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Vùrwoord

Beste spurriebuuken & spurriebuukinnen,

Ut spurriebuukse lit alwèr bij ollie in de 
bus of op de toffel. De vereniging hèt 
wèr alles op alles gezet um di buukske in 
mekaar te zette. As service brenge wej ut 
ok nog rônd. Ut is iets mieër wèrk,…..ut 
resultaat mag d’r zien, aggudèmawèt!

Vurrig jaor hewwe ingezet op ut prinsenbal. 
We hebbe ut ieën en ânder umgegójd en 
neeje activiteite d’r in gedowd. Zoàs un 
stuk dansvloer, un ‘rad van avontuur’ mit un 
hoeëp liedjes, un ‘happy hour’ en saame mit 
ut jeugdprinsenbal 1 groeëte activiteit.
Dè was ons zò goêd bevalle, dè we ut di 
jaor, hier en dór àngepâst àn ons neeje 
prinsenpaar, wèr hebbe gedaon. En ok di 
jaor was ut wèr fantastisch en hewwe 
veul schik gehad. Jeugdprins Bart mit zien 
prinses Femke en Prins Ron mit zien prinses 
Moniek hebbe unne fantastische n’aovund 
gehad. En ut volluk van Ploeë òk! 

Alle activiteite mit datums en teeje van de 
Carnaval zien in di mòj buukske vààstgelèd. 
Ut vervolg van alle de opieënvolgende 
activiteite worre ok di jaor váâstgeléd in di 
moje buukske. Bejkommend mój detail:

ex-prinses Sabrina is nów iéën van onze 
hofdames mit as oppertaak ‘de foto’s 
make’. Gillie zult ziën dè ze dè hieël goêd 
ônder de knéj hèt; kiek màr ‘ns goêd in 
di buukske! Verder zit’r nog veul mieër 
werk in di buukske. Onderwerpe bedinke, 
schriêve en type, foto’s uutzúúke, minse 
interviewe, adverteerders benadere; alles 
wurd dan in de goeie vörm gelegd en zurge 
wej dè ut buukske ok di jaor krek op tied 
klaor is. Mar wij van de redaksie hebbe di 
nuttuurluk nie allieën gedoan. D’r zien ok 
un hiele’nboel ândere Spurriebuuken die 
an di buukske hebbe migewerkt, waor wij 
hieël bleej mi zien. Èègeluk kunde gewoeën 
zegge dè hallef Ploeë mit hèt gewerkt àn 
ut buukske.

Ok di jaor is ut wèr gelukt um unne’n dèl 
ondernemers uut de regio te viene die un 
bijdrage wille lèèvere àn ons boekwèèrk. 
Moj um te zien dè daorin ok wer de 
saamhorigheid van Ploeë trug is te ziên (en 
ok buute Ploeë).
Geniet, geniet, geniet. Van ut lèèze, kiêke 
naor de foto’s, kleure van de kleurplaat en 
opgèève vur d’n optocht! Geniet van Ploeë!
Wij zien ollie ammól de volgende wèèk mit 
de carnaval

Proost en Alaaf!!!!
De Redaktie
Gijs Verberk, Jan en Lucie van Riet  
en Nady Egelmeers
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Alaaf van Prins Ron
en Prinses Moniek

Donderdagaovund 4 oktoeëber wa latter op 
d’n aovund. Alle lampe ware beneeje al uut, 
Moniek en ik stônde al op ut punt um naor 
bed te gaon… Heur ik now de deurbel?! Ik 
naor benééje, luukske oeëpe (ge wèt mar 
nojt), stèt Erwin àn de vurdeur. Huh Erwin? 
“Ron, kan ik ow efkus sprèèke?”. Hij klonk 
wa sip. Ik dink: “Misschien iets mit d’n 
hond?”. Ik zeg: “Tuurlijk, kom mar binne!”. 
Luukske dicht, deur oeëpe en tjoep! Kumt 
daor inèns onze vorst Mark zomàr uut ut 
niks de gang ingeglipt! 
Huh Mark?!? Erwin….
Shit!! “Kunne wej ow 
effu sprèèku…?”. 
“Eh,…èègeluk nie 
(haha), mar vrùt 
dan…!”. Kumt 
Moniek naor 
benééje:…”Ow 
nieë hè!!”. Kumt 

Guusje naor benééje: ”Pap, je gaat toch 
geen Prins Carnaval worre, hè?”. En ok 
onze Mats was tussentieds op ut tumult 
afgekomme: ”Moi Pap, Prins Carnaval…moete 
doen!!!”. En al die’n tied hà’n Mark en Erwin 
nog niks gezèd of überhaupt gevraogd.

Wej hebbe áâltied gezèd dè wej ut nie 
zò’n doeën as ut’r op àn zoj komme. Mar 
now zààt’r toch wel hoeëg bezoek bij ons 
an de toffel; unne vorst en unne prins! En 
wa doede dan? “Sorry manne, mar hier 
motte wej wel un stötje ovver naodinke”. 
Ut is un hieële eer mar ok un hieële 
verantwoordelijkheid. Gelukkig mogge 
wej d’r nog efkus ovver naodinke. Nao ut 
weekend zò’n we wa loate wieëte. Mar hoe 
langer wej d’r ovver plakkezierde deste 
enthousiaster we wiere. Wij Prinsenpaar van 
ut Spurriebuukenriek 2019!! Kei moi man!! 
We gaon ut doeën!

Wilde ‘n hapje eten 
dinsdags na 

het Allstars bal?
Bij Koffiehuus Ons Moe 

kan dat.

Reserveren is gewenst.
06-12881122
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Mark zaoterdag `s mèèrgus drek gebeld: 
”Ja Mark, motte heure:…Moniek en ik 
hebbe ut eigeluk allebei bèèst wel druk, 
zowel zakelijk as privé speult’r van alles… 
Tja, en d’r wurdt toch wel ut iéën en ânder 
verwáácht van un prinsenpaar. En dè mot ok 
kunne…mar ja…moeilijk, moeilijk,…dus dinke 
wej nie dè wej di…àn ons vörbeej motte 
laote gaon! 

Stil an de óóverkant van d’n draod…:”Dus 
uh…uhh…gullie doet ut?!?” klonk ut wa 
twiefelèèchtig. “Yes Mark, wej hebbe d’r 
gruwelek veul zin in en viene ut un eer um 
Prins en Prinses Carnaval 2019 names het 
Spurriebuukenriek te mugge zien!! Zucht 
van verlichting àn d’n ààndere kant van de 
lijn, Pffffffffffff!.

10 November 2018. Allieën d’n ànloeëp 
naor ut prinsenbal was al un kriem. ’t Is 
nuttuurluk kei moj dinge te wieëte die 
slechts hieël wennig minse wieëte én 
mugge wieëte, màr ut is ok wel verrekkes 
láâstig um dèt vur ow te hààwe en ow 
nie prongeluk te ‘verlullen’. Steeds mosse 
wej wer wa ‘verzinne’ tot ut moment 
van uutkomme. Zòwwel binne as buute 
de vriendengroep. Ut hèt ok wel wa 
opgelèèverd. Zoeë belòòfde Tiny dè hij as 
ik prins carnaval zoj worre, hij unne nééje 
prinsenwage zoj gaon bouwe, ondanks ut 
feit dè we d’r al ènne hebbe. En ik màr 
duk dinke: ‘Tiny zeg now mar niks mer!’. 
Ok onze prins Jos III. Die zoj d’n dinsdag 

van de carnaval op wintersport gaon. ‘Mar 
as gej prins wordt, goan wej dieë’n dinsdag 
nie!’. En ik mar dinke:…‘Nog enne’…!

Dan d’n anloeëp naor de 10e. Hoe kriege we 
zóveul meugeluk vriende naor ut prinsenbal 
zònder ut ‘r te dik òp te legge. Gelukkig 
nom iemmus anders ut vurtouw en hoefde 
wej d’r allieën mar op in te hùùke. Wej 
wisse nuttuurluk al hoe ut programma d’r 
uut zoj zieën, màr wààre wel beneejd naor 
de uutvoering. Bitje zinnuwèègtig mar 
vùrral hieël èèrg enthousiast.
Bèèst vrèmd um as gwoeën volluk de zaal 
te betreeje en te wieëte dè ge an ut èènd 
van d’n aovund die’je zaal wer uut gaot as 
prinsepaar. Kei moj!

En dan alle leuke en lieve reacties as 
ut doek dan uuteindeluk letterlijk vèlt. 
Minse die ge al dieë’n tied toch un bitje 
gekuld hèt. Tot op d’n dag zelf nog op ut 
voetbalveld! Nie iets wa ik dagelijks doei 
mar ik haj wel ontzettend veul schik mi um 
dè te doeën. Ok daor hewwe mit z’n alle op 
dieë’n aovund hieël hard um motte lache. 
Wèr kei moj! En ja, dan binde vereerd 
dè ge daor stòt as prinsenpaar van ut 
Spurriebuukenriek 2019 en worde allieën 
nog mar gesterkt in ut vurneme um d’r 
unne geweldige carnaval van te mààke!

8 December 2019. Inmiddels zien wej al 
un bitje gewend an ut prins- en prinses-
zien en hewwe al un twieëtal recepties 
bij de ‘Twisse Tusstèkers’ en ut ‘Hanenriek’ 

Alaaf van Prins Ron
en Prinses Moniek

Previcus Vastgoed 

wenst 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
Met een worstenbroodje

van bakker Degen, 

kun je de hele carnaval
er goed tegen!
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Alaaf van Prins Ron
en Prinses Moniek

bezocht. Gezellig mit de raod en lééje van 
ut bestuur en uuteraard onze vorst Luc. 
Mar vunaovund is ut an ons um d’r unne 
geslaagde’n aovund van te mààke.
Vantevörre an de receptie genote we un 
lekker buffet bij ‘La Marmot’ saame mit de 
raod, de vrollie van de raod, ut bestuur, de 
vrollie van ut bestuur, ‘VOF’, de hofdèrre, 
de dansmariekes, beij vorste Luc en Mark, 
en nuttuurluk ons jeugdprinsenpaar prins 
Bart en prinses Femke mit hun awwers. 
Wij mogge onze kiender mit ànhang, opa 
en oma hiervur uutnuîje. Ut was wèr èèrg 
gezellig en goeëd georganisieërd.

Nao ut buffet efkus un officieel stukske, 
nameluk ut felicitieëre van ut prinsenpaar 
en ut uutreike van de ônderscheidinge. 
Nao nog un pàr punte op de ‘I’ ovver ut 
drààge van zwarte bokse in plàts van 
zwarte spiekerbokse en op naor ‘de Oude 
Heerlijkheid’.

De receptie ging al vrij gààuw van start. 
Hòst alle genuddigde ware anwezig: 

kammerööj en femilie. Vriende van wiedweg 
en vriende van lang nie gezieën, un klèène 
reünie. Jommer dè ge nie d’n tied hèt 
hun ammòl te sprèèke op die’n aovund. 
De ‘Twisse Tusstèkers’, ‘Peelleuters’, 
‘Zeikmeiken en Zeikmeikerinnen’ uut ut 
‘Mussenriek’ wààre d’r ok. Mòje toesprake 
en ludieke/zotte cadeaus van un ‘Ducati’-
bromfiets en klompe tot eiere, van 
Chocoprinspakketten tot hieële stèèrke’n 
drank en alles dòrtusse in. Karrevrachte vol. 
Echt overweldigend. 

Allieën was de ‘Ducati’-bromfiets àn ut 
èènd van d’n aovund nèrrent mer te viene. 
‘Ontvrèmd’ zuwwe mar zegge. Ik heb d’r ut 
volste vertrouwe in dè dizze wel wèr unne 
kieër ten tonele verschient. Allieën, vùr 
welke pries??? …..Vrees ut ergste…
En nao de receptie nog lekker nao-geëierd 
bij ons thuus.

De carnaval is nog mar net begonne en 
goan we dur in iéëne ruk, vur ons kan’nie 
al nie mer stuk, Alaaf!!!

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 

Ut woord zèt ut al: PrinSENbal. Dè 
betèèkend nie ieën(1) mar twieë(2) 
prinsonthullinge op énne’n aovend. Al vroeg 
stond de gehieële vereniging, jongelui 
en de grottere minse, klaor um de ‘Oude 
Heerlijkheid’ binne te trekke. Moj um te 
zieën dèt de ‘aawe’ groep-aacht(8) wer in 
hun aawe tenue ware gekrope; ut tenue 
was un bitje verfroemeld.

Vurrig jaor hewwe ut prinsenbal wa 
anders àngepakt en di jaor hewwe die 
trend dùrgezet. De lichtgèèvende dansvloer 
lag wer in de plój en de DJ stond wer 
te ‘shinen’ mit ziene meziek. Un zotte 
bedoening mit veul schik. 
In de wèèke dòr vur was ut vur beij nééje 
prinse allerháânde hints die via de ‘social 
media’ én nutuurluk de Komplo wiere 
versprèèjd. Bij de groeëte lui ware d’r zelfs 
un del foto’s van huuze van eventuele prinse 
in de wèèreld geholpe. Dè was um ut vollek 
te kulle.

Zoàs hierboave al beschrivve, startte d’n 
aovend mit ut ‘jeugdgedeelte’. Nao de 
opening van Vorst Mark (iéën van zien 
látste kunststukke in zien functie as Vorst), 
ging groep 8 in un lange polonaise de zaal 
in. De huidige groep 8 wier naor aachtere 
gehàld.

