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Vùrwoord
Vùr ollie lit ‘t nééj exemplaor van ‘t Spurriebuukske, de 51e jaorgang alwèr, wa
vliégt d’n tied. ‘t Is keimój öm dörrum wa
herinneringen op te hale van de carnaval
van vurrig jaor. Waarde gej d’r vurrig jaor
ok bèj, dan hèt onze hoffotograaf zéker
‘ne kiëer ’n kiekje van oûw geschote. Waor
évvel zéker wel foto’s van gemàkt zien aggedèmmawet, zien van Prins Mari en Prinses
Jacqueline, Boer Jan en zien boerin Rianne,
en netuurlek jeugdprins Maik en jeugdprinses Guusje. Zullie hebbe ammól ok op
pepier geschrivve hoe zèj afgeloëpe carnavalsseizoen ervaren hebbe.

Öm di Spurriebuukske wer bèj ollie àn te
kunne bieje hebbe wèr ‘n àntal minse zich
‘ne slag in de rônde gewerkt zòdè gillie
nou wèr wa mojs kunt lèèze en bekiéke.
Claudia van Hoenselaar hèt d’n hiële carnaval hurre camera vâstgehàuwe en skôn
foto’s geschote zodè gullie nèvve ‘t lèèze
ok veul plàtjes kunt kieke. Corine Verberkt
en Lieke Peters hebbe d’r vur gezùùrgd
dèt ‘r wèr advertenties geplàtst worre. En
die adverteerders wille wej bèj deze dan
òk hartelijk bedânke, want zonder hun zoj
di buukske nie gerealisieërd kunne worre!
Johan Wunderink hèt d’r vur gezùùrgd dèt
minsen hullie stukske schrieve en dizze
soms wa àngepast zodèt Jan en Lucie van
Riet d’r elke kiër vur kônde zùùrge dè de
teksten in onze’n èège skôn Plòs dialect te
lèèze zien.

En dan netuurlek onze nééje prins en prinses: Tom dun urste en prinses Ellen. Hoe
hebbe zullie d’n anloëp van dit seizoen
ervaren? Zullie hebbe d’r in ieder geval
zéker zin in. ‘t Belòòft in ieder geval wèr
‘ne mòje carnaval te worre. Same mit boer
Huub en boerin Dinette en jeugdprins Mart
en jeugdprinses Hanna zullen zéj hullie bèèste bèntje vurzette öm ‘t ‘n fèèst
vur jong en âld te laote zien. En geziën de
veule activiteiten welke d’r di jaor wèr op ‘t
programma staon zal di zeker goëd komme.
Um alvast in de stemming te komme viende
gullie in di Spurriebuukske wèr korte impressies van ‘tgeen onze verieëniging vur
ollie ammól op touw zet, vur jonge, mar ok
vur alde minse. D’r zit dus vast wel ‘n activiteit vur ollie béj!!!

Tenslotte hèt Bianca Bongers alle teksten,
foto’s en advertenties inèn gefrot öm tot dit
buukske hier vur ollie te komme.
Wéj wense ullie hiël veul lèèsplezier toe.
Gòt ‘r mar ‘ns goëd vur zitte zodèt gullie
nao ‘t leze van di Spurriebuukske goëd uutgerust bint um d’r ok di jaor wer ‘n knallend fèèst van te maken!!!
Alaaf!!
De redactie: Bianca, Claudia, Corine, Lieke,
Lucie, Jan en Johan
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Alaaf van Prins Tom
en Prinses Ellen
en Mark mien nog wa miër informatie ha’n
gegève, kon ik wèr naor húús toe mit de
opdracht un wèèk latter wa te laote wiëte.
Nao alles uns bekeke te hebbe en wa wikke
en wege hèwwe dan beslote um dizze mòje
uutdaging àn te gaon!
Toen wâr ut de kunst um onopgemerkt
owège vur te berééje zonder dèt iemus iets
dùr haj. En wèj mosse ons netuurlek nie
versprèèke.

Èènd augustus, wèj wâre onze gordiene àn
’t úútzúúke; krig ik un telefoontje van
Mark. Hij mos wa dinge van mien wiëte ovver ut wèrk, dus ik vroag drèk: “wà is ut
dan, wellicht gèt ut zoë via de tillefoën?”
Niëe, zèt Mark, ik heb d’r wa tèkeninge
bij en die kan ik nie zoë versture. Oké,
prima, in verbând mit de volle agenda’s dus
un wèèk latter wà afgesproake. Ellen wòj
drèk wiëte, net as àltied, wie dè wâr?’ Nao
un korte verantwoording vúúlde Ellen al
drèk nattigheid. Ik docht: verrek, hij zal
mien toch nie vur prins gaon vraoge? Nao
verschillende kiëre de afspraak úútgesteld
te hebbe, wâr ut dan zò vèr. Ik op miene
mountainbike naor Mark, miene’n auto vèlt
immers iet wa te veul op, um de zogenaamde tèkeninge ‘s goëd dur te neme. Daor
zâte zillie mit z’n tweetjes op de bank. Ik
mit unne groëte big smile naor binne. Nao
un ketierke buurte ovver van alles en nog
wa kwam dan de vraog of wèj prinsenpaor
vùr 2012 wilde worre. Nou kon ik hier alliën nog nie drèk antwoord op gève, di mos
ik òk effe mi Ellen beproate. Naodè Geert

11-11-2011 : D’n dag van het prinsenbal wâr
angebròke. Umdè ut op zòj valle wanneer
wej ’sòòvus nie bèj ut prinsenbal zò’n
zien, ginge wèj allebei mar gewoën naor ut
prinsenbal. Naormate d’n aovund vorderde,
wier ut toch wel wa spannender! Rônd
kwart vur elluf mosse wèj onopgemerkt de
zaal zien te verlaote. Ellen wâr zogenaamd
misselijk en mos dùrum effe naor búúte. Ik
ging bier hale vur de vrienden en vergààt
expres 1 bierke vur mienège die ik dus nog
mos gaon hale. Hup, toen mit de tillefoën an
miene kop naor búúte gevlucht. Toon van
de Ven en Twan Ermers stonde ons al op
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Alaaf van Prins Tom
en Prinses Ellen
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te wachte um d’n hoek bej de Gildestraat.
Achter de schèrme van ut podium stonde
enkele ‘prins kandidaten’ die as urste wisse
dè wèj ut prinsenpaor wâre. Nao gàùw
umgeklééjd te hebbe mogge wéj dan tevurschien komme. Nao ut oplèèze van de
proclamatie kon de rest van de fèèstaovund
vur ons beginne. Ut wâr gruwelek gezellig
en d’r wâr veul volluk binne. Nao ut bal tot
in de laate uurkes nog bèj ons in de graa’z
de urste lading eiere weg gewerkt.
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“Bier, fris of wien. Vurunneskônne carnaval, motte béj de spurriebuuken zien.”
Alaaf!
Prins Tom dun Urste en Prinses Ellen

Un maond nao de onthulling wâr ut tied vur
onze’n ège prinsenreceptie. Vùr de receptie
hèwwe same mit de ouders, schônouders,
oma’s en opa, brúújers en zus en de hiële
carnavalsvereniging urst unne goeie bòjum
gelèd . Nao ut ète mogge wèj onze ège
onderscheidingen úútreike àn alle anwezige
bej de koffietoffel.
Daornao mit de hiële club naor de Oude
Heerlijkheid um te starte mit de receptie.
Wèj wisse nie goëd wa wèj d’r van mosse
verwâchte, mar ut is echt geweldig moj um
zoiets mit te make. Ut wâr gruwelek druk
en de sfeer wâr fantastisch. De stukskes en
teksten die veule vur ons gemakt ha’n wâre
echt super en úút de kunst. Wéj ha’n gemerkt mit de receptie dèt ons publiek erg
gèr un eitje kumt èète. Wéj krigge d’r durum mar liefst 550! Van mien nève en nichte
krege wéj zelfs 2 legkiepe (genaamd Kip en
Soep) um de vurroad te ververse. Gèr wille
wèj hierbej de carnavalsvereniging, EPO,
femilie, de buurt, vrienden, collega’s, APG
en alle ândere ànwezige, kei bedânke vur
de komst en de ludieke kado’s. Vur ons vloog
d’n tied vurbèj; ’t wâr unne super schônne’n aovund!
Nao de receptie hèwwe ons gewaogd an de
groëte lading gekrigge eiere. Nao slechts
100 eitjes wâr de làtste eierèter weg en
mosse wéj d’r nog 450 sliete. Un pàr hortjes naor de femilie, d’n bakker en nao nog
wa kòksels mit veul eiere zien wéj toch un
hiël èènd gekomme binne un maond.

BOVAG garantie
SPEEDY BOXMEER

BOXMEERSEWEG 25 . 5845 ET SINT ANTHONIS . T (0485) 38 59 69
INFO@SPEEDY-BOXMEER.NL . WWW.SPEEDY-NIEUW-BOXMEER.NL
garantie

Now is ut hòst zò ver. De Carnaval gèt binnekort beginne. Wéj hebbe d’r hiël veul zin
in. Vijf dáág vol d’r tegge’n an, zòdèt wéj
mit alle spurriebuuken d’r un ontzettende
mòje Carnaval van gaon make, want:

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur
17-12-2010 14:09:03
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D’n Proclamatie 2012
Wéj, Prins Tom d’n urste, zoën van Tonnie
en Wies van d’n Lônseweg en Prinses
Ellen dochter van Peter en Annemieke uut
‘t Kluteriek.
Viene t geweldig mòj dé wéj di joar zien
uutverkoze as Prins en Prinses van ‘t Spurriebuukeriek.

