Titel
Titel
Tekst

‘t Spurriebuukske 2020 | 1

Voorwoord van de redaktie
Beste Spurriebuuken & Spurriebuukinnen, dòr
is ie dan wèr, ut allernééjste exemplaar van ut
Spurriebuukske. Iederieën hèt’r wèr un jaor op
motte waachte, mar hier is ie dan eindelijk. En ok
di jaor is ut wèr un mòj boek geworre, al zegge wej
ut zelf. Un boek vol mit allerlei informatie, kwats,
foto’s en advertenties uut (de umgèèving van)
Ploë.
Ut carnavalsseizoen is netuurlek al efkus an de
gang. Wej blikke durrum àlwer trug op d’n aftrap
van ut seizoen mit un geweldig prinsenbal waor
Prins Bart & Prinses Bo vur ut urst ten tonele
mogge verschijne. Op de knoerdrukke receptie,
màr ok op de làtste activiteiten, de verrassende en
wederom goëd geslaagde pronkzittinge! Nog mar
krèk un wèèk gelééje.

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 boodschappen 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

Maar daor blieft ut nie bij. Wej gaon nog wiejer
trug, naor ut vurrige seizoen. De 50+middag, d’n
optocht, ut snotneuzenbal en nie te vergèète ut
Allstarsbal van 2019. Binde gej d’r bej gewèst? En
ok di jaor hèwwe wèr un terugblik naor nog veul
langer gelééje. Henny hèt zien schrieverij wèr
ingezet vur un hardstikke moj verhaal uut de àawe
doos! Un ieënmalig stuk òvvur Prins Willem d’n
Urste en prinses Marjan. Lèès di moj verhaal op
pagina vijf-en-sèèstig(65).

Nèvvu de dinge die al gewèst zien, stèt ut boek
netuurlek ok wèr ontzettend vol mit stukskes ovver
de niet te misse activiteiten tijdens ànkomende
carnaval.
Oftewel. Wèr un ontzettend vol Spurriebuukske
vur iederieën. En ondanks ut harde wèèrk van
de redactie, lèès: teksten schrieve, adverteerders
zúúke, honderde foto’s uutplúúze, vùrmgèèvu,
vertale, etc. kunne wij dè àmmol nie allieën.
Durrum wille wij bij deeze, iederieën bedânke
vur zien of hur bijdrage an dizze uutgave. In ut
biezonder de adverteerders die ut ieder jaor wèr
meugelijk maake dè wij di boek kunne uutbrenge.
Tot slot wensen wij iederieën veul lèèsplezier en
alvast un hieële fijne carnaval toe! Zùrg dè ge goëd
bint uutgerùùst zodèt wej d’r volgende wèèk wèr
un knallend fèèst van kunne maake!
Proost en Alaaf! Name’s de redaktie:
Gijs Verberk, Harm Cornelissen, Thari Weerts,
Lucie en Jan van Riet, Geert Jansen en Nady
Egelmeers

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
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Openingstijden
Maandag t/m
donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 - 19:00 uur
08:00 - 20:00 uur
08:00 - 17:00 uur
09:00 - 13:00 uur
‘t Spurriebuukske 2020 | 3

Alaaf van Prins Bart II en Prinses Bo

Maondagaovund 26 augustus, onze’n urste
werkdag nao de vakantie, Bo lééj al op tied in
bed. De bel ging en Bo docht: Wie zoj dè nou
zien? Lao mar belle, dacht ze. Allieën ut belle
hield nie op! Zoj Bart zien sleutels vergèète zien,
dan is ie wel vroeg trug? Toch mar effe gaon
kieke wie d’r vur de deur stèt. Ut bliekt Ron
Brouwers te zien, en hij vraogt: “Is Bart thúús?”.
Bo: “Nee, die is nie thúús, die is zwemme”.
“Oh” zèt Ron, “hoe laat kumt ie wèr thuus
dan?” Bo: “Ja, dè weet ik zò krèk nie, zoë rônd
half 11, dink ik?” Ron: “Mug ik dan straks wèr
trugkomme?” “Ja, dè kan altied, tot straks dan”.
Ondertusse hà’n Bo en ik al wa app-contact, en
d’r was al ’n klèèn vermoede waorvur Ron langs
kwam. Zoë rônd half 11 kwam ik thúús, effe
latter ging de vurdeurbel. Ron stond wèr vur de
deur, mit de vraog of hij binne mog komme; en
dè mog netuurlek. Ron stapte onze hal binne
en vurdè ik d’r èèrg in haj kwam Luc Engels d’r
àachter àn…… Dè hèt vast mit de Carnaval te
maake….!
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Nao wà praot en kwats, oftewel òvver koetjes
en kalve; kwam onder ut genot van un pilske
vervolges de prangende vraog, of wij ut zaáge zitte
um ut nééje prinsenpaar van de Spurriebuuken
te wille worre. Bo was drek enthousiast en haj
meteen schik;…. ik mos ‘r wel effe ovver naodinke.
Binne un wèèk zò’n wej ut definitief laote wieëte.
Vur Ron en Luc volges mien un gruweluk lange
wèèk; mar goed, un wèèk is un wèèk! Nou was
Ron wel nie zò verrekte enthousiast, ovver hoe ut
is um prins te zien; toen wis ik stiekem eigeluk wel
al wa ut zoj worre. Dus uúiteindelijk, nao un wèèk,
òk ja gezèd!
Vervolges kon de vùrpret beginne! De urste
vergaderinge wiere al gepland; wéj durfde dè nie
bij ons thúús te doen; stel’is vùr dè bevöbbeld
Lisette binne zoj komme wandele. Allieën de
vergaderinge van tevurre, moj àachteraf op de
Schipperspeel bij vurzitter Martien, leverde al un
àntal mòje aovunde op! Ônder ut genot van un
(pàr) shotjes Koekie, ròje wien en pils sâme mit
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Alaaf van Prins Bart II en Prinses Bo
vorst Luc, prins Ron en prinses Moniek. We wiere
vùrberééjd en krigge goeie advieze van Ron en
Moniek. De urste wèèke was ut, mit nâme vur
Bo, làastig um niks te zegge, màr nao verloop
van tied ràkte wej toch steeds mieër gewend àn
ut idee. Ok ware d’r verschillende minse die wel
hun vermoedens hà’n, en toch òk wèr nie! Roel
Verberk en Nick Jans-Beeke (normaal is ie nòojt
impulsief!), die veuràn stônde te roëpe: “As géj
prins wordt, gòj ik bij de raod (Roel) en wor ik Nar’
(Nick). Goëd bezig jonge’s, wij hebbe nów al schik
mit ollie!

mit ut prinse-raoje, want ik heb ow al ingevuld”.
Op d’n aovund zelf, in de zaal, stônde wej mit
unne gezonde spanning te wâchte tot ut zòvver
was. We perbierde gewoën normaal te doen,
dinkte dan; mar ja, wa is normaal?!
D’n aovund van ut prinsenbal kwam korter bij, en
ut programma was ondertusse bekend. Ik zoj as
Snèwwitje in un prinsesseklieéd worre gehese en
dur de zeuve dwerge, ut bestuur, de zaal ingedrage
worre. Vorst Luc begon ut sprookje te vertelle
en ondertusse wiere wij mit un pàr stelle naor
àachtere geroëpe. Gaáuw umklééje en Bo via d’n
achteringang naor ut podium, waor al un haffel
van de familie kloar zaát. Ondertusse lag ik in un
kist op ut podium en kwam (ex) prins Ron mien
wakker kusse en ontwaakte ik net as Snèwwitje uut
unne’n diépe slaop, en zette ik mien masker af. De
hieële zaal was verrast, dè was kei moj; en ut fèèst
barste drek los, ut wier ’n groët fèèst!!

D’n dag van ut Prinsenbal nog effe naor Oma um
hur toch mar effe in te lichte, zodè ze nie daags
nao ut prinsenbal un hartverzakking zoj kriege. Ik
stap uut d’n auto en ut urste wa ze zèt, nog vur ik
‘ha Oma’ kon zegge, was: “Komde vertelle da ge
prins wordt?” Ik stônd effe mit miene mônd vol
taând; vervolge’s, toen ik ut nééjs bevestigde, zei
ze: “Dan hòòp ik dè ik diëje vlaai unne kieër win
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Wej hebbe al hieël veul enthousiaste reacties
gekréége. Zelf ware wej vurral vereerd dè wej ut
kommende carnavalsjaor as Prins en Prinses van
ut Spurriebuukenriek dùr ut lèèvu mugge. Wej
gaon d’r unne knoergezellige Carnaval van maâke!
Inmiddels hewwe al un pàr recepties âchter de
rug, òk die van ons zelf, dè was unne geweldige’n
oavund! Van te vurre, mit de hieële vereniging,
hewwe wèr mugge geniete van un lekker buffet bij
La Marmotte, waornao de receptie vurbij vloog,
ut was gruwelek druk mit zeuve búútedörpse
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Alaaf van Prins Bart II en Prinses Bo
vereniginge, onze vriendegroepe, de voetbalclub,
collega’s, femilie, buurt en kennisse die wej
jommer genoeg nie ammòl hebbe kunnen sprèèke.
Mar wel àmmol gruwelek bedankt vur ollie komst
en de moje kadoo’s!

AUTOBEDRIJF ZEGERS WENST
IEDEREEN EEN

KNOTSGEKKE

CARNAVAL TOE!

Nao ut officiële gedeelte ginge wej de zaal in, en
hewwe nog flink gehost en gefèèst. Vervolges de
receptie traditiegetrouw nog afgeslote mit un eitje
vur ieder bij ons thúús. De hieële’n inrit stônd
vol mit minse onder un tent, die wej d’r nèr hà’n
gezet. Een compleet team van eierbakkers stond
klaor, de wèèrme tas koffie stônd klaor en de
pils stond kààuw! We hebbe d’n aovund gezellig
afgeslote.

De Carnaval is begonne, wèj hebbe d’r zin in!

WWW.AUTOBEDRIJFZEGERSBV.NL

Alaaf !!
Prins Bart en Prinses Bo.

Warme Bakker Degen

ro odje
Met een wors tenb
van bakker Degen,
rnaval
kun je de hele ca
er goed tegen!

Irenestraat 2 • 5825 CB Overloon• Tel: 0478-641214
www.bakkerijdegen.nl
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Prinsenbal
We notere 9 november. In de wèèke vantevóre
an ut fèèstgedruus is ut bestuur al flink bezig
gewest mit de vurbereidinge van ut prinsenbal.
Ditzelfde geldt vur onze jeugdcommissie
die an ut hersestùùrme zien gewest ovver ut
jeugdprinsenbal.
Wa gaon we doên die’n aovund? Hoe maake wej
ut interessant, enthousiast, zot, en brenge we vur
iedereên wa wils? De jeugd hèt de toekomst, dus
ut is belangrijk um dè goêd ner te zette. En vur ut
groêteminse prinsenpaar wille wej ‘ns unne kiêr wa
anders doên as ut get um ut ‘uutkomme van de
prins en prinses’.

Al die bieên de locht in, ut is àaltied wer ‘n moj
gezicht! Ondertusse wurd de huidige groep 8
naor aachtere begeleid. Daor, in de krochte van
‘de Oude Heerlijkheid’, wurd bekend gemakt
wie de jeugdprins en/of jeugdprinses zal worre.
Zillie wisse ônder mekaor netuurlek al wie d’r
wel of gèn prins/ prinses wilde worre. Zillie wisse
dus ok al dèt’r alliên un prinses uut zoj komme.
Drie vrollie wilde ut wel worre, màr d’r is‘r mar
iên nuddig. Uuteindelijk was jeugdprinses Jill de
uitverkorene. Nééj di jaor is dèt de jeudgprinses
wurdt bijgestaon dur un adjudante, Isabel. Zij zal
Jill ondersteune in hur taake as jeugdprinses
De bekendmaking gebeurde middels ’n moje film
waorin zúútjesan bekend wurd gemakt wie ut zoj
kunne zien. Mit un grote duiksprong kwam Jill
tevurschien en kon iederieên hur felicitere. Zoê
gaondeweg wier de zoal steeds voller……,’Happy
Hour’ was netuurlek begonne.
Ut vervolg van d’n aovund was gericht op ut
uutkomme van de nééje heersers ovver ut
Spurriebuukenrijk. Nao ut afscheid van Prins Ron
en prinses Moniek, ut toetrééje tot ut APG en
unnen hoêp fèèstgedruus luidde Vorst Luc un
sprookje in.