Wà’n spanninge, wà’n zinnuwe en wà’n 
òngeduld. In tèègenstelling tot ut grottere 
prinsenpaar kriegt de jeugdprins en 

jeugdprinses pas op ut làtste te heure wie 
de gelukkige zien. Ônder begelééjding van 
‘nog net nie’ ex-prinses Sabrina en un pàr 
lééje van ut bestuur wier bekend gemakt 

dè Femke en Bart de neeje heersers van 
de Plósse jeugd worre. Wa ware zillie dor 
blij mit; zillie vuulde zich ‘as unne prins 
in ’n ellepurkuul’, en dè is nog zààcht 
uutgedrukt. Vervolges mosse zillie zich 
ienhaawe, want de zaal wis nog van niks. 
Op ut podium wier middels ‘n ‘ja-nee-
spel’ bekend gemakt dè Bart en Femke ut 
jeugdprinsenpaar van 2018-2019 zien. De 
zaal ontplofte, de aawleuj van ut jeugd- 
prinsenpaar konde eindelijk juichen (zillie 
wisse ut al efkes). Ut fèèstgedrúús kon 
beginne. 

Ondertusse ging ut fèèst zuutjes àn oovver 
naor ut ‘grote prinsenbal’. Startend mit 
un ‘happy hour’; d’r wiere rap wa pilskes 

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

genuttigt; en ge kòn’d zieën de ut jong grut 
en de wa àwwere minse zich vermengde in 
un fantastisch dubbel prinsenbal.
Op dizze’n aovend naame wej nie allieën 
afscheid van Prins Erwin en Prinses Sabina, 
mar ok van onze vorst Mark. Ok mog Erwin 
zien kwaliteite laote zieën zodèt hij wier 
opgenomme in ut APG. ‘Hamertje Tik’ was 
d’r niks bij. 

Wie o wie zoj de nééje vorst worre. Zoj ut 
Ard Jansen worre, Gijs Verberk of…..Drie kèls 
mogge laote zieën wie ut bèèste ut Plosse 
spurriebuukelied kon zinge. Uuteindeluk 
kende Luc Engels ut bèèst de tekst’, hij haj 
un geolliede kèèl mit un stem van goud.

En Vorst Luc mog drek beginne an 
zien urste klus; ut prissentieëre van de 
prinsonthulling seizoen 2018-2019. Al die 
hints, al die foto’s hebbe veul minse op ut 
verkieërde bieën gezet. 

Uuteindeluk kwam daor onze Prins Ron en 
Prinses Moniek uut de bus en nao ut lèèze 
van de proclamatie kon de fèèstaovend tot 
in de late uurkes dur gaon. De vúútjes 
ginge op de dansvloer wer alle kante op, 
de DJ ging mit zien mobiele drèèjschieve 
de vloer op en ut was nog lang, hieël lang 
gezellig!

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  0485-213155
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 Ron dun 1e, zoon van Gerrit 
Brouwers & Yvonne Kwee en Prinses 
Moniek, dochter van Ton Willems & Annie 
Willems viene ut geweldig da wej dit joar 
zien uutverkoze als Prins & Prinses van 
ut Spurriebuukenriek.

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

 
Ten ellufde:
Da ik dur deez en geen wer eens 
aangewezen wor, gebeurt wel elk joar. 
Stoan we hier uuteindelijk toch als het 
nèje prinsepoar!
   Alaaf!!

Ten tiende:
Dit joar stoat Luc er als vorst vur den 
urste keer. En da wej hierbij zien urste 
prinsenpoar zien, vinde wej un hele eer!
   Alaaf!!

Ten niggende:
Ze hebben nog nooit kunnen tellen bij de 
road van elluf. Zien ze nie mit zijn 7-en  
dan zien ze er ineens mit Twelf
   Alaaf!!

Ten achtste:
Onze vriendengroep de IMPORTclub het ut 
carnavalle in ut bloed. Want feestvieren da 
kunnen ze verrekkes goed
   Alaaf!!

Ten zuvvende: 
Prinses Moniek zet minse an het werk en 
dat soort grij. En lette gullie ok maar op 
want thuus doet ze da ok bij mij
   Alaaf!!

D’n Proclamaasie 2019
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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 2019

Ten zesde:
Dit joar worre de spoorwegwissels 
nie verwermd. Maar wordt het 
Spurriebuukeriek omermt
   Alaaf!!

Ten vijfde:
Ok al mien camera’s goan dizze carnaval op 
zwart. Wa er ok gebeurd vur mien part
   Alaaf!!

Ten vierde: 
Guusje & Mats doen di joar wer gezellig 
mit. En zien waarschijnlijk net als wij na de 
carnaval ook nie helemaal fit
   Alaaf!!

Ten derde: 
Unne prinsenwoage hoeft de buurt eigenlijk 
nie mer te bouwen. Hai Tiny Hendriks nou 
toch mar ziene mond gehouwe
   Alaaf!!

Ten twedde:
Enne den ouwe Prins Jos den Urste kan ok 
better ginne belofte mir moake. Want die 
kan de wintersport now goan stoak
   Alaaf!!

Ten urste:
Mar alle gekheid op een stokje…Bende un 
Spurriebuuk, blank, geel of unne travestiet
Ons makt het nie uut …als ge mar geniet!
Alaaf!! Alaaf!! Alaaf!!

Lijfspreuk:

Wij zulle di joar het werk wa 

dukker stake 

om der mi ullie een grandiose 

carnaval van te moake! 

Ilse Claessens
Studiebegeleiding

Heiblok 1
5841 BG Oploo

06 - 22 10 12 97
ijclaessens@hotmail.com

www.ilseclaessensstudiebegeleiding.nl
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Hallo, ik stel me even voor… 
Jeugdprins Bart de 1ste. Ik ben 11 jaar. 
Ik kom van de Deurneseweg, waar ik 
ben geboren en samen met papa, mama 
en Lieke woon. Ik hou van muziek maken 
met de slagwerkklas waarin ik zit. Maar 
muziek luisteren is ook echt mijn ding. Van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat luister 
ik het liefste naar de top 40 op radio 538. 
Ik help graag mee met koken en ik ben dol 
op eten. Ik hou ook van spelen in het bos, 
gamen op de xbox en van dieren. Wat er 
gaat gebeuren met de carnaval dat moeten 
we afwachten, maar wat mij betreft  
wordt dat één groot feest! 
ALAAF ALAAF ALAAF!!! 
Bart Michiels

Hallo ik ben Femke en ben de dochter 
van Geert en Chantal van Dijk. Ik ben de 
jongste thuis en mijn zus heet Evelien.
En we wonen op de kamrad. Ik ben 12 jaar 
oud. Ik vind het heel leuk dat ik gekozen 
ben tot jeugdprinses dit was mijn wens en 
gelukkig is die uit gekomen.

Mijn hobby’s zijn voetbal, dansmarietje en 
muziek maken, het instrument wat ik speel 
is bugel. Ik vind het ook leuk om mee te 
doen in een kerstmusical. Waar ik van hou 
is chillen met mijn vriendinnen en met mijn 
familie leuke dingen doen. Ik hoop dat het 
een leuke carnaval gaat worden. Alaaf 
Alaaf Alaaf!!!

DIERENARTSENPRAKTIJK

OPLOO - OVERLOON
Blauwstraat 7a  Oploo

Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag
is er géén avondspreekuur.

Jeugdprins Bart d’n Urste
en Jeugdprinses Femke

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 Bart 
en Jeugdprinses Femke

Wij, jeugdprins Bart de 1ste, zoon van 
Gerard en Sandra Michiels, van de Deur-
neseweg, en jeugdprinses Femke de 2de, 
dochter van Geert en Chantal van Dijk, van 
de Kamrad, heten jullie van harte welkom 
en verklaren het volgende;

Ten 11de; 
Jeugdprins en jeugdprinses zijn dat wilden 
we al jaren. We vinden het een hele eer 
dat we die klus nu mogen gaan klaren.
   Alaaf!!

Ten 10de; 
Lekker eten koken en prinsheerlijk slapen 
dat doe ik graag. Da’s mooi want carnavallen 
lukt niet vermoeid of op een lege maag
   Alaaf!!

Ten 9de; 
Carnaval vieren zit in mijn bloed. Door mijn 
vader, moeder en zus weet ik hoe het moet.
   Alaaf!!

Ten 8ste; 
Ik ben vernoemd naar opa, zo gaat het bij 
ons al jaren in lijn. Wat is het gaaf dat ik 
nu ook jeugdprins Bart de 1ste mag zijn.
   Alaaf!!

Ten 7de; 
Van kleins af aan ben ik er dus al bij. Van 
carnaval vieren word ik erg blij.
   Alaaf!!

Ten 6de; 
Met zijn allen maken we één groot feest. 
Carnaval bij de Spurriebuuken daar moet je 
zijn geweest. 
   Alaaf!!

Ten 5de; 
Het drumstel en de bugel laten we deze 
dagen staan. Dan kunnen we met carnaval 
lekker los gaan. 
   Alaaf!!

Ten 4de; 
Ik zeg altijd maar zo: haren in een look en 
een mooie broek, shirtje aan en er lekker 
voor gaan! 
   Alaaf!!

Ten 3de; 
Met de carnaval zie je me een keer of zes, 
als dansmarieke en prinses. 
   Alaaf!!

Ten 2de; 
Supertrots zijn wij op onze grote zussen. 
Die gardedansen dat zijn toch hele klussen! 
   Alaaf!!

Ten 1ste; 
Groep 8 hebben we haast doorstaan. Nu 
lopen we als jeugdprinsenpaar vooraan.
   Alaaf!!

En onze lijfspreuk voor deze carnaval:

Dans, hos en spring. 

Carnaval vieren is echt ons ding! 

ALAAF! ALAAF! ALAAF!
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T.J.C. Vastgoedwerken
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Onderhoud, renovatie, verbouw en montage
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SCHILDERSBEDRIJF
VAN DEN HOOGENHOFF

VERF - GLAS - BEHANG
Grotestraat 40 - 5841 AB Oploo

Tel. 0485-383167

Van de vurzitter

Beste Spurriebuuken en Spuriebuukinnen,

Carnaval twieëduuzendniggentien(2019) 
stèt wer vur de deur en dörrum mug ik 
vanaf miene schriêftoffel, as vurzitter van 
onze vereniging, wèr un stukske vur ollie 
schriêve.

D’r is àwwer veul gebeurd vanaf as-
woensdag 2018, òk binne de vereniging. 
Op dinsdag nao ut All-Stars bal hewwe 
afscheejd genomme van onze vorst Mark 
die in dizze rol onze vereniging mar liefst 8 
jaor van dienst is gewest. Mit ut prinsenbal 
op 10 november is Luc Engels as nééje 
vorst in de spotlight gezet en inmiddels 
hewwe mugge ervare dèt hij ut, op gehieël 
èège wiêze, fantastisch duut. Wej zien blij 
dèt Luc dizze verantwoordelijke taak, as 
stem en gezicht van onze vereniging, op 
zich hèt wille neme en wej wense Luc dan 
ok veul succes en plezier mit zien nééje 
functie.

Onze vereniging viendt hur kracht en 
enthousiasme bij de veule minse die as lid 
of as vrijwilliger hun sténtje bijdrage bij 
alle take die gedaon motte worre. Zoàs elk 
jaor zien d’r minse die, duk nao veule jaore, 
angèève hun vrije uurkes op ’n áândere 
meniêr in wille vulle. In ut Efkes vurstelle 
van di Spurriebuukske wurdt al àndacht 
besteejd an iederieën die opgehaawe zien 
en de priezeswaardige vervangers die 
zich gemeld hebbe of gevraogd zien, deez’ 
plekke op te vulle. Toch vanaf hier nog 
effe kort, un woord van dank richting onze 
gestopte raad van elf lééje: Gilbert en de 
twelling Marc en Eric. Alle drie deez’ kèls 
zien lang bij de vereniging betrokke gewest 
en hebbe hierdur lang bijgedraage an de 
veule carnavalsfèèste in Ploeë. Un woord 
van dank an hun drieën, zillie hebbe zich ok 
’n hoeëp jaore ingezet vur de vereniging. 
Blij zien wej mit de vijftallige vervanging 
vur deez’ drie manne. Wej zien blij en ok 
wel gröts dè wej mar liefst twellef(12) 

enthousiaste kèls hebbe die mit z’n alle de 
raad wille vurme. Ok dank an onze leidster 
van de dansmariekes Sanne Bongers. Sanne 
is zogezèt mar liefst zeuvetien(17) jaor 
bij onze vereniging actief gewest, Sanne 
bedankt!!

D’r is nog un nééje groep lééje die wij mit 
trots an ollie vurstelle en dè zien onze 
hofdames. Um un vereniging te hebbe die 
stèèrk, gezellig en toegankeluk is, paâst ut 
nie mer um vrollie gèn officieel lid van de 
vereniging te laote zien. Dè wej now vier 
vrollie hebbe die saame ut vurtouw wille 
neme bij dizze groep is super en wej hôpe 
dè wej d’r saame un nog gròtter en zotter 
fèèst van kunne maake as de vurgaonde 
jare. Maud, Nady, Thari en Sabrina welkom 
bij de vereniging en um mit de praottekst 
van onze aawe vorst Mark te sprèèke “kei 
moi, da gullie di wilt doeën”. 
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Van de vurzitter

Daornèèvu hèt Sabrina ok de taak van 
hoffotograaf òòvergenomme van Lonneke 
die hur camera, vur wa betreft de 
carnavalsvereniging, in de willigen hèt 
gehange.

