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Vùrwoord

Vùr ollie lit ‘t nééj exemplaor van ‘t Spur-
riebuukske, de fieftigste jaorgang alwèr, wa 
vliégt d’n tied. 
‘t Is keimój öm dörrum wa herinneringen 
op te hale van de carnaval van vurrig jaor. 
Waarde gej d’r vurrig jaor ok bèj, dan hèt 
onze hoffotograaf zéker ‘ne kiëer ’n kiekje 
van oûw geschote. Waor évvel zéker wel 
foto’s van gemàkt zien aggedèmmawet, zien 
van Prins Patrick en Prinses Bianca, Boer 
Chris en zien boerin Petra, en netuurlek 
jeugdprins Mickey en jeugdprinses Amalia. 
Zullie hebbe ammól ok op pepier geschrivve 
hoe zèj afgeloëpe carnavalsseizoen ervaren 
hebbe.

En dan netuurlek onze nééje prins en  
prinses: Mari en Jacqueline. Hoe hebbe 
zullie d’n anloëp van dit seizoen ervaren? 
Zullie hebbe d’r in ieder geval zéker zin 
in. Dè geldt ok vur onze nééje vorst Mark. 
Hej is vanaf dit jaor d’n opvolger van Leo. ‘t 
Belòòft in ieder geval wèr ‘ne mòje carna-
val te worre. Same mit boer Jan en boerin 
Rian en jeugdprins Maik en jeugdprinses 
Guusje zullen zéj hullie bèèste bèntje 
vurzette öm ‘t ‘n fèèst vur jong en âld te 
laote zien. En geziën de veule activiteiten 
welke d’r di jaor wèr op ‘t programma staon 
zal di zeker goëd komme.
Um alvast in de stemming te komme viende 
gullie in di Spurriebuukske wèr korte 
impressies van ‘tgeen onze verieëniging vur 
ollie ammól op touw zet, vur jonge, mar ok 

vur alde minse. D’r zit dus vast wel ‘n 
activiteit vur ollie béj!!!
Öm di Spurriebuukske wer bèj ollie àn te 
kunne bieje hebbe wèr ‘n àntal minse zich 
‘ne slag in de rônde gewerkt zòdè gillie nou 
wèr wa mojs kunt lèèze en bekiéke.

Johan Wunderink hèt d’r vur gezùùrgd dèt 
minsen hullie stukske schrieve zodèt Jan 
en Lucie van Riet d’r elke kiër vur kônde 
zùùrge dè de teksten in onze’n èège skôn 
Plòs dialect te lèèze zien. Claudia van 
Hoenselaar hèt d’n hiële carnaval hurre ca-
mera vâstgehàuwe en skôn foto’s geschote 
zodè gullie nèvve ‘t lèèze ok veul plàtjes 
kunt kieke. Lieke Peters, John Loeffen en 
Corine Verberkt hebbe d’r vur gezùùrgd 
dèt ‘r wèr advertenties geplàtst worre. En 
die adverteerders wille wej bèj deze dan 
òk hartelijk bedânke, want zonder hun zoj 
di buukske nie gerealisieërd kunne worre. 
Tenslotte hèt Bianca Bongers alle teksten, 
foto’s en advertenties inèn gefrot öm tot dit 
buukske hier vur ollie te komme.

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

Alaaf!!
De redactie: Johan, Jan, Lucie, Claudia, 
Lieke, Corine, John, en Bianca



2

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



3

Alaaf van Prins Mari
en Prinses Jacqueline

Zo zâat ik zoëmar op ‘ne káále dins-
dagaovend in September alliën thuus. Jac-
queline was volleye en de kiender wâare 
voetballe. Ik zaat ‘n bitje zaakelek schrief-
wèrk bèj te werke ,en dan gèt inèns de 
vurdeurbel. En ja, inderdaad  Geert an 
de vurdeur. Mien urste gedachte wâr ne-
tuurlek: nou die kumt nie alliëen mar vur 
‘n tas koffie. En nao wa gebuurt te hebbe 
ovver van alles en nog wa, kwam dan toch 
de vraog wor ik inmiddels al wel rèkening 
mit gehâwe haj. Of ik de nééje prins wilde 
worre. Jacqueline was nog nie thuus, mar 
ok de kiender konde elk moment thuus 
komme, dus d’r mosse hiel gâuw kneup 
durgehakt worre. Jacqueline en ik ha’n 
‘ter netuurlek al wel ‘ns ovver gehad, wa 
doen wej as die vraog òòjt ‘s kumt. En daor 
waare wej ‘t eigelek al gààuw ovver èns. ‘t 
Is en blieft toch ‘n hiëele eer öm hiervur 
gevraogd te worre. En angeziën ik eigelek 
al vanalles gedaon heb binne de carnavals-
veriëniging, wil ik di dan ok nog wel ‘ns mit 
make. Jacqueline kwam thuus en zag Geert 
zitte, ze begon ‘t drèk ietwa wèèrm te 

kriege, mar was al gààuw ovver d’n urste 
schrik hin, wej hebbe d’r same nog ‘n pilske 
op gedronke en toen was vur ons ‘t niééje 
prinsenpaar van twiëeduuzendelf (2011) 
bekend.

Ja, dan kömt de periode tot an ‘t prinsen-
bal, dan motte dus zùrge dè ge ouw ège 
nie verproat. Zeker vanaf ‘t moment dè de 
urste hints in de Komplo stônde en iederi-
een ging vunderen, wier ‘t lâstig. Mar wej 
dinke dè ‘t toch évvel aordig gelukt is, zelfs 
de kiender hàn niks in de gate.

Ok mos ‘r netuurlek nog iets verzonne wor-
re hoe wej as prinsenpaar uut zòn komme. 
Umdè wej âltied op ‘t prinsenbal anwezig 
zien, wâr ‘t netuurlek nie geleufwaardig as 
wej die’n aovend ‘ne smoes zòn verzinne dè 
wej die’n aovend iets ànders hàn. Dè haj 
echt niemus gegleufd. Dus in ovverleg mit 
Geert en de Vorst wier ‘n planneke gemakt, 
Vorst Leo zoj, (ömdè de nééje vorst Mark 
nog herstellende wâr van ‘n operatie) onge-
vèèr 10 man naor bôve hale,en zillie mosse 
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Alaaf van Prins Mari
en Prinses Jacqueline

dan öm de burt ter plekke  ‘ne spreuk ver-
zinne, drie personen zòn dan dör gaon naor 
de volgende ronde en mosse dan âchter ‘t 
podium wâchte. Thijs Verberk was iëen van 
de urste die naor âchter mogt. Daor stond 
dan ‘n kist klaor waor hej in mos en zoj dan 
dör enkele raod van elf leje buutenöm wèr 
veur naor binne gedrâge worre,di alles um 
’t volluk te kulle, in die’n tied hàn wej as 
prinsenpaor dan effe tied öm gààuw um te 
kleje. Thijs zâat inmiddels in de kist, mar 
wâr toch wa zwaòrder dan ingeschat, de 
kist wier opgetild, mar de balken waormit 
de kist wier opgetild begaven ‘t, di alles 
was netuurlek wel hilarisch, zeker vur onze 
femilie die daor zâat te wâchte tot wej 
úút zòn komme. Gelukkig wier di probleem 
dör de creativiteit van enkele raodsleje 
toch gàauw opgelost. Thijs wier in de kist 
buutenöm wer veur in de oude heerlijkheid 
binne gedrâage, hej zoj dan de klep op ‘t 
podium ‘n kliëen bitje oplichte, öm nóg wa 
miër verwarring te stichte. Eenmòl op ‘t 
podium, wier dör de vorst ‘t prinsenpaar 
onthuld en kwam nie Thijs uut de kist, mar 
kwaame wej vanâchter de kist ‘t podium 
op. As ge dan zò hartelijk ontvangen wordt 
dur de veule anwezige Spurriebuuken, dúút 
ouw dè goëd en vèlt ‘r òk gààuw ‘n haffel 
spanning van ouw schouwers af. Wej hebbe 
d’r dan ok same mit alle anwezige nog ‘n 
supergezellige aovend van gemakt en zien 
tot in de hiële laote uurkes dör gegaon, en 
afgesloëte mit ‘n eitje.

‘t Volgende op ‘t programma wâr de prin-
senreceptie. Dizze activiteit begon mit ‘n 
koffietoffel mit de hiële carnavalsveriëni-
ging, ons kiender en onze ouders, en dè wâr 
‘n hiëel gezellig begin van d’n aovend. Daor 
wiere ok de persoonlijke onderscheidingen 
uutgedèld an de hiële veriëniging, kiender 
en ouders.

De prinsenreceptie hewwe ervaren as wel 
hiël erg biezonder. Al die minse die mit zòn 
enthousiasme ons kwaame felicitiere, mit al 

die ludieke kado’s, in iëen woord “geweldig”. 
De hiële buurt die ‘t ontbijt bèj zich haj 
die zullie de volgende mèèrge bej ons op 
kwâme ète. En inderdaad de volgende mèè-
rge um 11.00u zaate wej mit de buurt te 
ontbijte.

Ok kwam ‘dr ’n groep minse naor bòve die 
wej nie (mèr) kende, ja dan kriegde ‘t wel 
effe wèèrm. Zillie kwaame ons felicitiëre 
en Mari mos raoje wie zillie waare, wa was 
’t geval; ‘t was de buurt uut Oeffelt waor 
Mari de urste 4 lèèvensjaore dörgebrocht 
haj, drie vrollie mit hun kèls, waorvan de 
vrollie toendertied bej Mari dee’n oppâsse 
as zien vat en moen weg mosse. Mari haj 
hun al zeker fertig (40) jaor nie mer ge-
ziën. Zillie ha’n afgespròke toen zillie ge-
heurd ha’n dè Mari Prins was geworre, öm 
effe te gaon felicitiëre en dan wèr gààuw 
naor huus. Mar zillie wisse toen nog nie hoe 
gezellig ‘ne aovend bej de Spurriebuuken is 
en zien d’n hiële aovend gebleve.
Ok wille wej netuurlek de femilie, de buurt, 
‘t APG, mien werkvolk, vrienden, bekenden 
en al die ândere Spurriebuuken ammól nog 
bedanken vör hun komst en al hun ludieke 
cadeau’s.

Terwijl wej di stuk zitte te schrieve zien 
wej nog ‘n par wèke verwijderd van de 
pronkzittingen. De pronkzittingen van de 
Spurriebuuken zien altied van ‘n hiëel hoëg 
niveau, en dus hewwe d’r di jaor ok wer ‘t 
volste vertrouwen in dè ‘t wer geweldige 
aovende worre. En as ‘t dan zòvér is dè de 
carnaval begint, zien wèj doar héllemòl kla-
or vur öm d’r same mit alle Spurriebuuken 
van jong tot âld er ‘ne ontiegeleke moje 
carnaval van te make,en hôpe dan ok dè wej 
ollie daor ammól wel op de iëen of ândere 
menier ‘ne kiëer tège zulle komme.
“De Carnaval is vur jong en oud. Ge mugt 
ut nie misse nog vur gen goud.”

Alaaf!
Prins Mari dun Urste & Prinses Jacqueline.
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Wéj, Prins Mari d’n urste, zoën van Wim 
en Dientje van d’n beeksenhof en Prinses 
Jacqueline dochter van Ad en Jans Teurlinx 
uut ‘t Tusriek.
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-
elen ànhang en netuurlek ollie ammól, goan 
wéj d’r wér ‘ne gruwelijke mòje Carnaval 
van make!

Ten ellufde:
De ândere joare mot ik alt veul bloaze mit 
de joekskapel VOF.