In ut bestuur hewwe ‘Opa’. Opa is onze Ger, en
Ger gèt al wa jaortjes mit, zulle we mar zegge.
Hij haj d’r nog wel wa dwèèrgepakke ligge, en wej
konde wel unne’n dòdskist maake. Onze prins zòj
onthuld worre in ut sprookjesthema; ‘Snèwwitje
en de zeuve dwèèrge’. Òk wier de, inmiddels
traditionele, dansvloer en ‘Happy Hour’ wer
geregeld.

& alles vur de carnaval

INTERTOYS BOXMEER
Steenstraat 77
0485 - 572 029
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Achter de coulisse wier Prins Bart in de kist gelaaie
en ut bestuur, verklééjd as dwèèrge, ging mit de
kist naor boove. Uuteindelijk sprong Prins Bart
tevurschien, en prinses Bo sloot zich an. Vur veule
van de familie un verassing en we feliciteerde,
danste,hoste en fèèste nog tot in de klèène uurkes
dur.

De dag brèkt an….. Wa zulle Prins Bart en Prinses
Bo veul in spanning hebbe gezèète. Zillie wisse
iets, en in Ploë wisse ze niks. Mar wa dochte gillie
van de jeugdprinses, dè motte nie uutvlakke, die
wist nog hiêlemaol van niks.
D’n aovund startte um zueve uur(19.00u) mit ut
binnetrekke van ‘t ‘aàwe’ jeugdprinsenpaar en
ut gevolg. Vervolges liete alle dansmariekes die
wej hebbe, van klèèn tot groêt, hun kunste zien.
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Prinsenbal

Veldweg 2 Rijkevoort tel. 0485-479155

www.dekkersfransen.nl
www.dekkersinterieurbouw.nl
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D’n Proclamaasie 2020
TUIN SPITTEN, SLEUVEN GRAVEN,
RIOLERING, BEREGENING
NULLEN 18 5846 AD LEDEACKER
0485 - 382957
06 - 53838011
www.jacobsminigraver.nl

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

Jeroen van den

Berg

Telefoon 0485-383329

Veehandel Oploo

Mobiel 06-53810771

Wej, Prins Bart d’n twedde, zoën van Mari
en Jacqueline van de Grotestraat en Prinses
Bo, dochter van Peter en Lisette van de
Pelmolen viene ut geweldig moi dé wej dit joar
zien uutverkoze als Prins en Prinses van ut
Spurriebuurenriek.

Ten negende:
Bij Bo op het werk hebben ze het niet altijd op een
rijtje, dizze carnaval staat ze even voor een ander
karweitje.

Alaaf !

Samen mit Vorst Luc, ut bestuur, d’n Road van
Elluf, hofdames, narre, dansmarietjes, vof, du’n
hielen anhang en natuurlijk allemoal goan wér
unne gruwelijke moie Carnaval van make!

Ten achtste:
Ik heb jarenlang op maandagavond van de
repetities van VOF mogen genieten maar na
deze carnaval zullen we die liedjes helemaal
niet meer uit ons geheugen kunnen deleten.

Durrum hebben wej vur ullie unne proclamatie
opgesteld en die gut zoe:

Alaaf !

Ten elfde:
De laatste jaren werden we al regelmatig genoemd
als mogelijk prinsenpaar, nu zijn we dan definitief
bekend Oploonaar.

Alaaf !
Ten tiende:
In 2011 hebben we bij ons pap en mam kun
nen zien hoe het moet, hopelijk lukt ’t bij ons
even goed.

Ten zevende:
Ik heb ok ergens nog een klein bietje
tustekerbloed, dus als die deze carnaval wér langs
komme, zit da ok wel goed.

Alaaf !
Ten zesde:
Dizze carnaval zit ik even niet bij Marel, order
tjes plannen en koffie halen lukt zonder mij ok
wel.

Alaaf !

Alaaf !
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D’n Proclamaasie 2020

Alaaf
Alaaaaf
Alaaaaaaf

Ten vijfde:
Plo Noord levert de laatste jaren de nodige
prinse, hoe kan het ok anders met al die
gezellige minse.

Alaaf !
Ten vierde:
Excellent ’t Vierd zal aankomend seizoen 		
wat harder moeten sjouwen om de 		
Westerbeekse boys ook zonder mij onder
ons te houwen.

Alaaf !

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

CL A ASSEN
Autorecycling

* Autorijles
* Aanhangwagenles voor auto
* Spoedopleiding op maat
en nu vanaf
met onze

www.claassenautorecycling.com

16,5 jaar

Nieuwe Rijles
meer weten;
bel Carlo : 06515.323.22
of mailtje naar ;
rijschoolcubo@planet.nl
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St. Anthonisweg 1, Rijkevoort Tel.: 0485-371466

- Autodemontage en autohandel
- In- en verkoop van metalen
- Verkoop gebruikte en nieuwe
auto-onderdelen
- In- en verkoop tractoren

‘Loat ow eigen me
carnaval mar goan,
mar zurg da ge als un
pony me vier bene op de
grond blieft stoan’.
Alaaf !
Alaaf !
Alaaf !

Ten derde:
De dames van Excellent werden vorig jaar
hoast kampioen, dit seizoen zien ze wèr aan
het vlammen maar zullen ze het af en toe toch
zonder Bo moeten doen.

Alaaf !
Ten tweede:
Hopelijk zijn onze vrienden dizze carnaval ook
weer zo veul mogelijk van de partij, ook met
alle kiender, baby’s en da moi grei.

Alaaf !
Ten urste:
Mè een hoop bier, gezelligheid en slechte
grappen, willen we er deze carnaval samen met
jullie flink opklappen.

Alaaf !
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Jeugdprinses Jill
Smartlappenkoor

“Zowwa Zuuver”

Viert 10-jarig Jubileum!!
Wanneer???? Op 12 september 2020, middag en avond.
Noteer deze datum alvast in je agenda!
Verdere informatie volgt later!!!

Da’s pas leuk een frituurwagen aan de deur!
Zoekt u een geschikte catering voor een extra ontspannen sfeer?
Een feest thuis of ergens in een café?

Ik ben Jill Weemen, 11 jaar oud en woon in
Plo noord waar ook Prins Bart en Prinses Bo
wonen. Ik ben een dochter van Dennis en Esther
Weemen en heb een oudere broer Dani. Net
zoals de grote prins heb ik iets met pony’s en
paarden en zie je me daarom vaak op de manage.
Dit jaar ben ik uitgekozen tot jeugdprinses van
het spurriebuukenrijken daar ben ik erg blij mee.
Ik heb veel zin in de carnaval en hoop er dan
ook een knallend feest van te maken met alle
spurriebuuken!

Ten elfde
Ook al viel ik van mijn paard met carnaval sta ik
paraat. Alaaf !
Ten tiende
Tijdens carnaval geen les, is voor ons geen
stress. Alaaf !

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.

Ten negende
Ook al is mijn aanhang klein dat is ook erg fijn.

Alaaf !
Ten achtste
Carnaval met veel lol en niets is ons te dol.

Alaaf !

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

Ten zevende
Paarden moeten het even zonder mij stellen al
hoewel ze me altijd kunnen bellen. Alaaf!
Ten zesde
Ik ben blij met mijn rechterhand Isabel als 		
adjudante. Alaaf!
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Ten vijfde
Als opvolgster van Femke van Dijk zit de prinses
nog steeds in dezelfde wijk Alaaf !
Ten vierde
Ons pap komt uit het spurriebuukenrijk en is
met mij de koning te rijk Alaaf !
Ten derde
Ook voor mam tijdens carnaval geen boek want
die is ze even zoek Alaaf !
Ten tweede
Voor Dani even geen groen gras dus met 		
carnaval volle gas Alaaf !
Ten eerste
Carnaval met heel groep acht dan zijn wij in onze
kracht Alaaf !

Dit jaar sta ik hier alleen
als prinses dus geen prins
leest mij de les!
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Prinsenreceptie
ORGANISEERT

JOEKSKAPELLE

FESTIVAL
Mit joekskapelle uut de
regio en daor búúte.

van Steenhuisstraat 41
5841 AG Oploo
info@hubersaudio.nl
06-27325861

Zondagmiddag d’n 13

de

september

Traditioneel begint de carnavalsvereniging dizze’n
aovund mit unne koffietoffel bij ‘La Marmotte’.
Aldaor genote wej van un lekker breudje en ânder
lekker grei. Dè is ok ut moment dè wej aaltied
de onderscheiding van ut prinsenspaar en de
jeugdprinses kriege uutgereikt en wij as vereniging
iederieên alvast mugge felicitiere.
En dè was mar goêd ok, want in ‘de Oude
Heerlijkheid’ was daor hòst gen tied of ruumte
mer vur. Mar liefst 7 vereniginge kwaame ons
prinsenpaar en jeugdprinses felicitiere. En dan
hewwe ut nog nie gehad ovver de familie, vriende
en verenigingen die àmmol paraat stônde.
Onze vorst, saame mit onze ceremoniemeister,

hebbe d’r vur gezurgd dèt’r, nevve alle officiële
handschudderij (is dè un woord?), op tied kon
worre gefèèst. De vúútjes ginge van de vloer en
iederieên genoot van ut zotte fèèstgedruus.
Wej wille àmmol die vereniginge, familie, en
vriende bedanke vur de anwezigheid, ut geduld
en hun bijdrage an de lol, sfeer en enthousiasme
dèt die’n aovund uutstraalde. Moje cadeaus,
ludieke cadeaus (zie ut huus van Bart en Bo) en
hartverwèèrmende felicitaties.

En vur de echte ‘die-hards’ die kônde nog
geniete van un kostelijk gebakke ei en un pilske
onder de ovverkapping op Heiblok 1.

in de tent bij de meule.

De toegang is vurniks!

Bol Adviseurs wenst
iedereen een fijne carnaval!
boladviseurs.nl
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Joost Bongers
‘

Uw kapper aan huis!

0485 - 38 34 71 / 06 - 23 83 28 25
Meijer & Tax
wenst iedereen
een gezellige
carnaval toe!!!!

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

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
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Professionele Medelakoff in eigen beheer voor
verhuur.
Medelakoff en accessoires verkoop.
Overige info zie www.kraamzorg-ingrid.nl

Prinsenreceptie

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

Woordje van de voorzitter

Prettige Carnaval

Metseltechniek Michiels
Deken Schmerlingstraat 2
5841 AN Oploo
Tel. 0485-530939
www.metseltechniek.nl

Ut is al wèr twieëduuzendtwintig(2020) as ik
as vurzitter van onze carnavalsvereniging un
stukske zit te schrieve vur ut Spurriebuukske.

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.

As echte Spurriebuuk
godde vur ow kozijnen
toch zeker noar
Kozijn Garant in Kuuk

KOZIJN GARANT
Kunststof en aluminium kozijnen

Kovel 7, Cuijk
Tel: 0485-330143

 0485 382 746
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 06 16 36 36 13

info@kozijngarant.nl
www.kozijngarant.nl

Sinds aswoensdag 2019 is’r al wèr veul gebeurt
binne onze vereniging. ’t Is jommer, det’r wèr
un àntal lééje afscheid hebbe genomme. Jeroen
Janssen, John Loeffen, Johan Wunderink, Daan
van de Steeg en Bart Joosten hebbe as lééje van
de Raod van elf hunne stèèk in de wilge gehange.
Un extra vermelding verdiend Johan Wunderink
die 11 jaor lid is gewest van onze raod; dè kumt
nie zò duk vur; durrum is dizze extra vermelding
priêzeswérd!. Ok onze dansmariekes zien nao
veule jaore danse gestopt, Evelien van Dijk, Helena
Zuil, Laura Heijligers en Tara Goossens; bedankt
vur al ollie mòje dansstukke, die gillie vur ons en
ut publiek hebbe opgevoerd! Gelukkig is’r wer un
nééje groep dansmariekes durgestroomd waordur
wej wèr mugge geniete van un kersverse groep
‘groête’ dansmarietjes.
As nééje lééje van onze vereniging hewwe ok
wer un hiêl àntal enthousiaste minse mugge
verwelkomme. Alphons Kuipers, Joost Cuppers,
Jaap van de Stoel en Roel Verberk zien de raod
komme versterke waormit wej wer op volle