Bij ut bestuur hewwe ok un àntal, 
enthousiaste, nééje lééje binne gekrigge. 
Ger en Harm welkom; gezellig en moj dè 
gillie d’r bej ziet gekomme um d’r di jaor un 
nóg mojjer carnavalsfèèst van te maake. 
Op d’n elfde van d’n elfde hewwe afscheid 
genomme van onze, inmiddels  
oud-prinsenpare. Erwin en Sabrina; gillie 
hèt ut super gedaon as prinsenpaar van de 
Spurriebuuken 2017-2018. Saame mit ollie 
vriendegroep, die d’r duk bij ware, hewwe 
d’r un knoergezellig fèèst van kunne maake. 
Zogezèt was ut vur de aawe prins wer un 
zwaore beproeving um toe te mugge trééje 
tot de aauwe prinsengarde. 

Hij brocht ut ‘r glansriek vanaf zodèt ut 
lidmaatschap hum nie kon ontgaon. Ok 
van ons jeugdprinsenpaar wier uuteraard 
afscheid genomme. Tom en Renske gillie 
hebbe ut kei moj gedoan. Ollie enthousiasme; 
gillie wilde d’r altied bij zien, dè was super 
en wej zien ontzettend blij dèt, vanwèège 
ollie enthousiasme de jeugdcarnaval wer 
’n stuk mieër is gaon lèève. Hierop kwam 
ut spannende moment dè alle schòlkiender 
van groep 8 mit naor áâchter mogge opdet 
zij alvast de bekendmaking mogge heure. 
Umdet ‘r mieër kandidate waare die ger de 
scepter wilde zwaaie, zowwel vur Prins as 
Prinses, was ut nog un spannend moment. 
Toen bekend was dèt Bart en Femke ut 
nééje prinsenpaar zò’n worre, wier ut d’n 
hògste tied um ammòl de nééj àngeschafte 
kleere an te trekke en richting ut podium 
te gaon um an ut publiek te laote zieën wie 
ons nééje jeugdprinsenpaar zoj worre. Altied 
un moj moment as ge un neej paar kunt 
onthulle en ut publiek hier enthousiast op 
reageert. Di was ok nòw wer ut geval, dus ut 
was un geslaagde onthulling. 

Mit ut prinsenbal wier tevens van de 
gelegenheid gebruuk gemakt um onze 
nééje vorst te introducere. Tijdens un 
antal zwaore repetities vur Luc Engels, 
Ard Jansen en Gijs Verberk saame mit 
VOF um ons volkslied ‘Genne Zurg’ te 
lieëre zinge, was ut an deez’ drie kèls um 
elk un couplet van ons lied te laote heure 
an ons. Uuteindeluk bleef Luc as ennige 
òòver en was hij officieel de nééje vorst 
van onze vereniging. Nutuurluk hewwe di 
mit un officiële huldiging gedaon. Van onze 
aauwe vorst Mark hà’n we ut afgeloeëpe 
carnavalsseizoen al officieel afscheid 
genomme; echter un blúúmke was nog wel 
op zien plâts as dank vur alle inzet die hij 
gelèèverd hèt vur onze vereniging. 

Dan was ut um elf ovver elf wèr tied um 
ons nééje prinsepaar bekend te maake. 
D’r waare al vur ut prinsebal stèèke bij 
potentiële prinse in de vurtuin gezet en 
op de beamer hà’n we un antal filmkes 
van ons dörrep, waorop ieëdere kieër un 
antal potentiele kandidate wiere durgehàld. 
Uuteindeluk blivve d’r nog drie adresse 
òòver en deez’ minse hewwe mit naor 
achtere genomme waorop uuteindeluk onze 
nééje Prins Ron mit zien Prinses Moniek 
onthuld wier as ut nééje prinsenpaar van ut 
Spurriebuukenriek.

Zaoterdag 8 december hewwe dan wer 
onze prinsenreceptie gehad. D’r was wèr 
ontiegeluk veul volluk gewest, iederieën haj 
veul leut. Un viertal bezoekende vereniginge 
en veul bekende lui van de prinsenpaare 
en nutuurluk de minse uut Ploeë die onze 
paren ger komme felicitieëre en uuteraard 
van fèèste haauwe. De verlichte dansvloer 
was wer van de partij en ok onze mobiele 
‘dj Sjappo’.

Ja minse, carnaval is un fèèst van tradities 
en veul dinge gebeure al jaore lang. Toch 
is ut as vereniging de kunst, um ondanks 
al deez’ tradities zo nu en dan wa klèène 

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
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Van de vurzitter

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

We make a living by what we get, but 
we make a life by what we give.

Van de vurzitter

dinge mit d’n tied mit te laote gaon. Wej 
perbiere di as bestuur zo goeëd meugeluk 
op elkaar àn te laote páâsse, dè is umdèt 
wej gèn avverwetste club wille worre, 
mar wej wille ok zeker de tradities gèn 
geweld àn doen. Vanaf hier mug ik schrieve 
dè ik trots bin op onze vereniging en al 
hielemaol op alle minse die iedurskieër 
wèr as vrijwilliger klaor staon vur onze 
vereniging, di geld vur de lééje zelf mar òk 
vur alle minse daor umhìn. Ik hoap dè gillie 
net zo trots bint as ik op datgene, wa wej 
elluk jaor wer nèrzette, en hoe wej as club 
mit mekoar um gaon en ut saame gezellig 
hebbe. Bedankt ollie ammòl vur ollie’n tied, 
ollie inzet en ollie gezelligheid. Wej gaon d’r 
saame wer un fantastische tied van maake. 
En dan U as inwoner van ons mojje dörrep. 

Ik hòòp U as inwoner van Ploeë op iéën 
of meerdere van onze activiteite te mugge 
begroete, uuteindeluk doen we ut vur 
mekaor en mìt elkaar, dus vúúl ow welkom! 
Op de achterkant van de Komplo stèt ons 
programma, dus schroom nie um mit ons de 
carnaval te viere, aggumarleuthèt!
Nutuurluk as làtste, dank an onze sponsoren 
die ut mede meugeluk maake, dè wej as 
vereniging kunne doeën wa we doen, en 
nutuurluk dank an onze residentie ‘De Oude 
Heerlijkheid’ en de minse van ‘La Marmotte’, 
die ons facilitere in locatie, spijs en drank. 

ALAAF, en ger tot ziens,

Martien Rongen.
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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 Luc an ‘t woord

Dag spurriebuuken en Spurriebuukinnen

Zò; mien urste jaor as vorst. Gruwelijk 
spannend nuttuurluk, màr wel mój 
spannend. Ik zal mar bij ut begin beginne, 
dè ‘s wel zò hendig. Vurrig jaor was miene 
kamaraod Erwin prins mit zien prinses 
Sabrina. Um iederieën an de vereniging 
te laote prúúve hà‘n zillie un nééje rol in 
ut lèève geroeëpe, jawel: “de stageloper”. 
Erwin wet dè ik wel van un pilske en 
gezelligheid haaw, Erwin hàwde zich 
nie in en vroeg mien ’n àntal kieëre um 
verschillende recepties béj te wonne. Hij 
haj, saame mit ex-vorst Mark gezieën, dè 
ik saame mit de carnavalsvereniging goeie 
schik hàj. Mark is, naor èège zegge, op 
ut idee gekomme um mien te vraoge noa 
ons stukske op de pronkzitting. Ààchteraf 
gezieën kan ik me nog vaag iets herinnere. 
Laot op d’n aovund hèt Mark wel ‘ns gezèd 
dèt’íe in mien wel un nééje vorst zag. Nao 
de carnaval heb ik daor nie mèr ovver nao 
gedocht. 

Tot in Mei 2018 d’r un stel bekende van de 
Spurriebuuken ons huus binnen trééjde. 
Ik docht nog, wij zulle wel nie ut nééje 
prinsenpaar worre,… màr wa dan…?
Verrek, Mark ging stoppe en ik krig de 
eer hum op te gaon volge. Un pàr naachte 
slaope en mien besluut stond váâst. We 
gaon ut gwoeën doeën. Carnaval was nog 
wieëd weg, dus geheimhaawe was toen 
nog gèn probleem. En àntal wèèke vur ut 
prinsenbal wier ut lààstiger. Elke kieër 
stiekem naor de vergadering en ok dubbel 
stiekem ut nééje prinsenpaar gaon vraoge. 
Af en toe zelf àn minse vraoge wie ut nééje 
prinsenpaar wurd, en oja, we kriege ok nog 
unne nééje vorst…, wie zój dè dan worre? 
Miene naam wurd nie zo duk genoemd, mar 
2 name heurde ik bèèst wel dukker, Gijs 
Verberk en Ard Jansen! Hier mosse we iets 
mit. Mit z’n 3e ginge wej naor de repetitie 
van VOF um wa te oefene. Want de nééje 
vorst mot auditie doên tijdens ut prinsenbal. 

Unne vorst die ‘genne zurg’ nie goêd kan 
zinge, dè bestèt netuurlijk nie. Ieën vur 
ieën riep Mark ons naor veure. En wa bleek, 
ik was toch echt d’n bèèste zanger van de 
3, dus ik mog bliêve. Ik kan wel zegge, ik 
kieëk trug op mien urste prinsenbal as un 
ontzettende gezellige `n oavund.

Di ‘s vur mij ut urste jaor bij de vereniging. 
De mèèste activiteite máák ik vur ut urst 
mit. Durrum blieft Mark mij dit hieële 
carnavalsjaor nog volge en verteld mien 
wa precies de bedoeling is. Dè makt ut vur 
mien ammòl un stukske hèndiger. Mark, bij 
dizze, alvast super bedankt. 

De afgeloeëpe wèèke zien wej alwèr zò’n 
beist in de wèèr gewèst mit de vereniging. 
Receptie hier, receptie daor en stuk vur 
stuk ontiegelijk gezellig. Ik heb d’r bieëstig 
veul vertrouwe in, de kommende jaore 
mit de carnaval. Wej gaon ons zeker nie 
vervèèle en un hieële’n moje tied tegemoet. 
Di jaor nuttuurluk mit prins Ron en prinses 
Moniek. Un kei moj prinsenpaar, die d’r 
net as ik verdommes veul zin in hebbe! Di 
wurdt un ónvergèètelukke carnaval.

Now hààw ik  
op mit zèèvere, 
ik wens  
iederieën un  
kei schônne 
carnaval! Alaaf

Groeten Luc
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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:

Hoj karnevalsvierders!
 (mar de rest mag ok mittlèèze...)

Nog iefkes dör-ojjeme...
En dan is‘t wèr Karneval!– tied vör fèèste, 
vör bier,wien of water drinke, en verkleeje. 
Tied um nie sles ons feesthumeur, maar 
ok de traditie van ons schôn dialekt op 
de vörgróônd te zette. Mit toedoên van ‘t 
Sintunnis Woordenboek en ‘ne wasèèchte 
vertaler van hier, hoap ik óllie vast in de 
juuste sfeer te kriêge. Zôddet iederieën  
– jonges, dérre, jóng en aaw – ok in 2019 
‘ne woeiend mojje karneval kan belèève.

De kostuums, de pruuke, de gekke schoên 
komme wèr uut de káâst en de kuute worre 
gesmèèrd vör ieën, twieëe, drie vier of vijf 
daag dörhaale. Vör de mèèste nie mèr as 
opstäpke nór ‘t Aâssekruûske. De Karneval 
is gewoeën ‘n groeët fèèst geworre: 
uutruurig en deeger losgaon. Mar hoe ge  
d’r ok tèggenán kiekt, ‘ne mojjen tied stöt 
vör de duuër!

Ge zult nie áânders verwáâchte: as 
Piëlhazinneke is ‘t váâsteloavendviere 
mien ángebakke. Ik kan nów al krek-
zuûver uutduije wor ik wannieër te viene 
zal zien. Pronkzittinge, sleuteloaverdracht 
en óptochte: ik gaoj de sfeer ópsnuuve, 
mar ‘t bier laot ik staon: dè’ wört aavee 
[=alcoholvrij]. Want ok al heb ik alle 
fiduussie in de Prinsepare, en al zien 
de sleutels dor goêd op de plâts: ik zal 
mienège wel ópoffere um de kop d’r béj  
te hebbe azzut ‘r zoj naâwe – ge wèt  
óôjt nóôjt nie, ummers.

Ok di’ jaor tél ik d’r óp um saame mit 
óllie wèr veul goeie schik te belèève. Wor 
we ternao nog lang op kunne nèèreke 
[=herkauwen, nagenieten].

As ge ‘t zoë bekiekt izzut ‘n moj ding dè’ 
we deez’ daag iefkes alle slamuur [=zorgen, 
beslommeringen] loslaote, um same te gaon 

vör ieën ding: zo gezellig meugeluk feest 
vieren. En wel zoeë dettut ok echt vör 
iederieën plezierrig is. Ik zie d’r in allegeval 
tuk óp um di’ vanuut verschillige kante van 
onz’ gemèènt mit te maake.

En op ‘t uutspeul [= als afsluiting] : 
laote we ok rèkening haawe mit mekaar. 
Gezélligheid zit duk in ‘t ieën-op-ieën 
kontakt van minse. ‘t Mojste fèèst wört nie 
pursee gemakt mit de grötste luidsprèker 
of de mèèste kratte bier. Mar wél mit 
hulpverleners en vréjwilligers die gewoeën 
hun ding kunne doên. En of ge nów – 
genderneutraal! – Haan/Hen, Peelleuter, 
Peelslinker, Pad, Spurriebuuk, Tusstèker, 
Snèwbult of Zèèkmèèk ziet : drinkt mit 
maate, makt veul lol en geniet!
Tas op! 

