en ik mocht hòst 
ôverál béj zien. Dè wâr ontiegelek moj. Ut 
wâr soms wa chaotisch mar uuteindelek 
kwam toch alles goëd. Ik heb d’r erg van 
genote en ik hôop dè de volgende jeugd-
prins en prinses dè ok wer mugge belève. 

Groetjes Mart.

Hai,

De afgeloëpe carnaval wâr vur méj de 
mòjste en bèste òojt, en zal dè voorlopig 
nog wel effe blieve, dink ik.
Ik heb d’r super van genote en vond ut am-
mòl kei skôn. Te beginne mit ut allerurste 
jeugdprinsenbal georganiseerd dur Flaming. 
Dan dè ritje in dië’n mòje’n auto naor de 
schòl en de zaol. Ok same mit ut groëte 
prinsenpaar, op de prinsenwagen mit d’n 
optocht wâr super gaaf, utekunst! Ik vond 
ut ammòl onvergètelek en ik hôop dè onze 
opvolgers d’r ok zò van zulle geniete zoás 
wéj dè hebbe gedaon.

Groetjes Hanna



80

Snotneuzenbal 2012
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50+ Middag 2012
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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

Kijk ook eens op www.spurriebuuken.nl
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Vleddermiddag 2012



Naam: ……………………………………………………………………………………  Leeftijd: ………………
Adres: ……………………………………………………………………………………  Groep: …………………

Dizze kleurplaat kunde, as ge um moi ingekleurd hèt, inlevere bej Prins Bram en Prinses Sanne. 
Die wone op de Gildestraat 20 waar dè schôn kasteel stoat. Ge kunt um ok op ut snotneuzebal inle-
vere. 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.

Kleurploat





www.rabobank.nl/lvcm

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen

Samen aanpakken

Tijdens de carnaval kun je jouw bankzaken 

24 uur per dag regelen via www.rabobank.nl/lvcm

Op maandag 11 en dinsdag 12 februari zijn onze kantoren 

gesloten, maar zijn wij wel telefonisch bereikbaar.

Gesloten en toch open
Carnaval 2013