sterkte van 11 raodslééje zien. Ok ons vurrige
jaor toegetrééje team van hofdames wurdt di jaor
versterkt mit Ivon Arts en Anne de Rijck waordur
wej ons as vereniging inmiddels gesterkt zien
dur mar liefst 6 hofdames waor wej èèrg content
mit zien! Onze aftrééjende prinses Moniek is ut
bestuur komme versterke waordur ut bestuur nao
ut trugtrééje van àwd vorst Mark wederom uut
8 minse bestèt en zich wer gesterkt vúúlt mit de
nauwkeurigheid van un vrouwelijk lid; dòr zien wej
èèrg blij mit. As làtste hebbe onze narre Hanna en
Iris, di jaor versterking gekrigge van Nick JansBeeke; wej gaon d’r van uut dè Nick zich drek
thúús vúúlt tusse dee’z dèrre, waormit hij volgend
jaor volwaardig tot onze narre kan toetrééje. As
ik dan zo dur onze lééjeliest hin scrol, zien wej as
vereniging toch mit un moj àntal: 75! Persone, die
op enigerlei wieze as vrijwilliger betrokke zien bij
onze vereniging. Um in de ciefers te blieve…, da’s
toch un moje 4% van onze Plôsse gemèènschap,
wa mar wer angèft hoe verbónde wej mit zien alle
zien mit de carnaval en ut verenigingslèèvu in
Ploë.
Dan zien we netuurlek wèr begonne mit ut
officiële seizoen mit ut úútkomme van ons nééje
prinsenpaar op 9 november. Ger haj un monsterlijk
plan bedocht, hoe wej di jaor ons prinsenpaar
kônde onthulle. Gehiêl in stijl van ‘Sneeuwwitje en
de zeuve dwergen’,hewwe onze nééje prins Bart
in un kist ut podium op gedraage waornao onze
“ààld” prins Ron de prinses wakker mog kusse.
Hierop kwam onze nééje prins Bart tevurschien en
voegde zien prinses Bo zich drek bij ‘m, waorop ut
nééje prinsenpaar stond te straale op ut podium.
Netuurlek mog onze ààwe prins Ron urst nog
zien kunste en fratse vertone um toe te mugge
treeje tot ut APG, mar traditiegetrouw haj ut APG
di zoê ingestaoke dèt ut vur Ron gemèkkelek was
um toe te mugge treeje tot dizze selecte groep
van Plôsse minse. Nètuurlek hewe op ut begin
van d’n aovund urst ut aftreeje van ons ààw
jeugdprinsenpaar Bart en Femke. Bart en Femke,
gillie hèt ut hiêl goêd gedaon; aaltied anwezig,
actief, enthousiast en veul schik, saame mit Ron
en Moniek waar’de gillie un super prinsenparen
duo! Gelukkig mugge wej vur ut nééje seizoen wer
‘t Spurriebuukske 2020 | 25

Woordje van de voorzitter

onderhoud • reparatie • keuring • schade-herstel
ook voor aanhangers

un nééje enthousiaste ‘groep aacht’ schòljonge
verwelkomme en ondanks dèt’r jommer genoeg
gèn nééje jeugdprins is, zien wej zeer vereerd mit
onze jeugdprinses Jill en hur adjudante Isabel.
Op zaoterdagaovund zeuve(7) december hà’n wej
dan wer onze jaorlijkse koffietoffel die wèr zòwwel
goêd bezocht as goêd verzùùrgt was. Beide
prinsenparen waare mit hun femilies ànwezig en
un groêt deel van onze lééje en onze joekskapel
VOF; al mit al un gezellig geheel! Naodè wej
van onze prinsenparen de onderscheidinge hà’n
mugge ontvange, trokke we richting ‘De Oude
Heerlijkheid‘ waor wej d’r wer un spetterende
prinsenreceptie van hebbe gemakt. Ut was
‘vèèchte’ um un plèkske umdèt’r zonne’n hoêp
volluk op af was gekomme die onze prinsenparen
wilde komme felicitiere.
Minse, elk jaor wèr opneejd bin ik blij verrast
ovver ut animo in de Plosse gemèènschap um op
enigerlei wieze deel te neme an de carnaval, of un
steentje bij te dragen in de organisatie hiervan.
Di kan as lid of vrijwilliger van de vereniging
mar ok as deelnemer bij un pronkzitting, bij d’n
optocht of as lid van onze fantastische Joekskapel
VOF. Zelfs mijnheer pestoêr is de afgeloêpe
jaore telkens zelf vurgegaon in de Carnavalsmis
waorbij hij ons iedere kiêr wèr trakteert op unne
preek die volledig in rijm is opgesteld; dizze
betrokkenheid is tèèkenend vur hoe wej saame
carnaval ervare en uutdraage. Ut kunne bereike
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van minse en ut uutnuddigend kunne zien um
minse ut gevúúl te gèève dè zillie onderdeel
zien van onze gemèènschap, is un groêt goêd.
Vereniginge in Ploë zien d’r bewust mit bezig en
organisere bijeenkomste mit mekaor um hierovver
te sprèèke. Dè alles is fantastisch en waardevol
um un lèvvendig en wèèrm dùrp te hààwe waor ge
goëd kunt vertoeve en onderdeel kunt zien van un
gemèènschap.
Vúúlt ollie alle welkom um saame mit onze
Spurriebuukevereniging carnaval te viere. Ut
programma stèt, zoàs àltied, aachter op de
Komplo. Gèr verwelkome wij ollie op iéên of
meerdere activiteite die wej organisere. Ut motto
‘hoe miêr ziele hoe miêr vreugde’ gèt ok zeker mit
de carnaval op; dus kom àmmol en wej maake d’r
wèr un schitterend, gezellig en zot fèèst van!
Dan eindig ik, traditie getrouw, en zoàs ut heurt,
mit un woord van dank an onze sponsoren die ut
mede meugeluk maake dè wej as vereniging kunne
doên wa wej doen, en netuurlek dank an onze
residentie ‘De Oude Heerlijkheid’, de minse van
‘La Marmotte’ en ‘Ons Moe’ die ons faciliteren in
locatie, spijs en drank.

Alaaf !
en gèr tot ziens,
Martien Rongen
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Vorst Luc an ‘t woord

“Het feest
kan
beginnen!”

Nexttech Security feliciteert

Prinses Bo, Prins Bart
&
Prinses Jill
Je medewerkers als sterkste
schakel in informatiebeveiliging
e-learning

social engineering

workshops

phishing simulatie

spelshow

nulmeting

AVG training
Bescherm je organisatie tegen phishing,
cybercrime en datalekken
www.nexttech.nl | 088 018 1600
Kerkenbos 1053K Nijmegen

www.kempenkuppers.nl

Knijnenburg Autobedrijf: Altijd minimaal 50 occasions in onze showroom!

De autospecialist in Brabant
Wij doen alles voor uw auto!
• 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.

Afspraak maken?
0493 - 599 541
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Dag Spurriebuuken en Spurriebuukinnen,
Mien urste seizoen as vorst, sâme mit Mark,
zit ‘r op en ut was un geweldig jaor. Zòvvul
complimente en vèère in mien reet, bedankt
àmmol!
Ex-prins Ron en ex-prinses Moniek, gillie ok super
bedânkt vur ut prachtige seizoen, wej viene ut
geweldig dè gillie bij de vereniging blieve!
Zò, ut nééje carnavalsseizoen is wèr volop àn de
gang en wej zien wer lekker begonne. Nao un moj
filmpke kwam onze spiksplinternééje jeugdprinses
Jill uut, sâme mit hur adjudante Isabel. Hiernao
kwam netuurlek ut verschrikkelijk spannende
sprookje wa gelukkig goëd af lupt! Want wej hebbe
in ieder geval un nééj prinsenpaar! Welkom Prins
Bart d’n Twedde en Prinses Bo.
Terwijl ik di stukske schrieëf, zien wej al wèr un
àntal recepties wieér en is de vereniging wer op
volle sterkte. Prins Bart mit zien prinses Bo hebbe
ok al laote zien dè zillie nie viés zien van un zot
fèèst! ‘t Vurrig seizoen zien d’r un àntal leeje
gestopt waordur d’r un àntal lèège plekke Kwâme,
dee’z zien gelukkig wèr vlot àngevuld en wej zien
wèr compleet!
Onze’n èègu receptie was naor èègu zegge un
groët succes, alle 6 de carnavalsverenigingen
uut de gemèènte wâre op bezoek. D’r was
zelfs un delegatie hieëlemaol vanuut de Rips
naor de Oude Heerlijkheid afgereisd um ons
prinsepaar te felicitiere. Gelukkig pâste ut ammòl

precies in de zaal en hewwe d’r un moj fèèst van
gemakt, mit heerlijke eiere nao, bij ut prinsenpaar!
Mit de carnavalsdaag in zicht wens ik iederieën
in ut Spurriebuukenriek en dor buúúte alvast
ontiegelijk veul schik di seizoen. Ik weet zeker dè
dèt bij mij wel zal gaon lukke!

Alaaf !
en groeten,
Vorst Luc

www.autoknijn.nl

open van
07.00 - 19.00 uur

Bosch Car Service Knijnenburg Autobedrijf
Blaarpeelweg 12 | 5764 PP De Rips | Tel. 0493 - 599 541 | info@autoknijn.nl
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CARNAVAL
za 22 feb

openingsbal la marmotte

z0 23 feb

Snotneuzenbal

21:00 uur

15:00 uur

carnavalsbal ons moe

15:30 uur

met perry en barry

ma 24 feb

optocht & optochtenbal

13:30 uur

carnavalsbal la marmotte
di 25 feb
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*** ALLSTARS BAL ***

14:00 uur
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En zoë binde plots moeder
van de prinses

www.botterhuissportprijzen.nl

Heb ik d’r òòit bij stilgestaon wa ut betèèkent
um zò kortbéj un prinsenpaar te staon?....
dan is mien antwoord echt dúúdelijk: NIEË.....
Mar wa hebbe wij as gezin al genoote, en dan
mot ut echte carnavalsgedruus nog beginne.

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

Grotestraat 114
5836 AH Sambeek
Tel. 0485-571663
Fax 0485-578366
info@botterhuissportprijzen.nl

AGRARISCH TOELEVERANCIER
Teeltadvies

Plastics / folie

Meststoffen

Zaden / pootgoed

Gewasbescherming

Bedrijfsartikelen

Ilse Claessens
Studiebegeleiding

Ok di jaor ginge wej wer mit un clubke naor ut
prinsenbal en vertelde ik nog an ‘n kennis dè ut
wel skôn zoj zien as ik ut prinsenpaar ok goed
zoj kenne want, tja per slot van rèèkening heure
wej nog àltied tot de groep van import in Ploë, en
vraog ik nog duk, wie heurt bij wie en welke naam
heurt bij welke snuut.

pilskes begint iederieën toch wa ongedurig te
worre want ‘t was dan hòst zò ver. Bo stond, net
vur ut uutkomme van ut prinsenpaar, nog nèvvu
mien te praote. ‘t Licht ging uut in de zaal en d’r
wurd un moj sprookje vurgelèèze; Snèwwitje wurd
mit 11 dwèèrge naor binne gedraage. Toch mar
efkes goëd kieke wie d’r dan as Snèwwitje wakker
wurdt gekust....
Tjonge wa was dè effe schrikke…....stèt Bart daor
plotseling te juiche op dè podium en mit zie ik Bo
d’r bej staon! Ik sloj mien hând vur mien gezicht
en drééj me um en zuuk Peter. Die was iets minder
geschrokke, want die wis kennelijk iets mieër. En
ik toch àltied mar dinke dè Bo un oëpe boek vur
mien was. En waarempel, dan zie ik ok drek Pam,
Jair en Hugo de zaal binnekomme. Dè was dus
blijkbaar net vantevörre ammòl geregeld dur Peter.
Now al hewwe via de zijlijn al zò veul respect vur
de carnavalsvereniging, want wa mot’r achter de
schèrme veul worre geregeld, en wa is ut un moj
clupke bij mekaor!

Netuurlek wurd ‘r gevraogd, zoàs de afgeloëpe
jaore wel dukker wurd gevraogd, of Peter en ik d’r
klaor vur ware um ons vur un hieël jaor ‘van adel’
te vúúle, mar die kullerij zien wej wel gewend.
Eenmaol in de ‘Oude Heerlijkheid’ en nao un pàr

Heiblok 1
5841 BG Oploo
06 - 22 10 12 97
ijclaessens@hotmail.com
www.ilseclaessensstudiebegeleiding.nl
Steenbergen: 0167 - 566 350
De Mortel: 0492 - 319 434
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En un trotse vader van de prins
Un pàr daage vur ut prinsenbal kwam Bart
nog effe bij ons op bezoek an de Lònseweg.
Hij kwam binne en liep rechtstreeks naor ut
prikbord in de keuken. Daor hing namelijk de
dur ons ingevulde liest van ut prinseraoje. Hij
zei: “Ik zie dè gillie mien nie hèt àngekruust”
! Wij zè’n: “Dè klopt, want gej wilt toch nòòit
prins worre”. Waorop Bart zei: “Dè is ok zo”.
Hij polste vur de zekerheid nog wel ef kus of wej
d’r mit ut prinsenbal bij zò’n zien; àngezien ik bij
‘VOF’ zit, wis hij dè eigelek wel.

