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Vurwoord

Beste spurriebuuken & spurriebuukinnen,
Volges de “Dikke van Dale” is de definitie 
van ut woord: ‘vurwoord’ ut volgende: “un 
persoonlijk getinte tekst veuraf in un boek 
e.d., mèèstal bedoeld as inleiding”, zoëge-
zegd.
En hier lit inderdaad wer un skôn boek vur 
ollië snottert. Un boek mit alle informatie, 
kwats, foto’s en advertenties die hèndig zien 
vur hieël Ploë en umgèving.

Prins Erwin en zien prinses Sabrina zien 
op d’n 11e van d’n 11e uutgekomme as ut 
prinsepaar vur di seizoen. Un prinsenbal 
in un nééj jèske. Di moje prinsenbal wier 
veuraf gegaon dur ut jeugdprinsenbal mit 
Prins Tom en prinses Renske as vùrgangers. 
Mit dee’z  twee stellekes is en blieft ut ne-
tuurlek un gruwlek moj carnavalsseizoen.
Um di hiële seizoen mit al die herinnerin-
gen vâst te legge, hewwe zoàs elk jaor, 
wer un spurriebuukse vur ollie gemakt. 
Ure lang schriéve en type, foto’s uutzúúke, 
minse interviewen, adverteerders benadere 
en alles vurmgèève, wej zurge d’r vur det 
ok dit jaor alles wèr nèt op tied af is. Mar 
wij van de redaksie hebbe di netuurlek nie 
allieën gedaon. D’r zien dan ok unne’n hoëp 
ândere Spurriebuuke die an di buukske 
hebbe mitgewerkt, waor wej hieël blij mi 

zien. Zoë hebbe de (ex-)prinsenpare en 
ândere hoogwaordigheidsbeklééjers wèr un 
stukske geschrivve. Ok zien wej blij det wej 
di jaor vur ut urst Henny Lenkens bereid 
hebbe gevônde um wa nééje ideeën te ver-
werke in ut Spurriebuukske. 

En di búúkske kunne wej nie make zonder 
de geldstrome van de adverteerders en 
sponsors. Ut lukt ons elk jaor wer um zat 
ondernemers uut de regio te viene die un 
beejdrage wille levere an ons boekwèèrk. 
Daorvur kei bedankt!
Wij wense iedereen in Ploë unne’n hiele 
fijne carnaval toe. Nim unne goeie’n bak 
koffie, thieë of wèèrme kwattaromme 
(pilske mug netuurlek òk). Misschien mit un 
lekker stuk vlaai d’r bej en gò’t er mar eens 
vur zitte. Leg ut spurriebuukse vur de neus 
en geniet van alle verhalen; woar gebeurd 
mar soms ok wa kwats.

Wij zien ollie ammòl volgende wèèk tijdens 
de carnaval in ut Spurriebuukeriek!
Proost en Alaaf 

De Redactie
Bianca Bongers, Jan en Lucie van Riet, 
Lonneke Rongen, Claudia van Hoenselaar, 
Susanne Nielen en Lieke Peters.

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!
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Alaaf van Prins Erwin
en Prinses Sabrina

Maondag begin van d’n aovund: de tillefoon 
get,…. un èpp-ke van Martien. Sabrina was 
nog training an ut gèèvu, dus die toch mar 
uns ge-èppt; da’s gek, Martien hèt mien 
ge-èppt of hij vanaovund effe kan komme 
buurte. Noa ut traine begonne thuus de 
gedachte’s al dur onze koppe te raze;…. zoj 
de echte vraog komme…, ja 11-11 kumt in-
derdaad wel steeds dichter bij……nee toch, 
ut zal toch nie echt…… of wel….? Nee 
ut zal ammòl wel mit valle, laote 
we mar nie op de zake vuruut lo-
epe……, daormit slote wej ons 
gesprek af. 

Sabrina mos die’n 
aovund nog weg 
en baalde as 
unne stek-
ker, ze 
liep 

de deur uut mit de bòdschap àn mien drèk 
iets te laote wete as d’r wa was, ze haj 
wer genne spat geduld. Al gààw krig ik un 
èpp-ke:…..en….en…en? Martien en vorst 
Mark ware inmiddels binne gekomme. “Ja, 
de vorst is d’r òk bij, stuurde ik. 2 Minute 
latter: de tillefoon rinkelt…., Sabrina belt: 
“Erwin, binde gej serieus?”  “Ja, ik bin se-
rieus”, op de achtergrond riep vorst Mark: 
“hij hèt al ‘ja’ gezèd”, effe was ut stil en 
ze zei: “oké drink nog mar wa pilskes, dan 
kom ik zo gààw as ik kan!” Un pàr pilskes 
latter kwam ze thuus en ut jawoord liet 
nie mèr lang op zich wâchte. De kommende 
nâchte verliepe slapeloos… en was onze 
carnaval reeds begonne! 

Wilde ‘n hapje eten 
dinsdags na 

het Allstars bal?
Bij Koffiehuus Ons Moe 

kan dat.

Reserveren is gewenst.
06-12881122
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Netuurlek mogge wej ok op de foto, Sabrina 
ging same mit hoffotograaf Lonneke op pad 
um un moj plekske te zúúke, ut wier bej 
‘De Slink’ in Ploë. Zaoterdag vroeg in de 
mèèrgu um 8.00 uur hà’n we afgesprôke. Ik 
was zò enthousiast dè ik effe de weg kwiet 
was mar mit wa anwiezinge van mien prin-
ses kwâme wej toch op de plek van bestem-
ming. Eenmaol, mit ons prinsepak an, kwam 
ik d’r âchter dè ik ok nog un moj giletje 
en strikske an mòs, dus vurzitter Martien 
gebeld, die kwam nog gààw op en neer, zo 
ware de kliere en alles compleet. 
  

Eindelijk, zaoterdag 11-11 was àngebrôke, 
d’n dag van ut prinsebal. Nog effe, en iede-
rieën moch ut wete, want ‘ut geheim’ hààwe 
was ondertusse toch bèèst wel lâstig àn ut 
worre. Nao de hints wist de vriendegroep ut 
zeker, di jaor unne prins in de èègu vrien-
degroep, en wel Erwin dun urste. Netuurlek 
hà’n wej ut nééjs wel al gedèèld mit onze 
femilies, die d’r heilig van ovvertúúgd ware 
dè Sabrina en ik mit hieël ânder nééjs zò’n 
komme, màr nie dè wij ut prinsepaar van ut 
Spurriebuukenriek zò’n worre. Zillie rea-
geerde ammòl gruwlek enthousiast en keke 
sâme mit ons úút naor ut prinsebal. Nao 
wa vurbereiding getroffe te hebbe um in 
de late uurkes unne kwak eiere te kunne 
bakke, was ut dan toch tied um naor de 
‘Oude Heerlijkheid’ te vertrekke. Kim was 
ok op de hoogte, as dochter van ut ààwe 
prinsenpaar (Mari & Jacqueline) kwam zij 
nog effe langs um de làtste puntjes op de 
i te zette. Sâme liepe wej naor de ‘Oude 

Heerlijkheid’ en kon ut fèèst beginne! Een-
maol àngekomme in de ‘Oude Heerlijkheid’ 
leek d’n tied vurbij te kruupe want de zin-
nuwe wâre déger ànwezig. De vriendegroep 
hield ons goëd in de gâte en probierde hier 
en daor naor antwoorde te visse. Half 11, 
ut moment was hòst daor. Zoàs iederieën 
wet, hebbe ze di jaor iets kei mojs bedocht; 
dè is stage loëpe bij de raod. ‘De Opklo-
ters’ wiere umgeroëpe en zillie begonne al 
drek mit pret-oëge naor ons te kieke. De 
raodslééje Marc en Erik krigge de opdracht 
ons sâme mit de vriendegroep via unne po-
lonaise de zaol te verlaote. Wej makte ons 
èègu bekend en dornao mogge wej ut po-
dium op. De raod en de vriendegroep stônde 
vur ons en wej zááte bille-kniepend achter 
hun te wachte. Ut gerdien ging oëpe en ie-
derieën vur ons ging zuutjes an de kânt; en 
daor stônde wej dan, ut neeje Prinsenpaar 
van ut Spurriebuukenriek! 

Iederieën begon te klappe en te juiche, su-
per moj zò’n reactie vanuut de zaal! Dornao 
was ik an de bùrt um mien proclamtie vur 
te lèèze. Ik haj thúús goëd geoefend mar 
dur mien enthousiasme ging ik van de vier-
de naor de twedde wèr trug naor d’n derde 
en eindigde mit d’n urste. Wej zonge dornao 
nog sâme mit vorst Mark: “genne zurrug” 
en makte d’r sâme mit ollie in de zaal nog 
un gruwlek moj fèèst van.  Wej slóte d’n 
aovund af mit gebakke eiere en keke úút 
naor onze receptie. 

Alaaf van Prins Erwin
en Prinses Sabrina

WOZ bezwaar door Previcus Vastgoed en u 
bespaart al snel 80 bier en 40 porties bitterballen!

Wij wensen u een 
fijne carnaval!!

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   Irenestraat 2 • 5825 CB Overloon• Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl

Warme Bakker Degen
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Alaaf van Prins Erwin
en Prinses Sabrina

Zaoterdag 9 december ’17, d’n dag van de 
receptie. Wej hà’n d’r allebei veul zin in, 
wej hà’n namelek al van veul ààw prinse-
pare geheurd dè di unne moje’n aovund zoj 
gaon worre. Wej begonne mit de koffietof-
fel bij ‘La Marmotte’, doar hewwe mit z’n 
alle lekker gegèète. Daor was ut onze burt 
um onze èègu ônderscheidinge uut te rijke 
àn alle ànwezige, toen wej di gedaon hà’n 
vertrokke wej mit ut hieële gezelschap naor 
de ‘Oude Heerlijkheid’. Wej mogge drek 
op ut podium goan stoan. Buúte stônde al 
un dèl minse te trappele um naor binne te 
mugge. Wa’n gezelligheid, femilies, vriende, 
kennisse en netuurlek de carnavalsvereni-
ginge: ‘De Tusstèkers’,  ‘De Snéwbulten’, ‘De 
Peelleuters’ & ‘D’n Uutloat’ ware d’r bij um 
same mit de ‘Spurriebuuken’ d’r unne gruw-
leke moje’n aovund van te make! Dè is naor 
onze mèning mieër dan geslaagd, wej hebbe 
same mit ollie en netuurlek mit ons jeugd-

prinsenpaar Tom & Renske unne kei gezel-
lige en moje’n aovund gehad um nòit mer 
te vergèète. Dizze’n aovund wier ok wer 
afgeslote mit un lekker eitje bij ons thuus 
waor wej nog tot in de vroege uurkes unne 
zotte en skônne afterparty hebbe gehad. 
Wij wille iederieën van harte bedânke vur 
de skône cadeaus, de moje reacties en ge-
zelligheid.
Now is ut alwèr hòst zò vèr, wij hebbe d’r 
gruwelek veul zin in en gaon d’r same mit 
jeugdprinsenpaar Tom & Renske en alle 
spurriebuuken van ut Spurriebuukenriek d’r 
unne kei moje carnaval van mâke!
“Dizze carnaval gin hamer of brood in d’n 
hand mar vurop in de polonaise in Spurrie-
buukenland!”

Alaaf Alaaf Alaaf! 

Prins Erwin dun urste en Prinses Sabrina.

NAO DE CARNAVAL LEG IK ZE WER NETJES IN DE RIJ

Jutta van Nassaulaan 11 •  Sint Anthonis •  M 0651373105 •  info@mst-tegelwerken.nl • www.mst-tegelwerken.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

* 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
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Prinsenbal 

11 November was ut dan zò ver. Ik krig un 
uutnuddiging in de bus um naor un speciaal 
evenement te komme. Zillie noeme dè: ’t 
‘’Prinsenbal’’.

In urste instantie docht ik àn prins Willy, 
un hoëggeplâtst monarchistisch figuur uut 
d’n ààuwe Nederlandse cultuur. Dizze prins 
Willy bliekt al lang gelééje getrouwd te 
zien mit un Argentijnse chick en is hij òk al 
lang gènne prins mèr, mar un heuse Kun-
ning.

Nieë, ut ging dus nie um kunning Willy. Ik 
ging us wa wiër dinke…...,zoj ut um un néé-
je sport drééje? ‘’Prinsenbal’’……….? Mar as 
dè net zò boeiend is as de jaorlijkse troon-
rede, dan kunne ze d’r wa mien betreft 
bèèter nie mit beginne. Nieë, ut bleek te 
gaon um ut bekend mâke van de prins vur 
ut carnavalsseizoen van de Spurriebuuken 
vur ut jaor twieëduuzendenachtien(2018).

Via de vurdeur ging ik noar binne bij de 
‘Oude Heerlijkheid’, unne zaal vol mit op-
geschote jonge, geïntereseerde mid-life-
crisis types en un gruupke minse in un skôn 
pak, ovver dè skôn pak unne  kéép um de 
schouwer. Zillie vertiggewoordige de carna-
valsvereniging as ziende ut bestuur, de raod 
van elf (of nèt te wennig) en de vrôllie van 
de raod. 

In de zaal was un heuse dansvloer gereali-
seerd mit un dèl gekleurde lèmpkus. En drek 
kon ik de link legge mit ‘’bal’’, hier mog ge-
danst worre. Wa òk flink gebeurde, ut leek 
op un sort van zot hosse.

Op ut begin van d’n aovund wurd ‘r un-
ne’n ààwe prins afgezet. Prins Gilbert wurd 
sâme mit zien prinses Marijke hiëlemoal 
onvrijwillig àngemeld bij ut ‘Gilde van ààuw 
prinse’. Terwijl hij daor wurd ingewijd, wier 
hij en zien ex-prinses publiekelijk uutge-
kleejd.
As di âchter de rug is, wurd d’n tap flink 
oëpe gezet en gaon de voëte van de vloer. 
De carnavalsvereniging begon ondertusse 
un wervingscampagne naor stagiaires vur de 
raod van elf (of nèt te wennig).