Di joar ‘ne kieër Prins zien is toch èvvel ok 
wel biëstig tof.
………..Alaaf……………

Ten tiende:
Mien prinses is in ‘t Tusriek opgegroeid en 
vierde dor joare Carnaval.
Mar nou dúút zéj dè al lang in ‘t Spurrie-
buukenriek tot en met ‘t Vledderbal
………..Alaaf……………

Ten niggende:
Onze residentie is di joar op nr. 12 in de 
Grotestroat.
Wèj wònne in dezelfde stroat nr. 11, dus ‘t 
makt nie uut al wurd ‘t hieël loat.
………..Alaaf……………

D’n Proclamatie 2011
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D’n Proclamatie 2011

Ten achtste:
Onze vriendengroep de KZR is mit de car-
naval altied hieël nadrukkelijk àanwezig.
ieder joar mit d’n optocht, en pronkzittingen 
màr is vurral veul mit bier drinke bezig
………..Alaaf...............  

Ten zuvvende:
De fanfare is òk ‘n vereniging woar ik béj 
bin al joare.
Dus op de pronkzitting zulle zullie di joar 
de joarlijkse klus òk wel wèr kloare.
………..Alaaf……………

Ten zesde:
Op ‘t wèèrk motte zullie ‘t dizze carnaval 
hiëlemaol zonder mien stelle.
Ik heb gezèt, gullie mugt naor ons nie 
belle.
………..Alaaf……………

Ten vijfde:
Van veul en vurral lang fèèste zien wèj nie 
fies, dè wiëte de mèèste minse in Ploë.
Mar di same te mugge doen mit alle Spur-
riebuuken, is zo! (duimen omhoog).
………..Alaaf……………

Ten vierde:
Onze buurtvereniging is d’r ieën mit hiël 
veul aktiviteiten.
Di joar mugge zullie zich noa 13 joar wèr’s 
in ‘t bouwe van de prinsenwage vâstbijte.
……….Alaaf……………

Ten derde:
Wa gullie ammòl nie wèt, is dè ik al us ‘n 
joar mieër Prins bin gewist.
De wâr op ‘n pèèrd, de ganzekop d’r afge-
trokke, en dan binde mit de Carnaval Gen-
teprins in d’n Twist.
……….Alaaf………..

Ten twedde:
Ons kiender Bart en Kim die viene di ammòl 
kei mòj en goëd.
Gelukkig hebbe zéj ‘t viere van de carnaval 

ok in ‘t bloëd.
………..Alaaf……………

Ten urste:
Wèj goan d’r ok di joar wèr mit alle Spur-
riebuuken wèr ‘ne geweldig fèèst van make.
En pas mit aswoensdag noa ‘t herringschel-
le goan wèj hier mit stake.
……….Alaaf……………

En onze liefspreuk vur dizze Carnaval is:

De Carnaval is vur jong en oud.
Ge mugt ‘t nie misse nog vur gèn goud.
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Van de vurzitter

Beste Spurriebuuken,

Wej zien dit jaor alwèr bezig an mi wa 
gerùùst gezèd kan worre ‘n lang carna-
valsseizoen, waorin wej al ‘n àntal prima 
verloëpe activiteiten hebbe gehad zòas 
onder andere Prinsenbal, Prinsenreceptie 
en Pronkzittingen. ‘n Lang carnavalsseizoen, 
ömdèt Carnaval di jaor relatief laat in ‘t 
jaor plàts viendt. Volgend jaor start carna-
val wèr op 19 februari en in twiëeduuzend-
vertien (2014) en twiëeduuzendnegentien 
(2019) is dè bevöbbeld wèr begin mert. De 
latste kiëer dè carnaval in mert gevierd 
wier, wâr in twiëeduuzendendrie (2003). En 
nou mar hôpe dè ‘t di jaor vergezeld gèt 
mit moj wèèr.
Wej zien dus alwèr ‘n stödje bezig en op 
de urste plàts wil ik nog ‘t vurrige Prin-
senpaar Prins Patrick dun Urste en Prinses 
Bianca bedanke vör wèr ‘ne moje carnaval 
vurrig jaor mi veul smakelijke/geurende 
Jumbo-wôrst. Bedankt ok de Spurriebuu-
ken die op onze activiteiten zien afgekomme 
en wej rèkene kommend jaor wer op ollie 
ondersteuning.
Intussen is de veriëniging van Vorst gewis-
seld. Vorst Leo hèt zien taken mit ingang 
van di seizoen ôvergedrage an ex-Prins 
Mark dun Twedde. Vör de vâste bezoekers 
an onze activiteiten wâr di al bekend, mar 
vör de ôverige meugelek nie. Vanwège ‘n 
heup operatie die Mark nog mos ondergaon 
was ‘t lang nie duidelijk bej welke acti-
viteiten Mark anwezig kon zien. Derhalve 
wâr mit Leo afgespròke dè hej Mark zoj 
vervangen as hej nie zoj kunne. Inmiddels 
is duidelijk dè Mark de resterende carna-
valsactiviteiten vör zien rèkening kan neme. 
Trug naor ex-Vorst Leo. Wej mugge hier 
sprèke ovver iemus die veul hèt betèkend 
vör de carnaval bej de Spurriebuuken, wa 
te dinke van zien geweldige buuts mit de 
Pronkzittingen. Prins carnaval in 1999. Da-
ornao bej de Raad van Elf en as afsluuting 
6 jaor Vorst. Di làtste hèt’ie op ‘n vurtref-
feleke menier gedaon. Altied rùstig en zeer 

doeltreffend mit de nòddige humor ôver-
kommend. Leo Bedankt! En Mark veul suc-
ces in ow nééje functie!

Ondertusse zien wej in di woordje alwèr 
‘n èènd op weg en nog niks gezèd ovver 
de belangrijkste personen van di jaor in ‘t 
Spurriebuukenriek. Of te wel ons Prinsen-
paar Prins Mari dun Urste en Prinses Jac-
queline. Echte carnavalsvierders die mit hun 
motto “De Carnaval is vur jong en oud. Ge 
mugt ‘t nie misse nog vur gèn goud” dizze 
carnaval veurop gaon. En di motto is nou 
echt wa hier in Ploë goed pààst. ‘t Is ontie-
gelek moj hoe mit mekaar wördt ömgegaon.

Tijdens ‘t Prinsenbal wier ok ons nééje 
boerenbruidspaar gepresentiëerd en dan 
komme wej meej op iets nééjs terècht, 
want wej hebbe di jaor ‘n boerenbruids-
paar wa kumt uut 2 stellen. Di zien Jan 
van de Weijer van de Lônseweg en Rianne 
Sengers-Hartjes van de Creijtestraot. 
Tijdens de Carnavalszondagaovend zul-
len zillie dör d’n ambtenaar in d’n onecht 
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Van de vurzitter

worre verbônde. Same mit de buurt, femilie, 
vrienden, etc. belòòfd di ‘ne moje aovend 
te gaon worre. Wej wille dizze’n aovend ‘n 
echte âwverwetse brulloft creëren waorin 
stukskes gedaon kunne worre zòas ‘n echte 
brulloft betaamt en netuurlek dansen.

Binne de veriëeniging hewwe afgelope jaor 
nauwleks veranderingen gehad. Wel zien d’r 
‘n pàr veranderingen dörgevoerd waorvan 
wej ‘t belangrijk viende öm deez’ te mel-
den. Zoë is ‘t in Ploë al jaorenlang traditie 
dè de buurt van de Prins de Prinsenwagen 
makt vör d’n optocht en dè wille wej ok 
gèr zoë hâawe. Dörum hèt de veriëeniging 
gemèènd ‘t vör de buurt gemèkkeleker te 
motte maake. Wâr ‘t al geregeld dè al ‘n 
wage en ‘n hal beschikbaar is. 
Di jaor hewwe dè uutgebrééjd mit ‘n ver-
siering an d’n ônderkant rôndöm de wagen. 
Dit mede mi dank an de buurtveriëniging 
van de Groëtestraot.

Ok vör de buurt van ‘t boerenbruidspaar 
hewwe gemèènd ‘t één en ânder te wille 
verlichten. Hiervör hewwe ‘n lèvensgroëte 
echte boer en boerin laote make die wej as 
versiering bèj hun huus kunne plàtse. As 
gillie die’n boer en boerin nog nie geziën 
hèt, zoj ik zegge nim de moeite en fiets d’r 
nèève, want ‘t is echt iets mojs wa Mat 
Arts vrijwillig vur de Carnavalsveriéniging 
hèt gemakt.
De vurgaonde wèèke hèt iederiëen kunne 
genieten van de Pronkzittingen, waorvan 
hier verderop in ‘t Spurriebuukske ‘n uut-
gebrééjde repportage mit foto’s. ‘t Is ieder 
jaor wer geweldig öm te ziën hoe bekende 
en minder bekende artiesten van ège bojum 
hier schitterende aovenden van make. Bèj 
deze bedanken wej alle deelnemers die ‘t 
lef hebbe getônd öm d’r te gaon staon en 
d’n hoëp tied die zillie d’r in hebbe ge-
stopt. Grandioos! Vur de pronkzittingen van 
volgend jaor hôpe wej dèt ‘r wer nééje 
talenten zich àndiene. Dus wie durft dizze 
uutdaging an?

Dankzij de veule sponsoren en speciaal de 
Spurrieredactie zien wej in staot di moje 
“Spurriebuukske” uut te gèève en dörvur 
zien wej ze dan ok biezonder dankbaar. 
Nèvve de veule tied die de redactie in di 
boekwèrk stopt staon veule bedrijven ons 
nog terzijde bej de diverse activiteiten. Mit 
die hulp en financiële steun kunne wej as 
Carnavalsveriëniging elluk jaor wer ‘n moj 
Carnavalsprogramma vör de Spurriebuuken 
gemèènschap opzette en organiseren.

Samen mit de lééje van de Carnavalsverië-
niging hewwe nog ‘n antal vrijwilligers die 
zich inzette bèj diverse commissies. Mit z’n 
alle zùrge wej d’r dan ieder jaor wer vör 
dèt alles goëd geregeld en georganiseerd 
is bèj de diverse activiteiten. Öm ‘n greep 
te noeme: de pronkzitting-, boerenbrulloft-, 
optocht-, 50+- en Spurriebuukskecommis-
sie. Ieder jaor kunne wej hiervör minse 
gebruuke. Mochten d’r nog minse zien die 
deez’ commissies wille versterken zien deez’ 
van harte welkom. Nim contact op mit ‘n 
bestuurslid.

Mar nou op naor Carnaval van 2011!.
5 Daag lang gruwelek d’r tèggenan. Same 
mit echte carnavallisten as ons Prinsenpaar 
Prins Mari dun Urste, Prinses Jacqueline, 
‘t Boerenbruidspaar Jan en Rianne en mit 
de hiëele Plosse bevolking d’r achteran mot 
di wer ‘ne geweldig fèèst worre. Ammòl de 
vlaggen wer an de gevel, huus versiere en 
straot versiere en ge dingt automatisch mi 
mit “bèèst versierde huus” en “bèèst ver-
sierde straot”. Wej hebbe d’r in ieder geval 
wer veul zin in. Mit ‘t programma wa wer 
op touw stèt (verderop in dit Spurriebuuks-
ke) is ‘r zeker vör iederiëen wa bej. 
Wej hôpe dèt hiëel Ploë in goeie gezond-
heid d’r bej kan zien, zodè wej mekaar wer 
ontmoeten en veul plezier kunne make.

