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Vùrwoord

Beste Spurriebuuken en Spurriebuukinnen,

Di is alwèr de 53e editie van ‘t Spurrie-
buukske, de officiele carnavalskrant van CV 
de Spurriebuuken. In di buukske ‘n trugblik 
op ‘t afgeloëpe jaor mit Prins Bram dun 
urste en Prinses Sanne, en netuurlek kunde 
vùruut kieke op de carnaval mit Prins Jos 
dun durde en zien Prinses Anne-Mieke.

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. 
Zo hebbe de (ex-)prinsen, (ex-)prinsessen 
en ândere hoogwaordigheidsbeklééjers wer 
un stukske geschrieve. Ook hebbe we onze 
‘normaole’ jaorlijkse béjdrâges, zoals ’t stuk 
van Jos en Bep Zegers over d’n Pronkzit-
ting. Verder het ook Johan Wunderink wâ 
stukskes geschrève en het ie daornève d’n 
logistiek rônd de krânt op zich genome. De 
tekste worre in ’t Nederlands (ABN) ànge-
lèverd, mar worre in ‘t Plôsse dialect ver-
tàld dur Jan en Lucie van Riet.

De foto’s worre aongelèverd dur onze hof-
fotogrâfe Claudia van Hoenselaar. Bianca 

Bongers zùrgt d’rvur det alle foto’s op de 
goeie plàts terècht komme, en màkt col-
lages van de verschillende activiteiten en 
zéj makt mòie pagina’s van de ingelèverde 
geschreve stukke en van de advertenties.

Corine Verberkt en Lieke Peters hebben 
d’r vur gezurgd dèt’r wer advertenties in 
ut Spurriebuukske te viene zien. Tege die 
adverteerders en sponsors zegge wéj òk dit 
jaor van harte bedânkt. Zonder ollie kunne 
wéj di nie maoke en kunne wéj de inwoë-
ners van ’t Spurriebuukenriek dit Spurrie-
buukske nie ànbieje.

Wéj wense ollie veul lèèsplezier en alvast 
un hiële fijne carnaval toe. Gòt ‘r mar ‘ns 
goëd vur zitte zodè gillie nao ’t leze van di 
Spurriebuukske goëd uutgerust bint, um d’r 
ok di jaor wer ’n knalled fèèst van te make. 
Dan komme wéj elkaor wel wèr tège mit de 
carnaval! 

Proost en Alaaf!!!

De redaksie: Bianca, Claudia, Corine, Jan, 
Johan, Lieke en Lucie
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Alaaf van Prins Jos III
en Prinses Anne-Mieke

Ik wiët ut nog goëd; ut wâr maondagaovund 
30 september, de tillefoon ging, Anne-Mieke 
haj Leo an de lijn. Of wéj thúús wâre. Nou, 
as wéj nie thúús wâre gewèst haj d’r dink 
ik niemus opgenomme. Màr goed; wéj wâre 
thúús en zoön Jelle van 13 leij al op bed. 
Of zillie dan efkus àn konne komme. Ik zei 
dè ut twië dingen kon betèkene en dè zei 
ik un half uurke latter ok tègge Leo en 
Mark. Ik zei; gillie komt vur sponsoring vur 
de carnavalsvereniging of vur wà ânders. 
“Nou”,zei Leo, “wéj komme nie vur dè ur-
ste”. Dus dan wette gillie ut wel; of wéj de 
nééje prins en prinses van de Spurriebuu-
ken wilde worre. Ik zei; dan pakke wéj toch  
màr ‘ns urst effe un bèkske koffie en un 
glèèske kàaw sap. Toen zien wéj mar op de 
bank nèrgeploft. Zò’n vraog kumt toch wel 
effe àn. Anne-Mieke en ik ha’n mekaar al 
unne kiër of wa angekeke en zéj zei ànhâ-
went: dè laot ik an ouw ôver. Dus ik zei dè 
ut nie echt goëd uutkwam. Wéj verkoëpe 

nogal wa carnavalskliere en allerlei frotgrei 
in onze winkel in Boxmèèr (Intertoys vur 
degene die ut nog nie wiëte), en dè is un-
ne’n hiële’n drukke tied vur ons. Woar ik òk 
nog gèn erg in haj, is dèt’r in de nog veul 
drukkere periode vùr 5 december òk van 
alles op ut programma stèt vur de prins en 
prinses. Ok ha’n wéj de wintersportvakantie 
al geboekt. Gillie kunt wel ròòje wanneer 
die wâr. “Och”, zèt Leo op zien rustigste 
manier; “dè is ammòl wel op te losse”. Nao 
nog un tiedje flink geproat te hebbe keek 
ik Anne-Mieke nog ‘ns unne kiër goëd an, 
mar nog iedere kiër zei zéj; “ut is hiële-
maol an ouw”. Gillie zult begriepe, mit zò’n 
overtúúgend vrommus dè âchter mien stèt, 
mòs ik wel ja zegge, en dè heb ik toen ok 
mar gedaon. Ik ken mien vrouw un bitje 
en ik wiët hiël goëd dè zej ut keiskôn zal 
gaon viene. Nao un pàr bierkes stappe Leo 
en Mark op hunne fiets, en goan naor 

huus. Un vervolgafspraak vur o.a. 

Previcus Vastgoed
Burgemeester Verdijkplein 1
5835 AR Beugen
T. 0485 57 44 44
F. 0485 57 23 11
info@previcus.nl
www.previcus.nl

Bram gaf zijn scepter aan Prins Jos, 
dus heeft ie nu weer tijd voor de WOZ. 
Gratis uw WOZ-waarde verlagen? 
Vraag ex-prins Bram.
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Alaaf van Prins Jos III
en Prinses Anne-Mieke

de urste foto’s stond vur donderdagmiddag 
10 oktober half twië. Ônze dochter, Lotte 
van zèèstien (16), die op de campus van de 
Hotel Management School Maastricht wònt, 
belde dinsdags dè zéj woensdag en donder-
dag gèn schòl haj en gèr naor huus wilde 
komme. Dè kônde wéj nie gebruuke. Nao 
wa kul-argumenten as: dure treinreizen en 
wéj komme zondag wel naor Maastricht, 
krigge wéj ut vùr mekaor dè zéj nie naor 
huus kwam. Pfff! Toen kwam onze zoon 
Jelle woensdag thuus mit de bòdschap dèt’r 
donderdag op de Elzendaal ‘n mini-rooster 
wâr, en dè de làtste twië ure uutviele. Hij 
zoj rônd iën uur thuus zien. Chips!, gelukkig 
kônde Mark en Leo donderdagmèrge um 8 
uur. Ut viel nie mit um ons op de gevúúligge 
plaat vâst te legge, mar uuteindelek zààt’r 
iën goeie foto bij. 

Ut geheim hàwe wâr vur ons un fèèst op 
zich. Vriende wisse nao de urste ànwie-
zingen in de Komplo 100% zeker dè Ron & 
Moniek (Brouwers) ut nééje prinsenpaar zòj 
worre. Wéj hebbe ons van d’n domme ge-
hâwe en kônde ons hier wel in viene.

Ok mosse wéj nog regele dè onze femilies 
bej ons thuus mosse zien op 9 november, 
d’n aovund van ut Prinsenbal. Sâme mit 
Anne-Mieke ut volgende plan bedocht: iede-
riëen wâr al uutgenuddigd op Anne-Mieke’s 
verjurdag op zondag zeuventien(17) novem-
ber. Ik al dè volluk belle, dè ik dè weekend 
un verrassing vur hùr haj geregeld, en dè 
zillie nie 17 màr 9 november mosse komme. 
En de mônd dicht hierôver tègge Anne-
Mieke. Iederiëen slikte alles vur zúúte 
koek. Ok toen de femilie bej ons binnekwam 
op prinsenbalaovund; fantastisch teneel-
spel van de prinses,utekunst!. Zo van: “wa 
doede gillie hier, ik heb hiëlemaol niks in 
huus e.d”.Ik stelde iederiëen geruust, want 
ik haj de dames in de winkel un pàr taarte 
laote bakke en die stônde in de schuur in 
de koelkâst. Wa niemus wis, was, dè Anne-
Mieke ze ègus gebakke haj en die daor haj 

nèrgezet. Ut wier un hiel normaal verjur-
dagsfèèst. Echter ha’n we ok nog onrustig 
worrende kammerui, want zillie ha’n um 21 
uur bej Ron & Moniek afgespròke, um van 
daoruut naor ut prinsebal te gaon. Sms’jes 
en whatssapp’jes van: waor blievde gillie, 
e.d.? Wéj stuurde un foto terug van onze 
volle huuskamer dèt ‘r un surprise-verjur-
dagsparty àn de gang wâr.
Um tien uur kwam d’r nog unne’n auto 
vùrrééje mit Lisa en Lieke van de CV. Ik 
gààuw naor buute um te vraoge of zillie 
nog un 5 minute wilde wâchte, want binne 
wis nog niemus iets. Iederiëen bej mekaor 
geroëpe. Zillie wilde netuurlek wel wiëte 
wa ik vur Anne-Mieke ut volgende weekend 
haj geregeld. Ut wâr un fotoshoot! Ik haj 
twiëe pèkskes ingepakt. Ut urste pèkske 
zààt un tiara. De anwezige kèls riepe dè 
zillie wel bej die foto ànwezig wilde zien, 
as Anne-Mieke nie miëer àn zoj hebbe. 
Bej niemus viel echter nog ut kwartje. Ut 
twèdde pèkske wier uutgepakt. Dè wâr un 
foto van ons as prinsenpaar. Toen viele de 

“Ons Moe”, de plats vur koffie,
un gebakke ei, en wa ander grei.

Mit de carnaval zien we open
mar we gon ôk 

wel ûs carnaval viere!

Wéj wense iedereen veul plezier
mit de carnaval

Tel: 0485-383429
www.koffiehuus-onsmoe.nl

 

Korte Striep 1a

5845 GE Sint Anthonis

Tel. 0485 - 38 18 98

Fax. 0485 - 38 39 70

E-mail: info@vogelsangselectro.nl

Website: www.vogelsangselectro.nl
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Maxximaal 
koken

Een perfekte indeling en 
optimale werkruimte?

Jouw maatwerk 
keuken.

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

www.stemaxx.nl   

Alaaf van Prins Jos III
en Prinses Anne-Mieke

mônde ammòl oëpe en wier ut efkus gruw-
lek stil. Daornao barste iederiëen dur me-
kaar los. Iederiëen vond ut geweldig, mar 
zillie vonde ons wel un stelleke hiële goeie 
liegers. Wa ha’n wéj ut goëd gespeuld mit 
al die kletspraot !!! Toen kwâme de vrollie 
binne en kônde wéj drek mit hun mit naor 
de Oude Heerlijkheid um ons um te klééje 
vur de bekendmaking.

De CV haj prachtig mitgespeuld dur Ron en 
Moniek, un halluf uur vur de bekendmaking, 
úút de zaal te hale. Want daor zâat inmid-
dels un deel van ut vriendenclubke. Wéj 
viene ut nog steeds jommer dè Moniek’s re-
actie, toen zéj ons achter de schèrme klaor 
zag staon, nie gefilmd is. Die wâr geweldig 
en nie te beschrieve. Màr wéj hebbe ‘m 
mitgemakt!