D’r wier òk gegokt, men kon un heuse 
Prinse-poule invulle waordur ge kâns màkte 
op un echte vlaai, stuk goei vleis of unne 
krintemik. 

Úw kapper aan huis!
Joost Bongers

Telefoon 0485 - 38 34 71

Telefoon 0485-383329        Mobiel 06-53810771 

Jeroen van den Berg Veehandel Oploo

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

INTERTOYS BOXMEER
Steenstraat 77
0485 - 572 029
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Sassekamp 6, Rijkevoort info@vitalve.nl

Sinds
1925

v.DIJK
AANNEMERSBEDRIJF

Lepelstraat 26 info@aannemer-vandijk.nl

5845 BJ  Sint Anthonis www.aannemer-vandijk.nl

Tel  0485 38 15 34 Mob 06 - 13 15 21 69

NIEUWBOUW      VERBOUW      RENOVATIE      KOZIJNEN

particuliere
n,

bedrijven

én instanties!

Op ut groëte podium van de ‘Oude Heerlijk-
heid’ stônd un ‘Rad van fortuin’. As ut volluk 
hier an drééjde kwam d’r un jaortal uut 
waormit ‘Dj Chapoo’ frisse beats de zaal in 
slingerde op basis van ut gedrééjde jaortal. 
Zoë krig iederieën wa wils.

De klok tikte gestaag dur en rônd elf uur 
wiere de gediene van ut podium geslote. Un 
bijzonder gevuul van spanning en verlange 
vulde de zaal. Sprèèkstalmeister Mark van 
Duijnhoven, ofwel ‘de Vorst’ begon te spee-
chen. Nao verschillende herinneringe ovver 
de vurrige prins te hebbe gedèèld wilde hij 
de gediene van ut podium oëpe hebbe.

Op ut podium stônd un hieële kwak minse. 
Minse van de carnavalsvereniging, gebrúú-
kelijke stamgaste en de volledige vrienden-
groep van de ‘Opkloters’.
Uut hun aller midde trééide plots un kei 
vors prinsepaar naor vurre. Erwin Ver-
schuuren en Sabrina van Happen. Zillie zien 

gekoze as prinsenpaar van de Spurriebuu-
ken vur ut carnavalsseizoen van 2018.

Zillie ginge drèk an de slag as echte hoog-
waardigheidsbekleders. Zillie presenteerde 
hunne troonrede, ânders gezèd in carna-
vals-taal: hunne proclamatie.
Vervolges koze zillie un pàr gelukkige on-
derdane as prieswinnaars van de prinsepou-
le. Un àntal vlaaie, un vleispakket en unne 
krintemik wiere uutgereikt. De hieële zaal 
krig de meugelijkheid um ut prinsenpaar 
te kusse, umhelze en te felicitiere, waor 
nao un groëte polonaise d’r vur zurgde dèt 
iederieën in fèèststemming belând. 

Ut carnavalsseizoen van 2018 wier vur ge-
opend verklaord.

Ut blif vervolges nog lang gezellig en on-
rùùstig in de ‘Oude Heerlijkheid’.

Prinsenbal
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Prettige Carnaval 

Metselen en tegelen leerde in Plo. 
Veur of vural nao de carnaval. 

Metseltechniek Michiels 
Deken Schmerlingstraat 2 

5841 AN  Oploo 
Tel. 0485-530939 

www.metseltechniek.nl 

Reparatie en Verkoop
van alle merken

NAAI- en LOCKMACHINES

Sto�en

breiwol

fournituren

handwerk

Poststraat 11 in Venray    0478-583707
Molenstraat 29 in Cuijk  Ook op facebook

info@detextielbeurs.nl
www.detextielbeurs.nl

Kledingreparatie
ook leer!

De Textielbeurs

IN VENRAY EN
IN CUIJK

Prinsenbal
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Veldweg 2  Rijkevoort  tel. 0485-479155

www.dekkersfransen.nl
www.dekkersinterieurbouw.nl

Wej Prins Erwin dun 1e, zoon van Mar-
cel Verschuuren & Henriëtte Cornellissen 
en Prinses Sabrina, dochter van Jan van 
Happen & Nelly Lasaroms viene ut gewel-
dig moi dat wej dit joar zien uutverkoze 
als Prins en Prinses van ut Spurriebuu-
kenriek. 

Same mit vorst Mark, ut bestuur, d’n road 
van elluf, narre, dansmarietjes, dun hielen 
anhang en natuurluk ollie allemoal goan we 
d’r wer unne gruwlijk moie Carnaval van 
make!  

 
Ten ellufde:
Plezier maken stut dizze carnaval vurop, 
durrum zetten wej ut Spurriebuukenriek op 
ziene kop!
   Alaaf !!

Ten tiende:
Genne zurrug zingen wej mit uut volle 
borst, natuurluk mit un lekker pilske tegen 
d’n dorst!
   Alaaf !!

Ten niggende:
Dizze carnaval vur ons gin voetballen, 
mar vural plezier maken en knallen!
   Alaaf !!

Ten achtste:
Lut het bier ullie goed smaken,
en er un gruwelijk moi feest van maken!
   Alaaf !!

Ten zuvvende: 
Mit al wa ouw prinsen uut dun buurt, 
bin ik nu degene die da anstuurt!
   Alaaf !!

D’n Proclamaasie 2018
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 Aanleg en onderhoud 
 Creatief ontwerp en begeleiding 
 Snoeien van alle soorten beplantingen 
 Bodemonderzoek en verbetering 

Oploo    l   www.tiestuinen.nl    l   T. 06-19919226     l     Instagram:  TIES TUINEN 

D’n Proclamaasie 2018

Ten zesde:
Al de zoveulste prins uut ut derd, helaas 
zien wei met dat voetballen wa minder 
alert!
   Alaaf !!

Ten vijfde:
Vur alle vrienden kookt mien prinses ieder 
joar mit de carnaval, mar dit joar kriegen 
ze enkel een eike na het bal!
   Alaaf !!

Ten vierde: 
Dit joar gut onze hond mit de carnaval un 
weekske weg, helaas noar het mussenriek, 
wanne pech!
   Alaaf !!

Ten derde: 
Mit de Opkloters als vriendengroep zit da 
feesten wel goed, zej hebben carnaval vie-
ren in het bloed!
   Alaaf !!

Ten twedde:
Dit joar mit de carnaval gin hamer op de 
bouw, mar enkel een scepter en gin ge-
mauw!
   Alaaf !!

Ten urste:
Wej viene ut geweldig moi hier als prin-
senpaar te stoan, en gan er dizze carnaval 
volop tegen an!
Alaaf !!  Alaaf !!  Alaaf !!

Lijfspreuk:

Dizze carnaval gin hamer 

of brood in d’n hand 

mar vurop in de polonaise 

in Spurriebuukenland!

Ilse Claessens
Studiebegeleiding

Heiblok 1
5841 BG Oploo

06 - 22 10 12 97
ijclaessens@hotmail.com

www.ilseclaessensstudiebegeleiding.nl
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DIERENARTSENPRAKTIJK

OPLOO - OVERLOON
Blauwstraat 7a  Oploo

Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag
is er géén avondspreekuur.

Jeugdprins Tom d’n Urste
en Jeugdprinses Renske

Ik, jeugdprins Tom Cornelissen, bin twelf 
(12) jaor. En wôn in de van Steenhuus-
traat vertien (14) in Ploë. Ik bin de zoon 
van Jos en Carla en bin ènnigst kiend. In 
miene vrije’n tied doe ik ger voetballe en 
kiieboarde. Carnaval viere vien ik kei gezel-
lig, dus ik bin grúúwluk blij dè ik jeugdprins 
bin geworre. ALAAF!!!

Ik, jeugdprinses Renske Lenkens, bin el-
luf (11) jaor. Ik wôn op Lônseweg zèèstien 
(16) in Ploë. Ik bin un dochter van Johnny 
en Astrid Lenkens. Ik heb un brúer en un 
zus: zillie hiete Freek en Iris. As ik vrij bin, 
doe ik gèr danse, volleyballe en skeelere. 
Ik bin hieël blij dè ze mien gekoze hebbe 

um jeugdprinses te zien, want ik 
vien ut âltied ontzettend gezel-
lig mit de carnaval. ALAAF!!!

Wist u...
... dat wij ook catering verzorgen?

... en complete feesten?

Bel voor vrijblijvende prijsopgave of kom
uw persoonlijke wensen met ons bespreken. 

Vloetweg 27 Oploo tel: 0485-382121 of 06-16830296 
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Proclamatie Jeugdprins Tom 
en Jeugdprinses Renske

Wij, Prins Tom, zoon van Jos en Carla, en 
Prinses Renske, dochter van Johnny en As-
trid; allebei gebore as echte Spurriebuuken 
in ut búútegebied van Ploë, verklaore ut 
volgende;

Ten 11de; 
Wij opene hierbij op d’n 11de van d’n 11de 
in de Oude Heerlijkheid, ut nééje Carna-
valsjaor mit veul gezelligheid! 
   Alaaf !!

Ten 10de; 
Dèt gillie allemòl hier ziet gekomme, viene 
wij hieël fijn! Wij zien zeer vereerd um 
dizze carnaval jeugdprins en prinses te 
mugge zijn!   Alaaf !!

Ten 9de; 
Mit familie, klasgenote en alle Spurriebuu-
ken wurd dizze carnaval kei vet, 4 dagen 
fèèste en laat naor bed! 
   Alaaf !!

Ten 8ste; 
Wij staon mit de polonaise di jaor veuràn, 
mar groep 8 en alle kiender uut Ploë kom-
me d’r gezellig aâchteràn. 
   Alaaf !!

Ten 7de; 
Carnaval viere zit bij onze families in ut 
bloëd, want Prins Pieter, Prins Coen en 
Prins Marcel deeje ut ok hieël goëd! 
   Alaaf !!

Ten 6de; 
Bij OEF hebbe onze papa’s jaore mit mekaar 
in de schijnwerpers gestaon, Durm zal ut 
ons saâme ok wel goëd af gaon. 
   Alaaf !!

Ten 5de; 
Wij wille mit dizze Carnaval alles mitmaâke, 
dus zulle wej mit dee’z daage bij keyboard- 
en dansles motte afhaâke. 
   Alaaf !!

Ten 4de; 
Mit dee’z zotte dâage ok gèn skeeleren, 
voet- of volleybal, want wij gaon veurop mit 
dizze Plòsse Carnaval. 
   Alaaf !!

Ten 3de; 
An húúswèèrk en schôl wurd nie gedacht!
Wej gaon fèèste op volle kracht! 
   Alaaf !!

Ten 2de; 
As gillie mit de carnaval wennig thúús bint 
geweest, zien wij tevreeje, want dan hebbe 
wej mit z’n alle veul gefeest! 
   Alaaf !!

Ten 1ste; 
Jeugdprins en prinses zien wij mar ènne 
keer, dus maake wej d’r un moj feestje van, 
alle daage weer! 
   Alaaf !!

En onze lijfspreuk vur dizze carnaval is:

Carnaval vier je nie alleen, 

wij maake schik mit iedereen!
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Tel. 0485-383167

Van de vurzitter

Beste Spurriebuuken en Spurriebuukinne,

Carnaval twieëduuzendachtien(2018) stèt 
wèr vur de deur, ik zit an de schriéftof-
fel; en schriéf ik wer wa op pepier an alle 
carnavalsminnende minse uut Ploë. 

Ut afgeloëpe jaor is’r binne de vereniging 
wer ut een en ânder verânderd. Allerurst 
hèt Lieke Peters àngegèèvu te stoppe as lid 
van ut bestuur. Lieke, dè ge bedânkt ziet 
dè wette, vur òw tomeloze inzet binne ut 
bestuur en vur onze vereniging. Vanuut de 
Raod van Elf is Harm Mulder òvergestapt 
naor ut bestuur um ons te komme versterke 
bij ut regele en organisere van de verschil-
lende zake rôndum en tijdens de carnaval. 
Àauw Prins Gilbert is inmiddels wer trug 
bij de raod waordur wej now dus wèr unne 
raod van tién hebbe net as ut vurrige jaor. 
Jommer genoeg zien d’r twieë raodslèèje 
die dur persoonlijke umstandighede di jaor 
wa minder bij de carnaval ànwezig kunne 
zien, wij wense dee’z twieë kèls in elk ge-
val veul succes en hôpe dèt zillie zòveul as 
meugelek ànwezig kunne zien.

Op ut vurrige carnavalsseizoen kunne wej 
as unne contente mins trug kieke; ut was 
kei moj. Nao ut jubileumjaor was ut wel 
wer goëd um un gewoën carnavalsjaor te 
hebbe waorbij wej hebbe kunne geniete van 
veul gezellige activiteite. Gezellig was ut 
in elk geval ok in Wanroij waor wej tij-
dens de Tonproaters-aovund as vereniging 
op de plânke mogge staon wornao wej d’r 
op ut èènd van d’n aovund nog un gezellig 
fèèst van hebbe kunne mâke! Ok de sleu-
telôverdracht in Wanroij was utekunst; ons 
prinsenpaar hèt in elk geval de volle gele-
genheid gehad um hun zangkunste te loate 
heure, mit luid en veul support van onze 
vereniging en de Tusstèkers uut d’n Twist. 
Netuurlek ok un woord van dânk, en bewon-
dering, vur de minse van “The Allstars” die 
de inmiddels beroemde dinsdagmiddag op un 
fantastische wiéze invulling hebbe gegèèvu. 