Alaaf,

Geert Thomassen
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TEGELS & NATUURSTEEN
VOOR IN EN OM UW WONING

De Staat 31
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Bianca Body & Beauty
gezichts- en voetverzorging

laserontharing & huidverbetering

Schoonheids- en pedicuresalon
Vloetweg 41 Oploo
0485-382327
06-28508451
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CARNAVAL 2011 
Vertrouwen in elkaar

Mijn eerste contact met carnaval was niet 
hier in de gemeente, maar in Limburg de 
plek waar ik mijn jeugd doorbracht. Ik denk 
daar met veel plezier aan terug. 
Na mijn installatie in het voorjaar van 2010 
was carnaval al voorbij, dus ik heb voor 
2011 even de tijd genomen om kennis te 
maken met de dorpen en met vertegen-
woordigers van de besturen van de ver-
schillende carnavalsverenigingen.
Tijdens deze gesprekken kwamen we tot 
de gezamenlijke conclusie dat carnaval een 
feest is, dat vooral een feest moet blijven. 
Een feest waar de organisatie, op basis 
van vertrouwen in elkaar, positief opgepakt 
wordt.
Een van de moeilijkheden was dat in elk 
dorp en bij elke optocht verschillende re-
gels van toepassing zijn. 
Ik was bijzonder blij om te vernemen dat 
er voldoende draagvlak en vertrouwen is om 
gezamenlijk op te trekken. Samen kwamen 
we tot het besluit voor 2011 een gezamen-
lijk reglement opstellen voor gedragscodes 
voor carnavalvierende evenementen in 
de 7 dorpen. 
In dit reglement worden voorwaar-
den en afspraken vastgelegd voor 
de organisatie maar ook voor 
de gemeente én de carnavals-
vierders. Een voorbeeld van 
een dergelijk afspraak is het 
alcoholgebruik van deelnemers 
aan de optochten waarbij elkaar 
vertrouwen voorop staat. 
Dit reglement zie ik als 
een geweldige opdracht 
voor ons allen, dat het 
feest nog mooier maakt 
en een voorbeeld kan 
worden voor omlig-
gende dorpen binnen 
en buiten het Land van 
Cuijk.

Op de vrijdagavond (4 maart) van het car-
navalsweekend is het gebruikelijk dat het 
gemeentebestuur ‘de sleutel van de ge-
meente’ overdraagt aan de zeven prinsen. 
Deze sleuteloverdracht wordt dit jaar ge-
houden in Westerbeek en belooft weer een 
groot festijn te worden. 
Met de vorsten van de 7 verenigingen is 
eind 2010 afgesproken dat het college ge-
zamenlijk jaarlijks enkele pronkzittingen 
bezoekt en dat aan de hand van een rou-
latieschema alle dorpen de komende jaren 
aan de beurt komen. Dit jaar bezoeken wij 
Landhorst en Ledeacker.
Voorafgaand aan het carnavalsweekend 
is door vele inwoners die zich betrokken 
voelen bij het jaarlijks carnaval, enorm veel 
werk verzet; niet alleen door de leden van 
de Raad van Elf en het bestuur maar ook 
de Boerenbruiloftsparen, de deelnemers aan 
de optochten, de leerlingen van de basis-
scholen en hun docenten en natuurlijk de 
muziekkorpsen. Voor deze mensen een per-
soonlijk “Alaaf” vooraf!
Een goede samenwerking tussen de carna-
valsverenigingen en de gemeente is voor mij 
heel belangrijk en ik ben ervan overtuigd 
dat deze samenwerking voor iedereen, zo-
wel de organisaties als de carnavalsvierders 

voordeel oplevert en de feestvreugde 
verhoogd. 

Ik hoop dat het motto voor 2011: 
VERTROUWEN IN ELKAAR door 
iedereen positief wordt opgepakt en 

daardoor een grote betekenis krijgt 
en een basis is voor de toekomst . Im-

mers, Carnaval moet een feest van en 
voor iedereen blijven.

Tot slot wen ik u allemaal, namens 
het gemeentebestuur heel fijne en 
geslaagde carnavalsdagen toe.

Alaaf,
Marleen Sijbers

burgemeester 
van Sint Anthonis

D’n Burgemeester
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Hallo spurriebuuken en Spurriebuukinnen! 

Het zal vur iederiëen ‘n hiëele verassing 
zien gewèst toen vorst Leo di jaor afscheid 
nòm van zien taak. Netuurlek òk vur mien, 
al wis ik ‘t al ‘ne tied. Hij haj al ‘ne kiëer 
dukker àngegève dè hij ‘t  ‘ne kiëer moj 
vond gewèst, mar nao de carnaval van ‘t 
vurrige seizoen (2009-2010) wis ie ’t ze-
ker. Mar dan? Want d’r mot netuurlek urst  
‘ne nèèje vorst worre gezocht. En dè wâr 
dan ok gelukt in de persoën van Mark van 
Duijnhoven, ik dus. Leo haj al ’n pàr kiëer 
dukker gevraogd of dè ‘t niks vur mien zòj 
zien. In ‘t begin wis ik ‘t nie, mar ja, toen 
zullie mien as prins vroege wis ik ‘t in ‘t 
begin ok nie. Dus dè wâr dan ok gèn rèèje 
öm ‘t nie nog ‘ne kiëer te vraoge. Nao ‘n 
gesprek mit Leo en onze vurzitter Geert 
haj ik dan toch de knoëp durgehakt en zei 
dè ‘k ‘t wel wilde perbieren. 
Vandaor dè gullie ‘t di jaor motte doën mit 
‘ne nèèje (jongere) vorst mit minder baard-
groei.
Nao urst ‘n jaor prins te zien gewèst en 

daornao ‘n jaor bèj de Raad van Elf te 
hebbe gezèète gaon wèj ‘t di jaor as vorst 
perbieren. Di zal ik dink ik wel wa langer 
blieve doën, angezien onze vurzitter d’r nog 
hiéel wa jaortjes teggenan kan! 
Ik mot zegge dè ‘k d’r ontiegelek veul zin 
in heb, trugkiekend naor ‘t vurrige seizoen 
mit (ex) prins Patrick en prinses Bianca en 
‘t boerenbruidspaar Christ en Petra Jans-
rat wa ‘n geweldig mòj carnavalsjaor wâr. 
Toen nog op de achtergrond as Raodslid, 
mar èvengoëd hiëel veul schik gehad. Mar 
di jaor gaon wèj ‘t as vorst perbiere. 
Het is di seizoen net zò normaal gestart 
as ândere jaore, dus mit vorst Leo. Die hèt 
‘t prinsenbal en de twiëe recepties nog 
gepresentiëerd as Vorst. De rééje daorvur 
wâr dè’k zelf nog nie goëd op de biëen wâr 
vanwèège ‘n operatie àn mien  knùùk let 
wel de linkerheup. 
Màr anderhalve maond nao de operatie 
ging ‘t wel wèr redelijk en wâr ‘t tied vur 
mien debuut op de prinsenreceptie van ons 
prinsenpaor Mari en Jacqueline. Een hiëele 
gezellige’n aovund, mar wa wilde mit zò n 
prinsenpaor. Mari die lid is van de fanfare 
en van V.O.F. en ok nog ‘n trouwe supporter 
van ‘t ùrste elluftal van Excellent en ne-
tuurlek Jacqueline die òòvral
mi naor toe gèt. Dè belòòft wèr ‘n  ge-
weldig mòj carnavalsjaor te worre. En dan 
heb ik ‘t nog nie gehad ovver ons nèèje 
boerenbruidspaar Jan vd Weijer en Rianne 
Sengers. Unne kiëer wa ânders, ömdè ‘t ne-
tuurlek ‘n onecht- echtpaor is, mar dè hèt 
netuurlek veul vurdele: Miëer familie, miëer 
buurten, miëer plààtse um eieren te gaon 
ète en noem mar op. 
Kortom, ‘t belòòfd wèr ‘ne geweldige moje 
carnaval te worre mit nog veul activiteiten 
vur de boeg. Ik zoj zegge: ik hòòp dè ik 
iederiëen wèr tège kom mit de carnaval en 
iederiëen veul plezier toegewenst! 

Tot dan! 
Groeten Mark ,
Alaaf!!

Vorst Marc an ‘t woord
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KOM NU VOOR EEN 
GRATIS PROEFLES!!!

 

Noordkant 19a
info@hc-desprong.nl

www.hc-desprong.com
Inge Gerritsma
06-23707740
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Prinsenbal

Op zaoterdag 13 november twiëduuzendtien 
(2010) wier in ‘n ontiegeleke volle residen-
tie van de Spurribuuken, de nééje Prins en 
Prinses vur ‘t jaor twiëduuzendelluf (2011) 
bekend gemakt. Urst wier uutvoerig af-
scheid genomme van ’t auwe Prinsenpaor 
Prins Patrick dun Urste en Prinses Bianca. 
Daorna mos Patrick ’n pàr èrg zwaore toe-
latingstesten ondergaon öm lid te mugge 
worre van ‘n zeer select gezelschap, na-
melek ’t Auw Prinsen Garde. Di ging ‘m goëd 
af en naodè hej zien loepzuuvere trap-
techniek haj gedemonstreerd wier de âuwe 
prins opgenomme in ‘t APG.

Daorna wier ok ‘t 24e boerenbruidspaar 
gepresentiëerd. Vurrig jaor ware Christ en 
Petra Jans-Rat van de Pelgang ‘t boeren-
bruidspaar en dè beviel hun zò goëd, dè 
zillie ‘n pàr maond gelééje naor ‘t buuten-
gebied zien verhuusd öm van ‘t boerenlèève 
te genieten. Di jaor is ‘t ânders as anders 
en hewwe ‘n hiëel speciaal boerenbruids-
paar. De bruid en bruidegom komme na-
melek uut twiëe verschillende buurten. De 
bruidegom kumt van de Lònseweg (?) en 
de bruid kumt van de Creijtestraot. Di jaor 
bestèt ‘t boerenbruidspaar uut Jan van Tien 
en Jo van de Weijer van de Plosse Heijkant 
en Rianne van Wim en Miet Hartjes van de 
Urste Stichting. Mi dit boerenbruidspaar 
belòòfd ‘t di jaor wèr ‘n groët spektakel te 
worre. Direct nao hun bekendmaking hebbe 
zillie zich verloofd. As ‘r buurlui / familie-
lééj of ândere bezwaore tègge ‘t vurge-
nommen huwelijk hebbe dan kunde gillie 
deez’ bezwaore kenbaar make mit de Boe-
renbrulloft op de Carnavalszondagaovend 
geliek mit de Carnaval.

Rônd 11 vur 11 wâr ‘t dan hòst zòver, ‘t zoj 
nie lang mèr duure vurdèt ‘t nééje prin-
senpaar bekend wier gemàkt. Net as twiëe 
jaor gelééje wiere d’r ok di jaor wer minse 
uut de zaol geroepe öm op ‘t podium te 
komme. 5 Stellen, 3 personen waorbèj de 
partner nie anwezig wâr en 1 vrééjgezel 

wiere uut de zaol gehàld. Di belòòvde ne-
tuurlek gruwelek spannend te gaon worre. 
Twiëe jaor gelééje mosse de stellen nog 
bepaalde proeven doën, di jaor mosse alle 
personen op ‘t podium ‘n lijfspreuk ver-
zinne, sommige ha’n geluk, vur hun was de 
lijfspreuk al op pepier gezet. Thijs Verberk 
mog zich ‘n echte prins kandidaat noeme, 
ömdèt hej ‘n zeer stèrke lijfspreuk haj, 
hej nòm âchter de coulissen plàts. 1 Stel, 
1 persoon zonder partner en de vrijgezel 
vielen èrder af, ömdè zillie nie vörberééjd 
wâre op de lijfspreuk, zillie mochte wer 
plats neme in de zaol. 1 Stel docht’r nog 
effe mit ‘t prinsenschap vandör te gaon, 
mar ok di stel mos erder ‘t podium verla-
ote, ömdèt zillie op pepier nie mer in Ploë 
wònden. Terwijl iederiëen nou nog schèèrp 
luusterde kwam d’r van âchter uut de zaol 
‘n kist naor veure gedrâge dör (zeer stèrke) 
raodslééje. Nou snapte ideriëen d’r netuur-
lek niks mer van, want d’r stônde nog 3 
stellen en Harrie vd W op ‘t podium. Zoj de 
prins al in de kist zitte??? Lange tied öm 
hierovver nao te dinke krig niemus, want 
Leo ging gewoën wer dör mit de personen 
die nog op ‘t podium stônden. Mari en Jac-
queline bleken ok ‘n iezerstèrke lijfspreuk 
te hebbe en mogge evenals Thijs âchter de 
coulissen plats neme. Hiernao vielen de 2 
ôverige stellen en Harrie ok langzaam af 
ömdè de lijfspreuken net nie goëd genoeg 
ware. Toen wier ‘t netuurlek ontzettend 
spannend, nao ‘n moj muziekske ging de kist 
oëpe en zag iederiëen Thijs Verberk d’r in 
zitten, waornao de desbetreffende vrien-
dengroep nog effe gek wier, mar ‘n fractie 
van seconden latter kwâme dan toch prins 
Mari en prinses Jacqueline âchter de ger-
diene en kist vandàan. 
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Jeroen van den Berg
Veehandel Oploo

06-53810771 

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

Kwaliteits Certificaat Veehandel

Veewaardig
          Vervoer

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

info@botterhuissportprijzen.nl

www.botterhuissportprijzen.nl

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

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

wandborden
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Prinsenbal
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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

Prins Heerlijk zeiken 
bij feestjes of evenementen? 