Nao ut mòje ’Alle Minse’-stukske van Mark, 
Leo en Bram kwâme wéj naor veure op ut 
podium. Wéj ha’n nog gààuw enkele vurbe-
reejde sms’jes en whatsappjes verstuurd 
mit as gevolg dè binne un half uur d’r nog 
wa miëer kammerui van ons naor de Oude 
Heerlijkheid kwâme. Super wâr dè. Nao de 
proclamatie, de gardedans, Gennu Zurg en 
hiëel veul felicitaties bleef ut nog hiëel lang 
woeiend gezellig. Wéj ginge zoë ongevèèr 
as làtste naor huus. Zal nie de làtste kiëer 
zien. 

Zondagmiddag, zeuventien (17) november 
um twelf (12) uur béj ons verzamele, vur 
de foto’s. Wéj ha’n dus nie geloge tègge de 
femilie! Iederiëen koffie mit gebak, want 
Anne-Mieke was jurrig. Dornao naor de 
receptie in d’n Twist van Bea en Evelien. Un 
klèène wèèk làtter zaoterdagaovund, urst 
naor Jos en Linda in ut Lééker en dornao 
dur naor Bart en Henriette in Wanròij. Nao 
afloëp daor nog eiere gegète bej dië prins, 
rônd halluf vier in de nacht thuus en ‘s 
mèrgus um 8 uur wèr in de winkel vanwège 
koëpzondag. Ok leuk!

Dinsdag 10 december ha’n wéj un urste 
bijeenkomst gehad vur de sleutelôverdracht. 
Die is di jaor in Sinttunnis, alle prinseparen 
wâre d’r, ut wâr hiëel gezellig. Zòas ut d’r 
naor uutziet wurdt die sleutelòverdracht un 
fantastische happening.

En twèlf (12) december wâr onze ège re-
ceptie mit vantevörres nog un koffietoffel 
mit ut gezin en de hiële CV bej La Marmot-
te. Wéj kééke hier erg naor uut, wéj ha’n 
al duk geheurd dè ut altied un gezellige 
boel is op de receptie van de Spurriebuu-
ken! En dè bleek ok wel. Ut wâr knoerdruk. 
Want nie alliëen femilie, vriende en veule 
bekende ware d’r, mar ok de cv’s van de 
Tusstekers, dun Uutlaot, de Snewbulten, de 
Hanen, de Padden en zelfs de Verkeskop-
pen uut Beugen. En fèèste kônde ze àmmol. 
Ut wâr un ontiegeleke gezellige aovund. 
Dornao ginge wéj nog eieren bakke bej ons 
thuus. Mit unne’n bak koffie, vur sommige 
nog un lekker glas wien of un bacootje d’r 
bej.

Tis nie normaal. En dan mot de carnaval nog 
beginne!!!
Mit de carnaval gòjje wéj àmmol ons 
speulgoed an de kânt,
Want dan wurdt ut 1 groët fèèst in 
Spurriebuukenlând !

Prins Jos dun Dèrde en 
Prinses Anne-Mieke ; 
Alaaf !
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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

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 -

Prinsenbal

Op zaoterdag 9 november um precies 11 
ovver 11, is in de Spurriebuukenresidentie: 
‘de Oude Heerlijkheid’, ut nééje prinsenpaar 
Jos d’n derde en Anne-Mieke Wijnen uutge-
komme. 

Vur ut zò ver wâr mos’r nog urst offiesjeel 
afscheid worre genomme van ut âuwe Prin-
senpaar Prins Bram d’n Urste en Prinses 
Sanne. Bram mos netuurlek urst de lood-
zwaore test van ut Auw Prins Garde (APG) 
durstaon um in dizze groep opgenomme te 
mugge worre. Hiervur wier ut prinsenpaar 
urst ut vuur àn de schene gelet, mit un bi-
ëstigge lastige vraogeliest. Daorna wiere de 
muzikale talenten van Bram gekeurd toen hij 
un mòje solo op un drumstel mog weggève. 
Nao kort ovverleg hèt ut APG beslote dè 
Bram an de strenge eise van ut APG voldeej, 
en zich now un volwaardig lid mag noeme.

Iets vur 11 wier begonne mit de onthulling 
van ut nééje prinsenpaar. Vorst Mark kwam 
ut podium op, en vertelde dè ze de keuze 
van de Prins di jaor op un ândere menier 
wilde ànpakke. Zoë ging hej sâme mit be-
stuurslid (en àld Vorst) Leo en ex-prins 
Bram ‘ns un àntal boeke durspitte um unne 
prins uut te zúúke. Uuteindelek ginge zil-
lie n’s bladere in de zeuve (7) dele van ‘Alle 
Minse’ ,waorin al ut volluk van Ploë stèt. 
Daoruut mos dan toch unne prins gevônde 
worre. Uut al deez’ delen ha’n zillie twelluf 
(12) persone inclusief hun húús ingescand 
en deez’ in un PowerPoint presentatie op un 
ontiegelek groët doek afgebeeld. Al deez’ 
twelluf gegadigden wiere an de hând van de 
3 anwiezingen bekeke of ze dúr kônde as 
neeje Prins van ut Spurriebuukenriek.
Naodè de presentatie klaor wâr, wier d’r 
un kort filmpke getònd, waorin ut auwe 
Prinsenpaar vanuut un afstand in de Bosse, 
kwam angeloëpe. Vurdè ut volluk kon zien 
wie ut ware, ging ut doek umhoëg, de ger-
diene oëpe, en kwam daor ut nééje Prin-
senpaar: Jos en Anne-Mieke Wijnen tevur-
schien!

UUTLEG VAN DE ANWIEZINGEN VUR DE 
PRINS
Uuteindelek was ut dan toch wel zo, dè de 
anwiezingen èrgus op sloege.

De urste (1e ) anwiezing wâr: 
“Dizze prins hèt 1 ding gemèèn mit de 
prins van vurrig jaor”
Ex-prins Bram is van de luchtwâssers en van 
de vèrkes. En òk Prins Jos is gek van vèrkes 
en hèt zien Prinses dan ok bej de “Verkes-
koppen” uut Beugen gehàld. 

De twedde (2e ) anwiezing wâr: 
“Ut blauw bloëd kruupt woar ut nie goan 
kan”
De Prinses hèt blauw bloëd, angezien hur 
vader ok al ‘ns mit de scepter hèt mugge 
zwaaie. 

De derde (3e ) anwiezing wâr: 
“Dizze prins vuult zich thuus béj de kerk 
en hèt òk nog ‘ns goëd zicht op de kerk-
tore”
In de kerk drinke ze wien; en as ge mit 
de achternaam Wijnen hiet, zit’te as Prins 
hiëlemoal goëd. Màr òk hedde vanuut de 
achtertuin van de Prins, un mòj uutzicht op 
de kerktore.
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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

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

Prinsenbal
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SCHILDERSBEDRIJF
VAN DEN HOOGENHOFF

VERF - GLAS - BEHANG
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Tel. 0485-383167
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Wej, Prins Jos d’n durde, zoon van Jan van 
Toon de Kopman en Marietje Weren en 
Prinses Anne-Mieke, dochter van Prins Noud 
d’n urste van de Verkeskop en Nelly Graat. 
Viene ut allemachtig prachtig det wej dit 
joar zien uutverkoze as Prins en Prinses 
van ut Spurriebuukeriek. 

Samen mit Vorst Mark en ut bestuur, de 
raad van elluf, narren, de dansmariekes ut 
hiele gevolg en natuurlijk mit ollie allemoal 
goan wej er wer unnu verschrikkelijk moie 
Carnaval van make.

Ten ellufde:
Carnaval dinne wej de latste joare op de 
latte viere, 
dit joar goan wej ut in ut Spurriebuukeriek 
probiere.
………ALAAF………

Ten tiende:
Al joare zeuren onze vriende: doe ok us 
unne ludieke act op ut vledderbal,
Nou vooruut dan mar; al begint ut iets er-
der nameluk vanaovent al.
Det han ze zeker nie gedacht,
En eigenlijk han wej ut zelluf ook nie ver-
wacht.
………ALAAF………

Ten niggende:
Wej houwe van moie muziek en van lekker 
veul danse,
Die wil duut mar mit, de rest goat moar 
rustig drinke en sjanse.
………ALAAF………

Ten achtste:
Onze kiender Lotte en Jelle witten al host 
nie mer hoe ut viere van carnaval gut, 
wanne malaise,

D’n Proclamaasie 2014
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www.djeenz.nl

Alliën as geej beej ons ziet gewist, 

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

D’n Proclamatie 2014

Mar let op; det kumt hieel gauw goed, mit 
ons lope ze straks veurop in de polonaise.
………ALAAF………

Ten zuvvende:
In ut verleedu gingen wej mit carnaval noar 
sinttunnis dancing bos,
Ok in kuuk mit de ellufkroegetocht fieesten 
wej er flink op los
Bej de Verkuskop in Beuge zien wij als fi-
eestpaar ook nie hillemoal onbekend
Mit de knakworstrennen heb ik miermoals 
mit mien prinses op de rug gerend.
………ALAAF………

Ten zesde:
In onze speulgoedwinkel zuuke ze ut mit de 
Carnaval mar lekker uut,
Wej goan geniete van gezelligheid, un 
drankske en unne goeie buut.
………ALAAF………

Ten viefde:
Wej zien dur ut joar hin un verrekkus 
sportief stel,
Zo van tennisse, mountainbaike, fitnisse en 
zo, witte wel.

Mar mit de Carnaval doen wej wa minder op 
deh gebied,
Wej goan los as fieestbieeste, zo kendu gul-
lie ons nog niet.
………ALAAF………

Ten vierde:
Wej heuren al joare det de Spurriebuukers 
zo verrekus kunne carnavalle en fieste,
Wej goan er gruwelijk an middoen, en ho-
pelijk van ollie ok de mieste.
………ALAAF………

Ten durde:
Respect vur iedereen die zich belangeloos 
vur de Carnavalsvereniging inzet en inspant,
Want zonder die minse zoj ut Carnavalsfiest 
bij lange nie zo moi zien in Spurriebuuken-
land.
………ALAAF………

Ten twedde:
Mien sprookjeshuwelijk get gewoan dur 
godzijdank,
Alleen zit er nou, als ik thuuskom, gen 
heks, mar un prinses op de bank.

Anne-Mieke: “Nou ruupt ie stieds: hier kumt 
ouwe prins op ut witte peerd angereie
Mar ik haj liever det ie mien elke week mit 
un buske bloeme dij verbleie”.
………ALAAF………

Ten urste:
Dit joar zien wej mit hiel veul plezier ollie 
prinsenpaar,
We goan er 4 dage flink teggenan, dan 
hebbe we op ut end allemoal de knolle gaar.
………ALAAF………

Onze liefspreuk vur dizze Carnaval is:
Goit al ouw speulgoed an de kant,
want nou is ut Carnaval in Spurriebuuke-
land!

………ALAAF………ALAAF………ALAAF………
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Beste carnavalvierende inwoners,

Ieder jaar krijg ik als burgemeester van de 
gemeente Sint Anthonis zeven verzoeken om 
een voorwoord te schrijven voor de carna-
valskranten in onze gemeente en ik voel me 
zeer vereerd!
 
Op vrijdag 28 februari 2014 is het dan zo 
ver; tijdens de sleuteloverdracht in MFA 
Oelbroeck zal ik vol vertrouwen de 7 sleu-
tels van de gemeente Sint Anthonis over-
handigen aan de 6 prinsen en -uniek in 
de geschiedenis van onze gemeente- een 
prinses met hun gevolg. Vanaf dat ogenblik 
zullen zij gedurende de carnavalsdagen 
heerser zijn over het Paddenriek, het Zeik-
meikenrijk, den Leppenbemmel, het Spur-
riebuukerijk, ’t Tusriek, het Peelleuterrijk 
en het Hanenriek en waken zij over alle 
grote en kleine carnavalsvierders. 