Mar na veul noagedacht te hebbe blieven
we toch mar béj de Spuuriebuuke
………..Alaaf……………
Ten tiende:
Béj Peter Peters Bouw mot ik altied veul
regele en telle,
Mar mit dizze Carnaval hoeve ze mien
daorvur nie te belle
………..Alaaf……………

Same mit Vorst Mark en, ‘t bestuur, de
Road van Elluf, narre, dansmariekes, d’n hiëlen ànhang en netuurlek ollie ammól, goan
wéj d’r wér ‘ne gruwelijke mòje Carnaval
van make!

Ten niggende:
Wèj heuren onze vrienden nog steeds ovver
‘n housewarming zeure.
Gaon ollie dizze carnaval altied mit ons op
pad, dan gaot dat òk nog zeker gebeure
………..Alaaf……………

Ten ellufde:
Urst zouden we dizze Carnaval de snew in
goan duuke,

NAO DE CARNAVAL LEG IK ZE WER NETJES IN DE RIJ

WWWMARCOSCHREUDERTEGELWERKENNL
*UTTA VAN .ASSAULAAN  s 3INT !NTHONIS s M 0651373105 s F   s E INFO MARCOSCHREUDERTEGELWERKENNL
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Een perfekte indeling en
optimale werkruimte?
Jouw maatwerk
keuken.

D’n Proclamatie 2012
Ten derde:
‘t geld mit de Carnaval zal zeker wel gaon
lope,
Want Ellen trekt mit de Carnaval de pin van
de Rabobank wel ope
………..Alaaf……………

Maxximaal
koken

Ten twedde:
Voetballe zit béj mien wel in ‘t bloëd.
Alleen weet ik nog nie zo goed hoe ut moet
………..Alaaf……………

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DEN HOOGENHOFF
VERF - GLAS - BEHANG
Deurneseweg 30 5841 C J Oploo
(06) 48 03 18 96 (06) 53 33 57 15

Grotestraat 40 - 5841 AB Oploo
Tel. 0485-383167

www.stemaxx.nl

Ten urste:
Onze vriendengroep hét zich mit de dienstenveiling loate jenne.
Durrum hebbe wèj shirts gekocht en zien
wèj goed te herkenne
………..Alaaf……………

Ten achtste:
Ut bouwe zit onze buurt nog vers in ut
bloëd,
Die carnavalswage komt durrum vast wel
goëd
………..Alaaf……………

En onze liefspreuk vur dizze Carnaval is:
Bier, Fris of Wien,
Vur unne skônne Carnaval motte bèj de
Spurriebuuken zien

Ten zuvvende:
Mien prinses en ik zien allebèj mit de Carnaval gebore,
Carnavalle klinkt ons dan òk als muziek in
de ore
………..Alaaf……………

…………Alaaf…………..Alaaf…………….Alaaf

Ten zesde:
Als fèèstvierders van jongsaf an,
zullen wéj als prinsenpaor geen enkel fèèst
ôverslaaon
………..Alaaf……………

Openingstijden: Maandag gesloten
Di. 13.00 - 21.00 uur
Woe. t/m vrij. 09.00 - 17.30 uur

Ten vijfde:
òk mit de pronkzitting komt ut vast en
zeker goëd,
Want wèj hebbe enkele vriende die
weten hoe je ‘n stukske mâke moet.
………..Alaaf……………

Za. 08.30 - 15.00 uur

Floor Michiels

Ten vierde:
Mit iedereen erbèj wurt Carnaval dit joar
wèr kei vet,
Vier daag fèèsten en loat noa bed
………..Alaaf……………

Vloetweg 39a • Oploo
0485 - 38 40 93
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Van de vurzitter

Carnaval is gewoën feest !
Veul Carnavalsplezier!
OVERLOON // MAASBREE

www.djeenz.nl
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Tot Djeenz!

Beste Spurriebuuken,
Ieder joar opnééjd wèr mag ik as vurzitter un stukske schriêve in di ontiegelek
gewaardeerde Spurriebuukske. Onlangs mog
ik, umdè wéj bej de Carnavalsveriëniging in
ônderbezetting zien, un par advertenties
ophâle vur onze Carnavalskrânt. Bej een van
de adverteerders krig ik te heure dè zillie
mi plezier in ons buukske advertere, umdè
ut buukske d’r gewoënweg keigoëd uitziet.
Dè gaf mien un hiële voldoening en mit dè
advertere in onze Carnavalskrânt wurdt tevens de Carnaval in Ploë ondersteund, zodè
wéj daor wèr de nuddige activiteite vur de
Spurriebuuken kunne organisiere. En zoë
snééjd ut mes àn 2 kânte.
Ja, wa motte verder nog miër schriêve?
Pakte de tekst van vùrgaonde jaore d’r bej
en pâs ut links en rechts wa an? Motte
gaon vertelle wat’r goëd get en wa minder
goed gèt? Zo nee, wa motte dan wèl gaon
schriêve. Zoë kwam in mien op um wa te
vertelle wa de Carnavalsveriëniging mien
hèt gebrocht. Zò’n 8 jaor trug wier ik wèr
(enkele jaore op rééj) dur Carla en Mari
namens de Carnavalsvereniging gevraogd of
ik nie bej de Raod van Elf wilde komme. Op
zich hoefde ik d’r toen nie zò hiël lang ovver nao te dinke, umdè ut tied wier um de
Carnaval wa ânders in te stèèke. Sindsdien
bin ik de Carnaval toch wa ânders gaon
belèève en dè hèt miër inhoud dan alliën un
putje bier drinke. Wa mien vurràl is opgevalle is dè ge as lid van de Carnavalsvereniging veul contacte legt mit de Carnaval
op mèèstal un gezellige meniër. In de korte
nabééjheid hedde regelmaotig ovverleg ovver de Carnaval mit alle geledingen binne
Ploë, want Carnaval is vur jong en âld.
Binne de Gemènte hedde verder regelmaotig op un plezierige menier contact mit de
ândere Carnavalsverenigingen en liërde op
die menier veul minse kenne. Op die menier
kwam ik béj de afgeloëpe recepties wèr un
àntal klasgenote tège van de leggere schòl
en de MTS. Ok hewwe mit un groep vriende

die ut jaorleks de Internationale Carnavalstoet in Diest bezoeke contacten mit
Carnavalsverenigingen uut Duitsland, België
en Nederland. Zoë is ut gekomme dè VOF
vurrig jaor zelfs hèt mugge optrééje op de
Pronkzitting in Oberscheld.
Trug naor de Carnaval van di seizoen. Wej
zien al wèr un tiedje bezig en wel exact
vanaf dun 11e van dun 11e in 2011. Hoe kan
ut mòjer um dan te starte mit ut Prinsenbal. Mit ut Prinsenbal hewwe afscheid
genomme van ut vurrige Prinsenpaar Prins
Mari dun Urste en Prinses Jacqueline. Bej
deze wil ik hun bedânke vur un schitterende Carnaval in 2011. Nie veul latter um
exact 11 ovver 11 wier ut nééje Prinsenpaar al gepresentiëerd. Tevùrschien kwâme
Prins Tom dun Urste en Prinses Ellen. En ik
wiët zeker dè wéj mit hun wèr unne mòje
Carnaval gaon belève in 2012. Tijdens de
diverse recepties en pronkzittingen hebbe
zillie laote zien dè zéj uut ut goeie holt
zien gesnééje.
Ok ieder jaor schriêf ik wa ovver de vereniging. Bej ut bestuur hèt Rene Verbrug11

Van de vurzitter
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Driehoek 9
5841 CW Oploo

tel 0485 381713
fax 0485 385249

website: www.marcsmulders-tuinontwerp.nl en www.tuinboeken.com

e-mail: info@marcsmulders-tuinontwerp.nl

Koorstraat 14
Boxmeer
t: 0485 571689

gen plàts gemakt vur àwd Vorst en àwd
Prins Leo Janssen. René bedankt vur de
veule jaore dè gej ouw hèt ingezet vur
de Carnaval in Ploë en Leo succes mit ouw
nééje functie in ut bestuur. Bej de Raod
van Elf hebbe Jos Weerts en Teun Wientjes
de Raod helaas verlaote. Doardur hewwe op
di moment nog mar 9 raodslééje. Wej hebbe
diverse pogingen ondernomme um de Raad
an te vulle, echter zonder succes. Di jaor
zùwwe nog wel dùr komme, mar vur ut volgende jaor is versterking echt nuddig. Is dè
nie ut geval dan hèt de Plosse Carnaval un
pàr kwòie jaore vur de boeg. Mar ge kunt
ut bèèter van de goeie kant bekiêke; dè ut
nie zòver kumt. De rest van de vereniging is
intact gebleve en daor zien wéj hiël blij mit.

Dankzij de veule sponsoren en speciaal de
Spurrieredactie zien wéj in staat dit moje
“Spurriebuukske” uut te geve en daorvur
zien wej ze dan ok biezonder dankbaar.
Nèvve de veule tied die de redactie in di
boekwèrk dowt staon veul bedrijven ons
nog terzije bej de diverse activiteiten. Mit
die hulp en financiële steun kunne wej as
Carnavalsvereniging elluk jaor wer un moj
Carnavalsprogramma vur de Spurriebuuken
gemèènschap opzette en organisere.
Samen mit de lééje van de Carnavalsvereniging hewwe nog un antal vrijwilligers die
zich inzette bej diverse commissies. Mit al
dè volluk zùrge wéj ‘r dan ieder jaor wèr
vur dè alles goëd geregeld en georganiseerd is bej de diverse activiteiten. Um un
greep te noeme: de pronkzitting-, boerenbrulloft-, optocht-, 50+- en Spurriebuukskecommissie. Ieder jaor kunne wéj hiervur
minse gebrúúke. Mogge d’r nog minse zien
die déé ‘z commissies wille versterken, zien
déé ‘z van harte welkom. Gòat uns proate
of bel mit un bestuurslid.