Dat kan!!

Huur een toiletwagen bij Thomassen. 
Tel. 06-20418743 of 06-13758634.
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Prinsenreceptie
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Correspondentieadres
Kamphoefweg 4

5825 HH  Overloon
Telefoon (0478) - 649160

Fax (0478) - 649159
06 - 51387815

www.dijkasbest.com

asbest verwijdering
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Bericht uut ut Kruumelriek

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

Zij,
Een pracht van een meid, met voor iedereen 
wel tijd
Goedlachs en opgewekt, mooi als sneeuw-
witje
Lief voor haar broer en af en toe een 
“hitje”.
Een kei in synchroon zwemmen, een topper 
in spe
Vanaf vandaag hare Hoogheid, zij telt voor 
twee.
Vrolijk en je kunt niet om haar heen
Hier is zij dan, ze staat op nummer één:
PRINSES Guusje Brouwers..

Hij,
Een knappe vent van top tot teen
Met een zwak voor iedereen.
Spreekt zelfs een woordje Spaans deze 
man
En dat is iets wat niet iedereen kan
Dit jaar gaat hij voorop in de lange rij
En sleept alle kleine Kruumelkinderen erbij
Hij heeft dit jaar de scepter van het Kruu-
melRAIK
Hier is ie dan PRINS MAIK

Onder luid gejuich  
kwamu Prins MAIK  
KOCKEN en  
Prinses GUUSJE 
BROUWERS 
van onder un 
schon masker 
tevoorschijn. 
Toch wel un 
gruuweluke 
verrassing. 
Unnun 
Tusste-
ker as 

Prins van de Kruumels. Mar des natuurlijk 
wel goed vur de integratie. Dor zon du gro-
te minse nog wa van kunnen leeru. En trots 
de du ouders waaru, fantastisch um te zien. 
Ut is trouwens ok kun prachtig paar.
Dor komme weej de daag wel mè dur. 
Op vreejdag vur de carnaval viere we ons 
schon bal mè klein kruumels. 
Um kwart over één stuuve we allemol nor 
de Ouwe Heerliukheijd.
Het teema van di joar is: 
 “Niks bezuinige man, 
 we gon dur teggunan”.

Dor angekomme gon de panne bekans van 
het dak….optredens, buuts, pleej beks, 
moppu en ander kunsjes worre vertoond.
We scheie dur pas um half vier uur uut en 
de bloaskapel zal ok van zich loate  heure.
Wilde dè allemol is komme zien en mibelève 
dan ziedde van harte welkom.
Ge komt wel verkleejd natuurluk, wel zò 
gezellig hè.
Tot dan…veul schik mè de carnavalsdaag.
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Telefoon: 0485-573472

www.notaristeeuwen.nl

Zakelijk of 
particulier:

dé notaris 
in Boxmeer 
en omgeving

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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Efkes vurstelle

‘t Bestuur

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. 

De bestuursleje zien: 
Geert Thomassen, 
Carla Cornelissen, 

René Verbruggen, 
Toon van de Ven, 
Lieke Peters en Lisa 

Franssen. Nèvve ‘t 
bestuur zien d’r nog 
‘nen hoëp ândere die 

zich gedurig inzette 
vur de carnaval in 
Ploë, lèès mar wiéjer!

De Vorst

D’r gèt gèn jaor vurbéj of d’r verânderd 
wel wèr wà. Ok di jaor dus. Leo hèt nao 
jaore van trouwe dienst beslote öm ‘t wa 
kalmer àn te doen. Mar dit hèt’ie netuurlek 
nie gedaon, vurdèt hej zeker wis dèt’r ‘ne 
goeie opvolger klaor stond. Zien vervanger is 
gènne onbekende bèj de carnavalsveriëniging. 
Zien ‘loëpbaan’ begon twiëe jaor geleje as 
prins van ‘t Spurriebuukenriek en daornao 
hèt’ie de carnaval as lid van de raod van elluf 
mugge mitmake. Wej hebbe ‘t hier netuurlek 
ovver Mark van Duijnhoven. 
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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.
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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 ver-
schillende 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!!!). 
Angezien Mark van 

Duijnhoven vanaf di 
jaor ‘t vorstschap op 
zich nimt kwame wej 
‘n raodslid te kort, 
Mar gelukkig is Mar-
tijn Wientjes nao ‘n 
jaor reserveraodslid 
gewest te zien, wer 
trug bej de Raod van 
Elluf. De rest van de 
raod is wer precies 

d’éigest as vurrig 
jaor, namelek: Noud 
Janssen, Jos Weerts, 
Eric en Marc van 
de Weijer, Gilbert 
van der Duyn, Johan 
Wunderink, Nicky 
Reijs, Teun Wientjes, 
Bart van Els en Rob 
Egelmeers. 

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: Jel-
mer de Boer, Harm 
Wientjes, Jan van 
Sambeek, Bart van 
Hoenselaar, Harry 
van de Weijer en 
Gido Lenkens. 
Mari Jacobs zit dit 
jaor nie bèj de re-

serveraod, ömdèt hej 
‘t naor ège zegge ‘t 
druk hèd mit ândere 
dinge tijdens de car-
naval. 
Wej gaon d’r mar 
effe vanuut dè hej ‘n 
goeie reje hèt…
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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!!! Di klupke is di 
jaor gelukkig òk wèr 
wa úútgebrééjd, màr 
‘t vrijgezellegehalte 
binne de Raod en 
bestuur is nog vrij 
hoëg!!! Vrollie: doe d’r 

wà an en 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, Frida Jans-
sen, Carla Cornelis-
sen, Jeannette van 
Gerwen, Claudia van 
Hoenselaar, Hillie de 
Boer, Anja van de 

Ven, Marijke van Els, 
Suzan Ploegmakers, 
Lieke Peters, Mari-
anne van Hout, Lisa 
Franssen, Linda Jans-
sen, Corine Verberkt 
en Liane Thielen.

Narren

Vurrig jaor 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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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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De Spurriefrutjes

De veriëniging dinkt nie allieën àn de korte 
termijn, òk op de lange termijn hewwe dans-
mariekes nöddig. Deez’ zitte béj de Spurrie-
frutjes. 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, Lonneke  
Dibbets, Laura Heijligers, Renske Thomassen 
en Tara Goossens.

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:  Anne Ermens, Ymke Goossens, 
Jitte Goossens, Veerle van Duijnhoven, Hanna 
Janssen, Maria van Dijk, Luisa Verschuren, 
Chanel Rutten, Nicole Hartjes, Rosa Massop, 
Laura Verbruggen.

Dansmariekes

Zonder de dansmariekes 
is ‘t gèn echte Carnaval. 
Gelukkig zien d’r di jaor 
gèn wiezigingen in de 
groep, waorvan Demi-De-
nise Verbruggen, Marcha 
Nillessen, Donna Massop, 
Sietske Ermens, Chantal 
Hartjes, Silke Verberk 
en Iris Cornelisen deel 
uit make. Kom iën deezer 
daag màr ‘s kieke naor 
hun zùrgvuldig ingestu-
dierde dansjes!
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• verstelwerk

• stoffen

• patronen

• fournituren

• hobbymaterialen

• kleding op maat

het hobby atelier

Nicole Verbruggen
Grotestraat 28
5841 AB Oploo
tel: 06-40904195
www.hethobbyatelier.nl
info@hethobbyatelier.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
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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 
zurgt daornève same 
mit Sanne Bon-

gers  d’r vör dèt de 
Spurriemukskes de 
verschillende moei-
lijke pasjes utekunst 
uutvoere. 
Hilde brengt same 
mit Demi-Denise Ver-
bruggen hun ervaring 
ôver op de jongste 
generatie. 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 wervelende 
show (-dans) van 
onze dansmariekes 

en zie dèt ‘t Hilde, 
Chantal, Sanne en 
Stephanie òk di jaor 
wèr is gelukt!

Efkes vurstelle

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 
zal gaon plàtsviende 
op vrijdag 8 april um 
halluf 9 béj La Mar-
motte.

Epo

D’r gèt genne pronk-
zitting vûrbéj of 
zillie levere d’r hun 
béjdraage àn: EPO, ‘t 

Eerste Pronkzittingen 
Orkest. Veule aovende 
wùrt ‘r gemusiceerd 
um tot ‘t bèeste re-
sultaat te komme. En 
dè mag d’r zien!!! Màr 

mit Johnny Lenkens, 
Jos Cornelissen, Jos 
Wijnands, Kim Jacobs, 
Jan-Willem Jansen, 
René Verberk, Pieter 
Hofmans en Ad van 

de Berg hewwe òk 
nie zomàr wa inge-
lijfd!!! 
Mede dankzij hun is 
elke Pronkzitting wèr 
‘n succes.
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info@dehaarwinkeloverloon.nl
www.dehaarwinkeloverloon.nl

m:   0629-552668
fax: 0478-641713

Ellen Huisman-Verberk
�eobaldusweg 1
5825 BH Overloon

              

kappersbenodigdheden
óók voor particulieren

De Haarwinkel Overloon

Spekklef 5 • Oploo
tel 0485 - 381556

Peter van Daal V.O.F.
Cultuurtechniek, groenvoorzieningen 
en betonwerken

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

Wij wensen iedereen
een gezellige carnaval!



37

Efkes vurstelleEfkes vurstelle

Bouwcommissie
Ieder jaor mot 
‘r vùr en tijdens 
de carnaval wer 
‘nen hoëp vertim-

merd worre. D’r is 
di jaor dan ok wer 
vanalles in elkaar 
geschroefd en ge-
repariërd. Hiervur 

hèt de bouwcom-
missie wèr de hân-
de uut de mouwen 
mugge stèèke. Di 
jaor timmert Willy 

van Lanen d’r mit 
drie Barten (B. van 
Els, B. Heijligers en 
B. van Hoenselaar) 
wèr gedurig op los.

Dames van de grime.

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

Vof 

Ok di jaor is VOF wèr van de 
partèj öm mit toeters en belle de 
zaak muziekaal te ondersteunen. 
In hun ewwig bekende koeiekliere 
zùurge zej vur de goeie sfeer. VOF 
bestèt úút Jan-Willem Jansen, 
Jos Jaegers, René Verberk, Frida 
Janssen, Bernadette Verschuuren, 
Willeke Kuijpers, Olga Bouwmans, 
Bettina Lange, Bert Cremers, Paul 
Kuijpers, Harry van de Weijer en 
Michel Schroer. Degene die goëd 
hèt opgelet, zien dè Mari Jacobs in 
di liestje ontbrekt. Mit de Carnaval 
verwisseld hej zien schuuftrompet 
vör ‘ne steek mit vèère en zwaait 
hej de scepter ovver ‘t Spurrie-
buukenriek. Angezien Mari wel zien 
heur, mar nie zien streke is ver-
lòre, zal hej mit de boerenbrulloft 
nog wel ‘ne kiër zien koeienpak 
antrekke en mitoeteren mit de rest. 
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Úw kapper aan huis!
Joost Bongers

Telefoon 0485 - 38 34 71

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

• agrarische produktierechten • geurberekening •

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

www.gelingadvies.nl
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De Spurriebuuken
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Begunstiger: Windpeelhoeve Oploo
www.windpeelhoeve.nl
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Mit jeugdsoos Flaming
carnaval 2011 in...