Een prachtige tijd breekt dan aan van een 
paar dagen heerlijk de zinnen verzetten, 
van feest vieren op straat en in prachtig 
versierde gelegenheden, met grappen en 
grollen tijdens de optochten, waarbij de 
draak wordt gestoken met dingen van alle 
dag. Want carnaval vieren is toch vooral het 
feest van relativeren, geen rangen en stan-
den, de betrekkelijkheid van alles inzien en 
‘gewoon ‘ voluit genieten. 

De voorbereidingen van dit geweldige feest 
zijn al even aan de gang; heel veel vrijwil-
ligers zijn sinds maanden druk bezig. In 
november 2013 had ik het eerste overleg 
met de ‘top’ van de organisatie uit alle dor-
pen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend 
maar dat is het natuurlijk niet. Veiligheid en 
plezier maken kan goed samengaan maar 
vraagt een zorgvuldige voorbereiding en 
goede afspraken maken aan de voorkant.
Daarom ook van de zijde van het gemeente-
bestuur een woord van dank aan alle ‘men-
sen achter de schermen’ die er ook in 2014 
een fantastisch carnaval van zullen maken. 

En fantastisch is het zeker, mij is na 3 jaar 
gebleken dat de gemeente Sint Anthonis een 
stevige en rijke carnavalstraditie kent. 

Ik kijk uit naar carnaval 2014! Dat het een 
geweldig feest mag worden, waardoor we 
weer de nodige energie voor het komende 
jaar krijgen. Ik hoop velen van u te ont-
moeten, bij de pronkzittingen voor het car-
naval en de carnavalsoptochten tijdens het 
jaarlijkse carnaval!

Marleen Sijbers, 
Tijdelijk onderdaan.

D’n Burgemeester

Veldweg 2  Rijkevoort  tel. 0485-479155
www.dekkersfransen.nl
www.dekkersinterieurbouw.nl

Software
Hardware

Hosted Telefonie
Healthcare Solutions

EV Solutions

Totaal oplossingen voor het
midden- en kleinbedrijf
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Hallo spurriebuuken en Spurriebuukinnen!  
     2013-2014

Ut nééje carnavalsseizoen is al wèr unne 
stoot àn de gang. Zoàs ândere jaore hewwe 
ons prinsenbal en de prinsenreceptie van 
ons nééje prinsenpaar Jos d’n 3e en Anne-
Mieke al gehad. Verder hewwe ok nog ‘n 
haffel recepties bezocht van ândere carna-
valclubs in de buurtdurpe, die dan meèstal 
ok wer trug komme in Ploë. Al gaon wej 
d’r nie noar toe, zillie komme èvegoed toch 
naor de Oude Heerlijkheid, angeziën zillie 
ut ammòl unne woeiend gezellige ‘naovund 
viene bej ons. Dè hewwe dan wèr moj vur 
mekaar in Ploë. 

Jos en Anne-Mieke doen ut gruwlek goed; 
zillie zien super enthousiast en volgens 
mien heb ik nog nie èrder un prinsenpaar 
gehad, wa zovvel vraoge hèt gesteld as dit 
paar, un fanatiek paar dus. Misschien dè de 
hints zelfs nog lâstiger wâre dan ândere 
jaore, mar toch zien d’r wèr minse die ut 
goëd han geròòje. Ik wens Jos en Anne-
Mieke durum ok unne super goeie en zotte 
carnaval toe, dè get zeker goëd komme. 

Ut seizoen is vur ons (ut bestuur) helaas 
wa änders begonne as ândere jaore, wej 
wisse van 2 bestuursleeje al dè ze ginge 
stoppe, dè kônne we nog opvange; màr toen 
ok bleek dè Geert Thomassen, onze vurzit-
ter, per direct besloot te stoppe, wisse wej 
dè ut unne hectische periode ging worre 
um alles goëd te regele. Netuurlek is dè 
wer ammòl goëd gekomme, mar ut is wel 
hiel erg nuddig vur de carnaval dè ut be-
stuur zò compleet meugelek is. Wej hebbe 
nou (ut moment van schrieve) nog steeds 
nééje bestuursleeje nuddig um vurral ut 
volgend jaor wer alles dreijende te hâwe. 
Dus minse, schroom nie en meld ouw an 
um ut bestuur te versterke van de Spur-
riebuuken. Ik goi nie zegge dè ut nie veul 
vrije’n tied kôst, want dè dúút ut namelek 
wel! Mar ge kriegt d’r veul vur trug, de 

reacties elluk jaor van de minse dè ut wèr 
unne goeie carnaval is gewest, dor doen 
wej ut ammól vur. Gelukkig zien d’r di jaor 
wel 3 nééje raodslééje béjgekomme, die 
ut ok nog ‘ns ontiegelek goëd doen, waor 
wej dus hieël blij mi zien. Ut is nog steeds 
genne raod v. Elf; ut zien d’r now 10, daor 
doen wej ut ok mit. Ok hewwe 2 fantasti-
sche nééje narre, die ok nog hieëlemaol in 
’n nééj pak zien gestòke, zillie zien dan wel 
unne’n halve mèter klènder as de narre van 
‘t vurrig jaor, mar dè dúút ‘r nie toe. De 
spurriemukskes van vurrig jaor zien di jaor 
de nééje dansmariekes, ut verschil mit de 
ândere ziede hòst nie, zò goëd doen zillie 
ut al, mar wa wilde mit zò’n fantastische 
begeleiding. 

Vorst Mark an ‘t woord

Cafetaria / Restaria Happy Corner 

Vierlingsbeekseweg 2   5825 AW Overloon 
0478-641480

Nieuw !! Download nu de gratis Smulwereld 
bestel App of bestel online via onze website 

www.happycorneroverloon.nl

Wij hebben ook glutenvrije producten 
in ons assortiment, vraag naar de mogelijkheden.

Bij ons kunt U ook sparen met een spaarpas deze is 
gratis bij ons verkrijgbaar, voor heel veel voordeel.

Iedere maand nieuwe ACTIE`S.
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Vorst Mark an ‘t woord

Ok zien wej di jaor helaas gestopt mit de 
boerenbrulloft, d’r bliekt nie zat animo vur 
te zien. Al 2 jaor op rij zien d’r hiël veul 
stelle gevraogd die ut jommer genoeg nie 
wille doen. Op un gegève moment motte dan 
as bestuur zegge, tot hier en nie wieër, en 
dè is di jaor dus gebeurt. Ut bestuur zal 
same mit La Marmotte gaon kieke um op 
dizze zaoterdagaovund in de kroeg iets an-
ders ner te zette, gericht op de wa àwere 
jeugd en de babyboomers. Wej zulle de 
zaoterdagaovund nééj lève gaon inblaoze. 
Binde benééjd wa dè zal zien, dan motte 
zeker komme! 

De rest van de carnaval lupt al jaore ges-
mèèrd, de pronkzittingen zien utekunst en 
goed bezocht um mar nie te sprèke ovver 
de carnavalsdaag, ik dink dèt ‘r veul ver-
eniginge jaloers zulle zien op utgeen wej 

elluk jaor wer vur mekaor kriege. Vledder 
het jommer genoeg vurrig jaor beslote te 
stoppe, di jaor kumt d’r ongevèr un zelfde 
sòrt dinsdagmiddag mit un ândere samen-
stelling waor ik ut fijne nie van wieët. Iën 
ding is zeker, di wurd wer unne geweldige 
middag! 

Kortom, wej gaon d’r wèr vur di jaor! 

Vorst Mark

Begunstigers:
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Koorstraat 14

Boxmeer

t: 0485 571689

MIT DE CARNAVAL 

ZIEN WE ALLEMOAL 

DIEZAINERS! 

MIT DE CARNAVAL 

ZIEN WE ALLEMOAL 

DIEZAINERS! 

MIT DE CARNAVAL 

ZIEN WE ALLEMOAL 

DIEZAINERS! 

GEZ O CHT

WI E PAS T DE S TEEK
VAN DE VO O R Z I TTER???

Liekt ’t ow moi um mit 

d’n CV d’n carnava
l te 

organisere?
 Kum dan 

efkus langs
 bij ’t 

bestuur of 
kiek op www.

spurriebuuk
en.nl.”
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Pronkzitting 2014
Mit speuls gemak

De vriendengroep van Prins Jos en prinses 
Annemieke “die tiroler schifreunde” wâre 
hiernao àn de burt um an ut Plòsse volluk 
hun ervaringe mit ut prinsenpaar te dèèle. 
In un heuse skihut, wa de gemiste skivakan-
tie toch un bitje goëd makt, wiere pikante 
onthullinge gedaon. Vur wie nog nie wèt 
hoe hij mit de carnaval geklééjd mot gaon: 
As ut gròtste adamskostuum nie pâast 
kunde ut bèèste as benzinepomp gaon.

De dansgarde van de Spurriebuuken stèt al 
jaorelang bekend um hun kwaliteit. Ok dee’z 
vrollie die vur ut urste jaor de dansgarde 
vùrme, liete onder de klanken van opzwe-
pende muziek en de variatie in pasjes zien, 
dè zillie uut ut goeie hòlt gesneeje zien. 
Hier gaon wej de kommende jaore nog veul 
van genieten.

Sinterklaos en Zwarte piet (Jan van Riet 
en Frans Cuppers) wâre in hun act “d’n boot 
gemist” àn ’t zúúke naor waardige vervan-
gers, zodèt zillie èègus lekker in Spanje 
van de zon kunne blieve genieten. De sol-
licitatiebrieve die zille ha’n ontvange wiere 
uutvoerig bespròòke. De paus haj ok ge-
solliciteerd, mar hij wier afgeweze umdè 
ut genne “goed heilig man” is. Sinterklaos 
is overigens mit rèècht un gulle kèl, want 
hij regelde( hòst) dè de hiële zaol gratis te 
drinke kreeg.

As parodie op ut programma “Utopia ( Uut-
ploja)”, kwâme vervolgens Paulien, Jet en 
Annemarie hun ervaringe vertelle. Hun on-
derkomme wâr un plàts waor veul meuge-
lekhede zien, namelek de kerk van Ploë. Um 
koste te spare hebbe zillie hun bòdschappe 

(van onze verslaggevers)

Ploë, 8 februari twiëeduuzendfertien (2014)

In un zòwa hòst úútverkôchte residentie 
“de Oude Heerlijkheid” speulde de urste’n 
aovund van de 33e pronkzitting van carna-
valsvereniging “de Spurriebuuken” zich af.
In ut vertrouwde decor màkte Prins Jos d’n 
3e en Prinses Annemieke en zien gevolg hun 
opwachting vur de Plòsse minse in de zaal. 
Nao ut vùrlèèze van de proclamatie, wao-
rin duidelek wier dè zillie hunne jaorlekse 
wintersportvakantie opoffere vur de Plòsse 
Carnaval, en ut bekend make van hunne 
lijfspreuk: “goit al ow speulgoed an de kânt, 
want nou is ut carnaval in spurriebuuken-
lând” wier ônder anvoering van vorst Mark 
ut plosse volkslied “genne zurrug” gezonge. 
En zonder zurrug kon iederiëen d’r ns goëd 
vur gaon zitte.