Tijdens de Prinsenreceptie wier ons nééje
boerenbruidspaar gepresentiërd en net as
vurrig jaor bestèt ut boerenbruidspaar uut
2 stelle. Di zien Huub Vogels en Dinet Kroot
beije van de Steenakker. Op de Carnavalszondagaovund zulle zillie dur dun ambtenaar in dun onecht worre verbônde. Samen
mit de buurt, femilie, vrienden, etc. belòòfd
di unne moje’n aovund te gaon worre. Wéj
gaon di jaor wèr de trend van vurrig jaor
vòrtzette um d’r un vlotte awverwetse
brulloft van te make, zòdèt’r nao de officiële plichtplegingen nog zat tied is um te
swingen.

Mar now op naor Carnaval van 2012!.
5 Daag lang flink d’r teggenàn. Same mit
ons jonge energieke Prinsenpaar Prins Tom
dun Urste, Prinses Ellen, ut Boerenbruidspaar Huub en Dinet en mit alle Plosse minse
d’r achteràn, mot di wèr uin woejend gezellig fèèst worre. Àmmol de vlagge wer an de
gevel, huus versiere en straot versiere en
ge dingt automatisch mit mi “bèst versierde
huus” en “bèst versierde straot”. Wéj hebbe
d’r in ieder geval wer veul zin in. Mit ut
programma wa wer op touw stèt (wiëer in
di Spurriebuukske) is ‘r zeker vur iedereen
wa bej.
Wéj hope dè hiël Ploë in goeie gezondheid
d’r bej kan zien, zòdè wej mekaar wer ontmoete en veul plezier kunne make.

De vurgaonde wèke hèt iederiën kunne
geniete van de Pronkzittingen, waorvan hier
wieêr in ut Spurriebuukske un uutgebrééjde
repportage mit foto’s. Ut is ieder jaor wer
geweldig um te ziën hoe bekende en minder
bekende artieste van ège bòjum hier schitterende aovunde van make. Bej deze bedânke wéj alle deelnemers die ut lef hebbe
getônd um d’r te gaon staon en dun hoëp
tied die zillie d’r in hebbe gedowd. Grandioos en utekunst! Vur de pronkzittingen van
volgend jaor hôpe wéj dèt ‘r wèr nééje
talenten zich àndiene. Dus wie durft dizze
uutdaging an?
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Aaaf,
Geert Thomassen
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Bianca Body & Beauty
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Vloetweg 41 Oploo
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D’n Burgemeester
Ieder jaar zijn er veel inwoners nauw betrokken bij carnavalsactiviteiten en ik denk
dat dit jaarlijks cultureel evenement mensen in onze dorpen bindt. Het gemeentebestuur heeft daar grote bewondering en ook
veel waardering voor.

Vorig jaar heb ik voor het eerst het carnaval in de gemeente Sint Anthonis mee
mogen vieren. En ik heb er van genoten:
wat een prachtig feest en wat hebben veel
mensen er plezier aan beleefd.
De carnavalsoptochten hebben grote indruk op mij gemaakt. Geweldig al die mooie
wagens en al die andere prachtige creaties.
Geen wonder dat er zoveel mensen naar
de gemeente komen om te genieten van dit
mooie spektakel.
Nog een bijzonder evenement was de
deelname van Bruins III aan de Boxmeers
Metworstrennen op carnavalsmaandag. Niet
alleen won “ons” paard
maar de
voorbereidende festiviteiten zorgden voor
saamhorigheid
en gemeenschapszin ten
top.

Ongetwijfeld is er veel pret en voorpret,
maar het werk moet wel verzet worden.
Er zijn per dorp ieder jaar uitgebreide
programma’s en samen met de wethouders
draag ik de sleutels op vrijdagavond voor
carnaval, dit jaar in Ledeacker, graag over
aan de 7 nieuwe prinsen. Zij regeren dan
gedurende vijf dagen en daarna ontvangen
we de sleutels graag terug op het gemeentehuis.
Carnavalsvereniging D’n Uutlaot feliciteer ik
namens het gemeentebestuur met hun
55 jarig jubileum. Wij hebben allemaal
kunnen genieten van een extra feestelijk
programma in november 2011 en kijken
daar met plezier op terug.
Ik wens u allen
een heel plezierig carnaval!
Marleen Sijbers, burgemeester van
de gemeente Sint Anthonis
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Thuis op
elke bodem!
Agrarisch loonwerk, sloopwerken,
bestratingen, cultuurtechnisch werk
of ieder ander grondwerk. U vindt
nu al deze specialiteiten onder 1 dak.
Samen vormen we een ijzersterk
team om u een oplossing te bieden
voor ieder vraagstuk.

Vorst Mark an ‘t woord
Hallo Spurriebuuken en Spurriebuukinnen!
2011-2012

tuurlek Mari, Jacqueline, Rianne en Jan bej
de vriendengroep KZR die ut vurrig joar ok
zò geweldig moj hebbe gedaon àmmol. Ons
jeugdprinsenpaar zuwwe vast en zeker ok
wèr tègekomme bej ut jeugdbal, optochtenbal etc.
Zat ovver vurrig jaor, want ut is netuurlek
tied vur un neej carnavalsseizoen mit Prins
Tom d’n urste en zien prinses Ellen v. Zutphen. Ik wiët zeker dè ut di jaor ok wer
helemaol goëd get komme mit zò ’n jong
prinsenpaar. Ok di jaor wônt ut prinsenpaar
vlakbej de Oude Heerlijckheid in de nééje
wijk, um precies te zien wa ut eiere ète
iets gemekkelijker makt. (ut is net assof
we hierop selecteren) Ovver die nééje wijk
gesprôke, die hebbe de afgelope jaore zòvveul gebouwd, die zien nog hiëlemoal in ut
ritme, dus dië prinsenwage gèt òk di jaor
wèr hiëlemoal goëd komme.
Ut prinsenbal en de receptie zitte d’r nou
op en die wâre netuurluk wer ontiegeluk
gezellig! Di jaor ging ut krèk ietskus ânders
as ândere jaore, umdè di jaor mit de prinsenreceptie ut boerenbruidspaar uutkwam.
Op ut prinsenbal dè di jaor op 11-11-11 wier
gehâwe en waorbej de prins precies um 11
ovver 11 uutkwam (wa wilde nog miër?) kon
de bruidegom van ut boerenbruidspaar helaas nie. Mar dè makt àmmol niks uut, urst
de felicitaties naor ut prinsenpaar en dan ut
boerenbruidspaar úút laote komme, ut wâr
unne kiër wa ânders, mar zeker nie minder
leuk! Ut boerenbruidspaar Huub Vogels en
Dinette Kroot, wèr un onecht- echtpaar. Ok
di jaor zal de boerenbruiloft wèr un succes
worre, wèr 2 femilies, echter mar 1 buurt
(mar wel un ontzettend moje buurt) en wèr
veul vrienden en kennissen.
Ik wens ollie àmmol vier dáág ág ontzettend veul succes en vùrral veul plezier mit
dizze Carnaval.

Ut nééje carnavalsseizoen is wèr angebrôke! Op ut moment van schrieve zit ut
prinsenbal d’r al op en gisteraovund nog
de prinsenreceptie mit ut uutkomme van ut
nééje boerenbruidspaar. Urst wil ik ut nog
efkus hebbe ovver ut afgeloëpe carnavalsseizoen mit Prins Mari en prinses Jacqueline, ut onechte boerenbruidspaar Jan v.d.
Weijer en Rianne Sengers en ut jeugdprinsenpaar Maik Kocken en Guusje Brouwers.
Die hebbe ut vurrig jaor àmmol geweldig moj gedaon, bedankt daorvur! Ik wiët
zeker dè wéj ollie ok di jaor wer duk zulle
zien, Mari netuurlek wer bej VOF, en ne-

Door de bundeling van de krachten
van Ploegmakers Rips B.V. - De Rips,
J. Geurts Bakel B.V. - Milheeze en
Van Elk & Zn. B.V. - Rijkevoort
bent u verzekerd van de grootste
deskundigheid op ieder vakgebied
dicht bij uw onderneming.

Van Elk & zn b.v.

En van één ding kunt u bij ons zeker
uitgaan: “Wij gaan voor u altijd

Rijkevoort

grondig te werk!”

Aannemer Grond- en Sloopwerken
Cultuurtechnisch werk
Tel: 0485-372217 - Fax: 0485-372340
e-mail: vanelkrijkevoort@gmail.com

Geniet d’r van!
Zat geluld, dè mot ik de hiële Carnaval nog,
De Vorst
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Prinsenbal

KOM NU VOOR EEN
GRATIS PROEFLES!!!