Met het hele gezin
naar de carnaval
in een bakfiets van

MARC ERMENS
Vloetweg 4A | 5841 AT Oploo | Tel.: 0485 381330 | www.ProfileMarcErmens.nl

Wej hà’n gen idee wie d’r di jaor prins zoj worre,
mar iéën ding wisse wej wel zeker; dè Bart ut in
ieder geval nié zoj worre! Hij hèt van jongs af an
nòòit veurop geloëpe, dus wurrum zoj hij dè dizze
carnaval wèl doen?
Dus toen Bart en Bo uutkwaame mit ut prinsenbal,
geleufde ik mien oëge nie. Antoinet docht zelfs
nog efkes dè ut un kullerij-manoeuvre was en dè
dornao nog d’n “echte” prins uut zoj komme! Des
te gròtter was de verrassing vur ons, stiekem was
ik netuurlek toch wel grùts………..
Tot now toe bin ik as VOF-lid ok bij alle
carnavalsactiviteiten anwezig gewest en zie ik hoe
Bart en Bo volop geniete. Bovendien hèt Bart bij
iedere prinsenreceptie zien praotje klaor, iets wa ik
nie ècht van hum gewend bin; un verborgen talent
dus!

Mar ut mojste van alles vien ik toch wel dè
Bart en Bo in onze voetspore zien getrééje. In
twieëdúúzend-elluf(2011) ware Jacqueline en ik
namelijk ‘t prinsenpaar van Ploë. Ik wieët zeker dè
Jacqueline ok hieël trots gewèst zoj zien.
Hoe dan ok, wij gaon d’r in ieder geval mit z’n
alle un moje carnaval van maake, wòr Bart en Bo
straks mit hieël veul plezier op trug kunne kieke!

Alaaf !
Lisette en Mari

NAO DE CARNAVAL LEG IK ZE WER NETJES IN DE RIJ

Dorpsstraat 15a • Ledeacker • M 0651373105 • info@mst-tegelwerken.nl • www.mst-tegelwerken.nl
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Programma carnaval
twieëdúúzendtwintig (2020)
Vrijdag 21 februari

Zaterdag 22 februari

Maondag 24 februari

Dinsdag 25 februari

10:30 – Ziekenbezoek (ok op maondag)
Zoàs ieder jaor gaon ok di jaor de Prins
en Prinses wèr op ziekenbezoek bij de
minse van Ploë die in ut ziekehúús of in ut
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
06 37375798.

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.

10:30 – Ziekenbezoek (ok op vrijdag)
Wanneer ut vur de zieke op zondag
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.

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 7,50 euro. Kom op tied, want
knoervol = knoervol!

12:00 – 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 Jeugdprinses Jill en van Prins Bart en
Prinses Bo.

19:30 – 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
Bart en Prinses Bo.
21:30 – Openingsbal bij La Marmotte
Zo rônd half tien in d’n aovund gaon wej naor
‘La Marmotte’ um daor ut openingsbal in te
zette. Zoàs de làtste jaore òk ut geval was
gaon wej d’r wer un gruwelijke gezellige’n
aovund van maake, onder ut genot van
de muziek van de piano-man. Dè belòòft
un fèèst te worre, wa dùr gèt tot in de late
uurkes!

’s-Aovus is de traditionele sleutelòòverdracht
mit alle verenginge van de gemènt. Di jaor is
de eer an de Snèuwbulten uut Stevensbeek
um dizze’n aovund te organisere. ‘Tis jommer
vur ollie mar dizze’n aovund is allieën vur
genuddigde!
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21:00 – Carnavalsbal bij La Marmotte
Nao ut optochtenbal zal ut fèèst wiéjer gaon
bij La Marmotte. Hier zùrgt unnen
DJ van Veronica wer vur de nuddige muzikale
ôndersteuning en kunne de vúútjes van
de vloer!

Vrijdag 28 februari
21:00 – Herringschelle
Nao un pàr daag bijkomme van de carnaval
kunde op vrijdag de herringen gaon schelle
bij La Marmotte. Effe lekker naobuurte
en geniete van un fris pilske en lekker
hèrringske. Iederieën is welkom!

Zondag 23 februari
14:30 –Snotneuzebal
Um 3 uur s’middags begint di jaor ut
snotneuzenbal. Hier gaon de kiendere en
netuurlek de ààwelui onder leiding van
prinses Jill un groët fèèst van maake. Zie
verder in di buukske vur mieër info ovver de
kiendercarnaval.

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.

19:30 – Ons Moe
Nao ut grote succes van vurrig jaor zulle wej ok
di jaor wer mit z’n alle naor ‘Ons Moe’ trekke
nao afloop van ut snotneuzenbal. Vur degene
die nie tot zò laat kunne waachte: de deure
staon al vanaf half 4 oëpe.

Um zeuve uur zulle Prins Bart en Prinses
Bo 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!
21:00 – Carnavalsbal bij La Marmotte
Naodè wej onze’n búúk strak hebbe, gaon
wej mit zien alle de Carnaval fèèstelijk
afslúúte bij cafe’ La Marmotte’.

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

Alaaf !
Alaaf !
Alaaf !
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23 februari 2019

12-18
jaar

CRAZY

Kindercarnaval 2020

CS TWISSE Tusstėkers PRESENT

Hallo Jonge Spurriebuuken en Spurriebuukinnen,
Het is weer bijna zover…… Het leukste feest van
het jaar, namelijk Carnaval!!
Op zondag 23 februari is er weer het
snotneuzenbal. Het thema van deze carnaval
luidt: ‘Doe raar met je haar’
Dus laat zien dat jij het gekste, mooiste, leukste
kapsel hebt en win hiermee een prijs!

SUNDAY
De middag wordt wat anders dan jullie gewend
zijn... Dus kom allemaal voor een gezellige,
interactieve snotneuzenstrijd tussen jong & oud
op zondag 23 februari vanaf 14.30 in de Oude
Heerlijkheid. Dus kom op tijd en tot dan!

Groetjes van de jeugdcommissie

plaggehut westerbeek
van 20.oo uur
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tot 00.00 uur

Alaaf !
Alaaf !
Alaaf !
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De jeugdoptocht is
dit jaar samengevoegd
met de grote optocht.
Maar omdat deze optocht
misschien te lang is voor
die kleine beentjes is er de
mogelijkheid voor de jeugd
om op de kruising ‘gildestraat
beeksenhof’ af te slaan richting
de oude heerlijkheid. Dit zal geen
consequenties hebben voor de jurering
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Dur zien alwèr verschillende minse bezig mit ut
make van ‘nne moie wage. Als ge ok mit wilt doen,
kunde ouw opgève t/m zondagochtend
23 februari op:
www.spurriebuuken.nl
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ABEMEC OPLOO

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.

le
Pelmo

THE AGROVISION COMPANY

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.

Dek

Deken Schmerlingstraat

Vl
oe
straat
Blauw

40 | ‘t Spurriebuukske 2020

tw
eg

t
aa
str
uw

Bla

Training van dressuur,
spring en eventingpaarden.
www.debrughoeve.nl
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Allstars Bal
We valle mar drek mit de deur in huus! Wij, de
Allstars, hebbe ollie steeds gruwlek gekuld. De
afgeloêpe jaore hewwe ollie kletspraot verteld dè
wej un stel legendarische ààwe rockers zien, die
ut podium hebbe gedèèld mit de groêthede der
aarde. Op o.a. de Pronkzitting en Facebook hedde
gillie geziên, dè wej rônd gesjeesd hebbe in Las
Vegas, dè wej in Frankriek hebbe gewônd, kèès- en
note-barre hebbe geopend, etc. etc.
In werkelijkheid zien wej àmmol Plosse kwòjjonge.
De mèèste van ons zien de dartig(30) nog lang nie
gepasseerd en zelfs ons ààwste lid was nog nie
gebore toen Johnny B. Goode uutkwam.
Wej begriepe dè dit as un totale verassing ànkumt,
desondanks vraoge wej ollie ons te acceptere zoàs
wej zien, Plôsse jonge’s en dèrre, en saame zien
wej ‘The Amazing Allstars Orchestra’:

‘Gewoên un prima bènd’
Netuurlek zulle wej wèr de dinsdagmiddag goan
verzùùrge, en wej gaon wèr trug naor de basis.
Dur de joare hin stônde de dinsdag-middaage
in ut tèèke van un thema. Iederieên ging hier in
gepaaste kledij richting ‘de Oude Heerlijkheid’,
um d’r dòr un fèèst van te maake. Di jaor pakke de
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Allstars dizze traditie wèr op, en wille wej ollie bij
dizze uutnuddigge vur:

Ut Budget Ball!
Di jaor motte we flink de haand op de knip hààwe.
Ut volgende jaor wurdt naamelek awwèr ut vijfde
jaor van de Allstars, en dè wille wej viere mit
veul glitter en glamour! Dè zal veul geld kôste,
waordur wej di jaor spaorzaam motte zien en op
de cente motte lette. Kom di jaor dus verkleejd
as zwerver, tokkie, ààwe krent, kampvolluk of
Dagobert Duck. Alles wa in ut tèèke stèt van
“goeiekoop” is toegestaon. De Oude Heerlijkheid
wurd umgetoverd tot ‘n zúúpkeet, umdèt ut’r effe
nie ànzaat um d’r un poptempel van te maake.
D’r zulle wèr gast-optrééjes zien, meer in de trand
van B-artieste, hogger zal nie lukke. En wej vraoge
ollie um in groête getaale te komme. Gas is ok
nie gratis, dus is ut bèèter dè we mekaor wèèrm
haawe.

Ondanks dee’z straffe maotregele, twiefele
wej d’r nie an dèt ut wèr ut hoëgtepunt van de
carnaval zal worre. Kom dus àmmol naor ut
Budget Ball, en bewonder daor The Amazing
Allstars Orchestra: Gewoên un prima band!
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Wist u...

Spurriebuuk(in) van ut jaor 2020!

... 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

Dizze Spurriebuuk van ut jaor is veul bezig
(gewèst) vur veule vereniginge en besture. Ut
liefst werkt zij op de achtergrond. Op de vurgrond,
dè viend zej mar niks. De Spurriebuuk is un
ras-echte Plôsse, ze is’r gebore en getoge. Dúút
veul vrijwilligers wèèrk vur Ploë. Zo hèt zej veul
betèèkend vur V.C.P. Zej was lange tied lid van
de jeugdcommissie, coach en hulptrainer vur de
volleyballende jeugd.
• B
 ij de buurtvereniging, waor zillie now wònne,
ok al van `t begin af an, is zej ongevèèr 28 jaor
in ‘t bestuur as penningsmeister.
• Dúút ok al lange tied collectere. Urst vur de
‘maag/darm/lever stichting’. Làtter ok vur alle
‘Goede doelen’, waor zej nog ààltied bereid is
um d’r mee rônd te gaon.
• Zej zit al zò’n 15 jaor in ut bestuur van ‘De
Oude Heerlijkheid’, waor zej ut secretariaat vur
rèèkening nimt. Ok de planninge dúút vur de
verenigingen die gebruuk maake van de Oude
Heerlijkheid. En de werkplanningen vur de
vrijwilligers. Nao afloëp van de fèèstpartije helpt
ze duk mit ut opruume, ut poetswèèrk en dè
alles goëd gestructureerd verlùpt.
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• U
 m al un tipke van de sluier op te lichte;
ut is un Spurriebuuk-in.
• Gebore op d’n derde juli negentienachtensèèstig(1968) in hur ouderlijke wònning
àn de van Steenhuisstraot.
• In negentien-ieën-ennegentig(1991) is zej
getrouwd, en saame mit hurre mins in Ploë
Noord gaon wònne, en wônt daor now nog.
Saame hebbe zillie twieë dèrkus.
• Ok werkt zej nog zò’n 28 uur bij de GGZ as
medisch secretaresse en is zej regelmatig te
zién bij ‘Ons Moe’ waor zej àltied mit un zeer
nette en vriendelijke lach hur wèèrk dúút.
• Dus zej is un echte bezige bij, en verdiend van
harte de titel: Spurriebuuk van ut jaor.