Zòas we dè vòrt gewend zien, wier de ope-
ningsact verzùùrgt dur de elk jaor skônner 
worrende spurriemukskes. Di jaor mit un 
flitsende dans waorin zelfs al un pàr echte 
gardedans pasjes te zien ware. Alles op de 
muziek van ut liedje: ‘feel this moment’. 
Zoas onze buurman an onze toffel zei: ut 
liekt wel un geòlliede mesjiene (bedankt 
Roel).

Hiernao wâr ut de bùrt an” De Bruid”. Ma-
riëlle de Wit (ok gènne vrèmde vur onze’n 
buurman) vertelde as Nattelie hùr ervarin-
ge in hur ecologies huwelek mit Henk: veul 
schoeffele en wennig spuite! Nao alle ins en 
outs van hurre huwelijksnâcht verteld te 
hebbe, haj zej ok nog un goëd advies: wie 
nie waogt, blieft maagd.
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bej de Timco gedaon: Brand bier, gerooster-
de pinda’s, zonnebrândolie, brandspiritus en 
wierook. In hun zúúktocht naor miër kan-
didate vur Uutploja viel Carla van de Weijer 
al gààuw af, want zéj bleek nie uut Ploë te 
komme, en zéj lùpt toch altied weg. Parti-
cipatie; dan kan dè alliëen mar in Plo ja!!

De carnavalsvereniging slaagt d’r elk jaor 
wer in um iemus te viene die de titel: 
“Spurriebuuk van ut joar” mit ere ver-
dient. Di jaor ging dië’n tietel zeer terèècht 
naor: Geert Thomassen. Geert is ontiegelek 
actief béj voetbalvereniging Excellent waor 
héj sinds 1990 actief is en veul functies 
hèt beklééjd; wedstrijdsecretaris, secre-
taris, clubschééjdsrechter, trèèner/coach, 
elftallééjder, organisatie van de clubdag en 
de nééjjaorsreceptie. Sinds twiëeduuzend-

drie (2003) is Geert lid van de carnavals-
vereniging waorvan héj 6 jaor vurzitter is 
gewest. In die functie hèt ’íe ok veul zake 
geregeld die héj d’r “zomàr” efkus bej dééj, 
mar die zeker hiël veul wèrd wâre. Ok nou 
nog is Geert vrééjwilliger bej de carnavals-
vereniging.

Net vur de pauze wier ok VOF op ut podi-
um gevraogd. Zillie wiere verrast dur vorst 
Mark mit de mededeling dè zillie mar liefst 
elluf (11) jaor as joekskapel verbônde zien 
an de Spurriebuuken. Elk lid van VOF kreeg 
un bronzen speldje opgepikt, as blijk van 
waardering.

Nao de pauze, mit daorin de bekende lek-
kere breudjes mit knakwôrst, de slaatjes en 
ut spel 21, wâr ut de bùrt an de carnavals-
vereniging zelluf, um hun promotietour vur 
de lééje te laote zien.
Mit lééje as “kwartje” en “dubbeltje”, staon 
d’r netuurlek nog veul miëer hoëgopgeléé-
jde te trappele van ôngeduld um zich an te 

sluute bej de vereniging. Zillie slúúte hun 
PR- stunt mit ut lied: “Zorg dat je erbij 
komt”!! Bej de Spurriebuuken netuurlek. Ok 
prins Jos en prinses Annemieke hààuwe nog 
un pleidooi um lid te worre as afslúúting 
van di optreeje.

“Noudje de Schilder” wâr de volgende 
artiest die ut podium op kwam. André Ver-
meulen hèt al dukker op de planke gestaon, 
màr di wâr zien urste solo optrééje en ut 
wâr zowa zuuver.
André verteld ovver zien schilderservaringe 
in Ploë en as hej bej Robert wurdt ge-
vraogd um ut zwembad te komme schilde-
ren vur un speciaale pries, stelt hej vur um 
dan mar waterverf te gebruuke. Un fusie 
tusse Excellent en DSV is ok nie ondinkbaar. 
Op die menier kunne de musse òk nog ‘ns 
hoggerop voetballe. De nééje vurzitter van 
DSV, Jeroen Willems, hàwt nie van fèèste, 
dan is héj bej DSV op de júúste plek. Daor 
vèlt niks te viere!!

De showdans van de dansgarde wâr wèr 
van groëte klasse. Op muziek van: Major 
Lazer :”watch out for this” wier un wer-
velende show nèrgezet en de begelééjders 
van dee’z vrollie wiere terèècht in ut zun-
neke gezet.

Hilde Zegers wier nog ‘ns extra verrast dur 
vorst Mark. Zej is 22 jaor lid van de Spur-
riebuuken en al die jaore actief gewèst in 
ut danse en begelééje van de dansmariekes. 
Ze’j kriegt vur dizze prestatie un zilvere 
speldje opgepikt, en de felicitaties van ut 
volluk.
Ok wurd vermeld dè Sanne Bongers vurrig 
jaor elluf(11) jaor lid wâr. Dur umstandig-
hede is daor toen gèn andacht an besteejd, 
mar zej krieg hiervur alsnog un bronzen 
speldje opgepikt.

“Nonverbaal” wier vertolkt dur Harm Mul-
der. Zoàs àltied mit un optrééje van Harm 
gebruukt hej wèr un hoëp woordspelinge. 
As zuster Maria Magdalena van ”ut stoute 
nonnenklooster” uut Gulpen start hej zien 
actie um zieltjes te winne vur ut Christen-
dom en hej roept de hullep in van Achmed 
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in um miëer jongere geïnteresseerd te 
kriege vur de kerk. Daorvur mot straottaal 
worre ingezet en ut evangelie van Matthias 
wurdt umgedùpt tot: “de story van matti-
ja”.

“Matje”, is de titel van ut làtste optrééje 
van dizze’n aovund ; un creatie van Daan 

van de Steeg en Jordy Cornelissen, waorin 
Daan zien ervaringe as bokscoach vertelt. 
Geïnspireerd dur Theo Maassen en verhale 
uut de ààuwe doos van Mia, krege zillie ut 
publiek hiël duk an ut lache. Ut huwelijk mit 
Mia is misschien nog wel un gròttere be-
proeving dan un bokswedstrijd, mar opgèève 
is gen optie. Durgaon, is ut motto. Zillie 
verlaote de zaal zonder un onderscheejding, 
mar as kampioen hallufzwaorgewicht gaon 
zillie vur goud.

Vorst Mark roept as làtste iedere deelne-
mer nog unne kiëer naor vurre ônder un 
welverdiend applaus van de zaal. Jommer 
dèt ‘r dur sommige groepe in ut publiek 
veul gepraot wier, as d’r wier opgetrééje. 
Of zò’n dee’z minse ut volgend jaor zel-
luf op de planke wille staon, umdèt zillie 
veul te vertelle hebbe tègge de minse uut 
Ploë????

Pronkzitting 2014
Mit speuls gemak

Geert Thomassen
Spurriebuuk van ut jaor 2014

De Spurriebuuk van twiëeduuzendver-
tien (2014) is Geert Thomassen. Um op te 
schrieve waormit hej dizze titel hèt ver-
diend, gaon we trug naor ut jaor 1990. 
Naodè Geert uut de militaire dienst kwam 
gerold en un goeie baan hàj gevônde, kwam 
ie bej ut bestuur van VV Excellent. Hej volg-
de toen Gerard Heijligers op as wedstrijd-
secretaris. Nao dizze functie un jaor of 
nege(9) te hebbe gedaon, wier ut tied vur 
wa ânders. Binne ut bestuur kwam de func-
tie van secretaris vrij en òk dè het ie un 
jaor of nege gedaon. Zoë rônd 2008 (nao 
18 jaor in ut bestuur te hebbe gezèète!) 
wâr d’n tied gekomme det ândere 
ut stùkske ôver mochte neme. In 
de periode dè Geert in ut bestuur 
zààt, hèt ie nog ândere take binne 
de club uutgevoerd, zoàs: club-
schééjdsrechter bej de jeugd en 
senioren, assistent-schééjdsrechter 
bej de senioren. Ok is héj un jaor 
of zes trainer/coach van de vrol-
lie gewèst, naodè héj zelf 
op 26-jaorige lèèf-
tied vanwèège un 
kneijblessure nie 
mer actief kon 
mitvoetballe. 
Dornao is 
Geert af-
wisselend 
lééjder 
van Ex-
cellent 
1 en 2 
gewest. 
Di duut 
hej 
tot op 
heden 
nog 
âltied bej 
ut twed van 
Excellent. Ok hèt 
Geert verschillende 
nèèveactiviteiten mit 

georganiseerd. Dink hierbej an de clubdag, 
fertig(40)- en fieftig(50) jurrig jubileum, 
nééjjaorsreceptie, organisatie, nééjjaars-
receptie Kermis sâme mit VCP (urst Free 
Stone) en La Marmotte. 

Zien Carnavals carrière begon in twiëe-
duuzenddrie (2003). Volges de ôverlèvering 
hebbe Mari Jacobs en Carla Janssen, Geert 
gevraogd um de Raad van Elf te komme 
versterken. Vanaf toen is héj ok tegeliek 
bej de pronkzitting commissie gegaon. Zelf 
hèt ie ok meerdere kere as artiest an de 

pronkzitting mit gedaon. Nao un pàr 
jaor in de Raad van Elf te hebbe 
gezèète, makte Geert de ôverstap 
naor ut bestuur van de Spurrie-
buuken, waorvan hej 6 jaor de rol 
as vurzitter hèt gehad totdè hej 
vurrig jaor is gestopt. 

Geert duut ut de làtste tied wa 
kalmer an, mar zet zich nog steeds 
in as coach van Excellent 2 en duut 

ok nog wa klèène dinge bej de 
voetbalclub en de carna-

valsvereniging. Dur zien 
bijzondere staat van 
dienst as vrijwilliger 
is ut dan ok nie meer 
dan terèècht dèt 
Geert is benoemd 
tot Spurriebuuk 
van ut jaor 2014. 

Proficiat Geert!
Alaaf!

Nieuw bij de Intertoys in Boxmeer:
levensechte Chippendale poppen
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Proclamatie Jeugdprinsenpaar 2014
Prins Ruud en Prinses Femke

Wéj zulle ons efkus vurstelle àn ollie.

Ik bin Femke Peters, twelluf (12) jaor âld. 
Gebore an de brugstraot in Ploë. De doch-
ter van Robert en Maureen Peters. Ik heb 
iëen zus: Britt, zej is wa jonger dan ik. 
Mien hobby’s zien volleyballe bej VCP,,en ik 
zit ok bej de Muziekvereniging Excelsior 
in Ploë,daor doe ik op de’n hoorn blaoze. 
Ik vien ut kei mòj dè ik de jeugdprinses 
bin geworre van ut Spuuriebuukenriek. Ut 
wurdt zekers te wete unne moje carnaval 
same mit mien buurman en buurvrouw, Prins 
Jos lll en Prinses Anne-Mieke. 

Ik bin Ruud van den Berg, elf (11) jaor âld. 
Ik wôn in de watermeulestraot. Bin unne 
zoën van Jeroen en Helma van den Berg. Ik 
heb twiëe gròttere brúúrs, Rik en Harm. 
Mien hobby’s zien judo, voetbal, en mithelpe 
op d’n handel mit ons vat. Ik vien ut kei mòj 
dè ik de Jeugdprins mug zien van ut Spur-
riebuukenriek.
    Alaaf,Alaaf!!