Zillie zien van harte welkom en ok ik zie ze 
gèr komme………

Vur de jeugdige carnavalsvierders ônder 
ons zien ok verschillende initiatieve opge-
zet um hun nog mieër bij ut carnavalsfèèst 
perbiere te betrekke. Zo is d’r òk di jaor 
bòovu in de ‘Oude Heerlijkheid’ de ruumte 
geopend vur de kiender, dan kunne zil-
lie doar tusse hun leeftijdsgenote, carnaval 
viere. Un speciaal woord van dânk hierbij 
vur Frida Janssen die al jaore kartrekker is 
um di mede meugelijk te mâke. Daornèèvu 
is’r di jaor, sâme mit de vereniging uut 
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Van de vurzitter

Westerbeek, un jeugdactiviteit op de zon-
dagaovund vur de kiender van 12 – 16 jaor, 
vùr vervoer wurd gezùrgd. En netuurlek op 
zondagochtend wèr de kienderoptocht en 
zondagmiddag ut snotneuzenbal; wej hôpe 
op veul volluk en belangstelling. Di alles is 
opgezet um te perbiere de carnaval vur alle 
leeftijde toegankelijk te mâke en te hààwe. 

Op d’n elfde van d’n elfde hèwwe afscheid 
genomme van ons prinsenpaar Gilbert en 
Marijke. Wej bedânke hun allebei vur hun 
bijdrâge, ut was wèr un geslaagd carna-
valsseizoen; wij hebbe d’r in elk geval wèr 
veul van genote. Ut prinsenbal zààt di jao 
wa ânders in mekaor, wej begonne di jaor 
al um half zeuve (18:30u) mit ut jeugd-
prinsebal. Rôndum un moj georganiseerde’n 
aovund mogge wej an ut èènd van ut jeugd-
prinsenbal, zoë rônd 20.00 u jeugdprins 
Tom en jeugdprinses Renske verwelkome.  
Ônder ànvoering van Mariëlle De Wit en 
Maud Versleijen (de jeugdcommissie) krig 
d’n aovund un  ludieke vorm en wier tevens 
ut thema vur de kienderoptocht kenbaar 
gemakt. Um 20.00 u liep ut jeugdprinsenbal 
stillekes òòvur in ut prinsenbal; ut bal wier 
gestart mit ‘n  HAPPY HOUR! Di was un 
groët succes want ut was drek al knoer-
druk. D’r was plàts vur un  moje dansvloer 
en we hà’n d’r un drééjrad nèr gezet wa-
ormit  ut volluk, dur unne’n drééi àn ut rad, 
un jaortal kôn drééje; dan wier de muziek 
uut dè jaor gedrééjd. Di alles ônder àn-
voering van onze DJ Sjappo die di wèr mit 
verve deej!

Op zaoterdag 9 december was ut dan wèr 
tied vur de prinsereceptie. Dizze wier druk 
bezocht, òk un stuk of vier carnavalsver-
enigingen uut onze gemènt kwâme op be-
zoek, en un groët àntal femilielede, vriende, 
sportkamerade en ândere belangstellende 
die ut prinsenpaar gèr wilde felicitiere mit 
hun jaor lang veurop-gaon in ut carnavals 
gedrúús.

As vurzitter van de vereniging mag ik un rol 
vervulle in ut reile en zeile van de vereni-
ging. Umdèt un vereniging rùst op de inzet 
van vrijwilligers motte jommer genoeg òk 
soms afschééjd neme van minse die àngèèvu 
hun vrije uurkes an ândere zâke te wille 
besteeje. Di is begriepelek,en d’r rest ons, 
um dee’z minse van harte te bedânke vur 
hun inzet. Gelukkig mugge wij as vereniging 
nie klâge ovver animo van minse die hun 
steentje bij wille drâge an de vereniging. 
Hiervur òk miene’n dank an degene die now 
bij de vereniging betrokke zien en d’r ge-
zamenlijk de schouders ônder wille zette 
um van carnaval elk jaor wèr un succes te 
mâke. En netuurlek last but not least an 
alle minse uut Ploë die onze georganiseerde 
activiteite mit un bezoek verere en d’r sâme 
mit de vereniging wèr duk unne gezellige 
happening van mâke.  

As làtste dank àn onze sponsoren die ut 
mede meugelek mâke dè wej as vereniging 
kunne doen wa wej doen, en netuurlek dank 
an onze residentie ‘De Oude Heerlijkheid’ 
en de minse van ‘La Marmotte’, die ons faci-
literen in locatie, spijs en drank. 

 ALAAF en gèr tot ziens,

Martien Rongen 

Wandtegels - Vloertegels - Vloerverwarming - Outlet 
Keramische Terrastegels - Natuursteen Maatwerk

Tegelhandel Van der Rijt BV

De Staat 31, 5845 GD Sint Anthonis

tegels@vdrijt.nl - www.vdrijt.nl

We zijn te bereiken op: 0485-382614
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Dees daag vergeet ik ff de kappersspulle
En laat ik alleen de serpentine krulle
Na de carnaval sta ik weer voor u klaar
met kam, fohn en schaar

0 6  -  3 0  6 5  0 4  4 8  Voor een goed geknipt kapsel en advies

Vorst Mark an ‘t woord

Beste spurriebuuken en Spurriebuukinnen!  
     2017-2018

Zoàs elk jaor zien d’r ok di jaor wèr lééje 
bij die hebbe àngegèève ‘t volgende jaor 
te stoppe en ok wer net as elk ânder jaor 
zien we begin van ut seizoen wer druk 
bezig mit ut werve van neeje lééje, ut ene 
jaor gèft di mieër succes dan ut ândere 
jaor. 

Vur ut volgende seizoen (2018-2019) zien 
d’r wèr un pàr die beslote hebbe te stoppe. 
Zoàs elk stoppend lid zulle wej òk dee’z 
minse wèr gruwlek gaon misse, bij dizze wil 
ik dan ok alvast die lééje ontzettend veul 
bedanke vur hun tomeloze inzet. 

Op ut moment van schrieve hewwe mit ut 
prinsenbal minse de meugelekheid gegèève 
um bij de Spurriebuuken “stage” te komme 
loëpe, wej hôpe hiermit netuurlek wèr un 
pàr neeje lééje te strikke. We mugge van 
un succes sprèèke, d’r ware mar liefst 8 àn-
meldinge en d’r zitte zeker veul gegadigde 
bij die wij wel gèr as neeje lééje in onze 
vereniging zò n wille en welkom hiete. 
Zo òk ons neeje prinsepaar, Erwin en Sa-
brina, un skôn prinsepaar die ut ok gewel-
dig moj doen. En un fanatieke vriendegroep 
waor wej veul plezier mit hebbe gehad en 
nog veul plezier mit gaon kriege. Di prin-
sepaar zoj ok hieël goëd pâsse binne onze 
vereniging, “Erwin en Sabrina: meugelek 
heb ik ut ollie nog nie gezèd, bij dizze dus”. 

Vur mien betèèkend di carnavalsseizoen 
hieël veul, eigelek elk carnavalsseizoen, màr 
di jaor zal jommer genoeg mien làtste jaor 
zien as Vorst, nao deez’ 8 jaor mit ontzet-
tend veul plezier te hebbe gedaon is ut 
tied um dizze taak àn iemand anders ôver 
te drâge. 

Ik zoj ut zo nog jaore vol kunne hààwe mar 
op un gegèève moment is ut tied vur iemus 
ânders, un ânder gezicht die ut wer op zien 

èège menier dúút. Elke vorst hèt wel iets 
unieks en iets èègus, mar ut is ok wer des 
te mojer dè un ânder ut podium betreejd.  

Op ut moment kan ik helaas nog nie zegge 
wie dizze persoon zal worre, dòr komde 
gillie van èègus unne kieër âchter, mar ik 
wil die persoon bij dizze ontzettend veul 
succes en vurral ok veul plezier wense! 
Ik zoj gèr wille zegge nao de urste kieër 
dèt dizze persoon as “vorst” ut podium be-
treejd: “Dè hedde gij kei moj gedaon!” 

Daornèève wil ik nie alleen onze vereni-
ging, mar iedereen uut Ploë ontzettend veul 
bedânke vur alle steun en complimenten 
die ik altied heb gekrigge, daorvur bliev’de 
dizze taak toch mit veul plezier doen. 

Alle Spurriebuuken en Spurriebuukinnen, 
Super bedankt!

De Vorst
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Voor drukwerk 
in alle smaken 

en meer!

WANROIJ      NISTELRODE

info@gaafgrafi sch.nl

www.gaafgrafi sch.nl

Het nieuwe jasje 

van uw vertrouwde 

grafisch specia
list:

Manders
ServicePartner

Deskundig en Dichtbij

Service en reparatie van beeld, 
geluid en huishoudelijke apparaten.

Verkoop van inbouw 
en huishoudelijke apparaten.

Breestraat 33b, Sint Anthonis
T:0485-381354

E: info@spmanders.nl

Beste carnavalsvierders, 

Ook dit jaar heb ik de eer het voorwoord 
te mogen schrijven voor de carnavalskrant. 
Op vrijdag 9 februari 2018 is het zo ver; 
dan draag ik de sleutels van onze dorpen 
over aan onze prinsenparen. Vanaf dat 
ogenblik zijn zij gedurende de carnavals-
dagen ´heerser´ over het Paddenriek, het 
Zeikmeikenrijk, den Leppenbemmel, het 
Spurriebuukerijk, ’t Tusriek, het Peelleuter-
rijk en het Hanenriek. 

In 2014 had onze gemeente voor het eerst 
in haar geschiedenis een prinsessenpaar. Dit 
jaar hebben we een andere primeur. Voor 
het eerst in onze gemeentelijke geschiede-
nis is er namelijk een ´prinsin´! Ook hieruit 
blijkt dat onze ruimdenkende gemeenschap 
op tal van terreinen voorop loopt. Daar ben 
ik wel een beetje trots op.

Afgaande op de voorbereidingen belooft 
het ook dit jaar weer een knallend feest 
te worden. Een feest waar zo velen van u 
naar uitkijken. Carnaval is toch hét moment 
waarbij we even alles uit onze handen laten 
vallen, waar we –op een grappige manier- 
met alles en iedereen de draak steken en 
we samen een mooi feestje bouwen. 

Dat feestje kan gebouwd worden dankzij 
onze geweldige carnavalsverenigingen, de 
dansgardes en de vele vrijwilligers die de 
schouders zetten onder dit mooie feest. Ik 
wil hen dan ook alvast van harte bedanken 
voor hun inzet. Onze gemeenschap kent 
veel ´mensen achter de schermen´ en die 
zijn allemaal goud waard. Dat mag gezegd 
worden.

Ik wens u een mooi carnavalsfeest toe!

Alaaf!

M. (Marleen) L.P. Sijbers
Burgemeester van Sint Anthonis

D’n Burgemeester
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Programma carnaval 2018

Vrijdag 9 februari
10:30 – Ziekenbezoek (ok op maondag)
Zoàs ieder jaor gaon ok di jaor de Prins en 
Prinses wèr op ziekenbezoek bij de minse 
van Ploë die in ut ziekehúús of in ut ver-
zùrgingshúús ligge. Zillie perbiere d’r, sâme 
mit un klèèn gevolg, vur te zùrge dè ok 
dee’z minse wa van de carnaval mit kriege 
en unne skônne’n dag hebbe. 
Ut vèlt allieën nie âltied mit um d’r âch-
ter te komme wie d’r mit de carnaval in ut 
ziekehúús of verpleeghúús ligge, of thúús 
ziék op bed; dus as ge wet bij wie di ut 
geval is, gef di dan dùr an vorst Mark op 
06-28357701.

13:00 – Bezoek an ut Kruumelriek
Ok di jaor brenge wej mit un klèèn gevolg 
un bezoek an ’t Kruumelriek um daor de 
carnaval mi te viere. Dizze middag zulle wej 
d’r un dolle boel van mâke ônder ut toe-
ziend oog van Jeugdprins Tom en Jeugdprin-
ses Renske en van Prins Erwin en Prinses 
Sabrina.

’s-Aovus is de traditionele sleutelòòver-
dracht mit alle verenginge van de gemènt. 
Di jaor is de eer an de Hanen uut ut Leeker 
um dizze’n aovund te organisere. ‘Tis jom-
mer vur ollie mar dizze’n aovund is allieën 
vur genuddigde!

Zaoterdag 10 februari
19:00 – Carnavalsviering in de kerk
Wej starte op dizze’n dag de carnaval mit 
un carnavalsviering in de kerk. De precieze 
invulling van dizze viering is nog nie bekend, 
hàw hiervur de Komplo in de gááte. 

20:00 – Bezoek Bronlaak
Nao de viering gaon wej mit de hieële ver-
eniging naor de ‘Peelslinkers’ in Bronlaak; 
doar is un fèèsteleke opening van de car-
naval, netuurlek wurd dè gedoan dur Prins 
Erwin en Prinses Sabrina.

21:30 – Openingsbal bij La Marmotte
Zo rônd half tien gaon wej naor ‘La Mar-
motte’ um daor ut openingsbal in te zette. 
Zoàs de làtste jaore òk ut geval was zulle 
Twee Toffe Peren d’r hier wèr un woeiend 
zot fèèst van mâke. Dè belòòft un fèèst te 
worre wa dùr gèt tot in de late uurkes!

Zondag 11 februari
14:00 – Kinderoptocht en Snotneuzebal
Vanwège ut grote succes van vurrig jaor 
zal d’r di jaor wèr un kienderoptocht ge-
hààwe worre vur en dùr alle kiender van 
Ploë. D’n optocht zal langs Prins Erwin en 
Prinses Sabrina leije waor zillie opgepikt 
worre en naor de ‘Oude Heerlijkheid’ ge-
brocht worre. Daor zal rônd 15:00 uur 
ut fèèst verder gaon bij ut Snotneuzebal 
ônder de lééjding van Jeugdprins Tom en 
Jeugdprinses Renske. Net zoàs vurrig jaor 
is d’r dus ’s-mèrgus gèn Ukkie-pukkie-spur-
rie-bal mer. Zie verder in di buukske vur 
mieër info ovver de kiendercarnaval. 