Vlammersbal 

Zòas elluk jaor beginner wéj ’n wèèk vur 
carnaval mit ’ t VLAMMERS-BAL. Di jaor 
war ’t d’n beurt van jeugdprins Maik en 
jeugdprinses Guusje um mit de jeugdraod 
van elluf, narren, hofvrollie en security 
veurop te gaon op dizze aovund. D’n hiële 
carnavalsveriëniging en de joekskapel VOF 
wâr ok anwezig um ’t gehiël kompleet te 
make. Un paor Flaming leje hà’n ‘ne film in 
mekaar gezèt en brachten ‘ne buut op 
’t toneel.

Nao de muziek optrejes en acts 
wâr ’t tied vur de VLAMMER VAN 
’T JAOR. De ieër gaot di jaor 
naor ‘ne persoon die al hiel veul 
vur Flaming gedaon hèt en nog 

doet en dè is: ….Sam Cornelissen! Sam helpt 
ons al jaore mit ’t regele van soos aovunde, 
vaok mit zien nicht Fieke. ’t Wâr vûr Sam 
‘ne hiële eer um die skône onderscheiding 
te kriege.

’t Gehiël wier die’n aovund mit ‘ne lange 
plonaise afgeslote en wéj blikte terug op 
‘ne woejend gezellige aovund, mit dank an 
d’n carnavalsveriëniging d’n Spurriebuuken.

’t Comité Vlammersbal

Vlammer van het joar: Sam Cornelissen.
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30E PRONKZITTING  
VAN DE SPURRIEBUUKEN

IEZERSTÈÈRK
De 30e pronkzittingsaovende van de Spur-
riebuuken wâre wèr van grote klasse!
‘t Motto vör de pronkzitting van di jaor is 
iezerstèèrk gekoze want van begin tot èènd 
wier ’t volluk in de zaol verwend mit moje 
dansen van de “allerklènste” tot fantastische 
optreje’s van de “allergròtste” van Ploë. 
Di verslag is gemakt op de urste aovend 
en zeker ‘t jonge volluk wâr geweldig goëd 
anwezig.
‘t Wâr ‘n drukte van jewelste en as gillie 
hèt gezien wa d’r ammól ‘t podium op en af  
mos en gebeurde dan hebbe de kèls van de 
“crew” ‘n hels karwei gehad.
Die hebbe dus zo wie zo al ‘n prestatie 
motte levere. Mar zillie hebbe warschienlek 
nie zovvel zinnuwe gehad as de rest van de 
deelnemers.
Vör de enkele minse die de pronkzitting 
hebbe gemist (en dè kunne d’r nie veul zien, 
want alle aovende wâre nagenoeg uutver-
kocht) hewwe ‘n kort verslagje gemakt. 
Mar vör volgend jaor motte d’r gewoon bèj 
zien!!

Nao de binnenkomst van de veriëniging en 
‘t vurlèèze van de proclamatie van Prins 
Mari en Prinses Jacqueline wier zòas 
gebruukelek ‘t plosse volkslied “Genne 
Zurrug”gezongen en kon onze nééje vorst 
Mark de urste artieste ankondige.

Spurriefrutjes:
Poppa joe
Uut de onuutputtelijke plosse kweekvijver 
zien wer 8 nééje talentjes gehàld. ‘t Leek 
net of zillie al ‘n par jaor geoefend ha’n 
mit mekaar. Zò geliek ging ‘t.
Deez’ dèrkes zien dör Demi Denise Verbrug-
gen, zeer deskundig vurbereid op ‘t grote 
podium. Zej is daorbèj dör Chantal en Hilde 
geholpen.

Sjefke de vliegende Hollander:
Onder de klanken van de melodie van The 
A-team verscheen in de, dör Math Arts 
nééje geschilderde buutton, àldgediende 
Geert Thomassen die zien heil in ‘t leger 
haj gezocht.
Hej haj eigelek in Boxtel bèj de stoottroe-
pen gewild mar in ‘t leger hedde gèn keus.
Dörum is ie mar de luchtmacht ingegaon 
want dè zaat ok in de femilie: vàd haj ‘t 
hoog in d’n bol en moen haj opvliegers.
Tijdens zien diensttied hèt Sjefke an ziene 
buurman Tonnie Tum gevraogd of die wis 
hoe die dinge hieten die bovve ‘ne helicop-
ter dreeje. Tum zei: dè zien wiekes. Nee, 
zèt Sjefke; dè zien ventilatoren. Nao wa 
gerikraoj ôver en weer zèt Sjefke; Zal ik 
die dinger dan ‘ns uutzette onder ‘t vliége? 
Wedde dè ge ’t hiëel héét kriegt!!!!
Ok wâr Sjefke tijdens zien dienstjaore ‘ns 
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zééééér zat gewest. Zò zat dè zien boks in 
bed lag en dèt’ie zelf ovver de stoel hing.

Spurriemukskes:
Tik Tok
Ok deez’ vrollie hebbe laote zien wa ge in 
1 jaor ammól kunt liëre. Wa hebbe deez’ 11 
dametjes ‘n fantastische dans laote zien. 
Zillie kunne straks ammól gaon solliciteren 
bej de dansmariekes. Dè wurd nog ‘ns ‘n 

hiële grote garde op deez’ menier.
Deez’ vrollie zien dör Sanne Bongers tot 
toptalenten getrèènd. Zej is daorbèj gehol-
pen dör Chantal en Hilde.

Spurriebuuk(in) van ‘t jaor:
Genne spurriebuuk of -buukin di jaor, mar 
‘n hiële groep minse. ‘t Bestuur van de 

Graancirkel is di jaor terecht verkoze tot 
Spurriebestuur van 2011. Zillie hebbe in 
Ploë al ‘nen hoëp gerealiseerd. De wan-
delroutes, Tontjesdag en ‘t Avonturenpark 
wa nao de winter wurd gemakt. En zillie 
timmere nog steeds an de weg dus ‘t is ‘n 
bestuur “mit pit”.

De volgende minse zitten in ‘t bestuur van 
de Graancirkel:
Tiny Hendriks, Toon Wientjes, Herman 
Hensriks,Jos Verschuuren en Jan van Riet.

Spiegelbeeld:
Annemarie, Jet en Pauline ware di jaor in 
de kelder van dokter Curré terèècht ge-
komme. Die was daor blijkbaar ‘n kliniekske 
begonne vur klèène chirurgische ingrepen. 
Alles wa ok mar kumt te hange nao verloop 
van jaore kan teggeworrig dör d’n dokter 
èèges worre opgetrokke. En as ge naor de 
pleej gòt in die neeje praktijk dan motte 
urst de code van de kluis wete anders 
komde d’r nie mèr vanaf.
Tijdens de housewaterparty van Marius en 
Hermien Peters is van alles bespròke. Zo 
kan de nééje burgemeister ( es) gèn be-
schermvrouw worre van ‘t Gilde. Want vrol-
lie mugge gen lid worre.
In de nééje praktijk van d’n dokter kunne 
zelfs prins Mari, Johan en Appie òk te-
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rèècht öm ‘n heurimplantatie te laote doen. 
Dan komme zillie d’r net zò moj uut te zien 
as Marijke Helweege.

Dansgarde: Gaga polka
De dansmariekes van de Spurriebukken zien 
alzeléve ‘n lust vör ‘t oog. Zo ok bèj diz-
ze’n dans. Zillie hebbe ‘n hiëel jaor ge-
trèènd öm wer ontiegelek goëd vur d’n dag 
te komme mit ‘n snelle en vlotte dans.
De trèènsters van deez’ dèrre zien net 
zòas vurrige jaore Chantal van Dijk en 
Hilde Zegers.

Onder begeleiding van Epo, die zòas ge-
woonlek deez’ aovende wer utekunst van 
muziek hèt vurzien, en luid applaus van ‘t 
jong publiek ginge deez’ vrollie vervolgens 
de volgende artieste ophale;

Repetitie BRULKOOR:
De vriendengroep van ‘t prinsenpaor , mar 
liefst twèlf(12) kèls en vrollie stèrk, ha’n 

beslote öm ‘t prinsenpaar nie toe te zinge 
màr toe te brulle. Zillie ha’n zelfs ‘n echte 
brullende dirigent angetrokke. Tussen ‘t 
brulle dör, want d’n dirigent mos nogal ‘ns 
naor de pleej,  wiere d’r nog verschillende 
anekdotes uut Ploë naor veure gebrocht.
Van de Foei jong haai van de gebrúújers 
van de Weijer naor ’t éénmèterfieftig (1.50) 
diepe en éénentwintig (21) graode wèèrme 
zwembad van Prins Mari en Vorst Mark tot 
de achtervolging op Prinses Jacqueline dör  
André op ziene’n brommer.
Ok de gelante actie van Nicky en Alphons 
die naor de rosse buurt in Amsterdam ware 
wier uutvoerig uut de doeke gedaon. Fijn 
toch dè die jongens viene dè de dèrre gèn 
kàw mugge lééje en dè zillie de deur netjes 
toe make. De naam van de vriendengroep is 
KZR. Degene die wèt wa dèt betèkend en 
as urste ‘n briefke bèj ons in de bus gòjt 
mit de goeie naam mag bèj ons ‘ne vlaai 
komme afhalen. De leeje van KZR zien uut-
geslote van deelname

Mataalica:
‘t Urste optreeje nao de pauze wier ver-
zùrgt dör fanfare Excelsior.
‘t Urste deel van di fantastisch optreje wier 
dör Paul Kuijpers en muzikale vrienden 
verzùrgt. En ‘t liedje: “Mari van de fanfaar, 
muzikantje zonder haar “ wier al gààuw 
dör de hiële zaal mitgezongen.
In ‘t twèdde gedeelte speulde enkele leje 
van de fanfaar op d’n inboedel van de 
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werkplats van prins Mari. Wa’n show! “Sla-
gerij van Kampen” kan hier nog wa van 
liëre. In één woord utekunst!

De Lèèvesloop:
De Raod van elf en d’n anhang komme zòas 
elluk jaor wer mit ‘n optreje waor zelfs de 
prins ‘n drukbezette rol in speulde. Di jaor 
wier gekozen vur ‘n lèèvensverhaal wa op 
‘n ludieke menier wier gebròcht.
‘t Wâr ‘n aaneenschakeling van lèèvensfases 

en de kliere zien nog nòòit zò gààuw van 
eigenaar gewisseld. In di playbacknummer 
moste af en toe goëd kieke want ‘t was nie 
hendig van” live” te onderscheije.
De minse in de zaal hebbe zich in ieder 
geval ‘n “stief ketierke” gruwelijk goed ge-
amuseerd.