Ten elfde:
Wej, jeugdprins Ruud d’n Urste uut de  
watermolenstraat in Plo. Zoon van Jeroen en 
Helma van den Berg. En jeugdprinses Femke 
d’n Urste dochter van Robert en Maureen 
Peters uut de brugstraat ok uut Plo. Wij 
viene ut schon dè we di joar uutverkozen 
zien als Jeugdprinses en Jeugdprinses van 
ut Spurriebuukenriek. ALAAF!!

Ten tiende:
Wij heten welkom: de Raad van Elf, de Nar-
ren, de Hofdames, Flaming, de carnavalsver-
eniging, en iedereen van de lagere school 
en speciaal groep 8. 
Met de carnavalsdaag kriegen wij de volle 
aandacht. ALAAF!!

Ten negende:
Wij komme allemoal van dezelfde kant van 
Plo. Samen met Prins Jos en Prinses Anne-
Mieke komt het helemaal goed sowieso. 
ALAAF!!

Ten achtste:
Wij zijn allebei opgegroeid tussen de koei-
en. Dus met de carnaval in Spurriebuuken-
land zal het ons wel boeien. ALAAF!!

Ten zevende:
Prins Ruud speelt voetbal en ik volleybal. 
Maar niet tijdens carnaval. ALAAF!!

Ten zesde:
Als ik vrij ben ga ik graag met ons pap op 
d’n handel. In Plo en overal. Hier heb ik 
geen tijd vur mi carnaval. ALAAF!!

Ten vijfde:
Ik speel op de Hoorn bij het opstaporkest. 
Hiervoor doe ik mijn uiterste best. ALAAF!!

Ten vierde:
De ontgroening bij Flaming hebben we 
doorstaan. Nu lopen we als Jeugdprinsen-
paar vooraan. ALAAF!!

Ten derde:
Gelukkig zijn de cito’s voorbij. En zijn we 
met carnaval volop van de partij. ALAAF!!

Ten tweede:
Wij verwachten jullie allemaal bij het uk-
kepukkenbal of het Snotneuzenbal. Als gul-
lie allemaal komt worden het zeker mooie 
daag mit de carnaval. ALAAF!!

Ten urste:
Doe lekker gek en dol, dan heeft iedereen 
met deze carnaval veel lol. ALAAF!!

Lève de Carnaval, lève Ploë en lève alle 
Spurriebuuken en lève de Vlammers, 
ALAAF!! ALAAF!! ALAAF!!
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Vlammer van ut jaor

De Vlammer van ut jaor is muggelek wel 
de Vlammer der Vlammers te noemen: Jos 
Jaegers!
Jos is unne Vlammer van ut urste uur, al 11 
jaor dus, en is de làtste ôvergebleve vrij-
williger uut de club van de oprichters. In 
zien carrière bej Flaming is héj jaorelang 
vurzitter gewest. 
Netuurlek kent iederiëen in Ploë, Jos van 
de Spar, mar de Plosse tusse de 13 en 24 
jaor, kenne ‘m zekers te wete ok van ut 
jaorlekse Flamingkamp. Jos, dië Kèl mit zien 
welbekende bus vol bòdschappe, mar 
vurràl dië kèl van ut kampvuur! Ok 
de leiding zal, ut op kamp gaon mit 
Jos, nie gààuw vergèète. Héj kan 
namelek in zien eentje de rest 
van de leiding, ’s nachts wakker 
hààwe mit zien gesnurk! Gelukkig 
hèt héj daor in de loop der jaore 
un oplossing vur gevônde: Jos 
brocht de nachte altied vòrt 
dùr, âchterin zien bus; zo 
wâr héj meteen degene 
mit de mèèst riante en 
skónne slaopkamer!

De làtste jaore zet Jos zich vurral in vur 
de ‘gróttere evenementen’ van Flaming. Zoë 
organiseert héj in samenwerking mit de 
carnavalsvereniging ut Vlammersbal en is 
héj iëen van de drievende krachte âchter 
Kunneginnedag/Kunningsdag!
Nèvve ut feit dè Jos zelf veul wéérk verzet 
vur de club, is héj òk onze groëte spon-
sor. Dur jaorleks ziene winkel te balansen, 
kriegt Flaming unne mòje geldpries, waor 
allerléj
 mòje activiteiten mit worre georganiseerd.
Jos, wéj hôpe dè géj ouw nog jaorelang (op 
de achtergrond) wil inzette vur Flaming en 
wense ouw unne moje carnaval mit dizze 
welverdiende eretitel!

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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Programma carnaval 2014

Vrijdag 28 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 vorst Mark van Duijnhoven (tel. 
06-28357701). 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 sleutelòver-
dracht mit alle carnavalsverieëniginge uut 
de geminte. Di joar is de eer àn D’n Uut-
laot (St. Tunnis) um de sleutelòverdracht te 
verzurge. Dizze oavond kunde ok bèj zien, 
iederieen is welkom, mar ge mot wel ver-
klied komme. 

Zaterdag 1 maart
18:30 – Themadienst in de kerk
Andere joaren wèr d’r unne Heilige Mis ge-
houwe, di joar goan wéj ’t wa anders doen. 
Wilde mieër òvver di wèten kiek dan ekkus 
in d’n Komplo. 

19:30 – Bezoek Bronlaak  
Doarnoa goan wéj mit de hieële verieëni-
ging noar de Peelslinkers in Bronlaak um 
doar de carnaval officieel te oëpene mit 
prins Jos dun Durde en prinses Anne-Mieke.

20:30 – Twee Toffe Peren in La Marmotte
Um ’n uur of half negen goan wéj noar La 
Marmotte um daor ’t oëpeningsbal in te 
zette. Di joar is goan wéj vur ‘n “Fris & 
Fruitig begin van d’n carnaval mit de Twee 
Toffe Peren”! Da wurt dus wèr woejend 
gezellig!

Zondag 2 maart
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 
residentie um doar same mit Prins Jos d’n 
Durde en Prinses Anne-Mieke en de jeugd-
prins en jeugdprinses en hieël hun gevollug, 














v.DIJK
AANNEMERSBEDRIJF

Lepelstraat 26 info@aannemer-vandijk.nl

5845 BJ  Sint Anthonis www.aannemer-vandijk.nl

Tel  0485 38 15 34 Fax 0485 38 35 90

NIEUWBOUW      VERBOUW      RENOVATIE      KOZIJNEN
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bedrijven

én instanties!
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Programma

’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 3 maart
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 4 maart
14:00 – Tuesdaybal + 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. 
Vurrig joar wâr ‘t “Aanalleskomteeneindbal” 
van Vledder. Di joar stut d’r ‘nne nèje for-
matie op ’t podium, dus da wurd dansen mit 
Dans-, Show- en Amusementsorkest Tues-
day. 

Vanaf twiëe uur is iederieën welkom (bin 
op tied, want ge wèt, vol is vol) in De Oude 
Heerlijkheid. Ergus ânders in ’t Spurrie-
buukske kunde mieër òvver di spektakel 
leze. Um zeuve uur zulle Prins Jos dun 
durde en Prinses Anne-Mieke de carnaval 
officieel afsluute.

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

Vrijdag 7 maart
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!!!

een greep uit de vele mogelijkheden;
Schoonheidsspecialiste
- huidverjonging
- acne-behandeling
- couperose behandeling
- ontharen 

PedicurePedicure
- ook diabetische voet
- voetmassage
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D’n Optocht 2014

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 2 maart op :
www.spurriebuuken.nl

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

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

gegarandeerd vers van het land!

Stevensbeeksew Sint Anthonis  
t:   0485 - 38 47 19  

e:  info@tuinbouwbedrijfverdaasdonk.nl

Openingstijden:

Ma t/m vr  08.00 - 18.00 uur

Zaterdag  07.30 - 17.00 uur

www.tuinbouwbedrijfverdaasdonk.nl

Kijk ook eens op:
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   MATT NIELEN   
Constructies B.V. 

 

  Hulpstukken van grondverzetmachines                                          
   Landbouwwerktuigen & Constructiewerkzaamheden 
 
 
 
 
 
 
        
 

             
 

  
 

  

  
      

      

 
 
 
 
 
 
 

IJZERSTERK IN HET MAKEN  
VAN UW PRODUCT. 
Heinz Moormannstraat 3 
5831 AS Boxmeer 
Tel : 0485-383098 
Fax: 0485-385042 
info@mattnielen.nl 
www.mattnielen.nl  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
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De Spurriebuuken

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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Efkus Vurstelle

Un goei bestuur is 
vur elke vereniging 
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.

Ut is wel jommer dè 
vurrig jaor Geert 
Thomassen, Carla 

Janssen en Toon van 
de Ven as bestuurs-
lid afschééjd hebbe 
genomme van de 
carnavalsvereniging. 
Wéj wille hun dan ok 
hiëel veul bedânke 
vur hun jaore van 
trouwe dienst.

Gelukkig hèwwe 
versterking van 
Susanne Versleijen, 
die ut penningmeis-
terschap ôver nimt 
van Lieke Peters, 
die hierdur as be-
stuurslid miëer tied 
hèt um ândere dinge 

te regele. Daornève 
dúút Lisa Franssen 
ut schrief- en 
dinkwèrk van 
ut secretari-
aat. Verder 
hèwwe d’n 
âuwe vorst 
Leo Janssen 
in ut bestuur 
zitte, en nie te 
vergèète onze 
huidige vorst 
Mark van 
Duijnhoven.

’t Bestuur en de vorst

Reparatie en Verkoop van alle merken
NAAI- en LOCKMACHINES

Poststraat 11
5801 BC Venray
0478-583707
info@detextielbeurs.nl
www.detextielbeurs.nl

Sto�en
breiwol

fournituren
handwerk

Kledingreparatie
ook leer!

De Textielbeurs
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Efkus 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 verschillende 
béj die d’r màr gèn 

genoeg van kunne 
kriege: van ‘t Carna-
valle zelluf, màr òk ‘t 
opbouwe en afbrèèke 
van de zaol, ‘t vur-
berééje van unne 
Pronkzitting en al die 
ândere vurkommende 
klusse (mòje màr 

òk zeker de minder 
mòje!!!). D’r gèt gèn 
jaor vurbéj of d’r 
verânderd wel wèr 
wà. Vur de raod heb-
be wej di jaor drie 
nééje raodsleeje. Dè 
zien Harm Mulder, 
John Loeffen en Maik 

Verberk. De rest van 
de raod bestèt uut: 
Eric van de Weijer, 
Marc van de Weijer, 
Gilbert van der Duyn, 
Johan Wunderink, 
Bart van Els, Rob 
Egelmeers en Jeroen 
van de Berg.

Reserveraod

Gillie ziet ‘t, de raod is di jaor ‘n 
hiël ènd compleet, mar gelukkig 
hewwe ok ‘n reserveraod woar wéj 
mit regelmaot ‘n beroep op kunne 
doën. Bel dus nie meej de pliesie as 
gillie iën van de volgende minse in 
unne zwarte cape mit unne stèèk 
op de kop àntreft. Op dè moment 
zette zéj zich namelek in vur ‘n 
goei doel. ‘t Gèt hier öm: Bart van 
Hoenselaar, Gido Lenkens, Harm 
Wientjes, Patrick Bongers, Tom 
Aarts, Bram Claassen, Jaap van der 
Stoel en Frans Cuppers.