20:00 – Crazy Sunday jeugdbal in 
de Plaggehut in d’n Twist
Vur ut urst wurdt di jaor sâme mit 
de Twisse Tusstèkers un carnavalsbal 
georganiseerd, speciaal vur de jeugd 
tusse de 12 en 18 jaor. Di jeugdbal 
begint um 20:00 uur en duurt tot 0:00 
uur. Dus hedde zin in un vet fèèst, kom 
dan naor de Plaggehut in d’n Twist!! 
Kom op tied, want de deur gèt op slot 
um 20:30 uur en gèt pas wer ope um 
23:30 uur!

D’r zal gezùrgd worre vur vervoer 
vanuut Ploë naor d’n Twist, zodèt 
ollie ààwelui ok gewoën un bierke 
kunne drinke. Hàw vur mieër info de 
flyers en de Komplo in de gate. 

D’r wurdt op dizze’n aovund netuurlek 
gèn alcohol geschud.
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Programma carnaval 2018

Maondag 12 februari
10:30 – Ziekenbezoek (ok op vrijdag)
Wanneer ut vur de zieke op maondag nie 
uutkumt, kan ut prinsenpaar òk op maon-
dagochtend ànkomme. Ok vur degene die 
tijdens en/of dur de carnaval ziek zien 
geworre, kunne zich nog (laote) opgèèvu bij 
vorst Mark.

13:30 – D’n optocht en optochtenbal
Um half twieë start d’n optocht vanaf ut 
Roelof Meijerplein. De route van d’n op-
tocht en waor ge ouw op kunt gèèvu stèt 
erges ânders in di buukske. Nao d’n optocht 
is ut groot fèèst in de ‘Oude Heerlijkheid’, 
alwaor àn ut èènd van de middag de prie-
suutreiking van d’n optocht zal zien. 

21:00 – Carnavalsbal bij La Marmotte
Nao ut optochtenbal zal ut fèèst wiéjer 
gaon bij La Marmotte. Hier zùrgt unnen DJ 
wer vur de nuddige muzikale ôndersteuning 
en kunne de vúútjes van de vloer!

Dinsdag 13 februari
14:00 - *** ALLSTARS BAL ***
Nao ut daverende succes van vurrig jaor 
stet di jaor ‘The Amazing Allstars Or-
chestra’ wer op ut podium um dizze làtste’n 
dag van de carnaval te vulle mit waanzin-
nige muziek en spetterende optrééjes van 
artieste van èègu bòjum. Ut belòòft wer 
unne geweldige middag te worre, dus dè 
wurdt dânse en hosse en nog mieër zotte 
dinge!

Vanaf twieë uur is de zaal geopend, d’n en-
tree is 5 euro. Kom op tied, want vol = vol!

Um zeuve uur zulle Prins Erwin en Prinses 
Sabrina de carnaval officieel afslúúte. 

20:00 – Afslúútingsdiner bij ‘Ons Moe’
Van al dè danse en hossen kriede netuurlek 
wel honger, en wa is er d’r mojer dan de 
carnaval af te slúúte mit un afslúútingsdi-
ner! Di jaor kan dè wer bij ‘Ons Moe’, waor 
un heerlijke hap klaor stèt. Reserveer wel 
effe van tevurre, anders hedde kâns dè ut 
vol zit of ut èètu zelfs al op is. Bel hiervur 
06-12881122.

Smakelijk èètu alvast!

Vrijdag 16 februari
21:00 – Herringschelle
Nao un pàr daag bijkomme van de carnaval 
kunde op vrijdag de herringen gaon schelle 
bij La Marmotte. Effe lekker naobuurte en 
geniete van un fris pilske en lekker hèr-
ringske. Iederieën is welkom!

Wij hôpe ollie ammòl veul te zien mit dee’z 
activiteite, zodèt wej d’r mit z’n alle un 
spetterende carnaval van kunne mâke!!

Alaaf,
Alaaf,
Alaaf!!!
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Striep 2
Oploo
Tel. 0485 - 381623
Mob: 06-23676170

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

• Houtvezel • Zaagsel • 
• Vlasstrooisel • 

• Gehakseld stro • Hooi • 
• Stro • Hennepstrooisel •

• Paardenvoeders •
• Hondenbrokken •  

• Klein-diervoeders • 
• Afrasteringsmateriaal • 

• Landbouwfolie •

Kindercarnaval 2018 met optocht 
en tante Jopie en haar neefje Japie!
Wie loopt er mee met onze kinderoptocht?

Prins Tom en Prinses Renske zullen 
met hun raad van 11, narren en hofdames
ons voorgaan door de straten van Oploo 
onder luide muziek op een mooie wagen 
om jullie allemaal op te komen halen 
voor het spektaculaire carnavalsfeest!

We zouden het leuk vinden 
als jullie ook iets leuks maken 
om mee te lopen in de optocht 

of als je jezelf gek verkleedt in een thema 
of als jullie een klein wagentje bouwen…. 

maar je mag natuurlijk ook gewoon zo meelopen!
Hieronder is de route van de optocht te zien, zodat jullie weten waar je moet zijn:

Route Kinderoptocht:

We verzamelen om 14.00 uur bij de wa-
termolen. Daarna draaien we linksaf de 
Vloetweg in, waarna we de Boortorenstraat 
inlopen. Dan richting de Heiblok en naar de 
Pelmolen, daarna gaan we via de Maalsteen 
recht naar de Rondsel en dan richting de 
Oude Heerlijkheid waar het feest verder 
zal gaan.
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Rudy Daverveld
Lindenplein 13
5446 AV Wanroij
Tel. 06 - 20 67 69 61
rudydaverveld@hotmail.com

montage
afmontage
timmerwerken
renovatie

MONTAGEBEDRĲF
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Durf jij de uitdaging aan?! 
Doe mee en win een fantastische prijs 

 
Mocht je het gemist hebben; 

Tijdens het jeugdprinsenbal zijn alle Spurriebuuken en Spurriebuukinnen tussen de 0 en 
12 jaar door Tante Jopie en haar neefje Japie uitgedaagd om trucjes te doen met, 

jawel, een bol wol.  
 

Dus durf jij deze uitdaging aan en ben je tussen de 0 en 13 jaar en ook nog eens een 
ECHTE spurriebuuk(in), doe dan mee en stuur jouw filmpje met daarbij vermeld;  

je naam, leeftijd en groep vóór 20 januari naar: 

Kinderbal@spurriebuuken.nl 
 

 ‘Je bent pas een echte stoere meid of stoere 
vent als je mee doet met deze trend’  

 
 

De uitreiking van de fantTAStische prijs zal plaatsvinden op het kinderbal, zondag 11 februari. 
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onderhoud • reparatie • keuring • schade-herstel
ook voor aanhangers

www.kempenkuppers.nl

“Het feest 
kan 

beginnen!”

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

Hallo snotneuze, 
Zondag mit de kienderoptocht en op ut snotneuzebal ziede gillie wer flink los gegaon. Vur 
ollie organiseren wej ok gèr unne gezellige en zotte middag op de maondag en dinsdag mit 
Carnaval . 

Carnavalsbingo en Kraak de Code

Op maondag 11 februari hèwwe durm nao 
d’n optocht unne carnavalsbingo gepland, as 
ge mit wilt doën dan kost dè slechts €2,-. 
Netuurlek zien d’r ok super skônne prieze 
te winne, dus zurg dè ge d’r bej bint!  De 
Bingo start um 15:00u bòòvu in ut flaming-
hok in de ‘Oude Heerlijkheid’. D’r is òk veul 
gelegenheid um lekker te hosse en Tjillen. 

Ok op dinsdag 12 februari hèwwe netuurlek 
iets vur ollie in petto, op dinsdag start um 
15:00u ‘kraak de code’. Di hàwt in dè ge as 
gruupke allerlei opdrachte mot vervulle um 
uut eindelijk tot de júúste code te komme, 
die code brengt ouw richting  de pries. 
Per gruupke(max. 8 persone) vroage wej 
un klèène vergoeing: €2,50. Netuurlek is ‘r 
now òk wer zat gelegenheid um te hosse en 
Tjillen.

Wij hôpe ollie ammòl te mugge begroete tijdens de carnaval in ut Spurriebuukenriek.
    Groetjes, 
  De jeugdcommissie.

Tijdens de activiteite die georganiseerd worre dur de commissie jeugdcarnaval, is d’r âltied 
1 van de lééje ànwezig. De activiteite viene plâts in ut flaminghok bòòvu bij de ‘Oude Heer-
lijkheid’. De jeugd kan kiendermunte kóópe. Un kiendermunt kòst € 0,50 en zien allieën in 
te levere in ut flaminghok. De jeugdcommissie ziet’r op toe dèt alles proper(netjes) en kalm 
verlùpt, mar draâgt nié de zùùrg ovver ouwe zoon of dochter. De kiender zulle op èègu ge-
legenheid van en naor de activiteite motte komme of ônder ollie toezicht. Dus as ge mit doet 
an alle activiteite dan is dè ok op èègu risico, en hiervur kan in gèn enkel geval ànspraak 
gedaon worre op de commissie jeugdcarnaval. Ut flaminghok is op maondag en dinsdag van 
14:30u tot 18:30u geopend. Wij hôpe d’r mit z’n alle wèr un knots gezellige Carnaval van te 
mâke!
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  Kovel 30  5431 ST Cuijk    tel. 06 - 20 33 05 96

TUIN SPITTEN, SLEUVEN GRAVEN,
RIOLERING, BEREGENING

NULLEN 18  5846 AD  LEDEACKER
0485 - 382957      06 - 53838011
www.jacobsminigraver.nl

D’n Optocht 2018
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Hieronder is de route van d’n optocht afgebeeld. Di joar 
begint d’n optocht ok um 13.30 uur. We stelle op in de Van 
Steenhuusstroat. 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 Gil-
destroat in en 
dan linksaf de 
Boortorenstroat 
in. Vervolgens 
rechs de Deken 
Schmerlings-
troat in en dan 
‘n stukske via de 
Blauwstroat noar de 
Vloetweg. We goan 
via de Vloetweg noar 
de Van Steenhuus-
straot, doar goan we 
dan rechsaf, en bij d’n 
Oploop is d’n optocht 
dan kloar.

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

Dur zien alwèr  
verschillende 
minse bezig mit 
ut make van ‘nne 
moie wage. 

Als ge mit wilt doen,  
kunde ouw opgève 
t/m zondagochtend 
11 februari op : www.
spurriebuuken.nl
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Allstars Bal

Un jaor gelééje. 

U’tis alwèr hòst un jaor gelééje det ut 
Amazing Allstars Orchestra vur ut urst 
nao fertig (40) jaor wer mit z’n alle op 
ut podium stônde. En hoe? Ut dak ging d’r 
af, ut kiekvolluk was uutzinnig, de Allstars 
schèèrp as nòjt tevurre. Ut was un succes, 
aggedèmarwet! En de echte fans zulle ge-
merkt hebbe dèt ut dòr nie bij geblivve is. 
Nieë, in de zommer mogge zillie de bühne 
opnééjd betreeje, dizze keer bij Meadow 
Events.

Màr, zelfs de oplettende fans zulle nie 
wieëte wa d’r dornao is gebeurd. Want nao 
Meadow ging d’n bal ècht àn ut rolle.
Nao ut optrééje dòr wiere de kèls en vrollie 
benaderd dur un zekere heer Mie Grèène 
mit de vraog of zillie vur 5 maonde, 3 kieër 
per dag un showtje wilde doën in ut loeiend 
bekende Monte Carlo Casino te Las Vegas 
waor ândere uutge-arangeerde artieste 
zoàs Elvis Presley en Lionel Richie hun al 
veur ginge.

Mit goeie moed vertrok de band richting 
Schiphol um daor ut vliegmesjien naor “The 
Land of Hopes and Dreams’’ te pakke. Zoàs 
iederieën wel wet hebbe de mèèste band-
lééje wennig in de knipbeurs te makke de 
làtste joare, en dizze tour zoj de kans zien 
um eindelijk wèr wa cènte in ut laatje te 
brenge. Zo gèft gitarist Niels Bongers àn: 
“mien scootmobiel is al un hieël âld model 
en lupt nog op ròje’n diesel. Ut zoj moj zien 
as ik die unne keer kan umruile tègge unne 
elektrische, òk in ut kader van ut Parijs ak-
koord’’.

Echter, eenmaol àngekomme bleek zònne’n 
tour nie allieën rozegeur en maoneschien. 
“Ut was écht hieël zwaor, 3 x op unne’n 
dag speule. Ik heb durum helaas mien ààwe 
coke gewoonte wèr motte oppakke’’ zet 
Wouter Ermens. Sam Cornellissen viend de 
òk, ……terwijl hij un briefke van 50 euro 
uut ziene neus prebiert te hale.

“Wa mien vurral irriteerde was die onge-
leuflekek stugheid van die ààwe lulle’’, zet 
saxspeuler Anne Bongarts. “Elke discussie 
kwam op ut zelfde nèr. Dan vertelde zillie 
wèr dèt’r in hunne’n tied nog respectvol mit 
de ààwe mins wier umgegaon en dè wij de 
verlore generatie zien’’. 
Op de vraog of zillie di jaor wel wèr de 
dinsdagmiddag gaon invulle, antwoorde 
zangeresse Veerle en Silke in (harmonieus) 
koor: “Allieën as Jan (Baltussen, red.) zie-
ne’n bek hàwd ovver die kansloze nutjes 
van hum’’.