Börgermoeder Marleen Sijbers

D’n Burgemeester

Wij wensen iede
reen

een gezell
ige carna

val!

Blauwstraat 8
5841 CA Oploo
06 51 28 71 36
www.petervandaal.nl
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Poster Programma 2019
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Programma carnaval 2019

Vrijdag 1 maart
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 verzùrgingshúús 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 âchter 
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 Luc op  
06-37375798.

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 toeziend oog van Jeugdprins Bart en 
Jeugdprinses Femke en van Prins Ron en 
Prinses Moniek.

’s-Aovus is de traditionele sleutel-
òòverdracht mit alle verenginge van de 
gemènt. Di jaor is de eer an de Peelleuters 
uut Landhorst um dizze’n aovund te 
organisere. ‘Tis jommer vur ollie mar 
dizze’n aovund is allieën vur genuddigde!

Zaoterdag 2 maart
18:30 – 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 
vereniging naor de ‘Peelslinkers’ in 
Bronlaak; doar is un fèèsteleke opening van 
de carnaval, netuurlek wurd dè gedoan dur 
Prins Ron en Prinses Moniek.

21:30 – Openingsbal bij La Marmotte
Zo rônd half tien gaon wej naor ‘La 
Marmotte’ um daor ut openingsbal in te 
zette. Di jaor zal Pianoman Mathijs èr un 
woeiend zot fèèst van mâke. Dè belòòft un 
avond te worre wa dùr gèt tot in de late 
uurkes!

Zondag 3 maart
14:00 – Kinderoptocht en Snotneuzebal
Vanwège ut grote succes van vurrig jaor 
zal d’r di jaor wèr un kienderoptocht 
gehààwe worre vur en dùr alle kiender van 
Ploë. D’n optocht zal langs Prins Ron en 
Prinses Moniek leije waor zillie opgepikt 
worre en naor de ‘Oude Heerlijkheid’ 
gebrocht worre. Daor zal rônd 15:00 uur 
ut fèèst verder gaon bij ut Snotneuzebal 
ônder de lééjding van Jeugdprins Bart en 
Jeugdprinses Femke. Net zoàs vurrig jaor is 
d’r dus ’s-mèrgus gèn Ukkie-pukkie-spurrie-
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
Ok di jaor wurdt dur 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 wurdt op dizze’n 
aovund netuurlek gèn alcohol geschud.

Carnavalsbal bij Ons Moe
Nao ut Snotneuzebal zal ut fèèst wiéjer 
gaon bij Ons Moe. Hier zùrge DJ duo 
Perry en Barry vur de nuddige muzikale 
ôndersteuning en kunne de vúútjes van  
de vloer!

CS TWISSE TUSsTEKERS PRESENT

SUNDAY
CRAZY

- 3 MAart 2019 -

DJ THijs
plaggehut westerbeek

Deur dicht 20.30 uur 23.30 uur Deur weer open

12-18
jaar
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Programma carnaval 2019

Maondag 4 maart
10:30 – Ziekenbezoek (ok op vrijdag)
Wanneer ut vur de zieke op vrijdag 
nie uutkumt, kan ut prinsenpaar òk op 
maondagochtend ànkomme. Ok vur degene 
die tijdens en/of dur de carnaval ziek zien 
geworre, kunne zich nog (laote) opgèèvu bij 
vorst Luc.

13:30 – D’n optocht en optochtenbal
Um half twieë start d’n optocht vanaf ut 
Roelof Meijerplein. De route van d’n optocht 
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 
priesuutreiking 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 5 maart
14:00 - *** ALLSTARS BAL ***
Nao ut daverende succes van vurrig 
jaor stet di jaor ‘The Amazing Allstars 
Orchestra’ wer op ut podium um dizze 
làtste’n dag van de carnaval te vulle 
mit waanzinnige 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 
entree is 5 euro. Kom op tied, want  
vol = vol!

Um zeuve uur zulle Prins Ron en Prinses 
Moniek 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 
afslúútingsdiner! 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 8 maart
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 
hèrringske. 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!!!

Spekklef 5 • Oploo
tel 0485 - 381556
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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 2019

Wie loopt er mee met onze kinderoptocht?

Prins Bart en Prinses Femke 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 onze gezellige kindermiddag.

We zouden het leuk vinden 
als jullie 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!

Route Kinderoptocht
We verzamelen om 14.00 uur bij de 
watermolen. 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.



4544

Beste jongens en meiden van Oploo,

Het nieuwe jaar is al weer in volle 
gang, en het grootste feest van het 
jaar staat er weer aan te komen, 
namelijk CARNAVAL.

Dit houdt ook in dat de optocht er 
weer aan zit te komen, met prijzen 
voor de bijzonderste, grappigste en 
origineelste uitvoering. Dus heb je 
een goed idee geef je dan op voor 
de optocht. Via het mailadres van de 
jeugdcommissie.

Ook ontbreekt dit jaar natuurlijk 
niet, de jeugdpronkzitting waarbij 
jullie je leukste, grappigste en 
muzikaalste talenten mogen laten 

zien. Heb je zin om alleen of samen 
met vrienden en vriendinnen een 
liedje te playbacken, moppen te 
tappen, een dansje te doen of iets 
totaal anders waarmee je jouw 
talenten wil laten zien?

Geef je dan op voor: 1 maart 2019 
via: jeugdcommissie@spurriebuuken.
nl

Let er wel op dat je je muziek op 
een usb stick zet met je naam erop.

De oefenmiddag in de Oude 
Heerlijkheid vind plaats op zaterdag 
2 maart 2019 om 13.00 uur.

Groetjes en tot op het kinderbal!
De jeugdcommissie.

Kindermiddag 3 maart 2019

Rudy Daverveld
Lindenplein 13
5446 AV Wanroij
Tel. 06 - 20 67 69 61
rudydaverveld@hotmail.com

montage
afmontage
timmerwerken
renovatie

MONTAGEBEDRĲF

DAVERVELD

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	 	 	
	

Vloetweg 39A 5841 AS Oploo ( 0653982802 
info@kdvbezigebijtjes.nl  www.kdvbezigebijtjes.nl	

	
	

De optocht start om 

14.00 uur. Aansluitend is 

het tijd voor de jeu
gd-

pronkzitting bij de 
oude 

heerlijkheid.

Het thema van deze middag is: 
Beroepen
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TUIN SPITTEN, SLEUVEN GRAVEN,
RIOLERING, BEREGENING

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

D’n Optocht 2019
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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 
Gildestroat in 
en dan linksaf de 
Boortorenstroat 
in. Vervolgens 
rechs de Deken 
Schmerlingstroat 
in en dan ‘n 
stukske via 
de Blauwstroat 
noar de Vloetweg. 
We goan via de 
Vloetweg noar de Van 
Steenhuusstraot, 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 
3 maart op: 
www.spurriebuuken.nl



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

Meijer & Tax

een gezellige
wenst iedereen

carnaval toe!!!!
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Allstars Bal

Ut is alwèr zò’n 3 jaor gelééje dè de 
band: die Amazing Allstars Orchestra vur 
’t urst op de buhne stond. En ondanks die 
onvergèètelukke optrééjes, záát ut vur 
hun nie áâltied mit! Zoàs ut mi veul dinge 
is, velt d’r ligt wel wa te mekkere en ok 
muziek maake is genne kattepis; af en toe 
motte note krake!

Zoë was ut, ut urste jaor mar de vraog of 
dè zillie überhaupt wel zin hà’n um saame 
un podium te dèèle; hieël vroeger was d’r 
nog al ‘ns mot onder elkaar. De charmante 
documentairemaker Jan van Riet wit ze 
toen toch zò wied te kriege.

Ok ut twedde jaor hèt ur in gehange 
dè ging nie van un leie dak. De Allstars 
ware de huusband van un casino in Las 
Vegas, mar ginge hier host an ónderdör. 
Drugsverslavinge, hieël èèrg muuj, gröts 
en lève as god in Frankriek; alle clichés 
passeerden de revue mar wèr bood Jan 
de helpende hând, en overtuugde de band 
van de zotte mojjigheid op dieë’n dinsdag 
middag.

En now, ut derde jaor, zit ut wèr nie ammòl 
mit. De tèègeslage zien nie op twieë háând 
te telle. Blaozers Julia en Miko mosse 
d’r noodgedwonge un èènd an breie, de 
zangsectie lag ovveroeëp, ut casino in Las 
Vegas was nie mer geïnteresseerd, dus veul 
financiële kloeëteréj vur de leeje. Zo kon 
Jan Baltussen ziene kèès- en notebar nie 

redde van un faillissement, en kon Z unne 
kieër nie naor de kroeg. Verder is de bistro 
van Joris Verberk afgefikt dur de ‘gele 
hesjes’ waordur hij Frankriek hieëlemaol 
mos afsluute, en……. ok nie onbelangriek hèt 
Niels nog àltied gèn dèrke.
En ik heur ollie al dinke, beste lèèzer: ut 
lèève van un rockster gèt dus nie áâltied 
ovver roze……!

Maaaar…., de Allstars zò’n de Allstars nie 
zien as zillie ok deez’ tèègeslage nie te 
boave wisse te komme. De band is wèr 
àngevuld mit nééje leeje; de zangsectie is 
wèr vur mekaor en Niels is meugelijk nog 
áâltied nie an de vrijerij; ‘he still has got 
the looks’.

Ok belangrijk; ut derde jaor stet in ut 
tèèken van, MIEËR, MIEËR, en MIEËR! 
Toendertied hedde gillie d’r um gevraogd, en 
kriegde gillie ollie zin. Di jaor hèwwe mieër 
GASTEN! Hewwe mieër Nederlandstalige 
muziek! En nog nie verder toe te lichte, 
mieër EPICNESS!

Zurg dus òk di jaor wer, dè ge wer vrij 
hèt op dieë’n dinsdag middag, en meschien 
ok slim um de woensdag vrij te haawe vur 
lichamelek en mentaal herstel. Al met al, 
wurd ut wer un AMAZING happening!

p.s. Vur alle ins en outs (zoàs wie vult  
de band àn), volg de Facebook pagina.
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Beste spurriebuuken en Spurriebuukinnen!  
      2018-2019

Op dit moment van schrieve hewwe alwèr 
hieël wa activiteite aachter de rug en zitte 
de pronkzittingen d’r wer àn te komme. Nao 
ruum tiên(10) jaor kan ik dizze zitting wer 
uns unne kieër vanuut de zaal bekieëke. 
En geliek ut lèèste jaor as lid van onze 
prachtige vereniging. 

Nao ellef(11) jaor bij de vereniging te 
hebbe gezèète stop ik definitief, ik wieët 
zeker dè ik ut goi misse, mar van d’n 
áändere kant is ellef jaor ok wel un mójje 
periode en kan ik dòr allieën mar trots op 
zien. 

De vereniging is ontzettend goeëd gevuld 
op di moment, en ut ziet’r ok nie naor 
uut dè dit de kommende jaore anders zal 
worre, wej hebbe zeker un pàr magere 
jaore gehad mit verenigingsminse, mar de 
látste twieë(2) jaor is dè gelukkig gèn 
probleem mer. Wie haj óôjt gedocht dèt 
de ‘Spurriebuuken’ vier hofdames zò’n 
kriege, un road van twellef(12) zoj hebbe 
en aacht(8) bestuurslèèje. Dè is gewoeën 
fantastisch en dè gèft mien ok un goeëd 
gevúúl um te stoppe, wetende dè ut 
geliek goeëd wurdt opgevat dur de andere 
bestuurslèèje en de òòverige lèèje van de 
vereniging. 

Now ruum un half jaor geleeje bin ik saame 
mit Aauw prins Erwin bij Luc Engels op 
bezoek gegaon um h’m te vraoge vur dizze 
fantastische functie. Naodè Luc vurrig 
jaor unne hoofdrol speulde in ut stukske 
van de vriendegroep bin ik hieël goeëd 
gaon naodinke of Luc wellicht unne goeie’n 
opvolger zoj zien. Ik haj nog wa áândere 
name op mien liesje staon, mar Luc was 
toch wel degene die boavenán stond. 

Un schrieve van oud-Vorst MarkMATT 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

info @ van de-m or te l .n l   |   W W W.VANDE-MORTEL .NL

2011

20122012

2013

2014
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Un schrieve van oud-Vorst Mark

Ik was aldörrum ok èèrg blij dè hij nao 
“slechts” drie daag mij belde um an te 
gèève dè hij di wilde doeën. Hij haj di goeëd 
mit Nady ovverlèd en hebbe zillie beslote 
um di avontuur àn te gaon. Ik gof ‘m mit ut 
vraoge an, dèt ‘r mar ieën ding mójjer was 
dan prinsenpaar zien, en de is Vorst van de 
Spurriebuuke worre! Wellicht dèt dè toch 
d’n dùrslag bij hum hèt gegèève ;)! 
Nutuurluk saame mit ut geweldige 
prinsenpaar Ron en Moniek get dè di jaor 
hieëlemôl goeëd komme; de microfoon 
òòvverdraage an Ron is ok absoluut gen 
probleem! 

Nao ut prinsenbal, de receptie en nog un 
pàr áândere recepties van áândere prinse 
binne onze gemèènt, wieë’k zeker dè ik un 
goeie keuze heb gemakt, want alle lof vur 
onze nèèje vorst, hij dúút ut geweldig. 
Bij deez’ wil ik ow noggis ontzettend veul 
succes en vöral veul plezier wense, geniet 
ervan!