Vrijdagaovund d’n elfde van de elfde um elf
over elf is in un volgelaaje residentie van
de Spurriebuuken de nééje Prins en Prinses vur ut nééje Carnavalsseizoen bekend
gemakt.
Urst wier hoffotograaf Claudia in ut zunneke gezet vanwège hur jubileum en wier
afscheid genomme van de raodslééje Jos
Weerts, Teun Wientjes en bestuurslid René
Verbruggen. De bestuursfunctie is inmiddels ôvergenomme dur âld vorst Leo Janssen. Vur de Raod van Elf zien wéj nog an
ut zúúke noar invulling. Daornao wâr d’n
tied angebrôke um afscheid te neme van
ut auwe Prinsenpaor Prins Mari dun Urste
en Prinses Jacqueline. Ansluutend wâr ut de
beurt an ut Auw Prinsen Garde. Zillie ha’n
un pàr toelaotingstesten vur Mari in petto
alveurens héj opgenomme kon worre béj
ut APG. Hiervur mos héj onder ândere zien
muziekkale kwaliteiten op unnen accordeon
laote ziën. Ut APG makte ut ‘m nie gemèkkeluk, mar uuteindeluk durstond héj de
beproeving glansriek en mog héj de eervolle
APG-kliere àntrekke.
Um kwart vur 11 wier de spanning in de
zaol flink opgevoerd. Vorst Mark dirrigeerde un àntal kandidaat Prinsen ut podium op
die àmmol wa mit de anwiezingen van de
afgeloëpe wèèke te make ha’n. Mar al gàw
viele d’r enkele af die toch te wennig
mit de anwiezingen te make ha’n en
zodoende konde trugkere in de zaol.
Uuteindelek bleve d’r nog 3 kandidaten ôver en die verdwene âchter de
coulissen. Twiëe van de drie kandidaten
kwâme 1 vur 1 wèr trug op ut podium,
umdè ok zullie nie voldeeje an de goeie
anwiezingen. Naodè de 3e kandidaat
(Harm Cornelissen) òk op ut podium verscheen zonder prinsepak an, verânderde
de zaak netuurlek, want de kandidaten
wâre op. Mar wa niemus wis, wâr dè d’r
nog un vierde kandidaat wâr die nie op
ut podium was verschenen um ut volluk
te kulle. De kandidaten die veuraf op ut
podium verschenen, ha’n àmmol iets mit

Noordkant 19a
info@hcdesprong.nl
www.hcdesprong.nl
Inge Gerritsma
06-23707740
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de prins te make; ènne wâr zien breujer,
die ândere wâre vrienden, buren, teamgenoten van voetbal, etc.
Dus de verassing wâr groët toen um exact
11 ovver 11 as un dúvelke uut un deuske ut
Prinsenpaor Tom dun Urste en Prinses Ellen
op ut podium verschenen.
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Wa gebeurde d’r (òk) op dun ellufde van dun ellufde
in tweeduuzendelluf (11-11-2011)
‘soavus um elluf òvver elluf (f23.11u.)?

Prinsenbal

Onze prins en prinses mit unne’n
béébie? Daor wisse wej niks van,
zòdde gillie dinke. Nou ut is hiël
simpel. Onze prins hawt hier un
echt carnavalskiend in de hând. Di is
Fenna Rongen (van Martien en Lonneke Rongen-Peters). En Fenna is op
un wel hiël speciaal moment gebore:
op 11-11-2011 um 23.11 uur! Ut zelfde
moment dus as toen onze prins Tom
mit zien prinses Ellen tevurschien
kwâme as de nééje heersers van ut
Spurriebuukenrijk.

Joost Bongers
Úw kapper aan huis!
Telefoon 0485 - 38 34 71
20
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Prinsenreceptie
- Verkoop nieuw/gebuikt - Alle merken - APK keuringsstation - Onderhoud - Schade/spuiten Zelf tankstation -

Vloetweg 33
5841 AS Oploo
Tel. 0485 382425
Fax 0485 384596

>>> Kijk voor meer informatie op onze internetsite www.autojoosten.nl <<<

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

Jeroen van den

Berg

Telefoon 0485-383329

Veehandel Oploo

Mobiel 06-53810771

CAFÉ • BILJARTS • ZAAL • CAFETARIA

Wij wensen iedereen een fijne carnaval!
Team La Marmotte

Erwin, Chantal en Manfred
Vloetweg 27 5841 AS Oploo tel. 0485-382121
22
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Proclemasie
(van de vrienden)

V
D

H

J.T. V.D. HOOGEN
T E G E L S E N S A N I TA I R V O F
M ARM ER EN NAT UURST E E N
Groot- en kleinhandel

Kuilenstraat 1
5446 PD Wanroij
+300m. van ingang ‘De Bergen’
Tel. (0485) 47 84 63
Fax (0485) 47 80 16

Prins Heerlijk zeiken
bij feestjes of evenementen?
Dat kan!!

Ten vijfde
Dat jullie als carnavalsvereniging als afsluiting alleen zitten te eten
dat kunnen jullie deze carnaval vergeten,
dit jaar zullen wij als vriendengroep komen
helpen met opvreten, alaaf!

De vrienden van Tom en Ellen vonden de officiële proclamatie maar niks, dus hebben ze
er zelf eentje gemaakt die het prinsenpaar
tijdens de receptie aan het publiek mochten
voorlezen:
Wij, Prins Bokito Tom dun urste, zoon van
WiesTonnie en Prinses Ellende dochter van
de reserve Belgen, gaan proberen samen
met de Spurriebuuken en de Oude Pony
Garde om deze carnaval tot een lomp einde
te brengen.

Ten vierde:
Ik, prins Tom had de mogelijkheid de 3
lompste zinnen af te kopen,
maar dit heb ik niet gedaan, dus ik moet nu
op de blaren lopen, alaaf!

Ten ellufde:
Na het ongevraagd lenen van een crossband,
maakte Laurenze mij bijna van kant, alaaf!

Ten derde:
Door de week ben ik met stenen voor het
huis aan het sjouwen,
maar in het weekend doe ik graag uitsmijters met een stoeptegel verbouwen, alaaf!

Ten tiende:
Ik en mijn prinses komen allebei van de
boerderij dat is dan ook hartstikke mooi,
als cadeau krijg ik dan ook een pak hooi,
alaaf!

Ten twedde:
Mijn vrienden zullen het wel uitgebreid
gaan hebben over de kiepwagen,
maar ze geven Ellen liever kniebeschermers
en zullen jullie hier verder niet meer plagen, alaaf!

Ten niggende:
Ellen is in vergelijking met mij erg braaf,
dat ze nu deze carnaval eieren voor de
vriendengroep bakt is helemaal gaaf, alaaf!

Ten urste:
Om de carnavalsvereniging met een eventueel verlies van de scepter gerust te stellen,
krijg ik van mijn vriendengroep alvast tijdelijk deze scepter en het verzoek om alvast
een nieuwe te bestellen, alaaf!

Ten achtste:
Om al onze kostbare cadeaus naar huis te
dragen,
krijg ik van mijn vrienden deze gigantische
kruiwagen, alaaf!
Ten zuvvende:
Ik heb al bij enkele vrienden een housewarming mogen beleven,
dus nu ga ik zeker zelf eens eindelijk een
extra grote lompe housewarming geven,
alaaf!

Huur een toiletwagen bij Thomassen.
Tel. 06-20418743 of 06-13758634.
24

Ten zesde:
Thuis heeft Ellen de touwtjes in handen,
dus ik hoef niet bang te zijn om in een vuil
huis te belanden, alaaf!
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Efkes vurstelle

ZieZo!

‘t Bestuur en de vorst
bestuursleje zien:
Een goei bestuur is
vur elke veriëniging
Geert Thomassen,
Carla Cornelissen,
belangrijk, òk vur
de Spurriebuuken.
Toon van de Ven,
Lieke Peters en Lisa
Ieder jaor zùùrge
Franssen. En as zullie
zillie d’r wer vur dè
alle zake veur en
’t echt nit mèr wieëte dan kunne zulâchter de scherme
wer goëd geregeld
lie nog alt um raod
vraoge béj vorst
worre. Dankzij hun
löpt de hiële carnaval Mark van Duijnhoven,
op rullekes en kunne die al vur hèt twedwej d’r mit z’n alle ’n de jaor z’n ding doet.
ontiegelek skòn fèèst Nèvve ‘t bestuur zien
d’r nog ‘nen hoëp ânvan make.
dere die zich gedurig
inzette vur de carnaRené Verbruggen
val in Ploë, lèès mar
hèt ’t stukske ovwiéjer!
ver gegeve àn Leo
Janssen. D’n andere

Zakelijk of
particulier:

voor een “KEI” orgineel kado!!

dé notaris
in Boxmeer
en omgeving

ZIEZO! Winkel is een onderdeel van een
activiteitencentrum voor mensen met een
verstandelijke beperking. Wij verkopen
producten die door de deelnemers gemaakt zijn.
Er is voor iedereen wat te vinden: van kaarten tot
kraamkado’s. Leuk voor jong en oud.
U kunt altijd binnen komen lopen om onze
artikelen te komen bekijken en op bestelling is
er heel veel mogelijk.

Dagactiviteitencentrum
Grotestraat 31A
5841 AA Oploo
Tel: (0485) 381052

Telefoon: 0485-573472
www.notaristeeuwen.nl

VEUL PLEZIER !!
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Efkes vurstelle
As echte Spurriebuuk
godde vur ow kozijnen
toch zeker noar
Kozijn Garant in Kuuk

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

KOZIJN GARANT

Nieuwe Rijles

Kunststof en aluminium kozijnen
Kovel 7, Cuijk
Tel: 0485-330143

16,5 jaar

info@kozijngarant.nl
www.kozijngarant.nl

meer weten;
bel Carlo : 06515.323.22
of mailtje naar ;
rijschoolcubo@planet.nl

Wonen naar uw wensen, op maat gemaakt.