Hurre naam is

Yvonne Wijnands
Gefeliciteerd!
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9,2

Vlammer van ut jaor - 2020

Op basis van 1.626 reviews

Twijfels over uw
WOZ-waarde?
Previcus maakt GRATIS bezwaar voor u!
Previcus Vastgoed
Handelstraat 18, 5831 AV Boxmeer
T. 0485 57 44 44
E. info@previcus.nl
W. www.previcus.nl

De Vlammer van het jaar is nog maar twee jaar
lid, maar heeft nu al bewezen een bijzonder
trouw lid te zijn! Vanaf het moment dat hij lid
werd, is hij bij vrijwel elke soosavond of activiteit
aanwezig geweest. Op zijn tweede soosavond
zwaaide hij met de scepter als jeugdprins van de
Spurriebuuken! En terwijl hij zelf de ijzers niet
onder heeft gebonden, was hij er toch gewoon bij
toen we afgelopen december gingen schaatsen.
De Vlammer houdt van gezelligheid! Niet alleen
is hij zelf altijd aanwezig, hij zorgt er ook voor dat
anderen naar soosavonden toe komen. Vrienden
en vriendinnen die er niet zijn, belt hij op en
haalt hij over om alsnog te komen. En naast de
gezelligheid met zijn leeftijdsgenoten, maakt hij
ook regelmatig een praatje met de leiding.

Gefeliciteerd!

De Vlammer is altijd bereid om zijn handen uit de
mouwen te steken. Tijdens het kamp afgelopen
zomer heeft hij meerdere keren gevraagd of hij
ergens mee kon helpen en heeft daar heel wat
klusjes gedaan. En terwijl de leiding gewend is dat
leden daar dan iets voor terug verwachten, bleek
dat bij deze Vlammer niet het geval te zijn!
Ook bij de lege flessenactie van dit seizoen
heeft hij in plaats van een halve dag, de hele dag
geholpen totdat alles opgeruimd was.
Jullie zullen begrijpen dat wij hem over een
paar jaar graag zien toetreden tot de leiding van
Flaming!
Vlammers, Spurriebuuken en Spurriebuukinnen,
vol trots presenteren wij jullie onze Vlammer
van 2020:

Tom Cornelissen!
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Blauwstraat 8
5841 CA Oploo
06 51 28 71 36
www.petervandaal.nl
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Pronkzitting 2020 ‘De beste pony’s van stal’
Zaoterdagaovend 1 februari residentie ‘De Oude
Heerlijkheid’ in ons skónne Ploë. Start van de
niggen’nvieftigste (59e) pronkzitting van onze
vereniging.

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DEN HOOGENHOFF
VERF - GLAS - BEHANG

Stipt um aacht uur stopt onze ‘joekskapel VOF’
mit speule. Vorst Luc vat de microfoon in de
hàànd en hiet iederieën van harte welkom. Naodèt
hij de minsse in de zaal hèt uutgelèt waor de
nooduutgange zien, ze naor de pleéj kunne en
waor ge wel en zeker ok nié mugt roëke, kunne we
van start. Onze vereniging wurdt wèr dur ‘VOF’
naor bòòvu geblaoze. Hoogheid prins Bart lèèst
ziene proclamatie vùr. Daornoa is ut tied um mit
z’n alle ut Plósse volkslied ‘Genne Zurg’ te gaon
zinge.

Grotestraat 40 - 5841 AB Oploo
Tel. 0485-383167

Met dank aan:

Spurriemukskes

De urste artieste staon ondertusse al wèèrm te
drééje. Wie de jeugd hèt, hèt de toekomst en
dè geldt ok vur onze vereniging. Mar liefst 10
Spurriemukskes hewwe in onze vereniging, twieë
liete verstek goan mar mit ààcht vrolijk springende
dèrkus konde we èvu goed geniete van unne
moje’n dans. Ok zillie krigge de bieën al in de
lucht! Echt kei moj dè ut onze leidsters elk jaor wer
lukt um un enthousiaste groep te formeren. Noa
ut danse gaon de dèrkus keurig in een rijtje op ut
podium stoan. De vorst noemt efkus iedere kier de
naam van elk dèrku, die stapt noar veure en zwaait
noar de minse. As alles goed is gegaon, kriege
ze ieder un onderscheiding en un welverdiend
bedankje.

Deurneseweg 30, 5841 CJ Oploo
Tel.: 0485- 38 05 21
info@stemaxx.nl / www.stemaxx.nl

Deurneseweg 30, 5841 CJ Oploo
Tel: 0485- 38 05 21
info@stemaxx.nl / www.stemaxx.nl

-
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Tonpraoter Joost - Jos Wijnen

Nou is ut de burt an unne’n tonpraoter. Die was
t’r vurrig joar vur d’n urste kieër, toen as stoere
motorrijer. Nou wilde Jos Wijnen ut ovver ziene
geaardheid hebbe. Onder de pseudoniem: Joost,
kwam Jos (Joost) dur ut gangpad noar veure; ut
lied: ‘Joost is anders geaard’ klonk in de zaal. Hij
kleste wa òvver zien èègu en stròjde mit un antal
annekdotes; Joost haj hieél veul ervaring opgedaon
as Homo. D’r was ok unne woordgrap woarin
prinses Bo wier vernoemd, hij haj un L bordje van
un autorijschól bij zig, die hij vùr onze prinses op
ut podium nèrzette, hiermit zeggende dè hij nou
nie de ènnige LesBo in de zaol was. Al mit al un
geweldige aftrap van de pronkzitting as Tonprater,
waorbij Joost mit un groët en welverdiend applaus
en onderscheiding, ut podium wer verliet.

nands
Spurriebuuk van het jaor - Yvonne Wij
Hierop was ut al de burt an Luc um de
‘Spurriebuuk van het jaor’ bekend te make.
Niemus minder dan Yvonne Wijnands krig de
eer, zej is uutgeroëpe tot ‘Spurriebuuk van ut
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jaor’. Onder andere dur hur tomeloze inzet vur
VCP, 28 jaorige penningmeisterschap van de
buurtvereniging en vieftien jarige bestuursfunctie
bij de ‘Oude Heerlijkheid’ maake, dèt Yvonne ut
verdiend hèt um in ut zunneke te worre gezet.
En as ge ze vroagt vur ‘n dienst, stèt ze ligt klaor.
Yvonne stet van nature nie gér op de vurgrond; ut
was durum ok nie hendig vur de dansmariekes um
hur in de zaal te viene, ze mosse toch wel effkes
zúúke. Toch krigge zillie ut klaor um Yvonne noar
ut podium te loodse, en VOF speulde un deuntje.
Yvonne, Proficiat en ge hèt ut verdiend dè ge dizze
eer te burt valt.
i n f o @ v a n d e - m o r te l . n l | W W W.VA N D E- M O R T E L . N L

ndinnen
Was leuk, doen we nooit meer - vrie
De vriendinne van onze prinses Bo mogge
netuurlek ok nie ontbrèèke op ut podium.
Opkomst was mit ut lied van Feyenoord: “Hand
in Hand, kameraden”. Hiernao was un 10 minute
lange show te zien waorbij veul liedjes in stukke
achter mekaor ware gemonteerd, waorbij d’r iedere
kieër un stel vrollie in gepààste kléére, hun dans
an ut volluk tònde. De zotte liedjes: “Welkom in de
fèèsttent” tot “Dancing Queen” en van “DJ Paul
Elstak” tot “Drank, Zuipen en Voetbal” kwaame in
un gezellig tempo vurbej. Netuurlek mog gehieël
in stijl ok Andre van Duin mit: “Er staat een paard
in de gang” en “My little pony” nie ontbrèèke;
want prinses Bo is un echt pèèrdedèrku! Al mit al
een moje show mit veul dans en muziek.
Un, inmiddels, ááuwe bekende op ut podium gaf
ok di jaor wèr acte de préséance, Gijs Verberk.
Di jaor haj hij un heilige rol. As ‘Paoter Piemelot’
ging hij ons veur in de Carnavalsdienst. Hij kwam
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Pater Piemelot - Gijs Verberk
in de plàts van onze’n èègu pestoor, die lag mit
un snotneus in bed. Gijs nom ons mit in zien
ervaringe bij ut afneme van d’n biecht. Bóvvu
ieders verwachting bezocht Tijl Lenkens d’n
biechtstoel, ‘Paoter Piemelot hiete’m welkom.
Dè Tijl niks zei toen hij in de stoel zààt, was
netuurlek wel wà vrèmd, mar toen de Paoter nao
twieë kieër kloppe tigge Tijl zin biechthukske
ut antwoord krig “nie kloppen, hier hangt ok
gèn papier” as antwoord krig, gaf netuurejk de
nuddige hilariteit in de zaal. As latste deej de
paoter un oproep àn ut volluk um toch wa dukker
naor de kerk te komme; dan hoeve wej de moje
Plôsse Matthias kerk nie an Johan Vlemmings te
verkoëpe!

Dansgarde - Showdans

Onze dansgarde zit tijdens de pronkzittingen
altied keurig op ut podium, um saame mit de
narre um’steburt de artieste naor bòve en wer
naor benééje te begeleide. Iedere kier traktere zillie
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Reparatie en Verkoop
van alle merken
NAAI- en LOCKMACHINES
Kledingreparatie
ook leer!

De Textielbeurs

IN VENRAY EN
IN CUIJK
info@detextielbeurs.nl
www.detextielbeurs.nl

Poststraat 11 in Venray

breiwol
fournituren
handwerk

0478-583707

DIERENARTSENPRAKTIJK
Blauwstraat 7a Oploo

Voor drukwerk
in alle smaken
en meer!

WANROIJ

Carnavalsmaandag en Carnavalsdinsdag
is er géén avondspreekuur.
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NISTELRODE

info@gaafgrafisch.nl
www.gaafgrafisch.nl

ons ok nog uns op de prachtigste danse. Ok dizze
kieër was ut wer schitterend hoe zillie ut podium
opkwaame; de vrollie ware moj opgeschminkt en
getooid in ’n camouflagetenu, en ’n dans in een
heel eige nééje stijl wier vertoond. Aplaus!!

Stoffen

Molenstraat 29 in Cuijk Ook op facebook

OPLOO - OVERLOON

Pronkzitting 2020 ‘De beste pony’s van stal’

Een gewone zaterdag - familie prinsenpaar

Un gewone zaoterdag, was ut stuk wa de families
van ons prinsenpaar op ut podium liete zien. Un
dursnee zaoterdagochtend mit un gefrustreerde
prinses Bo, “umdèt de Pony wer d’n hiële
naacht haj ligge hinniken” en prins Bart die zien
favoriete werkzaamhede mot verrichte; namelijk
“huushoudelijke klusjes”. As Bart wil gaon poetse
en ziet dèt’r allieën Ajax in huus is um mit te
poetse, bedinkt hij zich um toch mar urst te gaon
stofzuuge. Daornao gèt Bart de striekwas doen,
wa h’m ok nie hieël goed pààst. Umdat hij anhaauwend appjes van Biele binne kriegt mit zotte
moppe ovver schónmoeders, schiet ut strieke òk
nie echt op. Gelukkig kumt schónmoeder Lisette
langs um ut strieke van Bart klaor te maake; Bart
wurd ‘r meteen fijntjes àn herinnerd dèt allieën

jasje
Het nieuwe
rouwde
van uw vert
ecialist:
grafisch sp

Een gewone zaterdag - familie prinsenpaar

schónmoeders op ’t goeie moment komme.
Zodra Bart en Bo quality time hebben, komme
hun twiëe adoptiezone Nick Jans Beeke en Roel
Verberk binne valle. Zillie zien dòr ‘kiend an húús’,
zette de televisie op voetbal en nestele zich tusse
Bart en Bo op de bank. As Antoinette dan nog
efkus mit d’n hond langs kumt kriegt die nog
effe ut volgende raadsel vurgeschoteld: “wurm
fluit un dom blondje as zej op de wc zit,………
dan wèt zje welke lippe zej mot afvèège”! Ok wurdt
an Antoninette gevraogd wurrum ‘n dom blondje
aaltied mar 5 minute pauze hèt,…….
as de pauze langer duurt mot zej opneejd
ingewerkt worre”. Nao al dee’z moppe is ut
stillukes tied vur alle acteurs van di optreeje um
gezamelek op ut podium te verschijne en applaus
en onderscheidinge in ontvangst te neme.
Tied vur de pauze: plas- en smoke- time, wa buurte
en kwatse, 21-spel uutdèèle; en verder geniete van
heerlijke worstenbroodjes of frikandelbroodjes, die
zien geleverd dur de Spar.

Een gewone zaterdag - familie prinsenpaar

Nao de pauze is ut de burt an de Raad van Elf van
onze èègu vereniging um hun podiumkunsten wèr
te vertone. D’r wurdt un wedstrijd van ‘ut viert’
naogespeuld en dan wel vanuut de kleedkamer
bezien. Ut get um de belangrijke Derby tigge
dun Twist, dus d’r stèt veul op ut spel. Tijdens
ut umklééje worre de highlights ut Ploë nog
durgenomne waorbij ut neéjs de revue passeert.
Dè Frank de Kapper permanent stopt. Ok wurdt
besproke dèt de grote hoeveulhede bier die daags
vur de wedstrijd nog gedronke zien nie bevorderlijk
zien vur un goei resultaat. Hierop gaon de manne
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Pronkzitting 2020 ‘De beste pony’s van stal’
ut veld op, waorno Roel Cornelissen in ziene
ovverall, laarzen en inseminatie handschoën nog
àn, ut kleedhok binne lupt. Hij haj un zieke koe die
hij mos vúúle, mar waorbij hij nao ut vúúle nie mer
“uut” kon komme. Vurdèt Roel umgekleejd is, zit
de urste helft d’r al op, en concludeerd hij dè ziene
schoën kapot is.