Luc, “da hedde gei kei moi gedoan”! 

Ron en Moniek, ik wil ollie ok bij dizze 
noggis ontzettend veul plezier wense! 

Ik wil ok alle minse in Ploeë bedanke vur 
de geweldige jaore die ik gehad heb; mit 
trots bin ik aacht(8) jaor vorst gewest en 
heb ik d’r echt van genote um op ut podium 
te staon. 
Tip vur alle minse uut Ploeë: as ze ow 
komme vraoge vur bij de vereniging, dan 
motte gewoeën altied knoerhard JA zegge, 
want ge gòt’r zeker genne spiet van kriege! 

As latste wil ik iederieën bedanke van 
de vereniging vur de geweldige jaore 
die ik saame mit Lisa heb gehad bij de 
Spurriebuuken! 

Alaaf, Alaaf, Alaaf… 
D’n Oud Vorst

Nationaal en Internationaal tanktransport

Erkend intermediair

In- verkoop drijfmest

Deurneseweg 1a  Oploo

T 06 53405278

www.josverberk.nl

2015

20122016

2017

2018

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
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Frans Weemen
Spurriebuukenpaar van ut jaor 2019

De carnavals vereniging felicitieërt 
onze Spurriebuuk van di jaor, en dè is 
welverdiend! Frans Weemen; gebore in 
(negentienènunvieftig) 1951 en al mieër dan 
fertig(40) jaor getrouwd mit zien vrouwke 
Lenie. Frans hèt twieë(2) zoeëne en mar 
liefst 4 kiendskiendere. 

In zien werkende lèève is hij medewerker, 
èn mar liefst tieën(10) jaor eigenaar 
gewest van de urste supermarkt in Ploeë 
‘’VEGE’’. Vervolges is ie nog dartig(30) 
jaor bedrijfsleider gewest bij de Aldi tot 
an zien pusjoên. Mar waorvur hij écht is 
uutgeroeëpe tot spurriebuuk van ut jaor, 
is zien inzet vur ut dörrep. Frans hèt veul 
betèèkend, en dúút di nòg, dur bij van alles 
en nog wa àngesloeëte te zien, en nie op de 
minste functie’s!

Hij is al 25 jaor bestuurslid van 
buurtvereniging ‘’Steengoed’’. Ok is hij 
werkzaam vur de parochie as kruusdrááger 
bij ‘n begrèffenis. Jaore is hij vurzitter 

gewest van de welbekende biljardclub “de 
Geaarde Klok’’.

Ok is Frans al twieëentwintig(22) jaor lid 
van ut bestuur van de S.W.O.: ‘Stichting 
Wielersport Oploo’; hier hèt hij de nobele 
taak van penningmeister op zich genomme, 
zogezegd: hij páâst op de cente!

Ut langste is hij al lid van voetbalclub 
‘Excellen’t, mar liefst vijfenvieftig(55) jaor!
Di begon als jeugdlid waor hij latter 
aacht(8) jaor in ut jeugdbestuur zaat. Ok 
was hij 8 jaor penningmeister, hèt hij de 
jeugdkeepers getraind en 4 jaar lang mit 
de ‘Grote club Actie’ mitgewerkt en tot ut 
làtste zelf gekeept. Vervolges veule jaore 
grensrechter gewèst en ze doen nog àltied 
‘n beroep op Frans. Now is hij alwèr 4 jaor 
beheerder van de voetbalkantine.

Hieël veul felicitaties vur de 
Spurriebuuk van ut Jaor: 
Frans Weemen

MIT DE CARNAVAL 

ZIEN WE ALLEMOAL 

DIEZAINERS! 

MIT DE CARNAVAL 

ZIEN WE ALLEMOAL 

DIEZAINERS! 

MIT DE CARNAVAL 

ZIEN WE ALLEMOAL 

DIEZAINERS! 
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Dit jaar is de Vlammer van het jaar sinds 
lange tijd weer eens een meisje!

Jaren geleden dreigde het bijna mis te gaan 
met haar aanmelding bij Flaming, omdat 
ze het aanmeldformulier kwijt was. Maar 
gelukkig meldde ze zich spontaan bij de 
ontgroening en werd haar lidmaatschap 
daarna alsnog snel geregeld!

Toen ze eenmaal lid was, ging het hard. 
Nog geen maand later liep ze op het 
Vlammersbal voorop bij de polonaise 
als jeugdprinses van de Spurriebuuken! 
Inmiddels is ze voor het vierde seizoen lid 
en heeft ze maar zelden een activiteit of 
avond van Flaming overgeslagen! 

Onze Vlammer is bijzonder behulpzaam. 
Zo heeft ze de afgelopen jaren tijdens de 
lege flessenactie haar handen flink uit de 
mouwen gestoken. In plaats van een paar 
uur, hielp ze twee keer een hele dag.  

Ook helpt ze graag mee met het 
organiseren van soosavonden.

Maar de Vlammer staat vooral bekend om 
haar gezelligheid en enthousiasme! Wat we 
ook gaan doen, ze vindt het altijd leuk!
Tijdens het laatste kamp won ze een ritje 
in de auto (terwijl de rest moest fietsen), 
maar ze gaf haar prijs door aan een ander 
en stapte zelf alsnog op de fiets! Want het 
fietsen met de hele groep vond ze toch 
echt het gezelligst!

Het zal jullie allemaal duidelijk zijn dat 
wij bij Flaming graag nog lang genieten van 
haar gezelligheid!

Niemand kan er nog omheen, er is één 
iemand die dit jaar de titel ‘Vlammer van 
het jaar’ dubbel en dwars verdient en dat is:

MARIEKE VERSTAPPEN

Vlammer van ut jaor - 2019
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16 x zwarte zonnepanelen van 300 Wp

1 x GoodWe GW4.2 D-NS omvormer (10 jaar garantie)

1 x Dakmontagemateriaal van ClickFit (20 jaar garantie)

Compleet geïnstalleerd inclusief aanpassingen in de meterkast

Wij helpen u graag met het terugvorderen van de BTW

€ 4.695,-

 

Exclusief btw.

16 zonnepanelen 

Van € 5.195 voor

www.sunprofs.nl 
0485-212396 (Oploo)
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Pronkzitting 2019
“Plo ontspoort”

Zaoterdagaovend nieëge(9) februari 2019, 
de achtenvieftigste(58e) editie van onze 
Plósse pronkzitting in residentie de ‘Oude 
Heerlijkheid’. Un knoervol programma 
wór wej gröts op mugge zien. Un goeje 
vurverkoeëp, want hòst alle kàrtjes 
zien verkòòcht; dan hedde òk hieël veul 
zin um d’r un gezellige’n aovend van te 
maake. Vanwèège ut drukke programma 
drek um 20 uur gestart, mit de oeëpening 
dur onze kersverse vorst Luc. Opkomst 
van onze vereniging mit de raod van 
twellef(12), onze narre, dansmariekes en 
nutuurluk ons prinsenpaar die drek nao hun 
opkomst uuteraard hun proclamatie mogge 
uutsprèèke. 

Een proclamatie die zillie hieëlemòl zelf, 
zonder hulp van onze vereniging in mekaor 
hebbe gezet; iets wa we òk wel mugge èn 
wille vermelde, want ut is un hieële mojje 
proclamatie! Nao ut uutsprèèke van de 
liefspreuk van ons prinsenpaar: “Dit joar 
zullen wej ons werruk wa dukker staake 
um dr mit ullie unne grandioze carnaval 
van te maake !!!” ,is ut dan tied um in te 
hööke en te luustere hoe vorst Luc uut volle 
borst ‘Genne Zurg’ ten geheure brengt. En 
zogezegd ut was genne kul!... loepzúúver en 
echt uut volle borst!

Dan is ut de burt an onze klènste lééje 
van de vereniging, de Spurriefrutjes. Mar 
liefst 10 dèrkes staon d’r moj opgemàkt mit 
knutjes in de heur, gekleurde rökskes en 
zòk en hieël veul zin um ons as publiek te 
traktieëre op hun dans kunste. En di beloafd 
wa vur de toekomst want ondanks dè zillie 
tusse de 5 en 8 jaor ààld zien, danse 
zillie de sterre van d’n hemel. Ut volluk 
traktieërde op un daverend applaus.

Hierop kumt ut stuk “Nao de pauze” ten 
tonele. Niemus minder dan André van Duin 
(Vermeulen) en Willeke Alberti (Kuijpers) 
zinge saame ut duet: “Vrienden blijven doen 
we altijd”; un moj koppel! D’r was wel efkes 
un bordje nuddig um ut publiek wakker te 
schudde mit de bòdschap dè ut toch echt 
life wier gezonge. Nao ut urste couplet 
mos Willeke awwèr weg, zej haj hòst en 
mos noar ’n volgende muzikale klus, en ging 

Genne Zurrug

Spurriefrutjes



60 61

Zo ware Gijs Nielen en John Loeffen 
verkleejd as hofdames, die op hilarische 
wijze die vrollie op d’n hak nomme, kèls mit 
panty-zuk en hoeëge hakke doen ut altied 
goeëd! Ok ware de raodslééje Daan van de 
Steeg, Erwin Verschuuren en Roel Hendriks 
(gespeuld dur Bart Joosten) un panel um 
zoeë te teste of zillie ok zat kennis van de 
vereniging hà’n um volwaardig lid te mugge 
en kunne zien. 

In de persoon van 
Maik Verberk kwam 
de allom bekende 
pestoeër van der Sluis 
ut podium op. Die 
mog nie ontbrèèke, 
want van hum kriege 
we in de kerk op die 
zaoterdag al joare 
lang de zèègen vur 
un goei en gezèègend 
carnavalsseizoen. 

Umdet onze huidige ‘groeëte’ dansmariekes 
di jaor vur ut làtst hun danskunste an ons 
laote zieën, zien wej hieël gröts op onze 
6 Spurriemukskes, die fantastisch kunne 
danse en di ok an ons kunne laote zieën op 
dizze pronkzitting. Èèrg knap gedaon en 
wej zien wer geruust gesteld dèt wej ok ut 
volgende jaor wèr op een enthousiaste club 
dansmariekes kunne bouwe.

Mat Motorrat: de volgende artiest op de 
agenda. In de persoeën van aawd prins Jos 
Wijnen mogge wej zò’n 20 minute lang naor 
zien super act luustere. As getatoeëerde 
motorrijer kwam hij ut podium op mit un 
echte UUTLOAT van ziene motor. D’r stônde 
groeëte letters op gerefereerd an de CV uut 
Sintunnis waorbij Mat angaf dè hij mit de 
hieële vereniging uut Sintunnis gekomme was 
en ze ammòl op ut podium stônde (helaas 
vur hun stond hij nog àltied allieën). 

Pronkzitting 2019
“Plo ontspoort”

André verder mit zien optrééje. Hij nom de 
dirigeer-stok ter hând en laot VOF un àntal 
note vur ‘m speule. D’n buut kon beginne; d’r 
zaate veul herkenbare onderwerpe in, zoàs 
de melkfebriek in Hóps die klimaatbestendig 
is gebouwd vanwèège die hoeëge trap an 
de vurkant. Dè is ok de reeje dè zoon Arjan 
ut huus van Tonnie Strijbosch hèt gekoocht 
want daor zitte zòvveul trappe in dè hij 
zoeë mit d’n boeët naor binne kan vaare às 
dè zoj motte. Ok stelt hij vur dè onze drie 
talente in de politiek (Sam Cornelissen, Jan 
van Riet en Teun Wientjes) iéën Plosse partij 
op motte richte um hiermit de volgende 
verkiezinge te winne.

Trug van weggeweèst zien de volgende 
artieste. Fanfare Excelsior mit blaozers en 
slagwèèrk zien mit un zeuvetal persone 
ut podium op gekomme um ut 110 jurrige 
jubileum van de vereniging te viere. D’r 

wurdt ok ruum andacht besteejd an ut 
feit dè de lééjeantalle wa trugloeëpe en 
Ploeë zonder fanfare toch eigeluk òk gèn 
echt Ploeë is. Ok stelle zillie vur um de 
meulefèèste wer nééj leeve in te bloaze 
en rukke zillie d’r op los um verschillende 
evenemente te bezúúke en ‘r dan un super 
fèèst van te maake. Dè Robert Verhofstad 
wel hieël veul e-mail ovver zien lééje 
uutstort wurdt wel bevestigd dur ut speciale 
mailadres wa Paul Kuijpers hiervur hèt 
geregistreerd kuijpersnot@home.nl

De raod mug nutuurluk ok nie ontbrèèke mit 
un uutsmieter tijdens onze pronkzittinge en 
zillie hebbe d’r wer un moj stuk van gemakt. 
Umdet wej veul nééje lééje hebbe mugge 
begroete ut afgeloeëpe jaor hà’n ze un Test-
ival in mekaar gezet um de nééje lééje te 
teste op kennis ovver de vereniging. 

Ok mog de vurzitter as deelnemer nie 
ontbrèèke; die mot ok elk jaor ’n test 
doeën. As jury waare twieë nestors van 
de vereniging gevraogd um de antwoorde 
te beoordele. Echte nestors zijn de 
legendarische twelling Marc en Eric van de 
Weijer (uutgebeeld dur Prins Ron en Johan 
Wunderink) die gevraogd zien vur die zwaore 
taak. 