De Raod van Elluf.
As wej ‘t ovver daihards hebbe, dan
komme wej automatisch béj de Raod
van Elluff. Ok hier
zitte d’r verschillende béj die d’r
màr gèn genoeg van
kunne kriege: van

Reserveraod

Burg. van de Wildenberglaan. 4, 5764 RD, De Rips, Tel. 0493 599284
info@verheggenmeubelen.nl, www.verheggenmeubelen.nl
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Gillie ziet ‘t, de raod
is di jaor ‘n hiël ènd
compleet, mar gelukkig hewwe ok ‘n
reserveraod woar

‘t Carnavalle zelluf,
màr òk ‘t opbouwe
en afbrèèke van de
zaol, ‘t vurberéje
van ‘ne Pronkzitting en al die ândere
vurkommende klusse
(mòje màr òk zeker
de minder mòje!!!).
D’r gèt gèn jaor vurbéj of d’r verânderd

wel wèr wà. Ok di
jaor dus. Jos Weert
en Teun Wientjes
hebbe nao jaore van
trouwe dienst beslote öm ‘t wa kalmer
àn te doen. De rest
van de raod is wer
precies d’éigest as
vurrig jaor, namelek:
Noud Janssen, Eric

van de Weijer, Marc
van de Weijer, Gilbert van der Duyn,
Johan Wunderink,
Nicky Reijs, Martijn
Wientjes, Bart van
Els en Rob Egelmeers.

wéj mit regelmaot
‘n beroep op kunne
doën. Bel dus nie
meej de pliesie as
gillie iën van de volgende minse in `ne
grúúne cape mit `ne

stèèk op de kop àntreft. Op dè moment
zette zéj zich namelek in vur ‘n goei
doel. ‘t Gèt hier öm:
Jeroen van den Berg,
Mari Jacobs, Harm

Wientjes, Jan van
Sambeek, Bart van
Hoenselaar, Patrick
Bongers, Harry van
de Weijer en Gido
Lenkens.
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Efkes vurstelle
De Vrollie van de
Raod (en bestuur)
Ok di jaor motte de
Vrollie van de Raod
wèr alle zeile béjzette um hun kèls
skón en op tied béj
de activiteite te
kriege. En die kèls
wèr op te vange
daags nao zo’n zwaore activiteit. Daornève doen zéj òk
elluk jaor mit mi de
Pronkzittingen en
zien béj de mèèste
activiteiten ànwezig. Gò `dr mar an
staon!!! ‘t Vrijgezellegehalte binne de
Raod en bestuur is
nog vrij hoëg!!! Vrollie: doe d’r wà an
en treej toe tot ’t
selèkte gezelschap

zien: Imelda Janssen,
Frida Janssen, Carla
Cornelissen, Claudia
van Hoenselaar, Anja
van de Ven, Marijke

van: De Vrollie van
de Road (en bestuur).
Degene die zich al
àngesloote hebbe
béj di gezelschap

van Els, Lieke Peters,
Marianne van Hout,
Lisa Franssen, Linda
Janssen en Liane
Thielen.

Narren
Di jaor en vurrig jaor
hebbe onze narren al
gedurig kunne oefenen en di jaor gaon
Jaap van der Stoel
en Frans Cuppers ‘t
nog ‘ne kiër dunnekes
ôverdoën. Deez’ twiëe zotte sfeermakers zien gemekkelek
te herkennen an hun
roj-gruune pakken.
En as gillie ze nie
ziet, dan heurde ze
mit al hun rinkelbellekes wel ankomme.
30
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Zorgboerderij
De Witte Hoeve

Veldweg 21 5447 BH Rijkevoort 0485-371744

www.garagehendriks.nl
Compleet auto- en bedrijfsauto onderhoud

Biedt belevingsgerichte dagactiviteiten
en woonruimte aan mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, chronisch zieke.

APK I en II
Bosch Car Service
Compleet brommobiel (45 km) onderhoud
Verkoop alle merken nieuwe en gebruikte auto’s

Daarnaast bieden we paardrijden aan
kinderen/volwassenen met een beperking.

Verkoop brommobielen (45 km) nieuw en gebruikt
Dealer

De Witte Hoeve

Gemertseweg 22
5841 CD Oploo
Tel: 0485-384281
E-mail: zorgboerderijdewittehoeve@hetnet.nl
Info :www.zbdewittehoeve.nl

brommobielen (45 km)
erkend inbouwbedrijf alarmsystemen

Autowasserette

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

Avia tankstation (24 uurs pin)

De Spurriemukskes
Onze verieëniging dinkt òk an de toekomst.
Dorvur hewwe ‘ne kweekvijver opgezet, zòdet de nééje dansmariekes ’t iëen en ânder
al in de vingers (of biëen, of op hun heupe)
hebbe. Onze spurriemukskes doen d’r dan òk
alles àn um de capriolen van de “echte” dansmariekes te evenaren. Onze spurriemukskes
zien di jaor: Ymke Goossens, Jitte Goossens,
Veerle van Duijnhoven, Hanna Janssen, Maria
van Dijk, Louisa Verschuren, Chanel Rutten,
Rosa Massop, Laura Verbruggen.

De Spurriefrutjes
De veriëniging dinkt nie allieën àn de korte
termijn, òk op de lange termijn hewwe dansmariekes nöddig. Deez’ zitte béj de Spurriefrutjes. Ok zéj zette elke kieër hun bèèste
bieentjes veur. De Spurriefrutjes bestaon di
jaor úút: Evy Lamers, Loïs van Daal, Evelien
van Dijk, Helena Zuil, Lonneke Dibbets, Laura
Heijligers, Renske Thomassen en Tara Goossens.
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het hobby atelier
Hun begeleiding
tWFSTUFMXFSL
tTUPòFO
tQBUSPOFO
tGPVSOJUVSFO
tIPCCZNBUFSJBMFO
tLMFEJOHPQNBBU

Nicole Verbruggen
Grotestraat 28
5841 AB Oploo
tel: 06-40904195
www.hethobbyatelier.nl
info@hethobbyatelier.nl
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Netuurlek hebbe
deez’ dèrkus wel
ennige begeleiding
nuddig. Chantal van
Dijk, Hilde Zegers
en Stephanie van
Mil perbere de àlste
dèrre ’t één en ander béj te brenge op
dansgebied. Sanne
Bongers zurgt d’r

vur dèt de Spurriemukskes de verschillende moeilijke pasjes
utekunst uutvoere.
Chantal en Hilde
brenge daornève ok
nog hun ervaring
over op de jongste
generatie. En ok hier
geldt ‘jong geliëerd
is âld gedaon’, dus dè
belòòfd wer ‘n moj
spektakel te worre.

Kom dörum zelf òk
‘s kieke naor zò ’n
wervelende show
(-dans) van onze

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

Hoffotograaf

de gevúúlige plaot
vâstgelè. ‘t Resultaot
kunde op de website
béjhâuwe of komme
bekieke op de fotovideo-aovund, welke
nao d’n Carnaval zal
gaon plàtsviende béj
La Marmotte.

Epo
D’r gèt genne pronkzitting vûrbéj of zillie levere
d’r hun béjdraage àn: EPO,
‘t Eerste Pronkzittingen
Orkest. Veule aovende wùrt
‘r gemusiceerd um tot ‘t
bèeste resultaat te komme.
En dè mag d’r zien!!! t
Gèt hier öm: Johnny Lenkens, Jos Cornelissen, Jos
Wijnands, Jan-Willem Jansen, René Verberk, Pieter
Hofmans en Ad van de Berg.
Kim Jacobs is d’r di jaor
helaas nie mir bèj, màr mit
Vin Baltussen hewwe ’n
hiele goeie ingelijfd! Mede
dankzij EPO is elke Pronkzitting wèr ‘n succes.

Gullie zult ‘t al wel
gezien hebbe in dizze
carnavalskrânt: onze
hoffotograaf Claudia
van Hoenselaar hèt
zich wèr nie ingehâuwe! Alle skône
momenten hèt ze op
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Efkes vurstelle

asbest verwijdering

Vof
Ok di jaor is VOF wèr van de
partèj öm mit toeters en belle de
zaak muziekaal te ondersteunen.
In hun ewwig bekende koeiekliere
zùurge zej vur de goeie sfeer.
VOF bestèt úút: Edith Goossens,
Mari Jacobs, Jan-Willem Jansen,
Jos Jaegers, René Verberk, Frida
Janssen, Bernadette Verschuuren,
Willeke Kuijpers, Olga Bouwmans,
Bettina Lange, Bert Cremers, Paul
Kuijpers, Harry van de Weijer en
Michel Schroer.

Bouwcommissie
Ieder jaor mot ‘r vùr
en tijdens de carnaval wer ‘nen hoëp
vertimmerd worre.
D’r is di jaor dan ok
wer vanalles in elkaar geschroefd en
gerepariërd. Hiervur

Correspondentieadres
Kamphoefweg 4
5825 HH Overloon
Telefoon (0478) - 649160
Fax (0478) - 649159
06 - 51387815
www.dijkasbest.com
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hèt de bouwcommissie wèr de hânde uut
de mouwen mugge
stèèke. Di jaor timmert Willy van Lanen
d’r mit drie Barten (B.
van Els, B. Heijligers
en B. van Hoenselaar)
wèr gedurig op los.

Helaas hewwe hier nie iederiëen kunne
noemen, mar toch wille wej tot slot nog alle
vrijwilligers die ‘n bijdrage levere an dizze
carnaval en iederiëen in ‘t Spurriebuukenriek
hartelijk bedanken, want zonder ollie lukt ‘t
nie öm d’r elke kiëer wer ‘n ontiegelek groët
fèèst van te make!
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De Spurriebuuken
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postbus 12, 5845 ZG Sint Anthonis Tel: 0493 - 59 75 00
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Vlammer van ut jaor
Di jaor gèt de eer um” VLAMMER VAN
UT JAOR” te worre bej FLAMING naor:
WILCO NILLESSEN
Vanwège zien groëte inzet, al veule
jaore, bej alle FLAMING activiteiten,
is Wilco nie mer weg te dinke as un
groepslijer bej de jeugd.
Wéj hôpe mit Wilco nog veule jaore,
zowel onder de jeugd, as leiding van zien
hând- en spandienste gebruuk te mugge
make.

MATT NIELEN Constructies B.V.