Hoffotograaf
Gullie zult ‘t al wel 
gezien hebbe in dizze 
carnavalskrânt: onze 
hoffotograaf Claudia van 
Hoenselaar hèt zich wèr 
nie ingehâuwe! Alle skô-
ne momenten hèt ze op 
de gevúúlige plaot vâst-
gelè. ‘t Resultaot kunde 
op de website béjhâuwe 
of komme bekieke op 
de foto-video-aovund, 
welke nao de Carnaval 
zal gaon plàtsviende 
béj La Marmotte.

Roosendaalseweg 2
5825 HD  Overloon
Tel: 0478-649160
info@dijkasbest.com

asbest verwijdering

Kijk ook eens op www.
spurriebuuken.nl

Kijk ook eens op www.
spurriebuuken.nl
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Efkus Vurstelle

De vrollie van de CV

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 
òk wèr op te vange 
noa unne zwaore’n 
dag mit de carnaval. 
Dornève 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 kan be-
ter!!! 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, Claudia van 
Hoenselaar, Marijke 
van Els, Lieke Peters, 
Lisa Franssen, Linda 

Janssen, Helma van 
den Berg en now 
òk Pauline Loeffen-
Speet en Ilse Claes-
sens.

Narren
Ut gezegde klèène 
mennekes worre 
groët, geldt nie in 
de làtste plàts vur 
onze àuwe narre: 
Frans Cuppers en 
Jaap van der Stoel. 
Zillie zien zelfs zò 
groët geworre dè 
zillie de narrekliere 
nie mèr àn kunne. 
Zillie vônde ut du-
rum ‘n goei moment 
um de carnaval op 
un ândere menier 
en in ândere kliëre 
te viere. Jaap en 
Frans hebbe namelek 

de ôverstap gemakt 
naor de reserve raod. 
Dus nie schrikke as 
ge hun unne keer mit 
unne stèèk op hunne 
kop ziet loëpe.
Unne carnaval zonder 
narre is netuurlek 
nie compleet. Durum 
staon d’r alwèr un 
pàr nééje zotte nar-
re te trappele, um de 
carnaval op te leuke. 
Ut zien Wim Baltus-
sen en Mats Brou-
wers geworre. Ver-
derop in di schrieve 
loate zillie nog miër 
van zich heure. 

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

Boomverzorging en Advies

TUIN SPITTEN, SLEUVEN GRAVEN,
RIOLERING, BEREGENING

NULLEN 18  5846 AD  LEDEACKER
0485 - 382957      06 - 53838011

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
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Efkus Vurstelle

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

Dansmariekes
Ok de dansmariekes van vurrig jaor, gèève 
nao jaore van trouwe dienst ut stùkske ôver 
an de nééje generatie. Hierdur zien de Spur-
riemukskes plotsklaps gepromoveerd tot de 
nééje dansmariekus. 
Ut grúúpke bestèt uut: Jitte Goossens, 
Louisa Verschuuren, Rosa Massop,
Ymke Goossens en
Veerle van Duijnhoven, 

De kommende tied 
motte màr ‘ns goed 
kieke naor hun zurg-
vuldig ingestudierde 
optrééjes!

Vèrkens Koeie 
carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!carnaval!

Verèkkes goeie carnaval!
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Efkus Vurstelle

VOF
Di is alwèr ut elfde jaar vur VOF. Zillie zien 
dan ok nie mer weg te dinke bej de carnaval. 
René Verberk is d’r di jaor nie mèr bej, mar 
hej hèt in Dennie Spreeuwenberg unne goeje 
vervanger gevônde. Verder bestèt VOF úút: 
Edith Davids, Mari Jacobs, Jan-Willem Jans-
sen, Jos Jaegers, Frida Janssen, Bernadette 
Verschuuren, Willeke Kuijpers, Olga Boumans, 
Bettina Lange, Bert Cremers, Paul Kuijpers, 
Harry van de Weijer en Michel Schroer.

Hun begelééjding
Netuurlek hebbe deez’ dèrkus wel ennige 
begeleiding nuddig. Sanne Bongers en Step-
hanie van Mil zurgen d’r vur dèt de Dansma-
riekes en Spurriemukskes de verschillende 
moeilijke pasjes utekunst uutvoere. 
Chantal van Dijk en Hilde Zegers zien op de 
achtergrond nog wel betrokke bej de dans-
groepe, mar zien langzaamàn ok zelf langza-
meràn an ut doën. Vur Hilde geldt dè di echt 
un speciaal jaor is, want zéj is mar liefst 22 
jaar (!), dè is twië keer elluf, bej de ver-
eniging. Urst as dansmarieke en dornao as 
begelééjdster. Verder dúút ze òk hiel veul 
mitwerke àn ut jaorlekse pronkzittingstuk 
van de vereniging.

Ânder wèrkvolluk en vrijwilligers die 
mithelpe (die gèn lid zien van d’n CV)

Webdesign: Geert Jansen
Web communicatie: Ellen van Zutphen
Reparere van de kliere: Hanny Ermens
Spurriebuukske: Bianca Bongers, Jan &  

Lucie van Riet en Corine Verberkt
Bouwcommissie: Willy van Lanen, Bart  

Heijligers, Bart van Hoenselaar en Peter 
Verberk

Pronkzitting: Jos Weerts, Mark van den  
Heuvel, Jos en Bep Zegers

Snotneuzenbal: Esther Weemen
Optocht: René Verbruggen en Carla Janssen

Úw kapper aan huis!
Joost Bongers

Telefoon 0485 - 38 34 71
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Vurstelle nééje leeje van de CV

Zoàs bej elke ver-
eniging zien d’r elluk 
jaor wa verânderin-
gen in ut leejebe-
stand. Zo zien d’r un 
àntal leeje die ut wa 
kalmer àn doen tij-
dens de carnaval; mar 
gelukkig is d’r ok wer 
zat vers bloëd, die 
gillie misschien nog 
nie goed kenne. Wej 
vônde di un goeje 
reeje um dee’z nééje 
leeje an un diepte-
interview te onder-
werpe. 

Ut bestuur
Wej beginne mit onze 
nééje penningmeister. 
Gebore as Susanne 
Versleijen, mar sinds 
vurrig jaor hiet zéj 
Nielen van âchtere. 
Zéj wònt same mit 
hurre kèl, net òvver 
de grens van Ploë, in 
St. Tunnis, màr hèt ut 
wieze besluit genom-
me um nao 29 carna-
valsseizoenen bej de 
vereniging in Ploë te 
gaon. 

Di nim ik mit naor 
un onbewònd eiland: 
Un opblaosbootje.

Mien slèèchtste 
eigenschap is: dè 
ik soms toch wel un 
bitje blond bin...

Di wil ik làtter wor-
re as ik groot bin: 
wèr opnééjd Spur-

riebuukin in plàts van 
Zeikmeikerin.  

Mien stomste actie 
òòit is: Toen ik unne 
kiëer op unne carna-
valsdag òvverdag de 
kroeg in ging, en toen 
ik wèr buute kwam 
en ut nòg licht war, 
docht dè ut ‘alwèr’ 
licht war, en dè ik 
de hiëele’n nâcht 
dur war gegaon mit 
fèèste. Zèt ok wel 
wèr iets òvver vraog 
2 (zie boven). 

Ik bin verliefd op: 
Gijs Nielen (dè is 
gelukkig dezelfde 
kèl wòr zéj mit ge-
trouwd is).

Wie kun’de gej nog 
ôverhale um bej de 
carnavalsvereniging 
te komme: Uhm……, 
op dizze vraog mag 
ik jommer genoeg 
gèn antwoord gèève... 
Mar daor wurdt an 
gewerkt!

Wa ik nog kwiet 
wil, is: Dè ik hòòp dè 
iederiëen unne biës-
tigge mòje carnaval 
hèt, en dè de vereni-
ging nog veule jaore 
kan rèkene op de 
inzet van alle Spur-
riebuuken!

De Raad van 11
Nao un loodzwaor 
trèèningskamp en un 

strenge selectiepro-
cedure kunne wej mit 
trots opschrieve, dè 
drie nééje leeje zien 
toegetreeje tot de 
Raod van 11. Ut get 
netuurlek um Harm 
“Derrum” Mulder 
(31), John “Djonnie” 
Loeffen (32) en Maik 
“Maikie” Verberk (32). 
Wej hebbe hun ‘ns un 
àntal kritische vraoge 
gesteld…

Hier kunde mien 
midde op d’n dag 
vur wakker make: 
Harm: unne’n aovund 
stappe, un verre reis 
en hiëel veul ândere 
skônne dinge. John: 
un stuk mik mit sho-
arma. Maik: Nergus 
vur!

Ik wor chagrijnig 
van: Harm: van minse 
die knòòje. John: 
slaai mit tomate op 
un breudje ham. 
Maik: As iemus zien 
afspraken nie nao 
kumt.

Hòst niemus wèt di 
van mien: Harm: as 
ik tied heb, dan kiek 
ik zò veul meuge-
lek naor Goede Tij-
den Slechte Tijden. 
John: ik gleuf nie 
dèt ‘r nog veul is dè 
de minse nie van mij 
wete, (ik praot af en 
toe te mekkelek nao 
‘n pàr bierkes). Maik: 

Dè wil ik zoé hààwe.

Zoë vier ik mien 
weekend hiëel gèr:
Harm: mit un pilske 
en wa chips op de 
bank, óf mit un pilske 
en unne frikedel in 
de kroeg. John: sâme 
mit mien vrouw unne 
moje film kieke. Maik: 
Un uurke bankzake 
te doën van te vurre.

Di wil ik làtter wor-
re as ik groot bin:
Harm: handig (ik 
kan namelek hòst 
niks op klusgebied). 
John: verstandig, màr 
dè get volgus mien 
vrouw nie mer lukke.
Maik: Ut vak wa ik 
nou al uutoefen. 

De bèèste uutvien-
ding òòit is: Harm: 
ut wiel....anders zoj 
ik nie op ut fietske 
naor mien wèèrk 
kunne. John: de vaat-
wasmachine, echt un 
ontiegelek fijn ding! 
Maik: Dè mot nog 
uutgevônde worre.

Wa ik nog meer 
kwiet wil is: Harm: 
ik heb d’r gruwelek 
veul zin in. Wej gaon 
d’r vur um d’r mit z’n 
alle unne skônne car-
naval van te maken.
John: ik heb gru-
weleke zin in ut urste 
carnavalsseizoen as 
lid van de raod van 
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- aangifte inkomstenbelasting

- het ondernemersplan voor
  startende ondernemers
- geautomatiseerde finan-
  ciële- en loonadministraties
- jaarrekeningen
- financiële prognoses
- belasting-aangiften
- fiscale- en juridische 
  adviezen
- adviezen (en begeleiden) bij
  bedrijfsovernames/fusies

Breestraat 31, Postbus 22, 5845 ZG Sint Anthonis
Tel. (0485) 38 36 11,  fax (0485) 38 22 89

E-mail: info@kempenkuppers.nl
Internet: www.kempenkuppers.nl

voor particulieren:

voor het midden-
en kleinbedrijf,
de agrarische
sector en vrije
beroepen

Deskundige verzorging van:

Kempen
Küppers belast ingadviseurs

accountants &

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

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

Vurstelle nééje leeje van de CV

elf! Maik: Dè wâr ut 
wel zò’n bitje.

Narre
Zillie hààuwe van 
fèèste; vurràl de 
carnaval in Ploë viene 
zéj kei mòj. Zillie 
hoefde dan ok nie 
lang nao te dinke 
toen zillie gevraogd 
wiere um de nééje 
narre van ut Spurrie-
buukenriek te worre. 
Wej hebbe ut hier 
netuurlek ovver de 
dertienjurrige Wim 
Baltussen en Mats 
Brouwers, die ok nie 
te beroerd wâre um 
wa ovver zichzelf te 
schrieve.