Fanfare Excelsior

De raad

De raad

De raad
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André Vermeulen en Willeke Kuipers

André Vermeulen

Spurriemukskes

Jos Wijnen
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Ok haj Mat un strakke lèère boks an 
waordur wej goeéd zaage dè hij links-
dragend is. En mos hij concludere dè onze 
prins Ron ok gèr haj dè prinses Moniek ok 
lèère pieëpe haj; de rest van de grap wier 
op komische wijze gecensureerd. Mat is ok 
òòjt dur de pliesie àngehaauwe; hij was 
in beschonke toestand en mos de blaostest 
doeën. Op ut verzoek van de pliesie um 
te blaoze, drééjde Mat inèns richting un 
bumke um te zeike, mit de woorde “zò, blaos 
getest”! En hij ritste zien boks dicht en 
sjeesde wer weg.

Elk jaor mugge wej as vereniging iemus in 
ut zunneke zette die veul vur onze Plósse 
gemèènschap betèèkend. Di jaor vèlt de 
eer te beurt àn Frans Weemen. Die is al 
mar liefst 55 jaor lid van Excellent. Ok 
al jaor betrokke bij ut wielermonument. 
22 Jaor bij SWO, 25 jaar bestuurslid van 
de buurtvereniging en verder is hij nog 
actief vur de biljartclub en de Heilige 
Matthiaskerk. Al mit al un staat van dienst, 
die de titel van “Spurriebuuk van ut jaor”, 
mieër dan terecht makt.

Vriendengroep “de Opkloters” hà’n vurrig 
jaor bij ons aauw prinsenpaar Erwin en 
Sabrina hun vuurdoop. Ok in 2019 zette 
zillie d’r un geweldig optrééje nèr ,mit un 
èège uutwerking van: “di was ut nééjs”. Un 
top-act zogezegd! D’r wurd gesteld dèt ‘r 
aparte lifte vur dikke minse komme die dan 
as spek-takel dur ut lèève zulle gaon. As 
gast bij ut programma was de mèèst gehate 
leider van de wereld anwezig: ‘Pim Jong Un’. 
Pim praote ovver zien zien èèrg jong wief 
‘So Jong’ en zej haj ’n moet en de hiete ; 
‘Kwoi Tang’. Goeëd op mekaor ingespeuld; 
zotte humor en un dosis ervaring makte van 
di stuk, net vur de pauze, un succes.

Pronkzitting 2019
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Nao de pauze makte de groeëte 
dansmariekes hun opwachting mit de garde 
dans die zillie, zoàs wej gewend zien, op 
vurtreffelijke wieëze uutvoere. Zund dè wej 
hun nao di jaor motte misse, zillie hààwe 
d’r mit op. Zillie hebbe ut goeëd gedaon, 
úútekunst!

Un nééje tonprater in ons midde was ok  
Robert-Jan Moleman. Hij kwam as de enige 
echte dr. Bernard op mit ut òk al bekende 
liedje: ‘Dokter Bernard’. Hij haj ok de klieëre 
an die dokters àlt draage. Hij liep rööstig 
en beheerst naor veure, en kroop de ton 
in. Saame mit zien fictieve assistente Bonny 
Sinclaire, ging hij de anwezige dossiers mit 
ut publiek dùr neme. D’r záát ‘r ok 1 van 
Prins Ron bij; dor stond genne kwats in. 

Pas gelééje haj Prins Ron lààst gehad van 
nierstieën; gepantsert mit ’n dosis morfine 
en allerlei ànder gif ging ie gewoeën naor de 
volgende prinsreceptie. 

In ut dossier van onze prinses stônde 
àntèèkeninge òvver ut scootmobielongeluk, 
dè mit d’n optocht in Ploeë van 
twieëduuzendvèrtien(2014) was gebeurd. Ok 
unne’n hoeëp dossiers van de raod van elf 
ontbrèèke nie; echter d’r was wa mis gegaon 
mit ut piskieëke wordur alle pis-monsters in 
iéën pùtje waare beland. 

Hierop nom d’n dokter mar un pruuftest 
worbij hij kon concludere dèt ut gemiddeld 
wel goeëd zaat bij de raod, maar dèt’r iéën 
zwanger was. Ok kwam Tontje d’n Dwerg 
nog vurbij, die dur ut veule zitte unne 
“slaopzak” haj gekrigge. D’n dokter gaf 
as advies: dèt ie toch ‘ns wa mieër mos 
bewèège.

Ok di jar hèt 
ut prinsenpaar 
wèr un actieve 
vriendegroep. 
De Plósse groep 
‘Import’ kwam mit 
ut stuk ‘Export’ 
op de beamer. 
Gepresenteerd 
dur aauw prinses 
Anne-Mieke wier 
ut programma 
‘De gouden 
televizierring’ 
naogespeuld. Op de derde plek eindigde ut 
programma ‘Wegmisbruikers’ waorbij un 
opgenomme versie van prinses Moniek hur 
scootmobiel-spektakel uut 2014 nog us ten 
tonele kwam. Op de twedde plàts eindigde 
‘Temptation Island’ waorbij un sexy foto 
op de beamer verscheen. Op de urste plek 
kwam ut programma ‘Jij vertrekt’, dit as 
komische èèvenknie van ut programma ‘Ik 
vertrek’. Mit medewerking van veule minse 

De dansgarde

Vrienden prinsenpaar

Robert-Jan Moleman

Vriendengroep “de Opkloters”

Vriendengroep “de Opkloters”

Frans Weemen, Spurriebuuk van ut joar
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ut Ploeë hà’n zillie un hilarisch en zot stuk 
in mekaar gezet waorbij ons prinsenpaar 
lang zat weg was um gebruuk te kunne 
maake van hun huus en prinseklieëre. D’r 
wier un stuk in mekaar gezet, waorbij de 
vriende van ut prinsenpaar Ron en Moniek 
hà’n opgegèève vur un vertrek naor Lapland 
waor zillie verplicht un pension vur heund 
mosse opzette. Nao de veule valkúúle en 
uutdaginge in Lapland te hebbe anschouwt 
wier uuteindeluk prins Ron wakker uut unne 
nachtmerrie waorbij ut toch nog ammòl 
goeëd kwam. De vriende sloote af mit un 
gezamelijke dans op ut nummer ‘Atemlos’ van 
Helene Fischer, un hieël moj èènd!

De dartwedstrijd die hierop volgde was 
un samenwerking van Jan van Riet (John 
Fromriet), Sam Cornelissen en Luco 
Rutten (Luco Na Zdrowie Rutten). Nao un 
uutgebreide engelstalige opening, waorbij de 
darters wiere weggezet as DE wereldsterre 
die de darts kent, kwaame uuteindeluk de 
twieë zwaorgewichte naor boave geloeëpe. 

Biezondere van ut stuk was dè Sam alles 
àn mekaar praote en Jan en Luco zich 
puur op de sport konde storte. Dè hield in, 
dè Luco nog ennigszins an darte toekwam 
en hij d’r èèrg goeëd in slaagde um Jan, 
middels ut èète van knakwòòrst of chips, 
af te leije van ut darten. Mede dur deez’ 
afleidingsmanoeuvre’s viele d’r toch nog af 
en toe dartpielekes op de grond die dan dur 
onze prins Ron opgeràpt mosse worre, umdèt 
de darters hierbij teveul gewichtsmassa 
naor benééje mosse brenge. Presentator Sam 
liet geregeld van zich heure um de score dur 
te gèève. Dè is un zwaore taak dè aflèèze 
van die scores, Sam haj ut nie mèkkeluk. Hij 
krig ok duk hulp van de raod van elf, mar of 
dè ut punte telle ten goede kwam ,is mar de 
vraog…… 

Tigge ut èènde van de wedstrijd krig darter 
Luco un fiks beslag(beroerte), ondanks 
reanimatiepogingen van tèègestander Jan 
en presentator Sam mog ut nie bate en was 
ut gedaon mit Luco, oftewel echt doëd. De 
wedstrijd was vurbij en mog John Fromriet 
zich de winnaar noeme van de wedstrijd.

Onze dansmariekes die èrder al de 
gardedans liete zieën waare now an de burt 
um de showdans te laote zieën. In mojje 
zwarte glitterpèkskes liete de vier vrollie, 
Tara, Laura, Helena en Evelien zich van hun 
bèèste kant zieën um de moderne dans moj 
synchroon vur ut publiek te danse. Dames 
bedankt!!

De kèl die ut in de hânde krig um d’n 
aovend af te sluute is un inmiddels gezieëne 
tonpraoter bij onze pronkzittinge. Niemus 
minder dan ons bestuurslid Gijs Verberk liep 
as sportman van ut jaor ut podium op, um 
daor as ‘Piet Poen de pingpong kampioen’ 
zien’n buut te laote heure vanuut de ton. 
Echter ok bij sportkèls gèt ut lèève nie 
àltied ovver roze. Zo is Piet Poen te kort 
vur zien gewicht. Hij hèt, um di ongedaon te 
maake, al veul sporte gedaon zoàs tennis en 
voetbal. Echter toen zien zuster de Nintendo 
kapot hai gemakt was dè sporte ok vurbij. 

Zien vrouw Corrie is un zúút vrommus, mar 
zoàs Piet Poen ut zèt: “wie ut groeëte nie 
ieërt is ut klèène nie weert”. Ok hèt Piet 
Poen zien uuteindeluke wereldtitel in Japan 
gewonne. Tijdens de vlucht nor Japan, krig 
Piet in ut vliegmessien wa te èète àngebòje, 
waarbij Piet Poen vroeg wa de keuzes ware; 
hierop gaf de stewardess ut antwoord: ja of 
nee. As làtste kwam d’r nog un vrommus van 
ut Rójje Kruús bij ‘m langs vur un donatie 
an ut fonds. Umdèt dè vrommes noggal 
ongelèège ankwam hèt hij hur mar gààw un 
antal tampons gegèève opdèt hij toch zien 
plicht haj gedaon.

Ovver ut gehieël gezieën van dizze 
pronkzitting mugge we stelle dèt ‘r un knots 
van un programma stond, wa dùr ut publiek 
ontzettend wier gewaardeerd. Vanaf hier 
dank an alle deelnemers vur de tied en inzet 
die un optrééje vraogt. Dornèève, dank an 
Lisanne Nabuurs die as frontvrommes van 
de pronkzittingcommissie un belangrijke 
bijdrage levert an ut organisere van alle 
pronkzittingen. As làtste dank an de 
vrijwilligers die saame mit de lééje van de 
vereniging dit mede meugeluk maake.

En bezoekers…, gèr tot ut volgende jaor!

Vrienden prinsenpaar

Vrienden prinsenpaar

Let’s play darts

Let’s play darts

De Dansgarde

Gijs Verberk

 Tip! Scan de QR-code,  
of zoek op Youtube naar  

“Jij vertrekt: Ron en Moniek” 
en kijk het filmpje terug.
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UUTSLAG CARNAVALSOPTOCHT 2018
Op de Carnavals-maondagmiddag trok volges 
traditie ’ne lange en biezondere mòje’n 
optocht dur de straote van Ploë. Di hèt de 
naovolgende uutslag opgelèverd:

Loëpgroepen:
1e pries: Bakker houen of bouwen - Mat-Club
2e pries: Gaypride - Den Twist
3e pries:  Loopse groep - Vrienden van  

het Prinsenpaar

Klène loëpgroepen: 
1e pries: Wij muggen erbij - Jet en Marion
2e pries:  Jolanda Heijligers, Chantal  

en Femke van Dijk
3e pries:  Verjonging - Buurtvereniging 

‘Steengoed’

Jeugd:
1e pries: Knallen - Groep 8
2e pries:  Boeven - Lars van Hoenselaar en 

Wout Raaymakers

Wages:
1e pries:  MIT ons valt niet te spotten  

- van de oever den Twist
2e pries: UT the jungle - MoiLoo
3e pries: Prins en prinses - Marti Daverveld

D’n 1e pries vur de mòjst versierde straot 
wâr wèr vur de Mulderserf. 
Fam. Lenkens (Pelmolen 10) 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.

Uitslag Carnavalsoptocht 2018
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Jullie zijn in blijde verwachting en willen 
graag volledige zorguren. Maak dan 
gebruik van een vrijblijvend gesprek.

Mail info@kraamzorg-ingrid.nl  
of 06-10358498

Professionele Medelakoff in eigen beheer voor 
verhuur. 

Medelakoff en accessoires verkoop. 

Overige info zie www.kraamzorg-ingrid.nl

Wij wensen u gezellige
carnavalsdagen

kapsalon PUUR

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

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

(Door Henny Lenkens)

Nadat Prins Gerrit I in het eerste 
carnavalsjaar 1961 na de oprichting van de 
Spurriebuuken de scepter had gezwaaid, 
gingen de bestuurders op zoek naar zijn 
opvolger: en dat werd warempel weer een 
Gerrit, want in 1962 werd Prins Gerrit 
II onthuld. Twee opeenvolgende Gerritten 
in de eerste twee bestaansjaren, dat is 
misschien wel typisch iets voor Ploeë!