De tour lupt now hòst op zien èènd màr 
ut is nog alles behalve zeker of de Allstars 
op dartien (13) februari d’n dinsdag mid-
dag zulle verzùrge. Durm zal de inmiddels 
vertrouwde documentaire maker Jan Van 
Riet afreize naor de V.S. um hun de vraog 
te stelle: ”doe’de gillie di jaor wèr mit?’’

Hoe dè gèt, kunde in Januari en Februari 
zien op Facebook van de Allstars. Mocht ut 
Jan lukke um hun bij mekaor te brenge, dan 
zulle zillie mit ondersteuning van enkele 
geweldige gastoptrééjes op 13 februari wèr 
unne fantastische show weg gèèvu, rônd 
half 3 in de middag. ’ May the force be 
with him’.
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Een terugblik met Prins Gerrit d’n Urste 
(door Henny Lenkens)

Gerrit Janssen, in 1960-1962 Prins Gerrit 
I van de Spurriebuuken, klapt meteen uut 
de schôl. “Ik heb mien vrouw an carnaval 
òòvergehààwe”, zèt hij vur de vúúst weg. 
“Dè zit zo: net as ik was Jo bij de toneel-
club en ik haj d’r echt wel un oogje op. Un 
maònd vur ik as urste prins zoj uutkomme, 
heb ik hur op un repetitieaovund stillekes 
gevraogd of zej prinses wilde zien. En ze 
deej ut!” Dè was krèk tigge ut protocol van 
de carnavalsverenging, toen nog un heus 
mannebolwèèrk. “Ik heb ut durgedowt en 
zillie hebbe ut geslikt”, zèt Gerrit mit ’n 
luide schaterlach. 

Toen Piet Cornelissen, vorst en vanuut 
Fanfare Excelsior gangmaker van de Spur-
riebuuken, hum vroeg um d’n urste prins te 
worre hoefde toen 21-jaorige Gerrit nie 
lang nao te dinke. “Ik was net gestart mit 
mien èègu zaak as rúútewaàser. Ik docht, 
wa extra bekendheid kumt nie slèècht uut”, 
docht hij commercieel. Ut paar durstônd de 
Carnaval glansrijk, want twieë jaor làtter 
stapte Gerrit en Jo in ut huwelijksbootje.
Ut urste echte carnaval in Ploë was nie te 
verglieke mit die van tiggeworrig. “Op zao-

terdag was er de sleutelôverdracht op ut 
gemèèntehúús en ha’n we unne zittings-
aovund vur de groëte minse, op maondag 
d’n optocht.” De boerebrulloft, uutwisseling 
mit Bronlaak of ut snotneuzenbal bestond 
nie. “Binde gààuw gek, dè kwam pas jaore 
làtter.”

De urste Plòsse prins hàlt un knipsel van 
dagblad ‘De Gelderlander’ uut zien interes-
sante fotoalbum. Ut is un verslag van de 
Plòsse zitting mit as kop “Prins Gerrit I zal 
heersen over gans Plo”. Veul minse in ut 
durp wisse amper wa carnaval was. De sleu-
teloòverdracht nâme ze serieus. “D’r kwâme 
minse naor mien toe die dochte dè ik écht 
de baas was.” Jo, die efkes ànschúúft, wèt 
nog as d’n dag van gistere dèt ut prachtig 
wèèr was mit de carnavalsdâge in nigge-
tienènunsèèstig (1961). 

‘Ik heb mien vrouw 
an carnaval òòvergehààwe!’

Gerrit en Jo tijdens een toneelvoorstelling

MATT NIELEN
 Constructies B.V.

Hulpstukken van grondverzetmachines
Landbouwwerktuigen & Constructiewerkzaamheden

IJZERSTERK IN HET MAKEN
VAN UW PRODUCT!

Boxmeer  -  Oploo
0485-383098  -  0485-380038

www.mattnielen.nl  -  www.maiknielenconstructies.com

info @ van de-m or te l .n l   |   W W W.VANDE-MORTEL .NL
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Terugblik
Prins Gerrit d’n Urste

Prins Gerrit I, prinses Jo en hun ge-
volg hà’n skôn kliere àn, ut voëtvolluk 
was gewoën in burger. “Ik wieét nog dè 
de carnavalsvereniging pepiere húúdjes 
uutdèèlde an de minse in de zaal.” De 
urste zin van de proclamatie herinnert hij 
zich ok nog: “Ik Prins Gerrit d’n Urste bin 
gebore an de rand van de Poort van de 
Peel”. 

Ut fèèst was in zaal ‘De Oude Heerlijk-
heid’. “Ja, Toon Reintjes haj unne dikke 
vinger in de pap.” Un bierfestijn zoàs tèg-
geworrig was ut èècht nie. D’r wier wel ut 
nuddige gedronke, mar ut stelde minder vur 
dan mit de kermis. “Ut was gewoën gezel-
lig.” Ok d’n optocht blonk uut in eenvoud. 
De waage’s ware gemakt van hardboard en 
karton, mit unne kwak vèèrf. “De prinsen-
wage was un sort boot. Dè was wel apart 
toen.” 

Driftig bladerend dur de jubileumeditie van 
ut ‘Spurriebuukske’ in 2016 stuit de 78-ja-
orige Gerrit op de portrettengalerij mit de 
prinse. Hij begint secuur te telle. “Motte ‘s 
kiéke, tién van de vijfenvieftig (55) prinse 

lèèvu al nie mèr.” Van de 
Raod van Elf en de notabele in ut bestuur 
van zien prinsejaor is ‘r niemus mèr òòver. 
“Behalve Jo en ik, allieën onze nar Harrie 
Gerrits.”

Gerrit Janssen as Gerrit I is vanaf de op-
richting van ut Auw Prinsen Garde (APG) lid 
van dit illustere genootschap. “Ik bin zelfs 
érelid”, zet ie trots. “Ik bin blij dè ik prins 
bin gewèst en dè ik nog bij ut Auw Prinsen 
Garde heur.” Hardop dinkt hij trug àn alle 
optrééjes, die hij mit de àuwe prinse hèt 
mitgemakt. Gerrit, die herstellende is van un 
hersenbloeing, is mit hart en ziel verbônde 
mit de Spurriebuuken. “As ik fit genoeg bin, 
doei ik mit de pronkzittingen gèr wèr mit 
mit un optrééje van de àuwe prinse.”

Spekklef 5 • Oploo
tel 0485 - 381556

Nationaal en Internationaal tanktransport

Erkend intermediair

In- verkoop drijfmest

Deurneseweg 1a  Oploo

T 06 53405278

www.josverberk.nl
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Henny en Jet Lenkens
Spurriebuukenpaar van ut jaor 2018

Henny 64 jaor en Jet 58 jaor, 2 zone en  
un dôchter: Toon, Tijl en Yvonne.
Allebei  ontzettend actief bij verschillende 
besturen, stichtingen en verenigingen. 
- Jet is al vanaf ut urste uur èrg actief bij 
‘DoekmarOploo’, waor ônder ut bestuur en 
de regie, màr zej speult ok regelmatig hieël 
gèr zèlf mit op de plânke.
- Sâme hieël actief en geholpe bij de op-
richting van ut openlucht toneel ‘Karrespel’; 
dè bestèt inmiddels òk al wèr 12 en half 
joar.  Veul optrééjes  hier in de buurt en 
umstreke, op oëpe dâge bij Bronlaak, màr 
ok verder in  ut land zoàs: Grave, Gennep, 
Kuuk, zelfs Den Bosch en Veenendaal, hòst 
internationaal!

- Jet het òk bij meerdere toneelverenigin-
gen de regie gedaon. Un super groët succes 
was/is toch wel ut spel; ‘In de schaduw van 
de Römfabriek’, dè Henny ok zelf het ge-
schrivve. 
- Doar vùr hedde nog ut skônne stuk van 
Westerbeek ‘D’n Twist blieft d’n Twist’ dè is  
opgevoerd in 2011; wederom geschrivve dur 
Henny en de regie dur Jet. Doar dur hà’n 
zillie de smaak deger te pakke. 
-De vurbereiding vur ut successtuk van 
de Rômfabriek was hieël breed; veul tied, 
dinkwèèrk en interesse ligge hier an ten 
grondslag. Henny het mit zò’n 60 minse ge-
proat en veul geluusterd noar hun verhaal 
ovver vroeger en d’n tied van ut verzet. 
Verder het Henny d’r unne flinke stapel 
boeke ovver gelèèze. Ut schriéve kon toen 
beginne.

Ze hebbe un stichting opgerricht um ut 
openluchtspel un bestaon te gèèvu. Zil-
lie hebbe ’n àntal zusterverenigingen d’r 
bij betrokke zoàs ’t Leeker en Westerbeek, 
en mit veul succes ut een en ânder waor 
gemakt. Jet hai wèr de regie in hânde. Un 
succes woar ut volluk nou nog ovver praot. 
D’r stônde zò’n 90 minse op ut toneel en 
dan zeker nie te vergèète dië groëte’n hoôp 
vrijwilligers die d’r rôndum unne hieële’n 
dèl wèèrk hebbe verzet. Allerlei commissie 
zien d’r op gezet um ieder onderdeel waor 
te mâke. Dink àn bouw- en schilderploeg, 
schmink, rekwiziete, de p.r, en de kleere,  
’t is eigelijk teveul um op te noeme. Beste 
minse, ut prachtige resultaat mog d’r zien, 
aggedèmarwet.  

- D’r kwâme ok unne’n hoëp vraoge vurbij 
ovver hoe ut ‘r thuus an toe get; de stelling 
“Netuurlek wurdt ‘r bij ollie thuus allieën 
nog mar ovver toneel gediscusseerd en ge-
proat van ’s mèèrgus vroeg tot sáovus laat!” 
Ut antwoord was, ïntegendeel”, gezèt dur 
Jet en Henny allebei. 

MIT DE CARNAVAL 

ZIEN WE ALLEMOAL 

DIEZAINERS! 

MIT DE CARNAVAL 
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MIT DE CARNAVAL 

ZIEN WE ALLEMOAL 

DIEZAINERS! 
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Vlammer van ut jaor
twieëduuzend en agtien (2018).

De Vlammer van ut jaor is un persoon mit 
humor en de nuddige zelfspot! Zien bijde-
hânte , gevatte grappen en grollen zuùrge 
âltied vur vermaak. Daornèève hange de 
jongere lééje an zien lippe as hij sterke 
verhale vertelt bij ut kampvuur. 

Nèvve grappe en stèerke verhâle, zit de 
Vlammer òk vol ideeën. Un jaor geleeje 
hèt hij sâme mit un pàr ândere lééje de 
ontgroening van de neeje lééje georgani-
seerd. Bij hum was gèn gebrek an originele 
en zotte opdrachten. Ok vur ut ‘smerrig 
hapje’ kon hij wel wa verzinne. De neeje 
lééje wâre waorschienlek wa minder blij 
mit zien’n 
inbreng… 

Bij themafèèste is de Vlammer ok altied un 
gèr gezien lid. As d’r verkleejd mag worre, 
get ie hieëlemaol los en slèpt hij moeiteloos 
de pries vur ‘bèèst verkleejde persoon’ in 
de wacht!

Wie wet lit’r vur onze Vlammer nog wel 
un moje carrière tijdens de carnaval in ut 
verschiet: Laot’m  zich mar verkleeje, zet 
‘m op ut podium en unne neeje tonproater 
is gebore! 

Vlammers, Spurriebuuken en Spurriebuuk-
innen, hieël gèr presentere wij ollie onze 
Vlammer van 2018! 

 ARON NABUURS!



Dorpstraat 23
6582 AL Heumen
  024 3586914
www.meijer-tax.nl
info@meijer-tax.nl

Meijer & Tax

een gezellige
wenst iedereen

carnaval toe!!!!

Begunstiger:

Boxmeers Tapijthuis
St. Anthonisweg 6, Boxmeer

Tel. 0485-573112
www.boxmeerstapijthuis.nl



5756

WWW.AUTOBEDRIJFZEGERSBV.NL

AUTOBEDRIJF ZEGERS WENST 
IEDEREEN EEN KNOTSGEKKE 

CARNAVAL TOE!

Pronkzitting 2018
“Een feestje bouwen”

Pronkzitting in Ploë, de twintigste januari 
2018. Vanuut onze moje residentie ‘de Oude 
Heerlijkheid’ hewwe dizze zaoterdagaovund 
wèr de urste pronkzitting mugge ànschou-
we. 

Rônd de klok van half àacht kwâme de ur-
ste minse al binne drúúpe; zoë rônd àacht 
uur záát de zaal knoer vol. 

Net as ândere joare starte wej òk dizze 
zittingsaovund mit ut binnekomme van onze 
vereniging mit de raod van elf, dansmarie-
tjes, de narre en netuurlek ons prinsenpaar 
Erwin en Sabrina. Begeleid dur twieë dans-
marietjes startte onze prins direct mit ut 

vurlèèze van de proclamatie waornao wej 
ànsluutend uut volle borst, mit onze vorst 
Mark veurop, ‘Genne Zurg’ begonne te zin-
ge. Hierop was ut an de Spurriemukskes um 
hun danskunste te laote zien. Naodèt zillie 
vurrig jaor vur d’n urste kieër as muks-
kes op ut podium stônde mogge wej di jaor 
naor un 5 tal ervare dansdèrkus kieke. 

Nao ut bestúúte van de mukskes vur hun-
ne’n dans, wier d’r un filmpke van ‘The 
Amazing Allstars Orchestra’ gedrééjd. De 
‘bescheide’ jonges van de band, geïnter-
viewd dur ons èègu Jan van Riet, wisse wer 
op hun ludieke stijl àndacht vur zichzelf te 
vraoge. Dè belòòft wèr wa te worre, die 
dinsdagmiddag mit de carnaval. Wej kiëke 
d’r wer gruwlek noar uut en loate ons ver-
asse!