Di doei ik as ik òòit 
de loterij win: Mats: 
dan bouw ik un huus 
mit ammòl verschil-
lende ruumtes waor 
ge verschillende 
sporten kunt doën, 
(bevöbbeld un ruum-
te mit un voetbalveld, 
un ruumte mit un 
skihal um te snow-
boarden, en un ruum-
te mit un ieshockey-
baan). Wim: dingen 
doen die ge gèr doet, 
woar ge urst te wen-
nig geld vur hàd.

Hier bin ik hiëel 
goëd in: Mats: Ik bin 
goëd in schik hebbe.
Wim: Voetballe.

Mien bèèste carna-
valsherinnering is: 
Mats: toen ik sâme 
mit Wim (die’n ândere 
nar) de carnavalsop-
tocht heb gewonne 
mit de loëpgroep: 
WIM Alexander en 
MATSima. Wim: de 
2 prieze die ik heb 
gewonne mit de op-
tochten.

Di heb ik as làtste 
op Google zitte 
zúúke: Mats: foto’s 
van ons as nar. Wim: 
youtube filmpkes.

Wa ik nog miëer 
kwiet wil is: Mats: 
Iederiëen unne mòje 
carnaval wense!!! 
Wim: skônne carnaval 
ammòl!

De Dansmariekes
Iederiëen kent ze al 
van de vurrige carna-
val edities, mar toch 
zien d’r misschien 
nog dinge die gil-
lie nog nie wet. Du-
rum doen wej Ymke 
Goossens (14), Rosa 
Massop (12), Jitte 
Goossens(13), Luisa 
Verschuren (13) en 
Veerle van Duijnho-
ven (12) nog wa miër 
vurstelle.

Hobby’s: Ymke: Mit 
miëer vrollie tegliek, 
oftewel Synchroon 
zwemmen, GTST en 
netuurlek dânse bej 

de dansmariekes. 
Rosa: Dânse. Jitte: ik 
hààw van atletiek en 
netuurlek van dânse.
Luisa: dânse. Veerle: 
Dânse, zwemme, va-
kantie, en winkele.

Mien ultieme droom:
Ymke: òòit un we-
reldreis make. Jitte: 
um làtter in un huus 
te wônne, dè ik zelf 
heb getèèkend en 
ontworpe. Luisa: dân-
se bej un beroemde 
dansshow. Veerle: Dè 
ik gezônd mag blieve.

Zoë ha’n ze mien 
genoemd as ik un 
menneke wâr ge-
wèst: Ymke: Ties; ons 
s’mam wilde t eigelek 
nie zegge, mar d’r 
kumt nou toch gèn 
bruurke mer. Rosa: 
Pepijn. Jitte: alwèr 
unne’n Ties. Luisa: dè 
weet ik nie, want ik 
bin in Colombia ge-
bore. Veerle: Luuk.

De mòjste plek waor 
ik òòit bin gewèst:
Ymke: Marrakech 
in Marokko; ut wâr 
daor kei mòj en ik 
zoj daor wel dukker 
hin wille. Rosa: Grie-
kenland, Kreta. Jitte: 
in Frankriek, en dan 
in un huus op unne’n 
bèèrg. Luisa: bej un 
waterval in Colombia.
Veerle: Camping “Pla-
ya Brava” in Spanje; 

en in Zwitserland in 
un korte box bôve op 
unne’n bèèrg in de 
snèw.

Dizze persoon zòj ik 
vur unne’n dag wille 
zien:
Ymke: Iemus die in 
unne roze mini coo-
per (dè is zo’n klèèn 
autootje) rijdt, en 
die d’n hiële’n dag 
kan sjoppen en dan s 
‘aovus get ète in un 
biëstig chique restau-
rant. Jitte: iemus die 
unne quad hèt; zò’n 
ding op 4 wiele dè 
klinkt as unne moter. 
Luisa: iemus die be-
roemd is van de film. 
Veerle: Gèn idee.

Ik kan echt nie zon-
der: Ymke: sjoppe, 
want sjoppe is super 
skôn. Rosa: mobiel 
(proatiezer) Jitte: 
carnaval netuurlek, 
en ik wil carnaval 
nòòit mer kwiet, 
umdè ut zò woeiend 
gezellig is. Luisa: 
mien vriendinne, fe-
milie en huusdieren. 
Veerle: Mien femilie, 
d’n hônd en ut knient.

Wa ik nog efkus 
kwiet wil, is: 
Ymke: dè ik biëstig 
veul zin heb in de 
carnaval. Luisa: ik 
wens iederiëen unne 
fijne en zotte carna-
val.
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Op de Carnavals-maondagmiddag trok 
volges traditie ’ne lange en biezondere 
mòie’n optocht dur de straote van Ploë. 
Di hèt de naëvolgende uutslag opge-
lèverd:

Wages:
1e pries:  “Wij 18+ vliegen uit” (groep 

Wilco Nillissen)
2e pries: “Tank” (groep Koen Thomassen)
3e pries:  “Crisis” (Buurtvereniging ’t 

Hoogwaterlinde)
Jeugd:
1e pries:  “Plo Licht Op” (Buurtvereniging 

De Peelsprong)
2e pries:  “In de leer voor de raad van 

elf” (Tijs, Joep, Luuk, Roel, 
Gijs en Juul)

Loëpgroepen:
1e pries:  “Wej zen an winne toe!” 

(Vriendengroep KZR)
2e pries:  “Koningin bezoekt Plo” (SB-

Kiele dames)
3e pries:  “Dê mot nog gebore worre” 

(Buurtvereniging Steengoed)

Klène loëpgroepen: 
1e pries:  “WIM-Alexander en MATSima” 

(Mats Brouwers en Wim Bal-
tussen)

2e pries:  “Ge bent um dur un ringske te 
hoalen” (Tinie Geurts en Hen-
nie Thomassen)

3e pries:  “Haas” (Mat Kuijpers)

Daornèève verdiende de Carnavalsvierders 
in de Beeksenhof, Gildestraat en ‘t Creijtje 
mit de skône Prinsenwage de titel “eervolle 
vermelding”. Oud Prins Bram en oud Prinses 
Sanne kunne trots zien op hun buurt. 

D’n 1e pries vur de mòjst versierde straot 
wâr wèr vur de Van Steenhuijsstraat. Sjaak 
en Rogina van Hoenselaar (Kamrad 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 2013

Gildestraat 20, Oploo      Tel. 0485 210 419      www.farmair.com

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                      

Veul schik en plezier mit deez daag.

Moe en futloos?
 
Wilt u afslanken?
 
Xtra energie nodig? 

Spieropbouw?

Nieuw

www.gezondenfitcoach.com

Miranda Ermens

Nieuwe (bij) baan?

Met goede opleiding.

miranda@gezondenfitcoach.com     06-20442817

www.fietsenwinkel.nu
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Schrieve van de âlde 
prins en prinses

“Ellik joar rônd dizze’n tied, brèke we los, 
goan we an de lal”. Dizze tekst hèwwe ut 
afgeloëpe jaor hiel duk mugge zinge. En 
now is ut alwèr rônd dizzen tied, carnaval 
(twiëduuzendfertien)2014 stèt vur de deur; 
mit un nééj prinsepaar. Wéj hebbe onze 
stèèk, de capes en ut scepter op ut prinse-
bal in november alwèr motte ôverdrâge.
Ons prinsejaor is daor mit afgeloëpe. Mar 
wéj kieke nie alliën trug op unne skônne 
carnaval, mar ok op un kei mòje en unieke 
ervaring! Ut wâr netuurlek al un hiële eer 
um as prinsepaar van Ploë gevraogd te 
worre; mar nog veul mojer wâre de reac-
ties vanuut de zaal, van vriende en femilie 
béj ut uutkomme op ut prinsebal. Vur veul 
minse wâr ut un echte verrassing. 
Dè fèèst, van ut prinsebal hewwe op de 
prinsenreceptie, een pàr wèèke latter, ge-
woën lekker durgevierd. Femilie, vriende, 
ons werkvulluk, vereniginge en netuurlek 
unne volle zaal spurriebuuken en spurrie-
buukinnen kwâme ons felicitiere en mit-
fèèste. Wéj hebbe gruwlek genote van de 
ludieke stukskes en kado’s waormit wéj in 
ut zunneke wiere gezet (en netuurlek ok 
un bitje gekuld mit al dië klets). Wéj hebbe 
in ieder geval ut hiële carnavalsseizoen 
op Chocoprins-kuukskes kunne lève! Dizze 
skônne’n aovund/nacht hewwe dan ok in 
stijl mit unne flinke vracht gebakke eiere 
en unne sloot koffie afgeslote.
Mit de fèèstdage ha’n wéj wa tied um bej 
te komme. Zodèt wéj in januari d’r wèr 
mit volle bak teggenàn kônde goan mit de 
pronkzittingen. Vur ut urst in jaore ha’n 
wej unne stoël mit goei zicht op ut podium 
… mar ja, now kieke wej wèr tegge die 
rugge van de artieste an. Dè mug de pret 
nie drukke; ut wâr unne moje pronkzitting. 
De artieste ha’n tied noch moeite gespaord 
um flink uut te pakke mit gruwelek moje 
stukskes. En wej zâte d’r mit onze neuze 
bôven op, utekunst! Echt speciaal vônde wej 
netuurlek ut stukske van onze (meister) Pim, 
mit zien kammerui uut de klas van “Water-
molenzicht” en de Vèrukus-veiling van onze 

ège vriendegroep. Wej wâre al vurberééjd 
op ut ergste, mar gelukkig viele de zotte en 
gênante verhale reuze mit. Wej kwâme d’r 
wa dè betreft nog hiël goëd vanaf.
In februari mos ut echte wèrk beginne. Un 
goeie worming-up in de vurgaonde maonde 
bewees hier zien nut. Wej hebbe 5 dage 
an iën stuk, volle bak gecarnavald. Vrij-
dags urst mit de kruumels van de lègere 
schol. En ’s oavus de officiële opening mit 
de sleutelôverdracht. Wej mit de vereniging 
hiëlemaol naor d’n Leppenbemmel toe, um 
de sleutel in ontvangst te neme van de bur-
gemeister zelf. Unne kei skônne’n aovund, 
waor wej sâme mit onze collega-prinsenpare 
flink gefèèst hebbe. En ut belangrijkste: mit 
de sleutel van ut Spurriebuukenriek trug 
naor Ploë!
Zaoterdag vur ut urst in lange tied de 
kerk mar wer uns van de binnenkant be-
keke. Daorna gààw dur naor de Peelslinkers 
op Bronlaak. Daor was ut fèèst al in volle 
gang. Wej wiere hartelek ontvange mit een 
dèl paprikachips en cola. Op ut hoëgtepunt 
van de polonaise mosse wej alwèr gààw 
trug naor ut spurriebuukenriek, want hier 
stond de Boerenbrulloft op ut programma. 
Di jaor in un fris jèske gestòke en ver-
platst naor de zaoterdagaovund. Ut fèèst 
dreide um Jos en Miep, dus ha’n wej lek-
ker d’n tied um mit un bierke en un glèske 
wien in de hand, te geniete van unne moje’n 
aovund.
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Sterk in Service en kwaliteit 
 

   Laag Werveld 1   -   Beugen  -   0485-361275 
www.vankeijsteren.com 

 facebook.com/vankeijsteren 

Doe-het-zelf | Tuin | Dier | Agri 

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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Schrieve van de âlde 
prins en prinses

Zondag wâr unne’n echte familiecarnavals-
dag. Urst ut Ukkie-pukkie-spurriebal en 
daorna ut snotneuzenbal. Onze Siem kon 
durrum lekker mitfèèste; daor hèt ie volop 
van genote. Op ut ukkie-pukkie-spurriebal 
kon ie lekker rôndvliege mit zien vriendjes, 
net as op ut snotneuzenbalVan planken-
koorts of podiumvrees gèn last; toen papa 
in de dreistoel zaat bej “The Voice of Plo” 
as “Marco Borsato”, haj Siem d’r gèn moeite 
mit um gezellig mit te jureren.