Fluitende postbòòj
Gerrit – inmiddels 80 jaar jong - was al 
vroeg een druk baasje. De handen moesten 
ook wel uit de mouwen, want vader Koos en 
moeder Lies hadden aan de Gemertseweg 
14 een gezin gesticht met 13 kinderen. 
Gerrit zat ergens ‘midden in die rij’. Na de 
Ambachtschool werd hij timmergezel bij 
aannemer van den Braken. Timmeren zou hij 
zijn hele leven blijven doen, maar dan als 
tweede baan naast zijn hoofdberoep van 
postbesteller. Want de oude generatie kent 
Gerrit Jans toch vooral als de fluitende 
postbòòj. “Dè fluite is d’r hieëlemôl af. Ik 
was ónderwèègus zelf óôjt blij as ik efkes 

stil was”, zegt hij luid lachend.
Het was bij toeval dat de toen 16-jarige 
Gerrit bij de post belandde. “Bert Hendriks, 
Jan Bergmans en Richard Bardoel. Dè waare 
drie aawere bestellers en d’r mos opvolging 
komme.” Jan Bergmans klopte an en zei: 
“Bij Koos Jans hebbe ze d’r toch zat.” Toen 
er een goede verdeling kwam tussen zijn 
werk in de bouw en als besteller, begon zijn 
loopbaan als postbode.
In 1965 trouwde de toen 27-jarige Gerrit 
met Tonny van den Heuvel en samen 
betrokken ze het huis dat Gerrit samen 
met ‘anderhalve metselaar’ aan de Peelkant 
in Sint Anthonis had gebouwd. “Van Tien 
Sommers heurde ik dè ‘gouwe’ Wimke van 
Sambeek grond in de verkoeëp haj. Dieë 
kans heb ik toen gegrepe.” Vanuit thuisbasis 
Peelkant werkte hij als postbode en als hij 
zijn dagelijkse ronde had gemaakt, werkte 
hij in de bouw. “Ik heb lang gewerkt bij 
Baltusse in ut Lieëker. Dór heb ik hieël veul 
gelieërd.”

Veertig dienstjaren
Afgezien van een korte tijd in Boxmeer, 
bezorgde Gerrit al fluitend de post in de 

Prins Gerrit II: ‘Karel van den  
Braken trok mien ovver de streep’
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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                      

Advies             Verkoop             Installatie            Service

Burg. v.d. Wildenberglaan 19
5764 RB  De Rips 

T: +31 (0) 493-599257
E: tons@schoonwater-rips.com

GEA Farm Technologies  WestfaliaSurge
GEA Farm Technologies    Royal de Boer

Prins Gerrit II: ‘Carel van 
den Braken trok mij over de streep’

vijf dorpen van de gemeente Oploo ca. “Ja, 
ik kende alle adresse uut miene kop. En ik 
bezörregde alles op de fiets.” Met nostalgie 
blikt hij terug. “Ut lèève was nie zò hóstig. 
Op ut èènd van mien rit, bij moeke Thijs an 
de Gèmmerseweg, krig ik altied koffie.” In 
de vlucht nam hij ook mengvoerbestellingen 
mee van molenaar Rutten en bezorgde hij 
pillen bij een hartpatiënt aan de Stichting. 
In 1994, toen Gerrit veertig dienstjaren 
als ‘bòòj’ erop had zitten, ging hij op 
56-jarige leeftijd met pensioen. “Op de 
latste’n dag wier ik tunhalve Boxmèèr 
opgehàld dur collega’s, die mien de hieële 
rit hebbe begelééjd. De latste’n brieëf heb 
ik bezörregd in de Dokter Luijckxstraot, 
hier vlak áâchter”, wijst hij. Tijdens zijn 
afscheidsreceptie ontving hij een bronzen 
klokje, dat een prominente plek heeft op 
zijn dressoir.

Met pijn in het hart moest Gerrit twee 
jaar later afscheid nemen van zijn Tonny, 
die na 3,5 jaar de ongelijke strijd tegen 

kanker verloor. Hij steunde haar in alles en 
was een 100 procent mantelzorger toen 
het woord nog moest worden uitgevonden. 
Gerrit stond er alleen voor, maar vond een 
mooie invulling in zijn hobby’s biljarten, 
kruiswoord puzzelen en tv kijken. 
Dankbaar is ook zijn vrijwilligerswerk als 
bezorger van Tafeltje dekje. Hij heeft 
alles gelijkvloers gemaakt in zijn huis. “Ut 
krakt hier en dör, mar slèècht get ut nie”, 
zegt hij over zijn gezondheid. “Ik goj vur 
de 100”, zegt hij met een lach. “Dè klopt 
altied, ut lit’r mar an waor ge de klemtoon 
let!”

Carnaval
Gerrit Jans, want dat was de opvolger 
van Gerrit Janssen als prins van de 
Spurriebuuken, stond niet te trappelen toen 
bestuurslid Karel van den Braken – waar 
Gerrit toen als gezel werkte - hem vroeg. 
De 23-jarige Gerrit hikte tegen de kosten 
van het prinsenleven aan. “Ik zei: ik doei 
ut nie. Ik heb d’r ut geld nie vur òòver.” 
Tot twee keer toe paste hij ervoor, tot de 
aannemer aan Gerrit beloofde hem vrij te 
houden tijdens de dolle dagen. “Karel zei: 
ik betaal de rèèkening wel. En dè hèt ie ok 
gedaon.”

Een serie mooie zwart-witfoto’s in een 
vergeeld mapje herinnert Gerrit aan 
de sleuteloverdracht en proclamatie 
op de trappen van het karakteristieke 
gemeentehuis in Sint Anthonis, zijn uitkomst 
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Prins Gerrit II: ‘Carel van 
den Braken trok mij over de streep’

als astronaut tijdens de zittingsavond in De 
Oude Heerlijkheid, de prinsenwagen met 
de ludieke naam Cape Carnaveral en een 
raket op scherp. “Dè haj te maake mit de 
urste rúúmtewandeling van un Amerikaanse 
astronaut.”

Gerrit, als prins nog vrijgezel, haalde 
schoonzus Bets (van Tien) tijdens het bal 
naar voren voor de openingsdans. Veel 
herkenning is er bij een kiekje bij het 
gemeentehuis. “Dè is Christ van de Cruijs, 
Pietje Cobussen, Sjef Jansen, Cor Broeks, 
Helmke Aben en Piet Caspers. Die zaate 
àmmol in de raod van elf. Kiek, en daor 
stet onze nar Mat van de Cruijsen. En de 
börgemeister, dè was Schampers.” 
Prins Gerrit II herinnert zich ook de 
kroegentocht met de grote bus van Toon van 
Dinther, chauffeur van Vlisco in Helmond. 
“D’r is unne’n dag gewèst dè wej mit ut 
hieële gevolg van zaal Reintjes naar café 

De Eenhoorn, Cobbusse Jaan en Harrie 
Veldpaus trokke.”

Nee, na zijn jaar als Prins Gerrit II, is hij 
nooit warm geworden van carnaval. Ook de 
uitnodigingen om lid te worden van het Oud 
Prinsen Gilde (OPG) van de Spurriebuuken 
heeft hij aan zich voorbij laten gaan. “Ik 
gèèf d’r nie veul um, dè mot’r echt un bitje 
ìnzitte.”

•  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 

Transport
Kraanwerk
Containers

KRUISBERGLAAN 11a
DE RIPS

(0493) 599 232
    www.vanderheijden.nl 
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D’n dag waor wej al die’n tied naor 
úútkééke was dan eindeluk dòr, vrijdag 9 
februari de carnaval begon! Smèèrreges 
urst ut koffieuurke bij ut ‘Kroondomein’, 
gezellig wa gebuurt en noa un pàr kûpkes 
koffie zien we vertrokke. Op de lèggere 
schòl wiere we mit veul enthousiasme 
ontvange. Mit de hieële meute ’n mój fèèst 
gevierd en hewwe veul schik gehad. Effe 
naor húús, ons mentaal vourberééje vur d’n 
aovund. De sleutelòòverdracht in ‘t Lééker 
stèt op ut programma en daor mogge 
wej ons èègu geschrivve (mit hulp 
van... bedankt nog wah!) liedje gaon 
zinge. Wa’n knoergezellige en 
mòje’n aovund was dè, 
un battle tèggu de 
prins van ‘de Twisse 
Tusstèkers” uut 
Westerbeek 
en veul 

gezelligheid, mit as afsluuter unne kwak 
eire èètu bij ons thuus.

Zaoterdag véúr in d’n aovund naor de 
kerk vur ‘n Mis en vervolges mit ut hieële 
gezelschap richting Bronlaak um ’n mòj 
feesie te bouwe bij de ‘Peelslinkers’. Zillie 
stônde al te popele op ut binnekomme van 
de Spurriebuuken en kon ut fèèst beginne. 
Veul polonaises en gehos, latter was ut tied 
um naor ‘La Marmotte’ te gaon en daor ut 
openingsbal te starte. Unne’n top-aovund 
mit veel leut en gezelligheid en nutuurluk 
as afsluuter ‘n gebakke ei bij ons op de 
Bèksenhof. 

Zondag’s is de jeugdoptocht an de bùrt, 
super schòn um te zieën hoe fanatiek en 

creatief die kiender mit 
hun ààwe lui àn de slag 
zien gegaon um d’r unne 
moje’n optocht van 
te make. Nao die’n 

Un schrieve van oud-Prins Erwin
en oud-Prinses Sabrina
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Steenbergen: 0167 - 566 350 
De Mortel: 0492 - 319 434 w w w. v l a m i n g s . n l

AGRARISCH TOELEVERANCIER
Teeltadvies

Meststoffen

Gewasbescherming 

Plastics / folie

Zaden / pootgoed

Bedrijfsartikelen

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

Un schrieve van oud-Prins Erwin
en oud-Prinses Sabrina

optocht zien we in de ‘Oude Heerlijkheid’ 
verder gegaon mit al die kiender. Van de 
pronkzitting hewwe mugge geniete, ammòl 
leuke en dolle optrééjes. De kiendere 
ware schòn verklééjd en hebbe unne 
toffe carnavalsmiddag gehad. We wille 
alle kiendere van ut ‘Spurriebuukenriek’ 
nog bedanke vur al die moje creatieve 
tèèkeninge die wej hebbe gekrigge, bedankt 
ammòl!! Saoves dúr naor de plaggehut in 
d’n Twist um daor ut ‘Crazy Sunday bal’ 
mit te viere. Same mit vurzitter Martien, 
bestuurslid Harm, Prins Mark, Prinsin 
Eddy, opper Olaf en alle jeugd, hewwe 
dor unne kei moje en gezellige’n aovend 
gehad in Westerbeek! De groeëte minse 
ha’n op un gegèève moment wel wa láást 
van ontwenningsverschijnsele want ok zillie 
zááte braaf mit ‘n glèèske water an de bar. 

Maondagsmèèrreges ware wej uutgenuddigd 
bij ’Ons Moe’, de aaw prinsen (APG) ha’n 
daor un zotte quiz bedocht en Ploon haj 
un lekker ontbijt vur ons klaor stoan. Ut 
haj goeëd gesmakt, uutekunst! D’n bójjem 
was gelèd en d’n optocht kon beginne. 
Angekomme op ut Roelofmeijerplein viel 
ons oeëg drek op die loopse groep; wie 
ware toch die gekke mit die hondepakke 
an? Kei moj, daor kon nutuurluk niemus 
anders ààchter oftewel in zitte dan onze 
vriendegroep; nao un moje vurdracht op 
de pronkzittinge ha’n zillie ok dizze kieër 
zichzelf wer ovvertroffe mit un kei ludiek 
idee vur d’n optocht. Alle áândere woages 
en loeëpgroepe zaage d’r ok piekfijn uut. Ut 

blieft moj um te zieën hoe de carnaval lèèft 
hier in Ploeë. Ansluutend ut optochtebal, ok 
wèr zonne topmiddag mit veul gezelligheid 
en leut, die’n aovend hewwe tot in de 
laate uurkes bij ‘La Marmotte’ gefèèst en 
nutuurluk as afsluuter eiere gebakke bij ons 
in huus.

Dinsdag de látste’n dag alwér. In de vroege 
mèrrege wiere we verrast mit un ontbijt op 
bed, gebrocht dur de vrollie van de raod. Ze 
hà’n vur lekker èète gezurgd, goeie kóôst, 
ut hèt ons hieël goeëd gesmakt! Nao de 
middag konde wej lekker gaon geniete van 
alle móje optrééjes en van “The Amazing 
Allstars” band. Wej hebbe genote van alle 
gastartieste en wille die dan ok bedanke 
vur hun béjdraage op dizze middag. Toen 
was ut dan toch echt zò ver, ut èènd van de 
carnaval kwam steeds dichterbéj, we mogge 
ut podium op en afscheid neme as prins en 
prinses van ut Spurriebuukenriek. Wej wille 
alle Spurriebuuken en Spurriebuukinnen 
bedanke vur unne top carnaval, de 
vereniging in ut biezonder bedanke vur alle 
gezelligheid tijdens ut carnavalsseizoen, 
onze vriendegroep vur alle betrokkenheid 
en ut fanatisme hoe gillie mit dizze carnaval 
mit ons hebbe mit gevierd! 

Bedankt ammòl!! 

Alaaf van ex prins Erwin en ex prinses 
Sabrina. 
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Snotneuzenbal 2018 Stukske van oud-Jeugdprins Tom  
en oud-Jeugdprinses Renske

Wij, Ex-prins Tom en Ex-prinses Renske 
vonden het kei mooi om Jeugdprinsenpaar 
van 2018 te zijn van Plo. Wij vonden het 
heel leuk!

Een vol programma met hele leuke dingen, 
zoals de Prinsenreceptie. Eerst hebben we 
gegeten met de familie en met het grote 
prinsenpaar Erwin en Sabrina en hun gevolg 
bij La Marmotte. Daarna de receptie zelf. 
We vonden het super om de hele avond op 
het podium te staan en door veel mensen 
gefeliciteerd te worden. En soms zelfs leuke 
cadeaus te krijgen. De 50+middag was 
gezellig. We begrepen wel niet alles, maar 
om voor een grote zaal op het podium te 
zitten is kei vet. Ook vonden we Bronlaak 
erg leuk, maar heel anders.