Spurriemukskes

Genne zurrug

The Amazing Allstarts Orchestra
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Bianca Joosten laote ziën hoe ge gààw en 
goeiekoëp de bejaardezùùrg uut kunt voere. 
Ansprèèkend was toch wel ut mondspúúlwa-
ter na ut tândepoetse, wa ze sâme mosse 
dèèle.

De vriendengroep van ons prinsenpaar, ‘de 
Opkloters’ wâre òk van de partij um op 
geheel èègu wieze ut prinsepaar op d’n 
hak te neme. Ônder ut mom van de nie 
gebruukte stukke van ut toneelstuk ‘In de 
schaduw van de Rômfabriek’ wiere de prille 
liefdesavances van ons prinsenpaar ten 
tonele gebrocht. Uuteraard was’r àndacht 
vur ut feit dèt ut paar un sâmesmelting is 
van un Sint Tunnisse mus en unne Plôss, màr 
dè hèt uuteindelijk toch de zegen gekrigge 
woarvan iederieën kan geniete. Verder was 
ut àn de Plôsse versie van Donald Trump 

(Kris van Riet) um ut geheel àn mekaor 
te praote, en dè deej op un goeie wiéze. 

Ok kwam kapper ‘Joost’ nog effe langs in 
huuze Verschuure um de heur van ut prin-
senpaar in de plòj te brenge vur de prin-
senreceptie. Dierearts ‘Liesbeth’ mos nog 
effe komme um wa spikkeltjes bij onze 
prinses te ônderzúúke. Dè onze prins uut-
eindelijk ut verzoek krig um zien potloëd 
achter zien oër weg te hâle vur ut naor 
bed gaon, makte ut stuk verder af.

Nao di stuk ginge we alwèr richting de pau-
ze, màr uuteraard nie vurdèt wej de Spur-
riebuuk van ut jaor bekend hebbe gemakt. 
Di jaor mog un echtpaar mit dizze eer gaon 
strieke. Gehieël verdiend zien Hennie en 
Jet Lenkens, vur al hun verdienste vur ut 
toneelstuk ‘In de Schaduw van de Rômfa-
briek’, de uutverkorene. Zoë wurd’r zelfs 
tijdens de pronkzitting nog tot twieë kieër 
toe verweze naor di moje toneelstuk.

Pronkzitting 2018
“Een feestje bouwen”

De volgende burt was an Daan van de 
Steeg gestationeerd in de ton; hij nom ons 
mit op ziene kiëk op ut moderne vurlèèze. 
Daan zelf trakteerde ons op un àntal pak-
kende limmericks waorbij hij ut ieën en 
ânder op d’n hak nam. Ok gaf hij nog uns 

àn hoe belangrijk taal was mit zien vur-
beeld van John F. Kennedy; indien die zie-
ne’n legendarische speech nie in Berlijn màr 
in Hamburg zoj hebbe gehààwe:…………. ICH 
BIN EIN……….

De vrollie van de raod trakteerde ons op un 
geheel ândere kiek op ‘Genne Zurg’. Nie as 
ons Plôsse volkslied mar as bezuinigde en 
gedrilde zùùrg van un vijftal ààwe minse. 
Ônder de strenge anvoering van Hanna Jan-
sen mogge de ‘oudjes’ Lisanne Nabuurs, Iris 
Geurts, Maud Versleijen, Anja van de Ven en 

Dames van de raad

Dames van de raad

Vrienden prinsenpaar

Vrienden prinsenpaar

Pronkzitting 2018
“Een feestje bouwen”

Daan van de Steeg

Vrienden prinsenpaar

Spurriebuuken van het jaar
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Pronkzitting 2018
“Een feestje bouwen”

Drek nao de pauze was ut traditiegetrouw 
àn de raad van elf um hun vurdracht te 
doën. Un klèène verândering van ut pro-
gramma ‘Heel Holland Bakt’ naor ‘Heel 
Holland Kakt’ was de basis vur un hilarisch 
en zot stuk. Mit Ard Janssen as vurpraoter, 
ut prinsenpaar as jury en de gebr. van de 
Weijer as toiletvrollie kon de rest van de 
raod zich as deelnemers opvoere. Johan 
Wunderink mog de rol van advocaat Mest-
kowicz vervulle um de beroemde mestbaron 
Wim A uut Stevensbeek, vertolkt dur Maik 
Verberk, bij te staon. Dizze toch wa um-
strede kèl kakt zelfs ziene’n èègu mèèst 
in un monsterputje vur un analyse. John 
Loeffen vertolkte de rol van Tom Dumou-
lin die bij de Giro mos poepe en now pille 
innimt zòdèt ie elke mèèrgu um 6 uur mot 
poepe. Klèèn probleempke is dè hij pas um 
half zeuve wakker wurdt. Jeroen Janssen 
kwam as racekakkende Max Verstappen op 
ut podium en gof toe dèt ut hum toch zoë 
af en toe dun dur de boks ging. Gilbert van 
der Duijn was onze’n enige èchte Alphons 
Kuipers die zien inmiddels beroemde’n drol 

bij de Rabobank dropte op de verwèèrming. 
Chiel Thijs kwam nog langs vur de bekende 
kiloknaller, hoeveul kg kunde owzelf lichter 
poepe mit un goeie kakbeurt. Hiermit kon 
hij zelfs un vermelding in ut Guinness Book 

of Records winne. Onze Narre Iris Geurts 
en Hanna Janssen ware in de rol van kapi-
tein Haak die, prongluk, mit ziene verkie-
erde hând zien bille haj afgevèègd waornao 
un beheurlijk kapot billewèèrk ut resultaat 
was.

Pronkzitting 2018
“Een feestje bouwen”

De daoropvolgende act wier vurgedrâge dur 
un inmiddels zeer vertrouwd gezicht op ut 
podium, Jan van Riet. As ‘de Ornitholoog’ 
mit ut uuterlijk van Chriet Titulaer kwâme 
wej de nuddige weetjes over de wonderlijke 
vogelwereld te wete. Ok ging Jan nog effe 
vogel-spotte waorbij hij de zaol mit kreeg 
in ut zieën van un dúúf(duif)………………nee, 
un kreéí(kraai). As latste belde Jan ziene 
vat Jan, um hum uut te nuddige sâme un 
trasje te pikke. Umdè vat nie kon, vroeg die: 
‘kan-arie nie mit’ ? Di was de vurzet van un 
vijftal minute zotte praot en woordgrappe 
gerelateerd aan vogels.

Naodèt onze groëte dansmarietjes hun be-
faamde showdans in hieëlemaol nééje, moje 
ròje gestriepte, flitsende pekskes, an ut 
publiek hà’n vurgedrâge was ut an Gijs Ver-
berk um d’n aovund af te sluute. As Jan mit 
de korte achternaam gof Gijs toe dèt ie al 

in un groët àntal uutdaginge was gesneu-
veld. Zoë sloeg hij as timmerman de plank 
altied mis, bakte hij d’r as bakker niks van 
en kende hij as douanebeambte zien grenze 
nie. Now was hij huusvat, en dè beviel ‘m 
prima. Wa bij de schòl staon te roddele mit 
de ândere vrollie en luustere wa de klèène 
kiendjes ammòl tigge mekaar vertelde. Zo 
heurde hij unne keer dèt unne’n ambtenaar 
vlugger is as unne F16 piloot of unne astro-

naut; unne’n ambtenaar werkt van 8 uur tot 
17 uur mar is al um 15 uur thuus .
Netuurlek was’r dan nao ut latste stuk de 
Grande Finale waorbij alle artieste en ‘de 
Spurriebuuk van het jaar’ naor vurre wiere 
geroëpe um nog ieën kieër dur ut publiek 
bedânkt te worre vur hun vurdrachte. Hier-
nao snel wa toffels an de kant gezet en 
toen was ut an Chris van Duinhoven um d’n 
aovund nog un àntal uurkes muzikaal in te 
vulle.

Jan van Riet

De dansgarde

Gijs Verberk

De raad

De raad
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Pronkzitting 2018
“Een feestje bouwen”

Pronkzitting 2018
“Een feestje bouwen”
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VAN DIJK ITALY LOGISTICS

Gespecialiseerd 
in transport 
naar Italië

Gecombineerd 
rail/wegvervoer 
(intermodaal)

Planning en 
chauffeurs beheersen 

de Italiaanse taal

INTERMODAAL VERVOER TUSSEN ITALIË EN NEDERLAND
Transport van Nederland naar Italië of omgekeerd? Van Dijk Logistics is de Italië-specialist bij uitstek. 
Snel, effi ciënt en duurzaam. Een ideale combinatie, die ook nog eens voordelig voor u uitpakt. Kies ook 
voor perfecte service en een schat aan ervaring.

Van Dijk Logistics is een vierde generatie familiebedrijf met eigen kantoren en magazijnen in Nederland 
en Italië. We vervoeren uw goederen grotendeels per spoor. Het voor- en natransport verzorgen we 
effi ciënt voor u. Het resultaat: een duurzame, milieubewuste aanpak, minder CO2-uitstoot en een fl inke 
kostenbesparing. Think green, book keen!

Phone: +31 (0) 478 - 51 70 20 | Fax: +31 (0) 478 - 51 70 21 | Adress: Energieweg 21, 5804 CE Venray | E-mail: sales@vdlo.nl

Phone: +39 (0) 38 - 444 00 05 | Adress: Via 11 Settembre s/n, 27036 Mortara | E-mail: sales@vdlo.nl

UUTSLAG CARNAVALSOPTOCHT 2017
Op de Carnavals-maondagmiddag trok vol-
ges traditie ’ne lange en biezondere mòje’n 
optocht dur de straote van Ploë. Di hèt de 
naovolgende uutslag opgelèverd:

Loëpgroepen:
1e pries: Verzadigd - SB Kiele dames
2e pries: De schooljeugd schuuft alles aan de 
kant voor de carnaval - Schooljeugd Wester-
beek
3e pries: Papboer on tour - Matt-club

Klène loëpgroepen: 
1e pries: BuuWij willen ok un monument - De 
jongus van Kuijpers
2e pries: Robert

Jeugd:
1e pries: Minecrafters
2e pries: In m’n eendje - Lisa Geurts
3e pries: Buitenmensen

Wages:
1e pries: Een oude schuur - MoiWa
2e pries: Pokemon - MoiLoo
3e pries: Het Twisse Witte huis - Westerbeek

D’n 1e pries vur de mòjst versierde straot 
wâr wèr vur de Pelmolen. 
Vloetweg 4 wonnen d’n 1e pries mit ’t mójst 
versierde huus.

De fanfare wille wèj bedânke um mit hun 
fèèstelukke Carnavals muziek d’n optocht 
oëpe te brèke en ‘t tempo an te gève. 

Net as ândere jaore wier d’n optocht afge-
slóte mit de prinsewage. 
De buurt van ut prinsenpaar hèt wer ont-
zettend zien bèèst gedaon um de prinsen-
wâge skôn te versiere. Wej wille hun dan ok 
bedânke vur hun inzet tijdens en veurafgaond 
an ut carnavalsseizoen van 2016-2017.

Uitslag Carnavalsoptocht 2017
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Tapas en a la carte restaurant

Wij wensen u gezellige
carnavalsdagen

kapsalon PUUR

Grotestraat 7 • 5841 AA • Oploo
Telefoon: 0485-346078
www.kapsalon-puur.nl

Tussen Harrie & Toon

Gemertseweg 19
5841 CD Oploo

0485-380024
info@harrieentoon.nl
www.harrieentoon.nl

Spoorstraat 8a  pennings@sanidrome.nl 
5831 CL Boxmeer  www.sanidrome.nl/pennings 
Tel. 0485-523783

(Door Henny Lenkens)

De meeste carnavalsverenigingen staan 
helemaal op zichzelf, maar het bijzondere 
van de Spurriebuuken is toch wel de innige 
band met de Peelslinkers, de carnavalsver-
eniging van Bronlaak. Het begon in 1969 
met de deelname van een praalwagen van 
Bronlaak tijdens de optocht die jaarlijks op 
carnavalsmaandag door het centrum van 
Oploo trekt. En in ruim veertig jaar tijd is 
dat uitgegroeid tot een jaarlijkse uitwis-
seling, met als hoogtepunt het bezoek van 
het Oploose prinsenpaar met gevolg aan het 
prinsenbal van Bronlaak. En ja, het is daar 
echt carnaval zonder een druppel alcohol!

Prinsenburcht
Weinigen weten dat Bronlaak al jaren een 
volwaardig eigen carnavalsprogramma kent 
met een eigen smartlappenavond, sleutel-
overdracht, lichtjesoptocht en een prin-
senbal. Alles vindt plaats in en rond het 
Pinksterhuis, dat tijdens deze dagen is 
‘omgetoverd’ tot Prinsenburcht. 

Het bijzondere is dat het driedaagse car-
navalsfeest op Bronlaak eindigt op het 
moment dat het in Oploo begint. Tijdens het 
prinsenbal in de Prinsenburcht wordt als 
het ware het estafettestokje doorgegeven.
Die Prinsenburcht wordt elk jaar heel 
sfeerrijk versierd, met prachtige linten en 
trossen van ballonnen. En midden boven de 

zaal hangt een bijzondere lamp, die steeds 
andere kleuren uitstraalt. Het werpt een 
feestelijk licht op de uitgelaten dansende 
en hossende Peelslinkers. Al even feestelijk 
zijn elk jaar de kleurige schilderijen van de 
bewoners, die tijdens de ‘dolle dagen’ in de 
foyer mogen exposeren.