Wilco bedankt namens FLAMING

Hulpstukken van grondverzetmachines & Constructiewerkzaamheden
IJZERSTERK IN HET MAKEN VAN UW PRODUCT

Heinz Moormannstraat 3, 5831 AS Boxmeer • Tel. 0485-383098 • Fax 0485-385042 • info@mattnielen.nl • www.mattnielen.nl

SP:Manders

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

As Service Partner
stoan wèj vûr ouw kloar,
In Sin-tunnis now al bekânt 75 joar.
Service Partner

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

Vlammer van het joar: Wilco Nillessen.
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Pronkzitting 2012
De spurriemukskes: Footloose!
De spurriemukskes zien ok dezelfde as
vurrig jaor, màr mit âcht in plats van elf.
Tjonge jonge wa un talent. Zillie zien al
hòst uutgegroeid tot echte musical- sterre
en de vúútjes ginge ok ècht “loose”. Wéj
kunne nog jaore van dee’z dèrkus genieten
want ut plezier strààlt d’r van af.
De mukskes worre begelééjd dur Sanne.

De 31e pronkzittingsaovunde van de Spurriebuuken wâre wèr van grote klasse! ‘t
Motto vur de pronkzitting van di jaor is
“vertellen”. En d’r wier veul verteld dizze’n
aovund. Di verslag is gemakt op de twedde’n aovund en zéker ‘t jonge volluk wâr
geweldig goëd ànwezig. Vur die pàr minse
die de pronkzitting hebbe gemist (en dè
kunne d’r nie veul zien, want alle aovunde
wâre nagenoeg uutverkôcht) hewwe ‘n kort
verslagje gemakt. Mar vur volgend jaor
motte d’r gewoon bej zien!!

De Straotartiest:
Un nééj duo is gebore op de 31e pronkzitting. René Verbruggen en Carla Cornelissen
zien uut de koffer gekrope en voerden un
buukspreekact op. Bertje hèt zich de biëne
ônder zien kont uut gewerkt en zelfs bej
rijinsctructeur Cubo gerééje. Carlo vertelde
dèt ie Bertje nog nòòit nuchter hèt gezien
waorop Bertje h’m teruggèft dè Carlo dan
ok nie zòveul mot drinke. En un mèning is
uzelfde as un erectie!! Ut is mèèstal nie
staonde te hàwe en ut eindigt toch wer in
slap gelul.

Nao de binnenkomst van de veriëniging en ‘t
vurlèèze van de proclamatie van Prins Tom
en Prinses Fleur ( stèènd-in vur Ellen) wier
zòas gebruukelek ‘t plosse volkslied “Genne
Zurrug” gezonge en kon onze vorst Mark
de urste artieste ànkondige.

Bertje hèt ok hiële korte bèntjes en vàd
René vraogt zich af of dè kumt umdè héj
daor de snelweg mit uutgegumgd hèt. Bertje het zoë zien twiefels of vàd (René) wel
zat van h’m hàwt want die kiër dèt ie in
unne jute zak wier gevonde in de vijver,
het veul vroage opgeroepe. Mar iedere kiër
wurdt Bertje wer teruggebrocht dus wellicht dè wéj hun ‘t volgend jaor zeker wer
terug gaon zien.

Spurriefrutjes: The jungle dance:
De frutjes zien dezelfde as vurrig jaor
mar dan un jaor auwer. Zillie hebbe wer
un jaor hiël hard geoefend en dè kunde ok
wel zien. Ut iëne frutje is hiël geconcentreerd en ut ândere frutje hèt unne smaile
van oor tot oor. Zillie hebbe echt schik
in ut danse en de uutvoering wâr dan ok
utekunst. Ploë hoeft zich genne zurrug te
mâke ovver de toekomst van de dansmarietjes.
De frutjes worre beglééjd dur Chantal en
Hilde.

gaon echt van de vloer en vorst Mark zèt
terècht dè ut “groëte” dansmarietjes zien.
De gardedans wurdt begelééjd dur Hilde en
Chantal.

Ut lenige Hert:
Vur ut urst op de plânke; de vriendengroep
“Kelder Oploo”. Zillie brochten un Plòsse
versie van ut stukske “De road van elf “van
unne bekende cabaretier uut Eindhoven.
Daan van de Steeg ontpopte zich as un
echte Theo en de perikelen van de raod van
elf en dansmarietjes van ut lenige hert
wiere effe uutvoerig uut de doeke gedaon.
De dansmarietjes van ut lenige Hert zien
minderjurrig en dè gèft wa opschudding
mar Gilbert haj daor un ândere verklaring
vur. As iemus op 29 februari is gebore dan
is die minder jurrig, mar ânders binde
èèvu duk jurrig as iedereen. Vur un volledige sfeerreportage en foto’s kunde bej
Bartje van Els terèècht. Héj hèt inmiddels
grof geld verdiend an die’n handel.

Tom de Bouwer:
De fanfare wâr di jaor anwezig mit de creme de la creme. Un klèène selectie van de
fanfare begeleid Paul Kuupers die vur onze
prins Tom ut nummer: “Tom de Bouwer” ten
geheure brengt. “Tom de Bouwer; héj kan ut
make!!” De zaal kon ut nummer gemèkkelek
mitzinge en wéj zulle di vast nog dukker
heure mit de carnavalsdaag. Vurrig jaor
hàn ze ‘Metalica’ en nou brocht de kunststofbend ‘Plastica’ het nummer: “Pijpen” op
de plânke. Ut is un moj gezicht um te zien
hoeveul muziek ge mit kunststofpiepe uut
un plastica helm kunt hale. Wéj vraoge ons
wel af, hoelang Jan Willem nog mit un piepstemmeke hèt rôndgeloëpe.
“Wej vonde ut stukske van de fanfare moj”,
wa Willeke!!
Dansgarde: Line dance polka.
De dansmarietjes van de Spurriebuuken
zien veruut de bèste in de gemènte. En dè
hebbe zillie mar wer uns bevestigd dur
dizze snelle dans te laote zien. De biëne
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Pronkzitting 2012
De dansmarietjes van ut lenige Hert hebbe
echter laote zien dè zéj ondanks alle perikelen nie bej de pakke nèr zien gaon zitte
want zillie brochte un fanatastische dans.
De” hiële groëte dansmarietjes” hebben mit
hunne dans op “Born to be alive” laote zien
dè ut ritmegevúúl ‘d’r goed in zit. Dee’z
groëte dansgarde zoj gen slècht figuur
slaon mit hun conditie bej onze voetbalclub:
Excellent.
Gooise diva’s uut de jungle:
Ok di jaor ontbrèke Jet, Paulien en Annemarie netuurlek nie op onze pronkzittinge.
Dur un plòsse “ik haw van holland” nèr
te zette wâr di ut ènnige stuk waorin de
Plòsse perikelen van ut afgelope jaor ter
sprake kwame.
Brit Dekker en Patty Brard wiere onder
bezielende leiding van Linda van de Mol
bevraogd op hun Plòsse kennis. De vlègskes
in de zaol wiere duk gebrúúkt um un stem
uut te brenge en zelfs Brit wis dè 1000%
nie kan. Mar wéj wiëte wel dè un boerenbruidspaar uut Sint Tunnis wel kan in Ploë.
Net zò goed as un Twisse prinses!! Mar de
woordspeling Dinet en Die net niet wiere
nog effe uutvoerig verklaord. Mit un knallend verjurdagskadootje scheide dee’z diva’s
d’r uut mit hun uutstekende kwis.

Spurriebuuk van ut jaor:
De Spurriebuuk van ut jaor is Jan Aben
Jan hèt un hiel grote staat van dienst en is
terècht tot spurriebuuk van ut jaor gekozen. Onder ândere:
Ontwerper van de gouden helm, ophale
van premies tijdens wielerronde, maker van
krúúskes vur de avondwake, hoffotgraaf
van Matthiasgilde. Deelnemer pronkzitting
as Janus Huisman, mede organisator 24
uurs marathon van VCP, verzùrgde muurschildering in de kerk, vrijwillgerswerk in
ut kroondomein ( teveul om op te noeme)
, verzùrgd tafeltje dekje, vakbondsvrijwilliger, betrokken bej oprichting Oude Heerlijkheid en nog àlt vrijwillger, vrijwilliger
bej ut astma fonds en nog een dèl ândere
dingen. Proficiat Jan!
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Crazy piano’s:
De raod van elf hèt laote zien dè ge um
piano te speule hiëlemaol gèn hânde nuddig
hèt. Zillie motte alliën wa geprikkeld worre
dur Bunny Eric van de Weijer en Zuster Tom
viagra. As dee’z opkikkertjes langs zien
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Pronkzitting 2012
gewèst kunne de kèls d’r minstens wer un
“stief ketierke” teggenan. De bassist (Frans)
kon zelfs un solo weggève mit de boks op
de knééje.
Wa un sprookje:
De vriendengroep van ut Prinsenpaar
brengt un sprookje waorin Roodkapje en de
grote boze wolf un hoofdrol speule. Same
mit de heks, de kabouters, de prins op d’n
tractor en de kniende leidt di tot hilarische situaties. Roodkapje stròjt mit mèèl in
plàts van broodkrúmmels umdè d’n bakker
d’r niks van bakt, en de groëte boze wolf
hèt klèène oëge umdèt ‘íe toevallig zit te
schijte. De kaboutertjes zien de hulpjes van
Tom en zillie hebbe d’r vur gezùrgd dè d’r
un prachtige carport langs ut kasteeltje van
ut prinsenpaar is gebouwd.