D’n Inburgering:
Achmed Mulder kwam dizze kier zonder 
zien Fatma. Hej haj d’r namelek vurrig  jaor 
drek nao de pronkzitting bezwangerd. En 
zodoende is Fatma ok echt ‘n fatma ge-
worre.
Tijdens zien inburgeringscursus liëert 
Achmed nie alliëen iets van Nederland mar 
de minse in de zaol hebbe ok enkele Marok-
kaanse woorden kunne liere. Zo noeme ze ’n  
Marokkaanse  prostitué ‘n rammadam.
Ok gèt Achmed gen slagerfestival mar ‘n 
bakkerfestival organisieren. De artiesten 
zien van grote klasse; Cor Bakker, Marco 
Bakker,  Herman Brood en Arjan Vermeulen.
‘t Gèt ok nie goëd mit de kerk, en de Paus 
is ‘r zò ziék van dèt íe mit ‘n snotneus in 
bed lit. ‘n Optreje wa vol zit mit klets en 
hiële grappige en zotte woordspelingen.
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Pronkzittingen 2011

The Voice of Oploo:
De femilie Wientjes brocht nie alliëen ‘n 
plòsse talentenjacht mar ok ‘n par Oplose 
verhalen die évvel zeer de moeite wèrd 
ware. In de jury zâat vrouw Kristel Sijbers 
en Henk-Jan van òvver de middenpeelweg 
én netuurlek onze prins Mari.
De Cobusseclub was in Israël en d’r wâre 
5 minse vör nuddig öm Harrie Huppel in de 
dòje zee ônder water te kriege. 
En eigelek hèt Maik Nielen ‘n lintje ver-
diend ömdè hej zich di jaor voorbeeldig hèt 
gedrage.

Ze ha’n ok nog ‘n goei idee. Wej kunne van 
de kerk bèèst wel de Breijenburg 2 make 
en in Mèrt kömt’r ‘n nééje televisiester uut 
Ploë bèj: Blik op de weg; Rik Cornelissen 
speult de hoofdrol.

Showdans:
Wèr ‘n spetterend optreje van onze dans-
garde, en de vrollie hebbe dizze dans same 

mit Stephanie van Mil in mekaar gezet.

Total Loss:
Leeeeeeoo.  He’s back!!

Hej ging di jaor op rééjles en de rééjin-
structeur hiet toevallig Carlo. Safety First, 
dus de urste rééjles wier mit ‘n bromfiets-
helm op gereje. Mit de twèdde les haj Carlo 
zelf ok mar ‘nen helm opgezet. D’n auto 
wâr slechts 3 kiër afgeslage; 2 kiër rechts 
en 1 x links.
Ok hèt ‘ie ‘nen hond tusse de grill gehad 
mar gelukkig wâr ‘t moj wèèr en konde ze 
‘m nog ‘ne kiër ömdreije.
Mit zò ’n rééjles komde òvral en zo kwâme 
ze bèj ‘n huus van plezier waor gèn plats 
mer was. An 2 dèrre an de bar wier ge-
vraogd of zillie wilde dansen. En dè wilde 
zillie wel.” Moj”dan kunne wej hier teminste 
gaon zitte.
Samen hebbe zillie de Citroên in Schevenin-
gen de zee in gejage en hebben h’m inge-
ruild vör ‘ne Golf.
Ok hèt hej zien wief “buute genééjd” en 
as ‘t wèèr goëd blieft, dan gèt ‘ie dè dalek 
wèr doen.

Al mit al ‘ne geweldige pronkzitting mit 
alliëen mar rasartiesten die ge nie hàd 
mugge misse!!
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Di jaor gèt d’n titel 
‘Spurriebuuk(in) van ’t 
jaor’ niet naor één per-
soon, màr naor ’t hieële 
bestuur van de stich-
ting Graancirkel Oploo. 
D’n vurzitter Tiny 
Hendriks zurgt bèj 
d’n Graancirkel vur de 
subsidies, fondswerving 
en PR. Ok kiekt hèj as 
dè nuddig is d’n website 
nao en laot dees anpassen. 
Daornève bemoeit hèj zich mit 
d’n arrangementen en zurgt hij vur 
de communicatie mit de veule instanties.
Herman Hendriks (penningmeester) en Toon 
Wientjes (secretaris) zurgen er samen vur 
dè ’t Avonturenpad en de Ommetjes àn-
gelegd worre, verder zurge zéj dèt de 
graancirkelwandelroute (die elk jaor wèr 
erges anders uutgezet wurdt), bewegwij-
zerd wurd, dè de verschillende graansoor-
ten ingezaaid, gedorst, geoost en in d’n 
miet gezet worre. Mit Tôntjesdag wurd d’n 
‘Korenmiet’ auwverwets gedorst. Daornève 
zurgen zéj dè d’r genoeg gidsen zien, die 
mit de minse d’n Graancirkel loepe en dan 
òk uutleg geve.

Jan van riet hèt verstand 
van alles wà mit malen 

te maken hèt. D’r zien 
een stel machines en 
maolstenen gekocht 
en Jan hèt mit andere 
vrijwilligers de nuddige 
anpassingen in de mo-
len àngelet um de spelt 

te kunne maolen. Jan 
probiert ‘t speltmeel dur 

’t bakken van mik mit spelt. 
Ok is Jan de man mit ver-

stand van de streekproducten.

Jos Verschuuren hèt de bestuursplats van 
André Vermeulen overgenomme, hèt d’n 
taak Onderhoud & Beheer, is d’n techni-
sche man en levert de nuddige hând- en 
spandiensten binnen de Graancirkel, màr ok 
andere veriëniging make van Jos zien tech-
nische knobbel gebruuk. 

Binne korte tied wurd d’r mit de in totaal 
verkrege subsidie van màr liefst 70.000 
euro begonne mit d’n anleg van ’t Avontu-
renpark. Ok di wurd wier mit veul vrijwil-
ligers gedaon. Al mit al wurd dè weer ‘ne 
ontiegelek skôn park vur Plô.

Spurriebuuken 
twiëeduuzendenelluf (2011)
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actief

prestatiegericht

onafhankelijk

www.boerenbond-deurne.nl

D E U R N E

Boerenbond Deurne   Stationsstraat 122   5751 HJ Deurne   T 0493 328100   F 0493 328111   E info@boerenbond-deurne.nl

D E U R N E

D E U R N E

19
14
5

AUTOBEDRIJFBENS

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

Veel Plezier!

Na carnaval

werken wij alle

deukjes weer bij.

Aangesloten bij Kreston International Ltd. en The Leading Edge Alliance

p e r s o o n l i j k   p r o f e s s i o n e e l   p r e s t a t i e g e r i c h t

   Professioneel
       Persoonlijk
Prestatiegericht

Boxmeer
Spoorstraat 73, 5831 CK Boxmeer
Postbus 142, 5830 AC Boxmeer
T: (0485) 56 12 00
F: (0485) 56 12 05
E: info@bolaccountants.nl 
I: www.bolaccountants.nl

Venray
Hoogakker 15, 5802 MA Venray
Postbus 421, 5800 AK Venray
T: (0478) 55 47 00
F: (0478) 55 47 05
E: info@bolaccountants.nl 
I: www.bolaccountants.nl

Schijndel
Hoofdstraat 190, 5481 AK Schijndel
Postbus 340, 5480 AH Schijndel
T: (073) 547 29 00
F: (073) 547 29 05
E: info@bolaccountants.nl 
I: www.bolaccountants.nl

Nijmegen
Bijsterhuizen 1136, 6546 AS Nijmegen
Postbus 6861, 6503 GJ Nijmegen
T: (024) 366 69 50
F: (024) 366 69 55
E: info@bolaccountants.nl 
I: www.bolaccountants.nl

Verspreid over vier vestigingen werken bij Bol Accountants zo’n 180 prestatiegerichte team- 

players. Daarmee zijn we groot genoeg om klanten op een professionele manier van dienst te 

kunnen zijn en tegelijkertijd klein genoeg om onze persoonlijke benadering te kunnen waarborgen. 

Meer weten over Bol? Kijk op www.bolaccountants.nl. 
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Wa in hiëel veul dörpen al jaore traditie 
is,wördt di jaor vur ‘t urst in Ploë inge-
voerd. Wej vúúle ons dörum ontzettend 
vereerd,dè wej, Jan van Tien en Jo van de 
Weijer  van de Plósse Heikant en Rianne 
van Wim en Miet Hartjes van d’n Urste 
Stichting , ‘t urste “onechte” boerenpaar  
van de Spurriebuuken zien dè “echt in de 
onecht” of misschien “onecht in de echt” 
wördt verbonden . 

Wil’de gillie getuuge zien van deez’ trou-
werij , kom dan op zondag 6 mért 2011, öm 
half 9 ‘s aovus naor de Oude Heerlijkheid,  
waor Prins Mari en Prinses Jacqueline mit 
hun gevolg  òk  anwezig zulle zien. 
As ge ‘t nie mit onze vurgenomme trou-
werij èns bint , zörg dan dè ge ’n goej en 
dégelek bezwaor hèt. Onze’n ambtenaar 

Jehan de schòlmeister van de boerenstand, 
zal ollie bezwaore motte kunne wèrlegge, 
zodèt de trouwerij onder getuuge van An-
toinet de schóljuf en Mat de groepsleijer 
van ‘n expetiedie-afdeling toch voltrokken 
kan worre. Nao ‘t officiële gedeelte  zal ‘t 
fèèst pas  echt losbarsten, en as gillie ons 
‘n bitje kent, wette gillie dè wej tot in de 
klèène uurkes dùr zulle gaon! 
Samen mit onze femilies, buurten, vrien-
den, smartlappers, voetballers en alles wa 
los en vâst zit, wille wej d’r ‘ne keigezellige 
aovend van make! Dè wej allebei ‘n buurt 
hebben, die ok van fèèste hawt, kunde gillie  
trouwes wel zien an de skònne versieringen 
van onze tuinen.

Tot zondag 6 mért!
Groeten van Rianne en Jan.   

Ut Boerenbruidspaar
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Programma

Vrijdag 4 mèrt
Zòas gewoonluk beginne wéj ok di jaor de 
carnaval mit ‘n bezoek an de carnaval op 
de lèggere schòl. Vanaf ’n uur of half twieë 
goan wéj noar de Oude Heerlijkckheid en 
moake d’r doar een dolle boel van. De or-
ganisatie is doar netuurlek wèr in hande 
van meister Paul en één van zien lieftallige 
assistentes/juffen. Dizze middag zal plàts-
viende onder ‘t toeziend oëg van de Jeugd-
prins Maik en Jeugdprinses Guusje. 

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

Zoaterdag 5 mèrt
Ok di joar oëpene wéj de carnaval mit `n 
Heilige Mis um zeuve uur (19.00u). Doarnoa 
goan wéj mit de hieële verieëniging noar de 
Peelslinkers in Bronlaak um doar de car-
naval officieel te oëpene mit hunne nèèje 
prins en prinses.

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

Zondag 6 mèrt
’s Mèrgus um 11.00 uur beginne wéj d’n dag 
mit ‘t Ukkie-Pukkie-Spurriebal. Dizze vur-
middag is speciaal bedoeld vur de peuters 
en kleuters van ons durp. D’r is gezellige 
muziek, blonne, en vùrral de ruumte um 
lekker te hosse en te springe. Um ongevèer 
half ieën (12.30u) is ‘t bal afgeloëpe.
De zondagmiddag stèt wèr gliek in ‘t tèken 
van de wa àuwere kiender, màr netuurlek 
zien òk onze ukkies en pukkies, oftewel 
klèèn grut, wèr van harte welkom. Um ‘n 
uur of twieë begint ‘t snotneuzenbal. Alle 
kruumels en andere spurriebuukskes komme 
mit hun vàtte en moete noar de residen-
tie um doar same mit Prins Mari d’n urste 
en Prinses Jacqueline, jeugdprins Maik en 
jeugdprinses Guusje en hieël hun gevollug, 
‘t snotneuzebal te viere. De middag wurt 
wèr gepresentieërd dur iemes die gruwlijk 
veul van kiender af wèt, en hoe die bezig te 
hâwe. Netuurlek zulle d’r ok verschillende 
spellekes gedaon worre, dus vervèle hoefde 
ùllie nie. Op dizze middag wurt ok bekend 
gemakt wie de winnaars zien van de kleur-
wedstrijd. Doe ouw bèèst, en mak de moiste 
kleurplaat die hier ergus in ‘t Spurrie-
buukske stèt. Lèèver dizze in, en misschien 
kunde dan mit ‘ne moje pries noar huus.