Spekklef 5 • Oploo
tel 06-51196525

Un geheel nééje artiest in ons midde is; Dirk
Kuipers. Op geheel èègu wieze hèt Dirk un liedje
ovver Ploë inmekaor gezet en di wurd gerapt
op ut nummer: “Dit is het land van” van Lange
Frans. Dirk nimt ons mit naor ut durp van Fons
van Katwijk, ut durp van Jeffery Herrlings, ut durp
van de Spar en Jos Jaegers, “wat die kèl vur ons
dorp dúút is echt bizar”. Mar ok ut durp van de
‘Amazing Allstars’ en Tontje dun Dwerg, Pruuve,
VCP, wielrenne, Kwizzut en Excellent. Naodèt Dirk
ziene rap haj afgerônd, ging de zaal hiëlemaol
uut zien dak. Ut publiek haj d’r gruwelijke schik
mi, op wa vur wieze Dirk un ode brocht an ons
durp en un antal in ut oog springende activiteite
en personen in ut zonnetje zette. Op zien menier
zette Dirk un dijk van un optreeje nèr, waor vast en
zeker nog duk ovver zal worre geproat.

Derby van de kelderklasse - Raad van 11

Gelukkig is coach Leon Peters (Gijs Nielen) nie
vur iéën gat gevange en hèt hij alles bij- en in- de
hand um zien team op de bieën te hààwe. Zo
fixt hij mit ducktape (sort plekbaand) de schoën,
waorop ok Roel an de twedde helft mit kan doën.
Nao de twedde helft komme de manne gruwelek
teleurgesteld binne mit un eindscore van 30-0
verlòòre. Gelukkig stèkt coach Mike ze nog un hart
ônder de rieiem, dur te stelle dè ut net zo goëd
andersùm haj kunne zien. Hiermit kwaame wej an
ut einde van di moje optreeje waorop de raod ut
applaus en de onderscheidinge in ontvangst mog
neme.

Het dorp van... - Dirk Kuipers
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Gradje Brom - Ger Martens

Gradje Brom (Ger Martens) is de volgende die
ut podium betreejd en in de ton plàts nimt.
Gradje nimt ons mit in zien lèèvu wa hij saame
mit zien Truike dèlt. Zo besprèkt hij mit ons zien
definitie van de AOW, namelijk: Afgeschrivve,
Opsodemietere en Weggejaagd. Nou hèt Gradje
tied zat, waordur hij zoveul kan tuiniere dè ut
onkrúúd nie mèr durft te groeie. Ok is Gradje wel
’ns àngehààwe mit zien’n brommer waorbij de
agent vraogt of hij wet hoe hard hij haj gereeje,
waorop Gradje antwoord “nie hard genoeg, anders
hadde gej mien nie an kunne hààwe”. Ok is hij dur
de kastelein in de kroeg nao unne’n aovund goed
durzakken wel uns àngesproke, dè hij un bierke te
wennig haj afgerèèkend, waorop Gradje antwoord:
“dè kan kloppe, want ons Trui zei dè ik er ieën
teveul haj gedronke”. Unnen moje’n búút, Gradje!!
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Pronkzitting 2020 ‘De beste pony’s van stal’
zoveul vrollie in iéën kieër in zien kroeg te hebbe.
Gijs Nielen en Rik Cornelisse di’n di op ‘n zeer
ovvertuugende wieze waorbij ut opevalle van de
koffer die zillie bij zich ha’n, de dildo’s ovver de
vloer rolde,…… en wèr mos ut publiek gruwelijk
lache!!

Voetbal Inside - vrienden

De vriende van de prins nomme ons mit naor un
uutzending van:’ Voetbal Inside’. Wilfred Genee
(Thijs Verberk), Johan Derksen (Ard Jansen) en
René van der Gijp (Ruud van den Hoogenhoff)
waare de proaters an de toffel, woarbij de òòverige
kèls van de vriendengroep allerlei hilarische
bijrollen ha’n. Zoàs iemus die uutleg gèft ovver
buutespel, un band die muziek makt, of Jan
Boskamp (Giel Thijs) die ut programma verder
ànvulde. Allerurst mos netuurlijk de wedstrijd
tusse ut viert en d’n Twist worre bespròòke waorbij
geconcludeerd wurd dèt speuler Pony nie ut

As hekkensluiters van d’n aovund kwame Jan
van Riet en Sam Cornelissen het podium op. As
genomineerde vur ut Song(be)f(l)estival hebbe
zillie in hun hieële optrééje gezocht naor de ‘echte’
presentatoren van de show: Kwartje en Dubbeltje.
Umdèt dee’z nie te viende ware hebbe zillie zelf
mar de kartjes ter hand gepakt en de show zòwel
gepresenteerd as òk opgetreeje as artiesten. De
jury bestond uut raodsleeje die op ut podium
zaate, en ware getooid mit opvallende zake van
de verschillende landen die jureerden. Zo was de
afgezant uut Israël gewapend mit Jodenkoeke,
China haj un fles Corona bij zich, en Marokko
haj unne zwarte’n balk vur de oge. As lied vur ut
optreeje zong Dilano (Jan van Riet) zien inmiddels
beroemde “Duuf”, en Arthur (Sam Cornelissen)
ut roemruchte “Tequila”. As derde, gastoptreeje
stond onze vorst Luc mit ut lied: “Genne Zurg” op
ut podium. Ut mag as vanzelfsprekend zien dè Luc
dizze wedstrijd won, waorop wej drek dùr konde
naor de finale.

Voetbal Inside - vrienden

uuthoudingsvermoge van un pèèrd hèt. Ok wurdt
besproke dèt Pony unne kieër mit unne paraplu
onder d’n douche stèt omdèt ie ziene’n handdoek
is vergèètu. De uutzending wurdt nog effe kort
onderbróóke um andacht te vraoge vur de Dildoaovund (Bing-oaovond), die binnenkort vur vrollie
wurdt georganiseerd bij de Aauwe Benewied
(Oude Heerlijkheid) en nie bij de Klamme Dot (La
Marmotte), umdèt Erwin gèn vergunning hèt um
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Song(be)f(l)estival - Jan & Sam

Inmiddels 2 februari 01:00 uur; sluúúte wej
un TOP pronkzitting af waorbij ons rest um
alle deelnemers en vrijwilligers hieël hartelijk
te bedanke vur ut meugelijk make van dizze
prachtige’n aovund!
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Pronkzitting 2020

‘De beste pony’s van stal’
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www.sunprofs.nl
0485-212396 (Oploo)

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

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

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

MIT
CARNAVAL
HOEFDE NIE
VURZICHTIG TE DOEN,

ONS TEGELS
KUNNEN
TEGEN ELKE
SCHOEN!

VAN DER RIJT
WENST U EEN
FIJNE
CARNAVAL!
TEGELHANDEL
SINT ANTHONIS
De Staat 31 0485 - 38 26 14
5845 GD tegels@vdrijt.nl
Sint Anthonis www.vdrijt.nl
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• Houtvezel • Zaagsel •
• Vlasstrooisel •
• Gehakseld stro • Hooi •
• Stro • Hennepstrooisel •
• Paardenvoeders •
• Hondenbrokken •
• Klein-diervoeders •
• Afrasteringsmateriaal •
• Landbouwfolie •
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Uutslag Carnavalsoptocht 2019
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:
Jeugd:
1e pries: Formule 1






Klène loëpgroepen:
1e pries: Ik ben een mus
2e pries: Afval scheiden
3e pries: Jeugdprins en Jeugdprinses (de toekomst)

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

Loëpgroepen:
1e pries: 100 jaar v/d Hoogenhoff
2e pries: Matrozen
3e pries: De motorbende
Wages:
1e pries: Met de draaiorgel voorop
2e pries: Lerarentekort
3e pries: Slipjacht
D’n pries vur de mòjst versierde straot
wâr vur de Grotestraat.
Creijtestraat 9 wonnen d’n pries vur ’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.

Alaaf !
Alaaf !
Alaaf !
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Prins Willem I:
hippie met Shakespeare-virus
Door: Henny Lenkens
Na de prinsen Gerrit I en
Gerrit II haperde er blijkbaar
iets bij de Spurriebuuken,
want in 1963 moest Oploo het
stellen zonder prins. Maar na
dat merkwaardige tussenjaar
ging het bestuur toch weer
op pad om een opvolger
voor Gerrit II te vinden. Bij
hun zoektocht kwamen ze
uit bij Wim van den Berg, die
toen overigens als student
in Eindhoven woonde. Dat
deerde niet en de excentrieke
Wim had er best zin in. Dus
maakte Oploo in 1964 kennis
met Prins Willem I.

Dorpsstraat 2,
5846 AA Ledeacker
0485-380024
info@harrieentoon.nl
www.harrieentoon.nl

Nationaal en Internationaal tanktransport

Deurneseweg 1a Oploo

Erkend intermediair

T 06 53405278

In- verkoop drijfmest

www.josverberk.nl
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pel.
Prins Willem I, prinses Marjan, Vorst Piet, raad van Elf, narren en joekska

Wim van den Berg was 26 jaar toen hij als derde
carnavalsprins uit de bus kwam. De nieuwbakken
prins komt uit een bekend Oploos geslacht. Zijn
ouders, ’Karlen-Grad’ en Maria van den Berg,
hadden een boerderij aan de Gemertseweg. Daar
woont nu Jan van den Berg, de oudste broer
van Wim. Ook zijn jongste broer Ad, die in de
Boortorenstraat woont, stamt uit dit gezin.
Bij de familie van den Berg leven er nog maar
weinig herinneringen aan het carnaval van 1964.
Bij enkele leeftijdgenoten zoals Gerrit Jansen
wel. “Hij was uitbundig, en droeg een ander
kleurenpalet aan kleren dan andere jongeren in
het dorp. Hij was echt een vrijgevochten type,
misschien wel de eerste hippie van Oploo!” Als
‘Karlen-Wim’ met zijn knappe blonde vriendin
Marjan de Jong door het dorp paradeerde. “En
nog zo iets”, zegt Gerrit, “hij rookte altijd pijp”.
Hij had een eigen woordspreuk: “Ik ben Wim van
Karlen-Grad en dat karrelt en koerelt zo mar vort.”
Prins Wim I is in 1997 op 60-jarige leeftijd
overleden. Dat was lang nadat hij was gescheiden
van Marjan de Jong. Marjan, die hertrouwde en
sindsdien Marjan Gerritsen heet, heeft nog wel
een aantal herinneringen scherp op het netvlies.

Shakespeare-virus
De verkering van Wim en Marjan was serieus,
want ze werden een echtpaar. Wim, die intussen
klaar was met zijn opleiding, kreeg een mooie
baan als adjunct-directeur van de Eikenhorst, een
internaat voor moeilijk opvoedbare kinderen in
Dieverbrug (Drenthe). “Op het terrein van het
internaat stonden twee bungalows: een voor
de directeur en een voor ons. Dat was heel fijn
wonen”, blikt Marjan terug. In Drenthe werden ook
hun drie kinderen geboren.
Dieverbrug ligt vlakbij Diever, een eenvoudig dorp
op het Drentse platteland, met die kanttekening
dat het dorp na de Tweede Wereldoorlog een
naam had opgebouwd als theaterbolwerk.
Onder de bezielende leiding van de huisarts
Dr. Broekema werd de plattelandsbevolking
deelgenoot gemaakt van zijn liefde voor de
wereldberoemde drama’s van Shakespeare. Denk
aan ‘Een Midzomernachtdroom’, ‘Hamlet’, ‘King
Lear’ En ‘Romeo en Julia’. En ook anno 2020 is het
Drentse dorp behept met het Shakespeare-virus
want de voorstellingen trekken jaarlijks meer dan
20.000 bezoekers!
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PRINS
Prins
WillemBART!
I:
hippie met Shakespeare-virus

VIER DAGEN LANG

MET DE VOETJES
VAN DE VLOER!
marel.com/poultry

GEFELICITEERD

PRINS BART!