Pronkzitting 2012
de achtergrond klinkt muziek van Candlelight en cupido Jacky zurgt vur de romatische rozenblèdjes en brengt un zeer intieme sfeer. Prins Tom gèt zelfs op de knééje
tot groëte schrik van Ellen, en vraogt hur
of zej astublieft same mit h’m ………eiere
wil bakke!! Vorst Mark besluit di romantische tafereeltje nog uns dur te zegge dèt
‘r onderschééjinge mugge worre “Opgehange”

zwemme valde òk nie echt af want unne
potvis lit d’n hiële’n dag in ut water, en
hèdde gillie ojt unne slanke potvis gezien?
De supporter zààt daor in un hiël veilig
hotel want ut wâr gebouwd van gewapend
beton. In ut hotel kwame weeskiendere um
geld vraoge mar de supporter zèt: wegweze!
Wer trug in Nederland ontdekte héj dè
nie alleen André Hazes de Arena kan laote
janke mar ok Ajax kan dè. En wa is ut verschil tusse un pennulty en un pot bier? Un
pot bier gèt d’r âltied in!!
En as iemus viend dèt ie teveul geklapt het
vur Geert dan wurdt ie uutgenuddigt in de
schminckkamer, dan gèft Geert wel un pâr
klappe trug.

Ut begrotingstekort van de gemèènte wurdt
verklaard, want op de vraog an Jeroen Willems hoeveul ambtenaren d’r werke, is ut
antwoord: de helft. Van de veule slogans die
d’r wiere gezèd, beslote wéj mit dizze: “Un
dag nie gelache is un dag mit ow vrouw”.

Love is in the air:
De vriendinnen van prinses Ellen laote ut
prinsenpaar de gevonden liefdesbrieven
vurlèze die zillie ha’n gevonde tijdens ut
schònmâke van ut prinselijk kasteeltje. Op

De oranjesupporter:
De oranje supporter (Geert Thomassen) is
krèk terug uut Zuid Afrika umdè héj hèt
gezè dè héj naor huus lupt as Oranje verliest.
Tijdens zien verblijf in Zuid Afrika hèt ie
netuurlek wer van alles belèèfd. Héj is
same mit Louis gewèst en die is wel 2 mèter groët, 2 mèter diep én 2 mèter briëed.
Louis is naor d’n dokter gewèst umdèt ie
te dik wier en is now op die-eet. En van
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Showdans: Swagger Jagger
Op de tillevisie hedde ut programma “ so
you think you can dance” Dor hoeve dee’z
vrollie nie mer an mi te doen want die
kunne al alles. Ut spetterd gewoën van ut
podium af. De showdans wurdt begelééjd
dur Stephanie.

Bej Gerrit Joosten wil Opa Ties un ruutewisserblad vur ziene Lada. Oh, zet Gerrit,
dè’s un goeie ruil. Dizze Lada is overigens
unne Lada Sport want d’r zit unne tennisbal op de trekhaok. En de vriendin van opa
Ties kan zò lekker un kalkoen klaormake
mit kerst die unne’n dag d’r nao wer op de
stoep stèt. Bej d’n dokter vraogt dizze of
Opa Ties vurdè héj gèt slaope unnen borrel pakt. Tuurlijk zet opa Ties. Volgens d’n
dokter kan ie echter bèter unne’n appel
pakke. Tja , dan hèt opa toch un probleem
want 20 appels kan ie nie op vurdèt ie naor
bed gèt.
Alles bej mekaar wèr unne geweldige
pronkzitting mit artiesten van ège bojum
die dur vorst Mark op zien ège ludieke menier an mekaar is gepraot.
Netuurlek wâr ok EPO anwezig en zurgde
op ‘n vurtreffelijke menier vur de muzikale
ôndersteuning en hà’n de podiummeisterts
Jos en Geert alles strak onder controle.

Alles béj mekaor kunne wéj ok zegge dèt
’r bej alle dansgroepen vuel andacht an de
kliere is bestééjd. Iedereen zag d’r op en
top uut! Complimenten hiervur.
Opa Ties:
Good old Leo vertolkte as Opa Ties wer de
afsluutende buut. Opa Ties verteld op hilarische wieze ovver veule belèvenissen uut
zien lève. Zoë nòm héj unne kiër un liftende
non mit in ziene Lada en bej ut opschakele
rakte héj toevallig de binnekant van hurre
kneij. De non riep drèk dè di psalm 115 is
en bej thuuskomst get opa Ties vlug kieke
wa dè ok àwwer inhawt. Psalm 115 zet: “Ge
waart op de goeie weg!”
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Jan Aben
Spurriebuuk van ut jaor 2012
Dizze Spurriebuuk is nog in d’n oorlog op 9
mèrt an de Groëtestraot gebore. Dus unne
rasechte! Héj liet ziene neus ok al zien
toen de Voetbalclub VV Excellent in 1959
opgericht wier. Dizze Spurriebuuk hèt zich
in de loëp der jaore ontiegelek verdienstelek gemakt vur de Plôsse gemèènschap en
daorbúúte.

overledenen. Op zaoterdagaovund dúút ie
nog àltied diverse hand– en spandiensten
tijdens en nao de eucharistieviering op verzùrgingshúús Op ‘t Hoogvelt.
En ok, ut hald nie op, …op ’t Kroondomein
is ie duk te viene. Héj is daor namelek de
sleutelfiguur bej ut bloedprikke en zet ie
iedere maondag de diverse vúúlniszakke
van medebewoners van ‘t Kroondomein àn
de straot en dúút vur hun in noodgevalle
ok bòdschappe. Ok verricht héj daor al
jaorelang diverse hand- en spandiensten.
Ok zurgt héj as vrijwilliger bej ut Tafeltje
Dekje vur un wèrme hap.

Zoë hèt Jan zich jaore ingezet vur de vakbond. En is héj al twïeentwintig (22) jaor
de hoffotograaf bej ut Matthiassgilde. Same
mit zien vrouw Hanny coördineert en collecteert héj daornève ok nog vur ut Astmafonds. Bovendien is ut moj um te benoeme
dèt ie o.a. as (Janus Huisman in
1990) opgetrééje hèt mit enkele
Plôsse pronkzittingen.

Jan Aben hèt de titel Spurriebuuk 2012
dan ok dik verdiend!!!

Ok vur de sport in Ploë hèt ie
goei dinge gedaon. Zoë is ie d’n
ontwerper en uutvoerder van de
1e Gouden Helm en hàlde héj
daornève de premies
op vur de jaorlekse
Wielerronde van
Ploë. Ok vur de
volleybalvereniging
VCP hèt ie diverse activiteiten,
waorônder de
24-uurs marathon mit georganiseerd.

Carnaval in ut Krümmelriek
zusje zit héj toch al an un redelijk gevulde
toffel. Bej de Oude Heerlijkheid is ‘r mit
de carnaval ok un groët gezelschap en mit
Prins Mart d’r bej wurd ut zeker kei gezellig.

Zòás ieder jaor is ‘r ok di joar wer unne
jeugdprins en prinses. Vurgoande jaore wiere dee’z dur de lèggere schòl bekend gemakt. Di jaor hèt Flaming de verkiezing van
de jeugdprins en prinses op zich genomme,
mit ut organizeren van un echt prinsenbal.
Mit ut bekend make van ut prinsenpaor
kwâme Mart Claessen en Hanna Jansen
vlammend en roëkend uut de grote vuurkurf
tevurschien.

Hanna.
Hanna hur hobbie’s zien tillevisie kieke,
frotte mi plèk, pepier, krellekes, lèppkes
en grei, groentetuintje en tillevizie kieke.
Verder is zéj ok nog gèr mit beeste bezig,
vurral mit hurre ponnie Isolde. Zéj rijdt
ok bej de ponnieklup, mar gèt ut liefst mit
hur ponnie in de bosse rije en dan hiel gèr
gruwelek hard. Verder danst zé jok bej de
Spurriemukskes waor zéj hur bèèste biën
veur zet en in de locht gòit. Prinses Hanna
is de dochter van Leo Janssen en Imelda
Wagemans en hèt nog un bruurke en un
zuske. Carnevallen zit bej Prinses Hanna
wel degelek in ut bloed. Zéj het’r dan ok
gruwelek veul zin in um d’r unne geweldige
carnaval van te make.

Mart.
Mart zien hobbie’s zien tillevizie kieke,
kompjuteren; kompjuteren en tillevizie
kieke. Ok bewèègt Prins Mart zich wel
eens, want hij speult ok volleybal bij VCP.
Prins Mart hèt ok joare ontiegelek fanatiek gehandbald in Oss en viend ut nog
steeds jommer dèt dizze sport hier in Ploë
nie wurd gespeuld. Ok kan Prins Mart echt
geniete van ète, en zeker in un wa gròtter
gezelschap. Mit zien beije auwers Bart en
Marion Claessen, zien 2 bruurkes en zien

Daornève hèt
héj zich volop vur
de kerk ingezet. Zoë haj
zien andeel bej ut vervaardigen van de trap
van de Plôsse kerktoren.
Daornève makte héj de
mallen vur de geschilderde drúúveblaar in de
kerk èn makte héj van
1988 tot 2010 de aovondwakekrúúskes vur de
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Ut Boerenbruidspaar
derdag’saovus fietse wéj wellis sâme naor
huus es wéj van Ons Moe afkomme.

Hoi Spuuriebuuken en spurriebukinnen,
Ùt is alwèr un par maond geleje dè ze ons
hebbe gevraogd of wéj ut 25ste boerenbruidspaar wilde worre van de spuuriebuuken.

Bej Dinette ging dè zoë:
Ut wâr s’middags toen Marjan bij ons
kwam, ik docht, wa zoj die now komme
doën. Zal vast wel iets mit toneel van doën
hebbe. Zéj zei: Ik zal mar meej mit de
deur in huus valle, ik kwam vraoge of géj
de bruid wilde worre, van de spuuriebuuken mit de carnaval. Now, zéj ovverviel
me, en ik woj toch wel urst wiëte wie de
bruidegom wâr, vurdè ik ja zoj zegge. Ge
dinkt dan òvral an. Nao wa gerikrooj wie
de wederhelft zoj zien, bleek dè ut Huub
wâr, die bej ons in dezelfde straot wônt, en
toen hoefde ik nie lang nao te dinke en heb
gezèt dè ik ut wel woj doën. Ut is toch
hartstikke moj as ge gevraogd word, en dan
kunde toch gen nië zegge.