Op de zondagaovund is ‘t netuurlek wèr 
âwverwetst gezellig bej de boerebrulleft. 
Prins Mari d’n urste, Prinses Jacqueline en 
hieël hun gevollug zulle rônd ‘n uur of âcht 
Jan en Rianne op gaon hâle. Rônd hal-
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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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Programma

luf neége (20.30u) zulle zéj bej De Oude 
Heerlijkheid binne-trekke. Same mit de 
getuuge en onder leiding van onze ambte-
naor van de Boerenstand wurt de trouwerij 
voltrokke; um zich in de’n onecht te laote 
verbiende, as ze natuurluk nie teveul be-
zwaor kriege. Wéj zulle d’r ‘ne gezellige 
n’aovund van mâke. 

Moandag 7 mèrt
Moandag s’mèrges goan Prins Mari d’n 
urste, Prinses Jacqueline en ‘n klien ge-
volg 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 carnalval zieëk zien, dus 
as ge iemmus wèt die mit de carnaval in’t 
ziekehuus of in ‘n verzurgingshuus ligge, 
dan kunde dè durgève an Geert Thomassen, 
tel. 06-20.41.87.43. Wéj wense deez’ minse 
toch ok plezierige daag toe.

Um halluf twieë (13.30u) start d’n optocht 
wèr. De route en woar ge ouw èege kunt 
opgève stèt ergus ânders in dizze krânt. 
Noa de optocht is ‘n groët fèèst in De Oude 
Heerlijkheid. An ‘t eénd van dizze middag 
zal de priesuutrieking van d’n optocht zien. 

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

Dinsdag 8 mèrt
Op dizze dag is ‘t èènde van de carnaval 
wèr in zicht, mar de carnaval in Ploë is nie 
compleet zonder die’n spetterende dinsdag-
middag, vol muziek en netuurlek artieste 
van èège bòjum. Vanaf twiëe uur (14.00u) 
is iederieën welkom (bin op tied, want ge 
wèt, vol is vol) in De Oude Heerlijkheid. 
Ergus ânders in ‘t Spurriebuukske kunde 
mieër òvver di spektakel lèze. Um zeuve 
uur (19:00 uur) zulle Prins Mari d’n Urste 
en Prinses Jacqueline de carnaval officieel 
afsluute.

Woensdag 9 mèrt
Op woensdag ’s aovunds goan Prins Mari, 
zien Jacqueline en hun hieële gevollug um 
zeuve uur (19.00u) ’n askruuske haâle. 
(Mar ge kunt de Komplo er nog effe op noa 
kieke). Aonsluutend goan wéj dan naor La 
Marmotte um nog ‘ne kieër ‘n bitje af te 
kikke van de beslommeringe van de af-
geloëpe daag. Lekker noabuurte ovver de 
carnaval ônder ‘t genot van ‘n pilske en ‘n 
hèrringske. 

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

Alaaf
Alaaf
Alaaf !!!
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Bianca Bongers
06-53907304

info@designbybianca.nl
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D’n Optocht 2011

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

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

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

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

Vloetweg 39a,5841 AS Oploo
Tel.: (0485) 38 01 37

Voor al uw bloemen, planten 
en kado/sfeerartikelen

Voor iedereen een 
gezellige carnaval!

Haal eruit wat erin zit.
• Kun je extra energie gebruiken?
• Wil je snel weer vitaal zijn?
• Mag het buukske er wel eens af?
• Hou je van eten?
• Genoeg van de dipjes om 11 en 16 uur?
•  ’s Avonds de bank gebruiken om tv te 

kijken i.p.v. te slapen?

Doe de gratis welzijnscheck!

Elze Hulsegge-Schouten  
tel. 06-48221059

elze.schouten@live.nl 

Welzijnscoach en onafhankelijk  
Herbalife distributeur Plo
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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!

Stevensbeekseweg 3a  •  Sint Anthonis  
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 
OUD PAPIER

Sinds het voorjaar 2010 
hebben wij een 
papiercontainer 

van Harmonie St. Cecilia 
op ons terrein staan!

Kijk ook eens op:
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Uitslag Carnavalsoptocht 2010

Op de Carnavals maondagmiddag trok vol-
ges traditie ‘ne lange en biezonder mòie’n 
optocht dur de straote van Ploë. Di het de 
naëvolgende uutslag opgelvèrd:

Wagens:
1e prijs: “De Mijnwerkers” (Westerlo)
2e prijs: “65-67 jaar” (Tonny Thomassen)
3e prijs: “Plo en Zo” (Wilco Nillesen)

Jeugd:
1e prijs:  “Mini F-jes”  

(groep Ursela Verberk)
2e prijs:  “De Graancirkel”  

(groep Wim Baltussen)
3e prijs:  “Voetbalplaatjes”  

(groep Astrid Lenkens)

Loëpgroepen:
1e prijs: “Jumbo” (Vriendengroep VGZN)
2e prijs:  “Het is goed mis” (Buurtvereni-

ging Steengoed)
3e prijs:  “Wij luiden de noodklok” (KZR 

mannen)

Klèène loëpgroepen: 
1e prijs:  “Single zoekt mooi plaatje” (Jean-

Marc Jeuken)
2e prijs: “Spelt” (Mat Kuijpers)
3e prijs: “In de wieg gelegd” (Anoniem)

Daornèève verdiende de buurtvereniging 
‘Steengoed’ mit de skône Prinsenwage de 
titel “eervolle vermelding”. Prins Patrick 
en Prinses Bianca kunnen trots zien op hun 
buurt.

D’n urste pries vur de mòjst versierde 
straot war ok vur de buurt ‘Steengoed’. 
Ilse Martens van de Deken Schmerlings-
traat 36 won d’n urste pries vur ut mòjst 
versierde huus.

De fanfare wille wèj bedânke um mit hun 
fèèsteluke Carnavals muziek d’n optocht 
oëpe te brèke en ’t tempo an te geve.
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INTERTOYS BOXMEER
Steenstraat 77
0485 - 572 029
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Stukske van de 
âlde prins en prinses

Nog effe en de dolle dââg gaon wer begin-
ne. De carnaval stèt wer vur de deur. Vur 
ons is ‘t alwèr  ‘n jaor gelééje dè wej prins 
en prinses wâre. Ik zit hier op de bank mit 
de leptop op miene slip, ‘t spurriebuukske 
van 2010 nèève mien en mòje momenten van 
carnaval 2010 schiete wèr vurbèj. ‘t Begon 
nao onze onthulling mit onze èège prinsen-
receptie en daorna netuurlek de prinsen-
recepties in diverse durpe in de gemènte. 
Al host meteen zien wej ok begonne mit  ‘t 
oefenen vur de pronkzittingen bèj de We-
ijerbrothers. De pronkzittingen wâre van 
hoëge kwaliteit en ‘n fèèst öm mit te make. 
Nao de làtste pronkzitting eiere ète bèj 
ons thúús waor iederiëen flink an de eiere 
en knakwôrst hèt gezèète en twiëe zatte 
vrollie mien scepter, die ik wijselek haj 
weggestopt, uut de slaopkamer jatten , mar 
gelukkig kwâme  zullie  h’m d’n dag  d’r nao 
wèr netjes trug brenge. Geintje van onze 
vriendengroep…..
De carnaval begon vur ons op vrijdagmèè-

rge mit ‘t ziekebezoek en vrijdagmiddag 
volgde ‘t bezoek àn de lèggere schòl. ’s 
Aovus zien wej mit z’n alle de bus in ge-
doke richting Wanroij vur de sleutelôver-
dracht.   ‘n Geweldig fèèst en ‘n mòje 
ervaring öm mit te mâke. 
De zaoterdagmèrge….euh middag begon mit 
‘n lichte irritatie in miene vùrkop en rustig 
àn hewwe ons klaor gemakt vur de H.Mis 
in de kerk. Daorna mit z’n alle naor Bron-
laak waor wej nonstop de polonaise geloëpe 
hebbe öm vervolgens dur te gaon naor ‘t 
openingsbal bèj La Marmotte. 

De zondagmèrge begon mit ‘t ukkepukkiebal 
en  s’ middags hewwe flink fèèst gevierd 
mit alle kiendere uut Ploë bèj ‘t Snotneu-
zenbal. Ik mot van mien prinses vermelden 
dèt de prinsessen de wedstrijd gewonnen 
hebben màr volgens mien hebbe ze gruwe-
lijk vals gespeuld. De zondagaovund wâr 
âlderwets gezellig mit ‘t boerenbruidspaar 
Chris en Petra en wèj hebbe tot in de late 
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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:

Irenestraat 3
Overloon

Tel. 0478 - 64 12 58

Keurslagerij
Roland Centen

Frank’s HaarmodeFrank’s Haarmode

Produkten van:
weverij

houtwerkplaats
drukkerij-papierwerkplaats

kaarsenmakerij
po�enbakkerij

tuinderij
boerderij en

kwekerij
klussendienst
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Stukske van de 
âlde prins en prinses

uurkes gefèèst. 

Maondagmèrge wiere wej öm 9:00 uur schè-
rp gewekt: De vrollie van de raod stonde an 
de deur vur ‘n heerlijk ontbijtje en ‘n glèske 
champagne op de nuchtere maag. Daorna 
ziekenbezoek o.a. bèj Madeleine màr de 
zieken wâre te ziek, wej mogge nie op zie-
kenbezoek komme…..s’Middags wiere wej 
verrast mit ‘n geweldige skònne prinswa-
gen waor onze buurt menig uurke wèrk haj 
ingestòke en hewwe ‘n optocht gezien waor 
menig inwoner van St.Tunnis ‘n puntje àn kan 
zúúge. De dinsdagmèrge zien wej begonne 
mit ziekenbezoek en daorna volgde ‘n brunch 
bèj ons Moe same mit de auw prinsen garde. 
Nao ‘n goeie bojem gelèd te hebbe, hewwe 
‘n geweldige Vleddermiddag  gehad mit as 
thema:  Bloes,rok en zool. Mit vur ons wel 

twië hiëel verrassende gasten: David Bowie 
en Tina Turner. En dan ‘t officiële afscheid. 
’t Zât ’r al wèr op. Vijf Doldwaze zotte daag 
die wej nòòit ha’n wille missen. Wej hebbe 
in vijf daag nog nòòit zò veul eiere gegète 
en bier(prins)/witte wien(prinses) naor binne 
geschud. 
Vrienden, familie, de buurt, de hiële carna-
valsveriëniging mit ‘t bestuur, de vorst, de 
raod, dansmariekes, narren, VOF, begeleid-
sters en alle vrijwilligers en netuurlek alle 
minse uut Ploë; ontiegelek bedankt vur dizze 
geweldige carnaval. 
Wej wense Prins Mari en zien Prinses Jac-
queline hiël veul succes en veul plezier mit 
deez daag.

Groeten van Patrick en Bianca.
Alaaf!
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Professioneel Geluid
Voor een

Hobby Prijs

Begunstiger: ‘t Tapijthuis Boxmeer
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Beste Spurriebuuken en Spurriebuukinnen.