LANG VIER DAGEN LANG

ETJES MET DE VOETJES
OER! VAN DE VLOER!
marel.com/poultry

Wim en Marjan woonden nog niet zo lang in
Diever, toen Dr. Broekema bij het paar aanklopte.
En al snel waren beiden verslingerd aan het
toneelgebeuren. Marjan liet zich inlijven als
balletinstructeur, Wim werd acteur. “Jazeker, hij
heeft verschillende keren meegespeeld. Drie keer
had hij zelfs een hoofdrol.” Het was allemaal
best intensief, want er moest drie keer per
week worden gerepeteerd. Wim van den Berg is
‘wereldberoemd’ in Drenthe maar – afgezien van
zijn familie - zullen weinigen in Oploo weet hebben
van de toneelloopbaan van de markante oud-prins
van de Spurriebuuken.

Omschakeling
Carnaval in Oploo bestond in 1964 uit twee
onderdelen: de zittingsavond op zaterdag
in ‘De Oude Heerlijkheid’ en de optocht op
maandag. Tijdens de zittingsavond werd een
glaasje gedronken, maar het was zeker niet een
bierfestijn van tegenwoordig. Roken was toen nog
erg populair, op elke tafel stonden de asbakken
voor de liefhebbers en in de zaal hing in de loop
van de avond een mistbank van rook! Het was
voor Marjan, die in Eindhoven al enkele jaren
een groots carnavalsfeest gewend waren, wel
een omschakeling. “Wim zat in Eindhoven op de
Sociale Academie, toen ik hem leerde kennen. In
Eindhoven werd toen al flink carnaval gevierd,
dus ik was wel benieuwd hoe dat zou gaan in een
klein dorp”, vertelt oud-prinses Marjan. Dat viel
haar reuze mee. “Ja, het was allemaal primitief
maar wel erg leuk.”

GEFELICITEERD

GEFELICITEERD

PRINS BART!

PRINS BART!

Er werd wel wat voorbereid, maar dat gebeurde
allemaal op de dag zelf. “Ik herinner me dat ik
voor de zittingsavond van tevoren bij de ouders
van Wim een roze jurk moest passen en de kapper
kwam, want we moesten er wel netjes opstaan.”
De onthulling van de nieuwe prins, dat was een
keer gepiept op zaterdagavond. Piet Cornelissen,
de vorst van de Spurriebuuken, kondigde het
keurig aan en toen stapte Wim van den Berg
vanuit de coulissen in zaal ‘De Oude Heerlijkheid’
door het gat van de rowwen bom, de bekende
oude eik. Daar stond hij met een brede glimlach
als prins Willem I. Even later kwam ook de
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Prins Willem I komt tevoorschijn uit de ‘rowwen bom’

prinses tevoorschijn, waarna het kersversie
prinsenpaar werd omringd door het gevolg van de
Spurriebuuken.

Pierre Cnoops
Marjan vond het wel bijzonder dat de
carnavalsvereniging erin was geslaagd om Pierre
Cnoops naar Oploo te halen. Buutreedner Cnoops,
die aan het begin stond van een jarenlange
loopbaan als tonprater, had in 1963 het Limburgse
Buuttekampioenschap gewonnen met zijn
buut ‘De Jaeger’. Er zouden nog veel prijzen en
onderscheidingen volgen. Lovende kritieken in de
krant, TV-optredens maakten van de Limburger
ook in 1964 een veelgevraagd man. En op die
zaterdag stond hij toch maar mooi in de ton in
Oploo. “Iedereen vond het heel bijzonder dat hij er
was. En zijn optreden was een enorm succes.”
Na deze zittingsavond was er op zondag in Oploo
geen programma. Echte carnavallers gingen dan
naar Sint Anthonis, waar het carnaval van d’n
Uutloat was begonnen. Op maandag 10 februari
was het tijd voor de optocht. Het was bewolkt
maar droog weer. Hoewel de zon zich de hele dag
niet liet zien, was het met 7 graden te doen tijdens
de rondgang door het dorp.
Ook de optocht blonk uit in eenvoud. De wagens
waren gemaakt van hardboard en karton, met een
lik verf. “Dat waren boerenkarren met een trekker
ervoor. Het viel me op dat er veel mensen langs
de route stonden. En wij maar zwaaien naar het
publiek. Ja, het was best genieten. We hebben veel
plezier gehad”, blikt Marjan Gerritsen terug.
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Kinderoptocht 2019
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Optocht 2019

EETCAFÉ-CAFETARIA-FEESTEN-DINERS
Berry en Marie-José Krebbers
Kerkstraat 29
5843 an Westerbeek
Tel: 0485-384230
As ge ons tijdens de carnaval nie kunt misse,
op zondagmiddag zien wéj ope tot in de late
uurkes.
Mar het kan ôk zo mar zien de ge ons mit die
dage ergus anders tège komt!!
Wej wense iedereen unne gezellige carnaval!!
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Un schrieve van oud-Prins Ron
en oud-Prinses Moniek

“Schrieëf uns un stukske ovver de Carnaval
van 2018-2019, in dè joar dè gillie ut prinsepaar
mogt zien!” Dè wier an ons gevraogd. Mit
doarop, zei ik: ”Dè wurd dan un extra dikke
editie di jaor, aggedèmmawét!” Un sort van
autobiografie, mar dan van de elfde van de elfde
2018(twieëduuzendachtien) tot de elfde van de
elfde 2019 (twieëduuzendnegetien).
Um dizze ervaring kort en bondig sâme te vatte:
As un ontzettend wèèrm bad! Ut is gewoën
onmeugeluk um ow van tevurre vùr te stelle hoe
ut zoj zien. Superlatieve schieëte te kort!
Ut is iéén gróët fèèst! En ut mòje is, da ge zelf
vanaf ut moment van gevraogd worre tot an ut
moment van uutkomme, un hieël durp vur de
gek kunt hàwe. Dinge wete die niemus wet of
mug wiëte, ….dè is skôn! Màr…vanaf d’n tied van
uutkomme wette as prinsenpaar hiëlemaol niks
mer, of mudde hiëlemoal niks mèr wiëte. Dan
gebeure d’r veul dinge âchter owe rug (gelukkig
allieën mar leuke, zotte, lieve en verrassende
dinge).
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Wej hebbe ontzettend veul gelache. Mit en um al
die geweldige, knotsgekke màr o zò’n moje minse
van de Raod, vrollie van de Raod, Hoffotograaf,
ut bestuur, de Hofdames, de Dansmariekes,
Spurriemukskes en Spurriefrutjes, de Narre, onze
knoepert van unne vurzitter en onze’n dappere
(toen) nééje Vorst. En nie te vergèète onze
muzikale achterban: VOF.
Wej koestere ontzettend veul bewondering vur
ônder mieër de Raod mit hun inzet en tomeloze
energie en kracht, um nao elke zwaore tot zeer
zwaore aovund, in de vroege mèèrge d’r toch wer
te zien um de boel wèr hieëlemol schôn te maâke,
en wèr opneejd op te bouwe vur de volgende
n’oavund. Un geweldige club minse, utekunst! In
de bus op de trugreis van de prinsenreceptie van
Wanroy heb ik hun dorbij ok un groët compliment
gegèèvu, waarin ik gezèd heb, dè zillie ut lèèvende
bewies zien, dè nie alle vèèrkus op vier pote lope.
Of ze mien toegejuicht of úútgejoeld hebbe…
dè wieët ik nie mer.
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Un schrieve van oud-Prins Ron
en oud-Prinses Moniek
As prinsenpaar hewwe ok genote van alle
jeugdactiviteiten, jeugdprins Bart en jeugdprinses
Femke. Un geweldig jeugdprinsenpaar. Màr d’r
ware ok serieuze momenten, zoàs de kerkmis en
de zieken bezúúke. Dan komde toch wer efkes mit
twieë bieën op de grond te staon.
Ok wil ik effe stil staon bij onze vriendengroep.
Zillie hebbe koste noch moeite gespaord um un
ontiegelek moj stuk vur ons nèr te zette. Mar òk
onze vurzitter Martien en àwd-vorst Mark zaate in
ut complot. Zillie hebbe ons gekuld en weggelokt
van ons huus um in ut geheim allerlei dinge te
kunne laote gebeure. Dinge die latter trugkwâme
in un prachtig stuk dè opgevoerd wier mit de
pronkzittingen. Chapeau en we kunne ut nie duk
genoeg zegge: hieél erg bedankt vur onze vriende
groep en iederieën die d’r an mitgewerkt het.

Di ammól wetende en as onvergèètelijke ervaring
koesterend, viene wij ut geweldig en un eer um
di ammól dur te mugge gèèvu an ons nééje
prinsenpaar: Prins Bart d’n twedde en Prinses
Bo. Nog nie wieëtende wa hun ammól te wâchte
stet, en wij wèr van kortbij mugge geniete van
hun ervaringe; dè is vur ons ok un prachtig
noageschenk vur ut nééje seizoen.
Names mien en mien prinses Moniek, ammól
godsgruwelijk bedankt en wej gaon wèr op naor
unne geweldige knotsgekke Carnaval,

Alaaf !
Alaaf !
Alaaf !

ORGANISEERT

Ok de gezellige fèèste sâme mit verenigingen
uut ut Tusriek, ut Hanenriek, ut Paddenriek,ut
Zeikmeikenriek en nie te vergèètu de Peelleuters;
die hebbe un onvergèètelijke indruk âchtergelaote.
In ut begin un bitje onwennig umdè ge ze nog
nie kent. Mar dè verândert snel, umdè ge dur de
wèèke hin mekaor toch iedere kieër wer tèègukomt
en mit mekaor un geweldig feesje nèrzet. Iedere
kieër wer. Ut geweldige is dè ge ok di jaor alle ààwe
prinsenpare wèr tèègukomt. Dizze kieër in één of
ândere functie binne hun vereniging. Hieël duk
binne de Road.
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JOEKSKAPELLE

FESTIVAL
Mit joekskapelle uut de
regio en daor búúte.

Zondagmiddag d’n 13

de

september

in de tent bij de meule.

De toegang is vurniks!
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Amazing Allstars 2019
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Snotneuzenbal 2019

Stukske van oud-Jeugdprins Bart
Wat was dat een onwijs, onwijs, onwijs leuke
carnaval met superleuke activiteiten! Als eerste
de bekendmaking… Ik wou het zó graag en ik
mocht me opgeven van mijn ouders. Toen we
op de avond van het uitkomen achter stonden
te wachten, rilde ik van de zenuwen. Het was kei
spannend, wie zou het worden?! En toen ging mijn
hand omhoog, IK WAS HET. Het was ontzettend
leuk in de zaal.
Bij de receptie was het kei gezellig, er was veel
belangstelling en waren er ook veel ludieke
cadeaus. Bij de 50+ middag mochten we op
het podium zitten en was het genieten van alle
optredens. En op de basisschool was het ook leuk
en gezellig bij het Kruumelriek. Een goede start
van de carnaval. Al hebben we de officiële start
nog gehad met het bijwonen van de carnavalsmis
in een leuke sfeer. Bij Bronlaak werden we ook
goed ontvangen en hebben we er een mooi feest
van gemaakt met de bewoners.
Het was cool om tijdens beide optochten op de
eigen wagen van groep 8 te staan. Daarna nog
in de zaal lekker gefeest. Ik vond het ook kei leuk
om voorop in de polonaise te lopen en er was
altijd veel belangstelling en gezelligheid met alle
kinderen en volwassenen.

Het aftreden was natuurlijk een minder moment,
jammer dat er een einde aan kwam, maar ik heb
samen met Femke, Ron en Moniek een te gekke
carnaval gehad!!
Ik wens jeugdprinses Jill en adjudante Isabel een
geweldige carnaval!
Groetjes ex-jeugdprins Bart

Stukske van oudJeugdprinses Femke
Een jaar gelden kwam ik tevoorschijn als
jeugdprinses van de spurriebuuken. Wat heb ik
een geweldige tijd gehad met jeugdprins Bart,
Prinsenpaar Ron en Moniek en hun gevolg.
Een vol programma, samen met groep 8 een
prinsenwagen gebouwd. Leuk om te zien dat er
voor iedereen wat wordt georganiseerd.
Dinsdag met de carnaval, de laatste dag sta je
op het podium om afscheid te nemen, ik moet
zeggen ik kon mijn tranen niet inhouden. Zo mooi,
zo genoten van deze mooie carnaval.
Daarom iedereen bedankt voor deze super tijd.
Groetjes Femke van Dijk
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Genne Zurrug
Elluk joar rond dizze tied,
Brèke we los, goa we an de lol,
Ut is dan zover, dan is ut zowiet,
In Plo is dan wir Carnaval.