De maondag stônd netuurlek hiëlemaol in 
ut tèke van d’n optocht. Vanaf onze’n ho-
ëge plek hà’n wéj un goei uutzicht ovver al 
die moje wagens, groepen en deelnemers. 
Ut wâr unne prachtige optocht en d’r was 
ok veul volluk op straot dè stônd te kieke. 
Mar de allermojste wage vônde wej netuur-
lek toch onze’n ège prinsewage. De buurt 
haj flink uutgepakt en mit hiël wa uurkes 
noeste arbeid unne skônne prins-waardige 
wage gebouwd. Same mit ut jeugdprinsen-
paar Pieter en Lenneke en onze’n ège Siem, 
hèwwe flink gezwaaid en genote.
Ut carnavalsbal ’s aovus in de kroeg hèwwe 
èrdur motte verlaote. Umdèt un zeker ie-
mus, ik gèf gèn name (iën van unne twelling 
uut de raod van 11), ziene stèèk wâr kwiet 
gerakt an unne’n Tusstèker, mosse wej die 

trug gaon hale in d’n Twist. Al drèk bej àn-
komst in de Schans wier ut ons duidelek dè 
ze in ut Tusriek òk nog wel carnaval kunne 
viere. Ut begon al mit un biezonder wèrm 
ontvangst dur twië wulpse ‘vrollie’. Onze 
anwezigheid wâr al zat um de stèèk zon-
der probleme trug te kriege uut hânde van 
prins Willem en prinses Anouk, zodèt wej 
wèr gààw kônde durgaon mit ut aovundpro-
gramma: bier drinke. En netuurlek nog un 
optrééje van de Partyknallers. Toch moj dèt 
half Ploë in ut Tusriek zônne prachtaovund 
hèt gehad, wéj inclusief!
Dinsdagochtend mit un lekker ontbijtje 
gewekt dur de vrollie van de raod. Unne 
goeie’n bòjum vur de latste carnavalsdag. 
Traditiegetrouw iën van de leukste; ut Vled-
derbal. Hiël Ploë in de Residentie gepropt 
um te komme luustere naor moje liedjes en 
nog bètere optrééjes. Vur ons was ut ho-
ëgtepunt, ut optrééje van onze pap. Die haj 
zich vur die gelegenheid nog mar ‘ns in zien 
crosspak gehese um ’n plàtje van Normaal 
te zinge. Compleet mit unne crossmotor in 
de zaal. Van de zinnuwe wilde dè ding nie 
mèr zo bèèst starte, mar daor was mit ut 
zinge niks van te heure! Kei moj was dè! 
Toen ut Vledderbal op zien ènd liep, wâr ut 
ok vur ons vurbej. Afscheejd as prinsepaar 
van de Spurriebuuken, wa wâr ut àmmol 
gààw gegaon! 
Nog unne làtste kiër wille wéj iederie-
en bedânke vur dizze prachtige carnaval: 
Spurriebuuken, Spurriebuukinnen, vrienden, 
femilie, buurt, raod van 11, bestuur, dans-
mariekes, narren, VOF, alle vrijwilligers en 
speciaal: vorst Mark en Geert. Wéj hebbe 
hiël veul genote van dizze biëstigge skônne 
carnaval, dè wâr zonder ollie nie gelukt! 
Wéj hôpe dè gillie d’r àmmol net zò van 
hèt genote! Wéj slúúte di jaor âchter Prins 
Jos d’n durde en Prinses Anne-mieke àn in 
de polonaise en make d’r wer unne’n biës-
tigge skônne carnaval van, gillie toch ok!!!

Groeten van Bram en Sanne
Alaaf! 

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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Vlammersbal 2013

De gemeente Sint Anthonis heeft veel te bieden op het gebied van 
recreatie en toerisme. En wat is er mooier dan al dat moois vanuit een 
paardentram te bekijken? Familie Hendriks maakt het mogelijk. 
Bij “Tramstation ‘t Stamhuus” Voor een compleet verzorgde dag. 
Kijk dan eens op www.stamhuus.nl
 

Ook rijden wij per uur. Er kunnen 25 volwassenen in de paardentram. 
Tijden in overleg.
 

Paardentramstation ’t Stamhuus
Fam. Hendriks
Noordkant 27
5845 EX Sint Anthonis
06-23986952

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

Een feest thuis of ergens in een café?

Geen afwas en iedereen vind het lekker?

Denk eens aan Mobi-Snack aan de deur!

2 uur onbeperkt eten wat wilt u nog meer?

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

Voor meer info: Mobi-Snack V.O.F. Tel: 06-23986952 of kijk eens op www.stamhuus.nl
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Optocht 2013

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!

tel. 06 - 53 90 73 04

info@designbybianca.nl

www.designbybianca.nl
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Ukkiepukkiespurriebal 2013

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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Snotneuzenbal 2013

• 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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Stukske van de
ex-jeugdprins en jeugdprinses

Wéj, jeugdprins Pieter en jeugdprinses 
Lenneke van ut joar twiëeduuzenddertien 
(2013), vônde ut super skòn um mit iederi-
ëen in Ploë carnaval te vieren.
Mit ut Vlammersbal wier bekend gemakt 
wie ut jeugdprinsenpaar zoj worre. Ut wâr 
gruwelek spannend wie ut ging worre. Toen 
ut bleek dè wéj ut ware, vônde wéj dè su-
per mòj, en hewwe unne kei skönne middag 
mit gemakt.
Op ut carnavalsfèèst van de lèggere schòl 
wiere wéj mit unne cabrio opgehàld; wéj 
veulden ons toen wel hiëel biezonder. Ut 
fèèst mit alle kiendere van de lèggere schòl 
in de Oude Heerlijkheid wâr woeiend gezel-
lig: lekker hossen en carnaval viere.
Dornao mogge wéj ok as jeugdprins en 
–prinses anwezig zien bej ut ukkiepuk-
kiebal en ut snotneuzenbal. Wéj hebbe dor 
kei leuke en zotte spellekus mugge doën, 
en iederiëen deej enthousiast mit. Ut is un 
mòje taak, um mit te mugge beslisse wie de 
mòjste spurriebuukses van Ploë zien.

Op maondagmiddag is’r d’n optocht mit hiële 
moje wááge’s. Wéj mogge same mit prins 
Bram, prinses Sanne en klèène Siem op de 
groëte prinsenwaage. Lekker snoep smiete 
naor alle kiendere, fantastisch!
Tot slot op dinsdag de Vleddermiddag, unne 
zotte,skônne en drukke middag. An ut èènd 
mogge wéj mitdoen bej de afsluuting, un 
bijzondere ervaring waorbej ut leek of wéj 
in iëen groëte femilie wiere opgenomme. De 
hiële carnavalsverenging duut dan unne gro-
ëte groepsknuffel en wéj mogge daor ok an 
mit doen. Superleuk!
Wéj hebbe un te gekke carnaval gehad 
en wille dan ok iederiëen bedânke die mit 
hebbe geholpe um onze carnaval zò mòj te 
mâke. In ut bijzonder: prins Bram en prin-
ses Sanne, de carnavalsvereniging, de schòl 
en Flaming; mar ok zeker onze klasgenote 
die ons bejgestaon hebbe bej verschillende 
activiteiten.

Ut wâr un super skônne ervaring! Alaaf!

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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Boerenbruiloft 2013

Verzekeringen
Hypotheken

Financieel Advies

Pastoor Wijnhovenpark 5-7 | 5801 BZ Venray | 0478 58 48 88 | Info@mortelassurantie.nl | mortelassurantie.nl 
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Biëstig bedankt 
van ut auwe Boerenbruidspaar

An alle minse uut ut Spurriebuukenriek:
Wa héwwe toch unne skónne’n tied gehad. 
Ut begon al mit alle hartelijke felicitaties 
naodè wej as boerenbruidspaar uutgekom-
me wâre. De straot begon d’r steeds mòjer 
uut te ziën, wéj kônde mit ‘n goei gevúúl 
naor de carnaval toelève. Ja, wéj hebbe d’r 
van genote. Van de gezellige awverwetste 
brulleft mit veul familie, vriende, buurt en 
kennisse en ok mit d’n optocht in unne mòje 
koets. Onze’n hond Rosa mog ok mit, dè kon 
nie misse. Kon zej meteen onze voete wèrm 

hàwe, wej hebbe ut nie kàld gehad. Wej 
zien ovverweldigd dur alle indrukken en de 
veule kadoo’s; dè blieve mòje herinneringen. 
Wej willen dan ok echt, mar dan ok hieël 
echt iederieën bedânke die un steentje 
hèt béjgedrâge an ut doen slâge van deez’ 
dage.

Ammòl biëstig veul bedankt en de harte-
lijke groeten van
Jos en Miep van den Berg.
Alaaf

Thuis op 
 elke bodem! 

Van Elk & zn b.v. 
Rijkevoort 

Aannemer Grond- en Sloopwerken
Cultuurtechnisch werk

Tel: 0485-372217 - Fax: 0485-372340
e-mail: vanelkrijkevoort@gmail.com

Agrarisch loonwerk, sloopwerken, 

bestratingen, cultuurtechnisch werk 

of ieder ander grondwerk. U vindt 

nu al deze specialiteiten onder 1 dak. 

Samen vormen we een ijzersterk 

team om u een oplossing te bieden 

voor ieder vraagstuk. 

Door de bundeling van de krachten 

van Ploegmakers Rips B.V. - De Rips, 

J. Geurts Bakel B.V. - Milheeze en 

Van Elk & Zn. B.V. - Rijkevoort 

bent u verzekerd van de grootste 

deskundigheid op ieder vakgebied 

dicht bij uw onderneming.  

En van één ding kunt u bij ons zeker 

uitgaan: “Wij gaan voor u altijd 

grondig te werk!”
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50+ Middag 2013

!

!

BR A BA N T S E  G E ZE L L I GH E ID  
EN  H E T  R U I G E  W I L D E  W ES T EN !  

 

 
 

!
!
!
!
!
!

O P L O S EW EG  3 0 ,  O V ER L O O N  
WWW .L EU KE BR O ED ER S .N L  

!
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Vleddermiddag 2013Genne 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

tuinontwerp landschapsontwerp dak- geveltuinen

Werner Hendriks  |  0612535195  | info@groenemorgen.com  | www.groenemorgen.com

tuinontwerp landschapsontwerp dak- geveltuinen

Werner Hendriks  |  0612535195  | info@groenemorgen.com  | www.groenemorgen.com



Naam: ……………………………………………………………………………………  Leeftijd: ………………
Adres: ……………………………………………………………………………………  Groep: …………………
Dizze kleurplaat kunde, as ge um moi ingekleurd hèt, inlevere bej Prins Jos en Prinses Anne-Marie. 
Die wone op de Brugstraat 14 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