Op het podium vinden de optredens plaats, 
terwijl achter in de zaal een echte bar 
is ingericht. Hier kunnen de feestgangers 
gratis appelsap en andere gezonde drank-
jes ophalen. Een dj zorgt voor stemmige 
muziek, de Oploose dansmarietjes weten de 
Peelslinkers te betoveren met hun soepele 
lichamen, maar het is toch vooral joekska-
pel VOF die de hele zaal weet op te zwe-
pen.

Volwaardig programma
Carnaval op Bronlaak begint altijd op don-
derdag met een Smartlappenavond. Het 
is een avond van zang en buuts, zoals de 
bonte avond van de Spurriebuuken. Tijdens 
deze avond wordt er ook afscheid genomen 
van de prins en prinses van het vorige jaar. 
Zij leveren hun goudgele cape en steek in, 
om zich weer als gewone Peelslinker te 
bewegen.

Vrijdag staat in het teken van de onthul-
ling van het nieuwe prinselijk paar. Alle 
Peelslinkers verzamelen zich op het grote 
veld voor het ‘Grote Huis’. De nieuwe prins 
en zijn gemalin worden onder groot applaus 
verwelkomd. 

De innige band tussen 
Spurriebuuken en Peelslinkers
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WIJ VERZORGEN VOOR U:
• FEESTEN EN PARTIJEN
• BRUNCHES EN DINERS
• CATERING AAN HUIS
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• EEN GEZELLIG AVONDJE UIT
• EEN LEKKER HAPJE ETEN
• EEN AVONDJE DART OF BILJART 
IN ONZE CAFETARIA BAKKEN WIJ VOOR U 
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  TEL: 0485-384230

 EETCAFE – CAFETARIA                      
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De innige band tussen 
Spurriebuuken en Peelslinkers

Geloof het of niet, maar de Peelslinkers 
hebben zelfs een eigen lichtjesoptocht. 
Het zijn de prins en prinses die langs alle 
huizen op het terrein trekken, waar ze de 
Peelslinkers als een ‘zwaan-kleef-aan’ mee-
nemen naar de Prinsenburcht. Daar wacht 
het Prinsenbal.

Net als de Spurriebuuken hebben de 
Peelslinkers een echte carnavalsgids. ‘De 
Peelslinker’, want zo heet die gids, ziet er 
werkelijk prachtig uit. Met bijdragen van 
de carnavalscommissie, symboolfiguur De 
Peelslinker, Barbara Melsching (carnavals-
strip), de heersende vorst en natuurlijk 
locatiemanager Hester Buijs. Een bijzondere 
bijdrage wordt geleverd door Tanca Boot, 
die elk jaar in andere woorden de binding 
tussen carnaval en de ontluikende natuur in 
de lente uitlegt.

Afscheid
De slotavond van het Peelslinkerscarnaval 
in 2017 stond in het teken van het afscheid 
van Piet Driessen, die 30 jaar lang de grote 
gangmaker was van het carnaval op Bron-
laak. Terwijl echtgenote Berthy een ruiker 
met 30 rozen kreeg, ontving Piet Driessen 
uit handen van vorst Peter Simons de hoog-
ste eer met de benoeming tot erevoorzitter 
van de Peelslinkers. 

Nadat Piet de feestavond op zijn onnavolg-
bare wijze aan elkaar had gepraat, nam Jan 
van Bokhoven de microfoon over om Dries-

sen toe te spreken. Van Bokhoven strooide 
met complimenten en de warme huldiging 
werd bezegeld met een serenade van de 
Oploose joekskapel VOF.

Piet, die zijn vrouw en dochters in zijn 
bedankwoord betrok, was al die jaren een 
sleutelfiguur bij dit feest. Hij regelde al-
les, tot en met de juiste ‘match’ tussen de 
nieuwe prins en prinses! 

Hoewel Piet Driessen om gezondheidsrede-
nen een stapje terug moet zetten, liet de 
onverbeterlijke vrijwilliger weten dat hij 
het dan wel een beetje rustiger aan moet 
doen, maar dat hij zeker nog in beeld wil 
blijven bij de Peelslinkers.“Ik zit niet meer 
in de carnavalscommissie, maar als er iets 
is, kennen jullie mijn telefoonnummer”!
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Un schrieve van oud-Prins Gilbert
en oud-Prinses Marijke

Wej ware d’r klaor vur, Carnaval 2017 
(twieëduuzendenzeuventien)! Vrijdag ‘smèè-
rgus 24 februari stônde wej klaor vur onze 
urste activiteit. Wej ginge op ziekenbezoek 
same mit vorst Mark. Wej zien urst effe 
op bezoek gewèst in ut kroondomein, doar 
was ut ‘koffieuurke’. Wa’n gezelligheid! As 
prinsepaar wiere wej hartelijk ontvange 
en hewwe gezellig zitte buurte mit ’n lek-
kere tas koffie d’r bej. ’n Skön initiatief van 
vrijwilligers. Dornao gááuw verder naor 
ons volgende bezoek. Wej ginge naor aàwd 
prins Herman Vloet. Hij haj pas ’n operatie 
gehad en záát in de lappemánd, gelukkig 
was ie wèr an ut bèètere. Hij proate ov-
ver van alles, hieël veul ovver d’n tied van 
de carnaval. Ok hier eigeluk te wennig tied. 
Want ut volgende bezoek gebeurde bej de 
jeugdprinses en alle kiendere op de lèggere 
schòl.
Daor wiere wej ontvange mit un ere haag. 
Volgus zegge was dè eigeluk bedoeld vur 
jeugd Prinses Janne, want die kwam  nao 
ons nog binne. Ut feest kon mit beginne.  
Mit optreeje’s van alle klasse en wa polo-
naises was ut unne hieële gezellige zotte 
middag.

‘s Aovus was de sleutelòverdracht in Wan-
roij. Wej ha’n al un studje van tevurre 
geheurd dè wej twee liedjes mosse zinge, 
sort van mitzingers. Ware wej hieël blij 
mit (ofnie), want dè zoj eigeluk zo uut de 
kop motte. De zinnuwe gierde dur mien 
lief (lijf), zò zinnuwèègtig was ik nog noit 
gewèst. ‘s Middags ha’n wej same nog ge-
oefend mar dè ging hieëlemaol nie goëd. 
Oké, op naor Wanroij. Ut urste prinsepaar 
mos beginne mit zinge, mar ik zag dè zil-
lie mit un papierke in hun hând stonde en 
ok de ààndere prinsenpare ha’n iets in hun 
hàànd. Zillie stonde dus mit de tekst van 
hun liedjes in hun hàànd. Ik docht; dè goj 
ik ok doen, en de zinnuwe ware al un hieël 
stuk minder. Toen ware wej an de burt, en 
verrek ik en mien prinses ha’n ut papierke 
hieëlemaol nie nuddig, ut ging vlekkeloos. Ut 
was de bedoeling dè ut publiek eigelek mit 
mos zinge, mar dè was nog nie hieëlemaol 
gelukt die’n aovund. Tot dè wej begonne mit 
zinge en de verenigingen van Ploë en den 
Twist hieëlemaol los ginge; zillie stônde te 
hosse op toffuls en stoële. Pfff….. dè zààt‘r 
op! Nao dè alles krigge wej de sleutel van 
de burgemeister en barste ut fèèst los, ut 
was knoer gezellig.
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wandborden

Un schrieve van oud-Prins Gilbert
en oud-Prinses Marijke

De Zaoterdagaovund begint àltied mit unne 
carnavalsmis in de kerk, gevolgt mit un be-
zoek an Bronlaak waor de bewoners op ons 
zitte te wààchte, want die minse daor zien 
d’r gruweluk nut op; ok di jaor was ut wer 
hosse en kilomèèters polonaise-lopen. Nao 
Bronlaak ginge wej naor La Marmotte waor 
wej ut openingsbal van de carnaval ginge 
viere. Daor heb ik nog un pàr keer de num-
mers gezonge waor ik vrijdags op de sleu-
telòòverdracht zò zinnuwèègtig vur was. 
Èèrg gezellig, want wej hebbe tot in de late 
uurkes dur gefèèst.

Zondagmiddag um 2 uur kwam de skônne 
kienderoptocht bej ons vurbej. Zillie kwâme 
ons ophale. Ondertussen ware ze naor de 
scepter van jeugdprinses Janne àn ut zuuke. 
Pas latter in de middag kwâme ze d’r âch-
ter dè ik ‘m stiekem haj gevat; wej hà’n ze 
gekuld!. Di’e middag hewwe mugge geniete 
van hieël veul moje optreeje’s van verschil-
lende kiender uut ut spurriebuukenriek; ut 
was uutekunst! Rônd 7 uur in de middag 
was ut afgeloëpe. Daorna hewwe mit de 
vereniging alles opgerúúmd en same lek-
ker unne friet gegèètu. `s Aovus noar ‘La 
marmotte’ um verder te fèèste. Ut was nie 
gruwelek druk, mar wel knoer gezellige!

Maondag `s mèèrgus mosse wej eigelek um 
10 uur bij ut ontbijt van de ààuw prinse 
zien. Mien Prinses was d’r al lang klaor 
vur, mar ik haj nog nie zònne zin um op 
te staon en was ok nog ‘ns vergèètu ’n dèl 
sigrette vur de hieële carnaval in te slaon, 

bin durm nog efkes naor de winkel gegaon. 
Ik wier gebeld waor wej bleve. Wej ware te 
laat en konde dus nie mit doen an de quiz. 
Mar ut moje daor van was, dè wej thuus 
wiere opgehàld dur unne moje carnavals-
wage waormit zillie de quiz an ut uutvoere 
ware. Vanaf ons tot an ‘Ons moe’ konne wej 
dan nog mit geniete; bej ‘Ons Moe’ krigge 
wej un goei verzùrgd en lekker ontbijt. 

Wej ware dur de vriendegroep uutgenud-
digd um in de voetbalkantine te komme 
lunche vurdèt zillie mit d’n optocht mit di’n. 
Ansluutend zien wej naor de voetbalkan-
tine gegaon. Ze hà’n ut goëd vur mekaor! 
Moje kleere van Heineken en de kiender 
àmmol in un romme (melk) pak. Veul wèèrk 
an besteejd. Van ons ha’n zillie d’n urste 
pries mugge kriege! Leuk en bijzonder um 
te zien dè det àmmol vur ons is gedaon. 
Daornao zien wej op de prinsenwage gaon 
staon, de buurt haj ‘m wer moj versierd. En 
ok de rest van d’n optocht was kei moj en 
d’r ware ludieke ideeën. Moje ervaring um 
nòòit te vergèète! Ansluutend noa d’n op-
tocht begon ut optochtenbal, waor wej ge-
fèèst hebbe en de prieze hebbe uutgedèld 
an de mojste wâge’s en mojste loëpgroepe. 
Hiernao zien wej thuus effe wa gezonds 
gaon ete. Toen kônde wej d’r wer tèggenàn 
um bij ‘La marmotte’ nog tot in de late uur-
kes te fèèste.
Dinsdag urst uutgeslaope, phoe…. hakt ‘r 
toch in al dè gefèèst. Dinsdagmiddag was ut 
vur ons unne makke middag, op ow gemak 
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Un schrieve van oud-Prins Gilbert
en oud-Prinses Marijke

Ut resultaat…………

vanuut de zaal naor de muziek luustere. 
Ik mot zegge ut was unne geweldige mid-
dag dankzij THE AMAZING ALLSTARS OR-
CHESTRA en al de artieste die mit gedaon 
hebbe. Netuurlek was daor vur ons ok nog 
ut hoogtepunt van de middag. Inèns stônde 
onze moeders op ut poduim. Echt nie ver-
wâcht, mar die zonge de hieële zaal plat, 
haha! Zo rônd zeuve/áácht uur was ut dan 

zò ver……jommer,… afscheid neme as prins 
en prinses, mar ok di was un moje belèève-
nis. 

Wej wille iederieën bedanke vur unne 
geweldige carnaval!. Un moje ervaring, um 
nòòit mer te vergèète!

Ex Prins Gilbert en Prinses Marijke.

In de carnaval van ut vurrige seizoen wâre 
opvallend veul vrollie van de carnavalsver-
eniging in blijde verwachting; ut was zò 
opvallend dèt ut in de zittingsaovunde en in 

dun optocht bèèst wel duk wier vernoemd. 
Hier ziede  “ut resultaat van ut zaod van de 
road”.
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•  Gespecialiseerde monteurs voor:  
SEAT - AUDI - SKODA - VOLKSWAGEN - FORD 
En natuurlijk ook overige merken!

•  Gratis aankoopkeuring als elders auto gekocht is.
• Vervangend vervoer tegen scherpe tarieven.
•  Wij mogen voor bijna alle leasemaatschappijen  

het onderhoud uitvoeren.

open van 
07.00 - 19.00 uur

www.autoknijn.nl

Ook al is uw auto 

niet bij ons  

gekocht, 

onderhouden doen  

we hem graag!

Bosch Car Service Knijnenburg Autobedrijf

Blaarpeelweg 12 | 5764 PP  De Rips | Tel. 0493 - 599 541 | info@autoknijn.nl

De autospecialist in Brabant
Wij doen alles voor uw auto!

Knijnenburg Autobedrijf: Altijd minimaal 50 occasions in onze showroom!

Afspraak maken? 
0493 - 599 541

De autospecialist in Brabant
Wij doen alles voor uw auto!

doe-het-zelf

tuin, dier , argri

en bedrijfskleding

vankeijsteren.com
Laag Werveld 1 , Beugen 

Stukske van
ex-jeugdprinses Janne

Di jaor vur ut urst in de geschiedenis van 
ut Spurriebuukenriek bej de jeugd allieën 
un prinses en genne prins. Dè was bèèst 
effu slikke in ut begin. Mar ut is ammòl 
gruweluk migevalle. Ik haj goeje hulp van 
mien 2 narre Sanne Heijligers en Nina Cor-
nelissen. Verder kreeg ik hieël veul hulp van 
Prins Gilbert en Prinses Marijke. 