En daarna natuurlijk de zondagmiddag  
en op maandag de optocht waar we nog  
op de grote prinsenwagen mochten. Dit  
was toch wel een echt hoogtepunt. 

De carnavalswagen van onze klas was 2de 
geworden met de optocht. Dit vonden wij 
natuurlijk erg leuk. De dinsdagmiddag was 
druk en supergezellig. Maar helaas was 
dat ook de laatste dag. Iedereen hartstikke 
bedankt voor de super Carnaval, natuurlijk 
vooral Prins Erwin en Prinses Sabrina, onze 
klas en de carnavalsvereniging! Maar ook 
alle anderen die met ons carnaval gevierd 
hebben.

Wij hopen dat Prins Bart en Prinses Femke 
het net zo leuk gaan vinden als ons en dan 
komt het dit jaar ook weer helemaal goed.
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Kinderoptocht 2018 Optocht 2018
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Amazing Allstars 2018

Sint Anthonisweg 6  
Boxmeer
tel. 0485 57 31 12
▸  www.boxmeerstapijthuis.nl

Wij wensen iedereen

Een fijne carnaval!Sint Anthonisweg 6  
Boxmeer
tel. 0485 57 31 12
▸  www.boxmeerstapijthuis.nl

Wij wensen iedereen

Een fijne carnaval!
Sint Anthonisweg 6  
Boxmeer
tel. 0485 57 31 12
▸  www.boxmeerstapijthuis.nl

Wij wensen iedereen

Een fijne carnaval!

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



86 87

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 2018
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Efkus Vurstelle

Ut bestuur en de Vorst
Veul vereniginge hebbe un bestuur en 
zoeë òk de Spurriebuuken. Zillie haauwe 
ut reile en zeile in de club naâwlettend in 
de gaate en prebiêre d’r vur te zörrege dè 
alle activiteite vùr, mit en nao de carnaval in 
goeie baane worre gelèèjd.
Di jaor hewwe jommer genoeg afschééjd 
motte neme van onze penningmeisteres 
Suzanne Nielen, zij hèt jaore lang onze 
cente en uutgaaves in de gaate gehaauwe en 
was òk tegliek UT geheuge van ut bestuur 
tijdens de aovende en middage die wej saame 
organiseerde. Wej zulle hùr gaon misse en 
wej bedanke hur vur veule jaore van inzet 
vur de vereniging.

Gelukkig hewwe di jaor ok veul nééje minse 
gekrigge binne ut bestuur. Luc Engels, die ut 
afgeloeëpe prinsenbal onthult wier as nééje 
Vorst. Die al in ut geheim sinds september bij 
de bestuurs vergaderinge ànwezig is. Hij is 
ok al aardig ingeburgerd bij ut gezelschap. 
De nobele taak van penningmeister is 
òòvergenomme dur niemand minder as Harm 
Cornelissen. Harm zal dus vanaf now zien 
oeëge wa mieër op de knip motte haauwe 
in plàts van op zien glèèske bier. Verder 
zien Ger Martens en Gijs Verberk di jaor 

algemèèn bestuurslid geworre; di um de 
rest van ut bestuur wa te ontlâste en de 
bestuursvergaderinge net iets langer te laote 
dure! Ok is aauwd vorst Mark van Duijnhoven 
nog ieën(1) jaor lid van ut bestuur um zien 
taake netjes òòver te draage an de rest. 
Martien Rongen is nog áâltied vurzitter, 
zoàs hij zelf duk zèt (nao un pàr glèèskes 
schrobbelaar), van dizze‘’GEWELDIGE CLUB’’. 
Ut secretariaat wurdt nog steeds beheerd 
dur Thijs Verberk die áâltied mit ziene laptop 
in d’n ànslag stèt um de làtste punte en 
notities toe te voeëge an de notule en ut 
drèèjboek van de vereniging. Harm Mulder is 
nog steeds actief as algemèèn bestuurslid.

De Spurriebuuken
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www.abemec.nl
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ABEMEC OPLOO

THE AGROVISION COMPANY

Efkus Vurstelle

De raod van ellef (11)
Di zien de manne die d’r oaveral wer un 
fèèst van make. Zillie zien te herkenne an 
hun stèèke en capes, en dor loeëpe zillie  
gèr mi róônd! 

Wej hebbe ut un àntal jaore motte doeën mit 
wa minder, màr di jaor laote wej an ollie gèr 
wieëte dè wej genne raod van 11 hebbe màr 
unne raod van twellef(12), wej zien dòr gröts 
op!. De raod zet zich in tijdens de activiteite, 
mar ok van tevörre, zoàs ut opbouwe en 
oprúúme van de zaal, ut vurberééje van de 
pronkzittinge en allerlei áândere klusse. Di 
jaor hewwe afscheid genomme van Gilbert 
van der Duijn, Eric van de Weijer en Marc 
van de Weijer. Ammòl waare zillie al veule 
jaore lid van de vereniging, waorvur wij 
ze ontzettend dankbaar zien. Di jaor is 
onze raod van 11 versterkt mit mar liefst 
5 nééje lééje, waorônder de aauw prins 

Erwin Verschuren. Noa ieën jaor bij de 
vereniging haj hij nog echt nie genoeg van 
ut carnaval vieren. Ok zien Roel Hendriks 
en Gido Lenkens wer trug op de aauwe 
nèèst; un antal jaore gelééje ware zillie 
nog Nar mit de carnaval. In húúze Nielen 
kan ut nutuurluk nie zo zien dèt’r niemus 
lid is van de vereniging. Dus waor Suzanne 
hur lidmaatschap di jaor hèt opgezèd, is 
Gijs Nielen lid geworre van de raod van 11. 
Daan van de Steeg is, naodèt hij zien stage 
succesvol hèt afgerônd ut vurrige seizoen, 
ok lid mugge worre van de raod, dè viene  
wij priezeswerd! 

Ok mugge we nutuurluk nie de lééje 
vergèète die al meerdere jaore lid zien van 
de raod van 11. Di zien Ard Jansen, Chiel 
Thijs, Jeroen Jansen, Johan Wunderink, John 
Loeffen, Bart Joosten en Maik Verberk.
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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

Hofdames
Nééj(nieuw), di jaor, zien onze hofdames. 
Zillie zien in ut lèève geroeëpe umdè wij as 
vereniging nog nie zat geëmancipeerd waare 
en de vrólliekáânt miste in de raod van 11. 
Dus knup di goeëd in ow oeëre: vuulde gej 
ow as vrommes geroeëpe um ow àn te sluute 
bij onze vereniging …..!!!

Net as de aauw prins, kon ok de aauw 
prinses Sabrina van Happen gèn genoeg 
kriege van de carnaval en hèt zij d’r dörrum 
òk vur gezùrgd dè de hofdames di jaor in ut 
lèève zien geroeëpe. Hierbij zien àngeslote: 
Maud Versleijen (is òk aauw prinses), Nady 
Egelmeers en Thari Weerts. Ge kunt deez’ 
dèrre herkenne an hun gruune jasse en wej 
zien blij dè zillie onze club komme versterke.

Hoffotograaf 
Di jaor ok un nééje Hoffotograaf die ut 
stökske òòver mag neme van Lonneke Rongen, 
die ut di jaor wa rööstiger an wil doeën. 
Bedankt Lonneke vur de momente die gej op 
de gevúúlige plaat hèt wieëte váâst te legge. 
Di jaor vat Sabrina van Happen di oaver, en 
zoàs ge al kunt zieën in dizze uutgaave van 
ut spurriebuukske, hèt ze dè al goeëd ônder 
de knéj.

Reserveraad 
Oaveral zien d’r wel ‘ns ziêke of afmeldinge, 
mar gelukkig hebbe wij vur de raod van 11 
âltied un mojje’n trop kèls die staon te popele 
um unne’n aovend mit de echte Raod op de 
vloer te mugge. Di jaor zien we wèr mit z’n 
elleven (11), mar wej hebbe toch al 

un pàr kieër un beroep mugge doen op deez’ 
kéls, waorvur onze dank. De volgende manne 
mugge zich trots reserveraod noeme: Bart 
van Hoenselaar, Bram claassen, Frans Cuppers, 
Jaap van de Stoel, Sam Cornelissen, Tom Aarts 
en niemus minder dan Eric van de Weijer.



9594

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!

Efkus Vurstelle

D´n ànhang van de carnavals vereniging
Kende gillie òk die uutdrukking: ‘Aachter iedere kèl stèt un sterk vrommes’. Dè geld òk 
vur onze vereniging! D’n ànhang van de carnavalsvereniging zurgt‘r hieël duk vur dèt hun 
kèls d’r schón opstaon, zòas de boks in de plòj en de stèèk op de kop, vur iedere activiteit. 
Ok haauwe zillie wel van un feesie en dörrum zulde gillie ze bèèst wel duk treffe mit de 
carnaval. Bij di gezelschap zien àngeslote: Anne de Rijck, Bianca Joosten, Emmy Weerts, 
Ilse Claessens, Ivon Arts, Lenie Martens, Lieke Peters, Lieke Vedder, Lisa Franssen, Lisanne 
Nabuurs, Lonneke Rongen, Pauline Loeffen-Speet, Susanne Nielen en Wendy Verschuren.

Narren
Bij de narre ok di jaor twieë bekende 
gezichte: Iris Geurts en Hanna Janssen. 
Zillie zien inmiddels zò ingeburgerd in onze 
vereniging dè ze òk di jaor wèr as Nar mit 
ons de carnaval wille viere. Wij viene ut 
fantastisch en kei schön dè ze d’r wèr bij 
zien di jaor.
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Begeleiding Dansgarde
De topprestaties van onze dansgarde komme 
nutuurluk nie zoeëmar ànwèèje, hier wurdt 
iedere wèèk gruweluk hard an gewerkt. Die 
vrollie worre begelééjd, vur ons al hieël lang 
bekend, dur Sanne Bongers en Stefanie van 
Mil. Ok assisteert Laura Heijligers bij ut 
oefene van de Spurriemukskes.

Spurriemukskes
Ok vur de wa jongere dèrre hebbe wij 
ruumte um hun danskunste te laote zieën 
en ze klaor te stoome vur ut groeëte 
wèèrk. Zillie doen ok di jaor wer hun bèèst 
um de echte dansmariekes te evenare. De 
Spurriemukskes van di jaor zien: Laura de 
Hoog, Indy Hartstra, Lieke Michiels, Fenna 
Derks, Milou Joosten en Femke van Dijk (onze 
jeugd prinses).

Dansmariekes
Niks mojjers dan onze dansmariekes die 
hieël duk hunne’n dans laote zieën op ieëder 
fèèst mit de carnaval; ieëdere kieër wèr 
die bieën in de lucht! Want wa is now un 
carnavalsvereniging zonder dansgarde. Di 
jaor presentere wej ollie wèr mit trots onze 
dansmariekes: Evelien van Dijk, Helena Zuil, 
Laura Heijligers en Tara Goossens.

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!
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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

www.vandijklogistics.nl

Spekklef 7b

5841 CM OPLOO

☎ 0485 - 383683

06 - 21502342

Efkus Vurstelle

VOF
Zedde Spurriebuuken 
dan dinkte an VOF en as 
ge Vof zèt dan zien de 
Spurriebuuken mèèstal kort 
in de buurt. VOF is al jaore 
onze vaaste blaoskappel 
die ons vùr en tijdens de 
carnaval traktieëre op un 
gezellig stukske muziek. 
Zillie zien al un pàr jaor 
mit dartien(13) vrollie 
en kèls en dè bliekt ut 
geluks getal van de club te 
zien want zillie speule d’r 
ieëdere kieër wèr ut dak af. 
De muziekspeulers van VOF 
zien di jaor : Edith Davids, 
Mari Jacobs, Jan-Willem 
Janssen, Jos Jaegers, 
Frida Janssen, Bernadette 
Verschuuren, Bert Cremers, 
Paul Kuijpers, Harry van 
de Weijer, Michel Schroer, 
Dennie Spreeuwenberg, 
Anne-Mieke Wijnen en Floor 
Moleman.

Vrijwilligers van de CV 
Nou zulde gillie dinke, ut zal now toch wel vort gedaon zien mit die minse die ammòl wa 
doen um de carnaval tot un groeët succes te brenge, dan hedde ut glad mis! Buute alle 
leééje van de vereniging zien d’r ok nog minse Lid van un commissie of organisatie, die minse 
wille wej zéker nie vergèète; di zien de volgende vrijwilligers:

Webdesign Geert Jansen
Web communicatie  Ellen van Zutphen
Spurriebuukske Jan en Lucie van Riet
Jeugdcommissie Petra Peeters
Pronkzitting Jos Wijnen, Geert van Dijk, Willy van Lanen en Jos Weerts.
50+ Middag René Verbruggen en Leo Janssen.
Han en Spandiensten Toon en Anja van de Ven
Spurriebuuk van ut joar Marjan Thijs en Netty van Katwijk

Tot slot wille wej alle òòverige vrijwilligers enorm bedânke vur hun inzet, di wurd ontzettend 
gewaardieërd dur ons en zonder ollie zoj ut nie meugeluk zien, um d’r elk jaor wèr unne 
mojje carnaval van te maake!



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
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