Refrein:
Nou is ’t feesten nie merge, HOI!
Geniet er dus van zolang als ’t kan,
We viere feest, ’t is carnaval,
Iets wa ik nooit misse zal.
Roke en drinke en al wa nie goed is,
Werke en zoveul meugelijk spaare,
Mar straks binde alt, wel taggetig joar,
En lust alleen ouwe klaore.

Refrein:
Nou is ’t feesten nie merge, HOI!
Geniet er dus van zolang als ’t kan,

50+ Middag 2019
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.

Schoenmakers & Oomen Techniek bv
Koolberg 2 | 5843 AE Westerbeek
E info@sotechniek.nl
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TOM Schoenmakers
06 53602584
MARK Oomen
06 53275554

De Spurriebuuken

Wij wensen u gezellige
carnavalsdagen
kapsalon PUUR
Grotestraat 7 • 5841 AA • Oploo
Telefoon: 0485-346078
www.kapsalon-puur.nl

Vloetweg 39A 5841 AS Oploo ( 0653982802
info@kdvbezigebijtjes.nl www.kdvbezigebijtjes.nl
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Ef kus Vurstelle
Ut bestuur en de Vorst.
Veul vereniginge hebbe un bestuur, ok bej de
Spurriebuuken. Zillie haawe ut reile en zeile in de
club hieël nááuw in de gaate en perbiere d’r vur
te zùùrge dèt alle activiteite vùr, mit, en nao de
carnaval in goeie baane worre gelééjd.
Di jaor hewwe jommer genoeg afschééjd
genomme van ààwd Vorst en bestuurslid: Mark
van Duijnhoven. Nao 11 jaor trouwe dienst bij onze
vereniging is hij di jaor gestopt. Wij wille ‘m bij
dizze nog unne kiër bedânke vur zien jaorelange
inzet as vorst en bestuurslid van onze vereniging.
Gelukkig hewwe di jaor ok wer versterking gekrigge
binne ut bestuur. Di is niemus minder dan onze
zeer gewaardeerde ààuw prinses Moniek.

Spoorstraat 8a
5831 CL Boxmeer
Tel. 0485-523783
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As ènnigste vrommus binne ut bestuur an hur de
taak um de kèls ‘n bitje in ut gareel te hààuwe.
Verder is Martien Rongen nog ààltied vurzitter
van dizze, zoàs hij zelf altied zèt (nao un pàr
Schrobbelaars), ‘’GEWELDIGE CLUB’’. Luc is as
vorst ok al stevig ingeburgerd in onze vereniging
en is durm ‘n nou al nie te misse bestuurslid. Ut
secretariaat wurdt nog altied beheerd dur Thijs
Verberk, di jaor vergezeld dur Moniek. Saame
zùùrge zillie d’r vur dè alles netjes wurd bijgehààwe
en op pepier stèt. Harm Cornelissen is net as
vurrig jaor verantwoordelijk vur de cente. Ok Harm
Mulder, Gijs Verberk en Ger Martens zien nog
steeds actief als algemèèn bestuurslid.

pennings@sanidrome.nl
www.sanidrome.nl/pennings
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Ef kus Vurstelle

De raod van 11
Di zien de kèls die d’r òveral wer un fèèst van
maake. Zillie zien te herkenne an hun stèèke en
capes, waormit zillie mar al te gèr rônd loope. Ut
afgeloëpe jaor zien d’r helaas verschillende kèls
gestopt. Johan Wunderink hèt nao 11 jaor afscheejd
genomme van onze vereniging, mar ok Jeroen
Janssen, John Loeffen, Bart Joosten en Daan van
de Steeg hebbe afgeloëpe jaor beslote te stoppe.
Wej bedanke hun vur hun gezelligheid en bijdrage
de afgeloëpe jaore.

www.vandijklogistics.nl
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
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Gelukkig hewwe ok di jaor wer un Raad van 11. Mit
as nééje leeje: Alphons Kuijpers, d’n ààwste van ut
hiële stel, mar nog aaltied jong van geest en in vur
un feesie. Ok Jaap van de Stoel en Roel Verberk
hebbe bij ut uutkomme van onze prins Bart, drek
besloote zich an te sluute bij de Raad van 11. Joost
Cuppers hèt de raod wer compleet gemakt.

Ok mugge wej netuurlek nie de leeje vergèète die
al meerdere jaore lid zien van de raad van 11. Di
zien Ard Jansen, Chiel Thijs, Erwin Verschuren,
Roel Hendriks, Gido Lenkens, Gijs Nielen en Maik
Verberk. Dee’z 11 kèls gaon d’r saame mit de rest
van Ploë wèr un groët fèèst van maake di jaor.

Reserveraad
Overal zien d’r wel ‘ns zieke of afmeldinge, mar
gelukkig hewwe vur de raad van 11 altied un moje
groep die staon te popele um unne’n aovund mit
de echte kèls mit te mugge. Di jaor zien wej wer
mit z’n 11e, mar wej hebbe toch al un pâr keer ‘n
beroep mugge doen op dee’z kèls, waorvur dank.
En de volgende kèls mugge zich trots reserveraod
noeme: Bart van Hoenselaar, Bram Claassen,
Frans Cuppers, Sam Cornelissen, Tom Aarts en
niemus minder dan Eric van de Weijer.
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Ef kus Vurstelle
Hofdames
Di is al ut twedde jaor vur onze hofdames, en zillie
zien now al nie mer uut onze vereniging weg te
dinke. Wej hebbe de club zelfs uutgebreejd. Di jaor
hebbe Ivon Arts en Anne de Rijck zich àngesloote
bij de hofdames. Net as vurrig jaor zien ok Nady
Egelmeers, Sabrina van Happen, Maud Versleijen
en Thari Weerts wer van de partij. Ge kunt dee’z
vrollie herkenne an hun grúúne jasse en hunne’n
brééje glimlach.

Sassekamp 6, Rijkevoort info@vitalve.nl

Narren
Bij de narren ok di jar twieë bekende snúúte: Iris
Geurts en Hanna Janssen. Zillie zien inmiddels
zò ingeburgerd in onze vereniging dè zillie ok di
jaor wèr as Nar mit ons de carnaval wille viere. Wij
viene ut fantastisch skôn dè zillie d’r wer bij zien di
jaor.
Ok hewwe, dur un verlòòre weddenschap, un
reserve nar d’r bij, en wel niemus minder dan Nick
Jansbeke, die hieël zeker wist dèt Bart gèn prins
zoj worre!

Hoffotograaf
De hoffotograaf van di jaor is net as ut afgeloëpe
jaor Sabrina van Happen; zij zal ok di jaor alle
moje momenten vààst legge, zodèt wej hier nog
veul jaore van kunne nao geniete.
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Sander Graat
úw topSlijter vof

Ef kus Vurstelle

De Spurriemukskes van di jaor zien: Fenna
Rongen, Liza Rongen, Hanneke Dibbets, Mila van
Hoenselaar, Nina Ermers, Liz van Bakel, Fem van
Bakel, Lynn Loeffen, Tess
Jans en Maika Joosten.

Dansmariekes
Niks mojers dan onze dansmariekes
die hun dans ten uutvoer brenge
tijdens onze veule fèèste. Want wa is
now un carnavalsvereniging zonder
dansgarde. De groep is di jaor wa
grótter en daor zien wij hieël trots
op. Ankommende jaore betrééje wej
mit 6 dansmariekes de buune, en di
zien: Laura de Hoog, Lieke Michiels,
Indy Hartstra, Fenna Derks, Milou
Joosten en aawd jeugdprinses Femke
van Dijk.
Spurriemukskes
Ok vur de wa jongere dèrkes hewwe
ruumte um hun danskunste ten
tonele te brenge en ze klaor te
stome vur ut groëte wèèrk. Zillie
doen ok di jaor wer hun bèèst um
de echte dansmariekes te evenaren.
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Begeleejding Dansgarde
De topprestaties van
onze dansgarde komme
netuurlek nie zomar
anweéie, hier wurdt elke
week knoer hard an
gewerkt. De vrollie worre
begeleejd dur niemus
minder dan Stefanie van
Mil, Evelien van Dijk en
Laura Heijligers. Jommer
genoeg het Sanne Bongers
nao zeuventien(17) jaor lid
te zien gewest van de club,
afscheejd genomme. Wij
wille ok Sanne bedanke vur
de jaore lange anwezigheid
en verdiensten vur de club.
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Ef kus Vurstelle
D´n Aanhang van de
carnavalsvereniging
Achter elke kèl stèt un stèèrk vrommus,
dè is zò’n gezegde. Niks is minder waor
vur onze vereniging. D’n anhang van
de carnavalsvereniging zurgt d’r iedere
kieër wer vur dèt hun kèls d’r skôn
opstaon bej iedere activiteit. Ok hààwe
zillie wel van un feesie, en durum tref’te
hun ok geregeld mit de carnaval. Bij di
gezelschap zien àngeslote: Ilse Claessens,
Lenie Martens, Lieke Vedder, Lisanne
Nabuurs, Lonneke Rongen, Susanne
Nielen, Karin Ermers en
Wendy Verschuren.

Transport
Kraanwerk
Containers
KRUISBERGLAAN 11a
DE RIPS
(0493) 599 232
www.vanderheijden.nl
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doe-het-zelf
tuin, dier , argri
en bedrijfskleding
Laag Werveld 1 , Beugen

vankeijsteren.com

VOF
Zedde Spurriebuuken,
dan zedde VOF en as ge
VOF zegt, dan zien de
Spurriebuuken mèèstal nie
ver weg. VOF is al jaore
onze vaste joekskappèl
die ons vùr en tijdens de
carnaval vergezelle mit
gezellige en knotsgekke
muziek. Di jaor hebbe zillie
ok versterking gekreege
van onze ààwd prins Ron
Brouwers die ut zò gezellig
vond dèt hij speciaal vur
VOF un instrument het
liere speule. Zoë het ie un
hiëel goei excuus um d’r
elke carnavals-middag en
-aovund wer bij te zien.
Ok trug van weg gewest,
is ut zusje van onze èègu
prins Bart. Dè zurgt d’r vur dèt VOF mit 15 minse op de búúne stet. De welbekende muziekanten van VOF
zien di jaor as volgt: Edith Davids, Mari Jacobs, Jan-Willem Janssen, Jos Jaegers, Frida Janssen, Bernadette
Verschuuren, Bert Creemers, Paul Kuijpers, Harry van de Weijer, Michèl Schroer, Dennie Spreeuwenberg,
Anne-Mieke Wijnen, Kim Jacobs en Floor Moleman. Wij zien d’r enorm naor uut, um elke kieër wer ônder
luid getoeter en nóg luider slagwerk, te fèèste en te hosse in alle zaale en fèèste waor wij anwezig zien.
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Ef kus Vurstelle
Vrijwilligers van de CV
Nou zulde gillie dinken; ut zal now toch wel vort
gedaon zien mit de minse die àmmol wa doen
um de carnaval tot un groët succes te brenge.
Màr dan hedde gillie ut mis. Buute alle lééje van
de vereniging zien d’r ok nog minse Lid van un
commissie of organisatie. Die minse wille wej
netuurlek nie vergèète. Dit zijn de volgende minse:
Webdisign: Geert Jansen
Web comunicatie: Ellen van Zutphen
Spurriebuukske: Jan en Lucie van Riet,
Geert Jansen
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Jeugd comissie: Petra Peeters en Aniek Dinnesen
Pronkzitting: Jos Wijnen, Geert van Dijk, Willy van
Lanen en Jos Weerts.
50+ Middag: René Verbruggen en Leo Janssen.
Spurriebuuk van het jaar: Marjan Thijs en Nettie
van katwijk.
Hand- en spandiensten: Toon en Anja van de Ven
Tot slot wille wej alle òverige vrijwilligers
enorm bedanke vur hun inzet. Di wurd enorm
gewaardeerd dur ons, zonder ollie zoj hut nie
meugelek zien um d’r elk jaor wer unne moje
carnaval van te maake.

Kei bedankt!

groenten | fruit | vlees | zuivel | kaas | streekproducten |

Ikgavoorvers.nl

vers gebrande nootjes | maaltijden | soepen | salades | BBQ

Dé website voor al uw verse producten!

| bakplaat | lunch | ...en nog veel meer!

Boerderijwinkel Verdaasdonk | T: 0485 384719 | E: info@ikgavoorvers.nl | Sint Anthonis | Boekel | Cuijk | Mill
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Kleurploat 2020

Naam: ……………………………………………………………………………………		 Leeftijd: ………………
Adres: ……………………………………………………………………………………		 Groep: …………………
Dizze kleurplaat kunde, as ge um moi ingekleurd hèt, inlevere bej Prins Bart en Prinses Bo. Die wone
op de Heiblok 1, 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.

www.farmair.com
Grotestraat 11, Oploo

Tel. 0485 210 419

info@farmair.com
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