Prinses zien was kei skön. Ik heb d’r veul 
van geliérd. Ik vond ut in ut begin bèèst 
wel un bitje eng um vur zovvel minse in de 
zaal te praote. Mar dè ging al gàw bètur.
Verder vond ik ut moj um bej de klènste 
kiender ut zotste en mojst verkleejde men-
neke en dèrke te kiéze. Bej ut uutzuuke 
van de skönste tèkening was ik blij dè Prins 

Gilbert en Prinses Marijke mien hebbe ge-
holpe.
De kienderoptocht naor de Oude Heerlijk-
heid was ok un goei plan. Zoë kwame d’r 
ontiegelek veul kiender naor de kiender-
middag, waor mòje optreejes te zien ware. 

Ik wens dèt de jeugdprins en jeugdprinses 
van ut seizoen 2017-2018 net zònne moje 
carnaval hebbe as ik ut afgeloëpe joar heb 
gehad. Al mit al raoj ik iedereen àn zich àn 
te melden as prins of prinses van ut spur-
riebuukenriek.

Ammòl de lieve groetjes 
van Janne Claessen. 

Transport
Kraanwerk
Containers

KRUISBERGLAAN 11a
DE RIPS

(0493) 599 232
             www.vanderheijden.nl  



78 79

Kinderoptocht 2017Snotneuzenbal 2017



Optocht 2017 Amazing Allstars 2017
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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:
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.

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)
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.

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.

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:
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.

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)
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.

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.

50+ Middag 2017
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Bedrijfsontwikkeling 
Bouw- en milieuzaken 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Ontwerp en 3D tekenwerk 
Locatie- en omgevingsonderzoek

De Rips +31 (0) 493 59 75 00 
Bunnik +31 (0) 301 23 33

www.gelingadvies.nl 
www.stalbouw.nl

De Spurriebuuken
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www.abemec.nl

Loonseweg 4a Tel.: 0485 - 38 38 00
5841 CR Oploo Fax: 0485 - 38 30 44

24-uurs servicedienst: 0413 - 38 28 23

ABEMEC OPLOO

THE AGROVISION COMPANY

Efkus Vurstelle

’t Bestuur en de vorst
Zoàs elke vereniging hebbe ok de Spurrie-
buuken un goei bestuur nuddig um de zaake 
drééjend te hààwe. Zillie zùùrge d’r vur dèt 
alle zaake âchter de schèrme worre geregeld 
en perbiere van iedere activiteit wèr un moj 
fèèst te mâke. 

Afgeloëpe jaor hèwwe afscheid genomme 
van Lieke Peters. Wej wille Lieke dan ok 
hieël veul bedânke vur hur jaore van trouwe 
dienst.

Gelukkig is’r vanuut de raod versterking bij 
gekomme, en dè is niemus minder dan Harm 
Mulder.
Harm is algemèèn bestuurslid en zal de rest 
van ut bestuur ôndersteuning gèèvu. Martien 
Rongen is vurzitter van ut clubke. Susanne 
Nielen zurgt d’r vur dèt de cente goëd uut 
gegèèvu worre mar tussendùr hàwt zij òk de 
hând op de knip. Thijs Verberk nimt de secre-
tariële taken mit pen, pepier en kompjuter op 
zich. Verder hèwwe vorst Mark van Duijnho-
ven in ut bestuur.

’t Bestuur en de vorst
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HEDDE NOG EEN PLETSKE NUDDIG UM OWE
CARAVAN OF VOUWWAAGE NER TE ZETTE,

HEDDE NOG EEN PLETSKE NUDDIG UM OWE
CARAVAN OF VOUWWAAGE NER TE ZETTE,

GÒT DAN NOR FRANS VERBERK,
DIE ZAL D'R HIÈL GOED OP LETTE.  
GÒT DAN NOR FRANS VERBERK,

DIE ZAL D'R HIÈL GOED OP LETTE.  

� 0485 382 746  � 06 16 36 36 13� 0485 382 746  � 06 16 36 36 13

Alaaf

Alaaaaf

Alaaaaaaf

Kijk voor meer informatie op
www.cdasintanthonis.nl of volg 
de facebook pagina op www.facebook.
com/cda.sintanthonis.

Efkus Vurstelle

De Raod van 11
Di zien de kèls mit 
die stèèk op hunne 
kop en unne cape 
ùm, gillie komt ze 
duk tèègu op alle 
activiteiten. Zillie 
zien di jaor jommer 

genoeg net nie mit 
11 kèls, màr komme 
in de buurt. 

De raod zet zich in 
tijdens de activiteite, 
mar òk van te vurre, 
zoàs ut opbouwen en 

oprúúme van de zaal, 
ut vùrberééje van de 
pronkzittinge en al-
lerlei ândere klussen. 

De raod bestèt uut 
de volgende kèls: Ard 
Jansen, Bart Joosten, 

Chiel Thijs, Eric van 
de Weijer, Gilbert 
van der Duijn, Jeroen 
Jansen, Johan Wun-
derink, John Loef-
fen, Maik Verberk en 
Marc van de Weijer.

Reserveraod
Wej zien al un pàr 
jaor hòst compleet, 
mar gelukkig hèwwe 
ok un achterban 

waor wej op trug 
kunne valle. Die valle 
ônder de club: ‘re-
serve raodslééje’. De 
volgende kèls zette 

zich in vur ut goeie 
doel: Bart van Hoen-
selaar, Bram Claas-
sen, Frans Cuppers, 
Jaap van de Stoel, 

Tom Aarts en Gido 
Lenkens. 

Kijk ook eens op www.spurriebuuken.nl
voor het programma, foto’s en nog veel meer
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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!

Autorecycling
C L A A S S E N

- Autodemontage en autohandel

- In- en verkoop van metalen

- Verkoop gebruikte en nieuwe
 auto-onderdelen

- In- en verkoop tractoren

www.claassenautorecycling.com

St. Anthonisweg 1, Rijkevoort Tel.: 0485-371466

Efkus Vurstelle

D’n ànhang 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 krie-
ge. En die kèls wèr 
op te vange daags 
nao zo’n zwaore 
activiteit. Un verant-
woordelijke taak dus. 
Degene die zich al 

àngesloote hebbe béj 
di gezelschap zien: 
Bianca Joosten, Ma-
rijke van Els, Lisanne 
Nabuurs, Pauline 
Loeffen-Speet, Jac-
queline Jansen, Lisa 

Franssen, Lieke Pe-
ters, Lonneke Ron-
gen, Wendy Verschu-
ren, Ilse Claessens, 
Lieke Vedder & Gijs 
Nielen.

Hoffotograaf
Gullie zult ‘t al wel gezien hebbe in dizze 
carnavalskrânt: onze hoffotograaf Lonneke 
Rongen hèt zich wèr nie ingehâuwe! Alle 
skône momenten hèt ze op de gevúúlige pla-
ot vâstgelè. ‘t Resultaot kunde op de website 
béjhààwe.
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www.djeenz.nl

mit de klier van ons, is ut altied 
“huie as de zon schient”   

  

OVERLOON // MAASBREE Tot Djeenz!

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

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.

Da’s pas leuk een frituurwagen aan de deur!

Wij wensen iede
reen

een gezell
ige carna

val!

Blauwstraat 8
5841 CA Oploo
06 51 28 71 36
www.petervandaal.nl

Efkus Vurstelle

Dansmariekes

Zonder de dansmariekes is ut genne’n 
echte Carnaval. Gelukkig zien d’r di jaor 
gèn verânderinge in die groep, waorvan 
Laura Heijligers, Tara Goossens, Helena 
Zuil en Evelien van Dijk deel uit mâke. 
Kom iën deezer daâg màr ‘s kieke naor 
hun zùrgvuldig ingestudierde dansjes!

De 2 vrollie in die 
zotte pakke: Iris 
Geurts en Hanna 
Janssen hebbe de 
smaak zò goëd te 
pakke, dèt zej d’r nog 
mar un jaor àn vâst 
plekku. Doar zien wej 
netuurlek èrg blij mit. 
Gillie komt ze hèr en 
dèr al huppelend of 
koprollend tèègu mit 
de carnavalsdaag. 

Narren
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Dorpsstraat 24
Ledeacker

tel: 0485-382040

Uw bouwmarkt
voor

huis en tuin

Huishoud
Kado

Speelgoed

NextTech Feliciteert:

Prins Erwin dun Urste & Prinses Sabrina
&

Jeugdprinsenpaar Tom en Renske

Heinz Moormannstraat 1e Boxmeer | www.nexttech.nl | Tel. 088-0181600

Training

E-learning

Serious Gaming

Simulaties

NextTech Security
We secure your business

Security & privacy Awareness programma’s

Efkus Vurstelle

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. 

Spurriemukskes
Onze verieëniging 
dinkt òk an de toe-
komst. Dorvur hewwe 
‘ne kweekvijver op-
gezet, 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 spurriemukskes 
zien di jaor: Milou 
Joosten, Lieke Mi-

chiels, Fenna Derks, 
Laura de Hoog, Indy 
Hartstra en Femke 
van Dijk. 
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Boerderijwinkel Verdaasdonk  T:   0485 384719  |  E:   info@ikgavoorvers.nl 

Onze boerderijwinkels:
Stevensbeekseweg 3a  |  Sint Anthonis
Sint Agathaplein 51a  |  Boekel
Grotestraat 44  |  Cuijk
Markt 24  |  Mill
Kijk voor de openingstijden op ikgavoorvers.nl

De lekkerste groente, heerlijk 

fruit en meer... voor de beste prijs!

Ikgavoorvers.nl
Dé website voor al uw groente en fruit!

Bestel ook online via onze website!

Onze marktkramen:
Op het 14 Oktoberplein in Overloon:
iedere woensdag van 9.00 tot 13.00 uur

Op het Vrijthof in Vierlingsbeek:
iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Op het Marijkeplein in Haps:
iedere vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Op het plein bij ‘t Raadhuis in Wanroij:
iedere zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur

Wij staan graag voor u klaar!

Spekklef 7b

5841 CM OPLOO

☎ 0485 - 383683

06 - 21502342

Efkus Vurstelle

VOF
VOF is al un àntal jaore 
nie mer weg te dinke bij 
de carnaval. Zillie zurge 
vur un prachtige muzikale 
umlijsting van te vurre 
en mit de caranvalsdaag. 
Willeke Kuijpers en Bet-
tine Lange hebbe ànge-
gèèvu nie mèr te gaon 
blaoze mit de carnaval. 
VOF bestèt now uut: 
Edith Davids, Mari Jacobs, 
Jan-Willem Janssen, Jos 
Jaegers, Frida Janssen, 
Bernadette Verschuu-
ren, Bert Cremers, Paul 
Kuijpers, Harry van de 
Weijer, Michel Schroer, 
Dennie Spreeuwenberg, 
Anne-Mieke Wijnen en 
Floor Moleman.

Ânder wèrkvolluk en vrijwilligers die mit helpe (die gèn lid zien van de CV)
Webdesign:  Geert Jansen
Web communicatie: Ellen van Zutphen
Spurriebuukske:  Claudia van Hoenselaar, Bianca Bongers, Jan & Lucie van Riet
Kindercommissie: Mariëlle de Wit, Daisy vd Hoef & Maud Versleijen
Pronkzitting:  Jos Wijnen, Geert van Dijk en Willy van Lanen.
50+-middag:  Leo Janssen & René Verbruggen
Van alles en nog wa: Toon & Anja van de Ven

Tot slot wille wej nog alle ôvverigge vrijwilligers die un bijdrage levere an dizze carnaval en 
iederieën in ut Spurriebuukenriek hartelijk bedânke, want zonder ollie zal ut nie lukken um 
d’r elke kieër wèr un ontzettend groët fèèst van te mâke!



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

Dizze kleurplaat kunde, as ge um moi ingekleurd hèt, inlevere bej Prins Erwin en Prinses  
Sabrina. Die wone op de Beeksenhof 2 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 Snotneuzebal.

Kleurploat

Grotestraat 11, Oploo      Tel. 0485 210 419      info@farmair.com

www.farmair.com



Welkom bij SPAR 
Jaegers te Oploo!
Voor een uitgebreid assortiment dagverse 
producten, zoals veilingverse groente en fruit, 
brood van de warme bakker, warme broodjes 
en snacks uit eigen oven, vers verpakte kaas 
en vleeswaren en een grote sortering vers 
vlees. Daarnaast uiteraard al uw dagelijkse 
levensmiddelen. 
Let op uw brievenbus voor onze weekfolder 
boordevol voordeel.

Op onze website vind u de informatie voor 
het bestel- en bezorggemak van Online bood-
schappen bestellen. Kijk op:

spar-oploo.nl 

Onze services en diensten:

Gebakservice
Zelfzorgmedicijnen
Stomerij
Schoenreparatie
Wifi
Fotoservice
Cadeaupakketten(fruit etc.)
Cadeaukaarten
Inleverpunt Batterijen, Lampen 
en Frituurvet
Kleding inzamelpunt
Apotheek/Drogist
Kopieerservice
Moneygram
Post NL
Bloemen/planten

Wij leveren ook aan bedrijven en 
instellingen volgens HACCP 
richtlijnen. Neem hiervoor vrijblijvend 
met ons contact op.

SPAR Jaegers
Vloetweg 6
5841 AT  Oploo
Telefoon: 0485 38 36 03 
E-mail: sparoploo@despar.info

Openingstijden
Maandag t/m 
donderdag   08:00 - 19:00 uur 
Vrijdag  08:00 - 20:00 uur
Zaterdag 08:00 - 17:00 uur
Zondag  09:00 - 13:00 uur