Nao zes jaor as vorst van de Spurriebuu-
ken heb ik beslote ’t stökske an Mark ôver 
te draage. Nie ömdè ik ’t nie mer leuk vien 
mar gewoën ömdè ik vien dè ge di nie te 
lang mot blieve doën en dè as zich iemus 
àndiendt, die hiervur ok geschikt is, ge die 
kans nie mot laote loëpe.
Zes jaor is misschien nie zò gruwelek lang, 
mar as vorst bin’de toch ’t àngezicht van de 
carnavalsveriëniging en “motte”altied àn-
wezig zien. Dit màkt ’t dè ge carnaval dan 
toch vrij intensief viert.
Toen Mark in ’t vizier kwam, en die volges 
mien vör dizze taak zeer geschikt leek, wâr 
de keuze dan òk gauw gemakt.
In òvverleg mit vurzitter Geert, die ’t mit 
mien èns was, hewwe Mark d’r òk van kunne 
òvvertuuge dè hej d’r de júúste persoon 

vur wâr öm vorst van de Spurriebuuken 
te worre. Dèt dè zo is hèt’ie, ondanks ‘ne 
moelijke start, ok al beweze. 
Hej is gruwelek fanatiek en hèt ‘r veul zin 
in. Ik hôop dan òk dè hej d’r net zo veul 
plezier in zal belèève  en net zò trots op 
zal zien as ik, öm de vorst van de spurie-
buuken te mugge zien. Ik wiëet zeker de 
dèt hélemòl goed gèt komme, agge da ma 
wèt !
Dus ik zoj zegge , vorst Mark : veul succes! 
En carnavalsveriëniging en Spurriebuuken: 
gefeliciteerd mit ollie vorst Mark! 

Leo.

Afscheid ex-vorst Leo
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Steenstraat 35
Boxmeer

Tel. (0485) 57 60 91
www.kockenboxmeer.nl

Veehandel 
Gebr. van Zutven

Bergen
0485-342459
Mob. 06-53351158

Veghel
0413-340341

Mob. 06-22458728

van Grinsven b.v. is
officieel DeLaval-dealer

Weerijs 22
5422  WV Gemert

Info@vangrinsven-agri.nl

Tel: 0492 – 321462

DeLaval Melkinstallaties
Voedercomputers

Stalinrichting
Afsluitgordijnen

agritechniek en advies
van Grinsven
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Optocht 2010
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Raadhuisplein 5, 5831 JX Boxmeer, Telefoon (0485) 56 31 70, E-mail boxmeer@marcpeters.nl
Maasburg 13, 5431 BR Cuijk, Telefoon (0485) 56 31 77, E-mail cuijk@marcpeters.nl 

 

www.marcpeters .nl

-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!

Restaria / Cafetaria Happy Corner
Vierlingsbeekseweg 2 
5825 AW Overloon
Tel: 0478-641480 
Fax: 0478-641416
laro.happycorner@planet.nl
www.happy-corner.nlthuis in je buurt
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Vlammersbal 2010
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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

www.peterverberk.n
l

bv

Prettige dagen!
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Woordje van ut
Ouw-Boerenbruidspaar

Carnaval twiëeduuzendtien (2010) zulle wej 
nie gâuw vergèète. Want dizze carnaval 
hewwe durgebròcht as boerenbruidspaor en 
dè wâr ‘ne geweldige ervaring.
 ‘t Is keimoj öm ’t ‘ns van ‘ne nândere kânt 
mit te maoke, te midde van minsen van 
de carnavalsveriëniging, te midde van alle 
Spurriebuuken.
 ‘t  Begon ammòl vur ons toen Dorien ons 
kwam vraoge of wej ’t boerenbruidspaor van 
2010 wilde worre. Gehiëel onverwâcht, mar 
des te leuker. Veul stiekum gedoe volgde, 
tot an ’t prinsenbal, toen zillie ons vur-
stelden. Daornao ‘nen tied van felicitaties, 
kartjes, meeltjes en skön reacties, òk hiëel 
bezônder. Wej hân ons vurgenomme öm zò 
veul meugelek van de carnaval mit te make 
en tot ’t herring schelle is dè zekerstewete 
aardig gelukt.
 ‘t Startschot wâr ’t vlammersbal waor wej 
genote van de jeugd. Echter inèns wiere wej 
weggeplukt bèj de Oude Heerlijkheid, dör 
femilie en buurt öm ‘n onvervalste vrijge-
zellenaovund tegemoet te gaon. Volkomme 
onverwâcht haj dizzen aovund ‘n invul-
ling waor wej niks van af wiste. Zelfs onze 
kiendere zâte in ’t complot en ha’n vanalles 

buute ons öm geregeld. ‘t Wier ‘ne hiëele 
vrijgezellige ‘naovund! 
Verder zien wej bèj de fieftig-plus middag 
gewest, ’t kruumelbal, de sleuteloverdracht 
in Wanroy, de carnavalsmis in de kerk mit 
daornao ’t bezoek an Bronlaak. Op zondag 
wâr de boerebrulloft waor wej ontiegelek 
van genote hebbe, ’s maondags d’n optocht 
en dinsdags ’t Vledderbal.
 De afsluuting (mit champagne) wâr kei moj, 
’t is echt effu trugkieke en beseffe hoeveul 
wèrd dè is gewèst.
 Wej wille gèr iederiën bedânke die d’r 
an bèjgedrage hèt dè wej zò’n mòje er-
varing rieker zien, mit name prins Patrick 
en prinses Bianca, de carnavalsveriëniging, 
VOF, femilie, vrienden en de buurt van de 
Pelgang en Maalsteen. En zeer zeker wille 
wej Harry Huppel bedânke vur ’t bakke van 
d’eieren!
 Tot slot wille wej ’t nééje boerenbruids-
paar, Jan en Rianne, ‘nen hiële moje carna-
val toewensen en net zò veul plezier as wej 
hebbe gehad!

Groetjes, Chris en Petra  
      Eline, Tessa en Ramon
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Striep 2 Oploo
0485 - 38 16 23

Ma. en di. na 18.00 uur,  
zat. gehele dag)

Houtvezel - Zaagsel
Vlasstrooisel - Gehakseld stro
Hooi - Stro - Hennepstrooisel

Evt. paardenvoeders, hondenvoeders 
en klein diervoeders

Peelstraat 7a
5446 PJ Wanroij

Tel. (0485) 45 37 82
Fax (0485) 45 52 93

hvandommelen@home.nl

DIERENARTSENPRAKTIJK

OPLOO - OVERLOON
Blauwstraat 7a  Oploo

Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag
is er géén avondspreekuur.

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

Totale automatisering voor het
midden- en kleinbedrijf

Oploo (0485) 387330
www.jk-automatisering.nl
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Boerenbruiloft 2010
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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

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                      

Mit de carnaval wense wij alle 
Spurriebuuken veul plezier en schik
Makt ow eige nie te dik
Hedde gen zin um te lope
Kom dan bij ons een moi fiets kope (ok zuupfietse)
Doe mit de carnaval mar flink gek
Ge kunt trouwens ok terecht vur bande plek

Groeten uut Plô
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Vleddermiddag 2010
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A.W.G.M. van den Hoogenhoff
administratie- en belastingadviesbureau

financiële- en loonadministraties

jaarrekeningen en belastingaangiften

voor midden- en kleinbedrijf

agrarische sector en particulieren

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

LID VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN

Lionstraat 16   5831 AK  BOXMEER   Tel. 0485-521044
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Woordje van de 
ex-jeugdprins en jeugdprinses

Hoi allemaol,

Toen wej op schòl te vurschien kwâme, 
wisse wej nog nie héllemòl wa ons te wâch-
te stond. Mar iederiëen uut de klas hèt ons 
geholpen, zeker vorst Noud, de bodyguards 
en de narren. Bedankt hiervur!

‘t Vlammersbal wâr kei gezellig mit diverse 
optreje’s, Prins Patrick en Prinses Bianca mit 
hun gevolg wâre d’r ok.
‘t Carnavalsbal van de schòl wâr echt gaaf. 
Wej wiere opgehald mit ‘ne Rolls Royce 
en reije mit óópe dak dör Ploë hin. Alliëen 
dörvur zòdde ‘t al doën. Cabrio reije in 
februari! Veul optreje’s mit zang en dans en 
wej mar oorkondes uutreike.

Zondagmiddag snotneuzenbal. De klène 
kiender gève ouw echt ‘t gevúúl dè ge ‘ne 
prins en ’n prinses bint. Dank ollie wel.

’s Maondags de gróóte optocht. Wej mog-
ge mit mi de gróóte Prins en Prinses. De 

gróóte Jumbo òllifant reej moj dör ‘t dörp. 
Wej stonde echt hiëel hoëg. SUPER!!!!!! De 
snuupkes mosse hiëel wied naor beneje 
gegòjd worre. Daornao polonaise doen en 
hosse mit iederiëen. 

Dinsdagmiddag afscheidsbal mit veul mu-
ziek, dans en drank kwam d’r ’n èènd an 
onze carnaval.

Wej wille iederiëen bedanken die iets vur 
ons gedaon hebbe in wà vur vörm dan ok. 
De veule foto’s brenge ons zoë wer trug 
naor dè jaor.

Wej wille Prins Maik en Prinses Guusje 
hiëel veul plezier toewense mit dééz’ dolle 
dwaze dáág.

‘t Wâr echt kei moj!.

Alaaf.

Prins Mick en Prinses Amalia
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• Industriële warmtetechniek
• Systeemontwikkeling en innovatie
• Meet- en regeltechniek
• Baangebonden installaties:
 camera ondersteund toezicht
 spoorstaafverwarmingssystemen
 was- en vulhydranten
 kunststof kokers
 terreinverlichting
• Trouble shooting
• Technische ondersteuning

• 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

Bijsterhuizen 24-16 6604 LL Wijchen • Postbus 6609 6503 GC Nijmegen
Tel. 024 - 371 44 20 • Fax 024 - 371 44 29 • e-mail: r.brouwers@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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Ukkiepukkiespurriebal 2010
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De gemeente Sint Anthonis heeft veel te bieden op het gebied van 
recreatie en toerisme. En wat is er mooier dan al dat moois vanuit een 
paardentram te bekijken? Familie Hendriks maakt het mogelijk. 
Bij “Tramstation ‘t Stamhuus” Voor een compleet verzorgde dag. 
Kijk dan eens op www.sttunnissepaardentram.nl
 

Ook rijden wij per uur: 1 uur € 75,00 ; 1.5 uur € 95,00; 2 uur € 120,00.
Er kunnen 25 volwassenen in de paardentram. Tijden in overleg
 

Paardentramstation ’t Stamhuus
Fam. Hendriks
Noordkant 27
5845 EX Sint Anthonis
0485-383202
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Snotneuzenbal 2010
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SP:Manders 

Service Partner 
Breestraat 33b, 5845 AZ Sint Anthonis - Tel: 0485-381354 - www.spmanders.nl 

Beeld - Geluid - Satelliet - Telecom - Huishoudelijke apparatuur - Eigen technische dienst 

As Service Partner  
   stoan wèj vûr ouw kloar,  
In Sin-tunnis now al ruum 70 joar. 

Ook leverancier van Biomassa-ketels (houtpallets, houtsnippers, alsmede zonnepanelen-windenergie
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50+ Middag 2010
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Kijk ook eens op www.spurriebuuken.nl
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Genne Zurrug

Elluk joar rond dizze tied,

Brèke we los, goa we an de lol,

Ut is dan zover, dan is ut zowiet,

In Plo is dan wir Carnaval.

Refrein:

Nou is ’t feesten nie merge, HOI!

Geniet er dus van zolang als ’t kan,

We viere feest, ’t is carnaval,

Iets wa ik nooit misse zal.

Roke en drinke en al wa nie goed is,

Werke en zoveul meugelijk spaare,

Mar straks binde alt, wel taggetig joar,

En lust alleen ouwe klaore.

Refrein

Plo is niet groot, iets wa ook nie hoef,

Ut hèt goei grond um op te lève,

Zit ut niet mit, dan wurde geholpe,

Dè is gewoon un vast gegève.

Refrein 2x
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Kleurploat

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

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

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

Dizze kleurplaat kunde, as ge um moi ingekleurd hèt, inlevere bej Prins Mari 
en Prinses Jacqueline. Die wone op de Grotestroat waar dè schôn kasteel stoat. Ge kunt um 

ok op ut snotneuzebal inlevere. Extra kleurploate kunde ok kriege bij Jos van de Spar. 
De prijsutreiking vind plats op ut Ukkie-Pukkie-Spurrie-Bal vur de kinder 

tot en mit grup twee. Vur de rest is dè mit ut Snotneuzebal.