Bej Huub ging dè zoë:
Ik krig un meeltje van Carla, ik docht, wa
zoj die now wèr motte. Mar ik wis wel de
zéj iets mi de carvanculsclub van doen haj.
Dus toen ik hur belde wâr al gâuw duideluk
wa de bedoeling wâr. Toen heb ik gezit dè
dè wel goëd wâr en dè ik wel bruidegom
woi zen. Ik woj netuurluk wel gèr wiëte
wie de bruid wâr, mar dè kon zéj nog nie
vertelle. Es ennigste vùrwaarde heb ik gezit
dè ik mi hur wel dur iën deur mos kunne.
Now zen d’r netuurluk nie zò veul vrollie
wor ik nie mi dur iën deur kan, màr ja ge
wit oòjt noòjt nie wa zillie wèr prakkezere.
Mar enkele daâg dornao krig ik ut verlossende antwoord dè dè Dinette zoj zien.
Now, mi Dinette dor wâr ik wel blij mi, die
ken ik goëd. Dus dè zit wel goëd. Ja, don-

Toen wej vervolges op unnen aovund bej
Carla zâte en duideluk wier dè wéj béije
“van ovver de grens kwâme” wiere dur toch
enkele wengbrauwe gefronsd. Of dè se dè
van ons béije nie wisse, wiëte wej nie, mar
ut kos toch àmmol dur gaon. Alliën Huub
kon nie op ut prinsebal ànwezig zien, want
hej mos naor de brulluft van Peter Hansen
en zien Mareike. Mar goed, toen is beslote
um uut te komme mit de prinsereseptie, en
de wâr toch wel unnen hiële moje en gezellige aovund.
En now kieke wéj vol verwachting uut naor
d’n trouwerij. Wej worre netuurlek enorm
gehollepe dur onze getuuge, Wim Arts van
ut auw iezer en Marion van Daal van de
papierkraom. Zillie hebbe sâme mit de rest
van de buurt al unne skòne boog gezet bej
ons allebei.
Same mit de carnavalsvereniging, de buurt,
de femilies van wèrskante, de vrienden, de
halve volleybalclub en de teneelvereniging,
alle bekende en hiël Ploë, gaon wej d’r unne
gezellige boerenbrulloft van make.

 Accountancy
 Fiscaal
 Juridisch
 Corporate

Finance

 Internationaal
 HRM

www.boladviseurs.nl

Denk ondernemend. Denk Bol.

Tot op de brulloft, Huub en Dinette
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Programma
Vrijdag 17 februari
10:30 – Ziekenbezoek
Zòas gewoonlijk goan d’n Prins en Prinses
en ’n klien gevolg s’mèrges noar de zieëke
minse van Ploë die in ’t ziekenhuus of in ’n
verzurgingshuus ligge. ’t Is ieder joar wèr
moeiluk um uut te zuuke wie d’r tijdens de
carnaval zieëk zien, dus as ge iemmus wèt
die mit de carnaval in’t ziekehuus of in ’n
verzurgingshuus ligge, dan kunde dè durgève an d’n vurzitter Geert Thomassen (tel.
06-20418743). Wéj wense deez’ minse toch
ok plezierige daag toe.

Zondag 19 februari
11:00 – Ukkie-pukkie-spurrie-bal
’s Mèrgus um elluf uur beginne wéj d’n dag
mit ’t Ukkie-Pukkie-Spurriebal. Dizze vurmiddag is speciaal bedoeld vur de peuters
en kleuters van ons durp. D’r is gezellige
muziek, blonne, en vùrral de ruumte um
lekker te hosse en te springe. Um ongevèer
half ieën (12:30) is ’t bal afgeloëpe.
14:00 – Snotneuzenbal
De zondagmiddag stèt wèr gliek in ’t tèken
van de wa àuwere kiender, mar netuurlek
zien òk onze ukkies en pukkies, oftewel
klèèn grut, wèr van harte welkom. Um ’n
uur of twieë begint ’t snotneuzenbal. Alle
kruumels en andere Spurriebuukskes komme mit hun vatte en moete noar de residentie um doar same mit Prins Tom d’n urste en
Prinses Ellen en de jeugdprins en jeugdprinses en hieël hun gevollug, ’t snotneuzebal
te viere. De middag wurt wèr gepresentieërd dur iemes die gruwlijk veul van kiender
af wèt en hoe die bezig te hâwe. Netuurlek
zulle d’r ok verschillende spellekes gedaon
worre, dus vervèle hoefde ùllie nie. Op
dizze middag wurt ok bekend gemakt wie
de winnaars zien van de kleurwedstrijd.

13:00 – Bezoek aan ‘t Kruumelriek
Ok di joar brengen wéj ’n bezoek and de
carnaval op de lèggere schòl. Vanaf ’n uur
of half twieë goan wéj noar de Oude Heerlijkckheid en moake d’r doar een dolle boel
van. De organisatie is doar netuurlek wèr
in hande van meister Paul en één van zien
lieftallige assistentes / juffen. Dizze middag
zal plàtsviende onder ’t toeziend oëg van
de Jeugdprins en Jeugdprinses.
’s Oavus is d’n traditionele sleutelòverdracht
mit alle carnavalsverieëniginge uut de geminte. Di joar is de eer àn Ledeacker um de
sleutelòverdracht te verzurge. Jammer vur
ùllie, dizzen aovund is allieën vùr genuddigde.
Zaterdag 18 februari
Gebedsdienst (zie Komplo voor het tijdstip)
Ok di joar oëpene wéj de carnaval mit ’n
Heilige Mis um zeuve uur.
20:30 – Bezoek Bronlaak
Doarnoa goan wéj mit de hieële verieëniging noar de Peelslinkers in Bronlaak um
doar de carnaval officieel te oëpene mit
prins Tom dun Urste en prinses Ellen.
22:00 – Oëpeningsbal
Um ’n uur of tien goan wéj noar La Marmotte um daor ’t oëpeningsbal in te zette.
Woar ’t in ieder geval woejend gezellig en
lèvendig zal zien.
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Doe ouw bèèst en mak de moiste kleurplaot
die achterin ’t Spurriebuukske stèt. Lèèver
dizze in en misschien kunde dan mit ‘ne
moje pries noar huus.
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Programma

Spekklef 7b
5841 CM OPLOO
☎ 0485 - 383683
06 - 21502342

20:00 – Boerenbruiloft
Op de zondagaovund is ’t netuurlek wèr
âwverwetst gezellig bej de boerebrulleft.
Prins Tom d’n urste, Prinses Ellen en hieël
hun gevollug zulle rônd ’n uur of âcht Huub
en Dinette op gaon hâle. Rônd haluf neége
zulle zéj bej De Oude Heerlijkheid binnetrekke. Same mit de getuuge en onder
leiding van onze ambtenaor van de Boerenstand wurt de trouwerij voltrokke; um
zich in de’n onect te laote verbiende, as ze
natuurluk nie teveul bezwaor kriege. Wéj
zulle d’r ‘ne gezellige n’aovund van mâke.

Dinsdag 21 februari
14:00 – Vledderbal + afsluuting
Op dizze dag is ’t èènde van de carnaval
wèr in zicht, mar de carnaval in Ploë is nie
compleet zonder die’n spetterende dinsdagmiddag, vol muziek en netuurlek artieste
van èège bòjum. Vanaf twiëe uur is iederieën welkom (bin op tied, want ge wèt, vol is
vol) in De Oude Heerlijkheid. Ergus ânders
in ’t Spurriebuukske kunde mieër òvver di
spektakel leze. Um zeuve uur zulle Prins
Tom d’n urste en Prinses Ellen de carnaval
officieel afsluute.

Maandag 20 februari
13:30 – D’n optocht + optochtenbal
Um halluf twieë start d’n optocht wèr. De
route en woar ge ouw èege kunt opgève
stèt ergus ânders in dizze krant. Noa de
optocht is ’n groët fèèst in De Oude Heerlijkheid. An ’t eend van dizze middag zal de
priesuutrieking van d’n optocht zien.

20:00 – Afsluutingsdiner
’s Oavus goan wéj mit z’n alle naor La
Marmotte um es flink te eten. Iederieën is
welkom, mar ge kent ’t beste wel resservere bèj La Marmotte anders hedde kans
da ’t vol zit.
Woensdag 22 februari
Heilige Mis (zie de Komplo voor het tijdstip)
Op woensdag ’s aovunds goan Prins Tom
d’n urste, zien Ellen en hun hieële gevollug
naor d’n Sint Matthiaskerk um ’n askruuske
haâle.

21:00 - Carnavalsbal
Moandagaovond zal d’r wèr ’n carnavalsbal
zien béj la Marmotte. D’r is muziek dus ge
hoeft zeker nie still te zitte.

20:00 - Herringschellen
Aonsluutend goan wéj naor La Marmotte
um nog ‘ne kieër ’n bitje af te kikke van de
beslommeringe van de afgeloëpe daag. Lekker noabuurte ovver de carnaval ôonder ’t
genot van ’n pilske en ’n hèrringske. Iederieën is welkom.
Wéj hope ollie zo veul meugelijk te zien
mit deez’ activiteite mit de carnaval, dan
maâke wéj d’r mit zien alle wa mojs van…

Nationaal en Internationaal tanktransport

Deurneseweg 1a Oploo

Erkend intermediair

T 06 53405278

In- verkoop drijfmest

www.josverberk.nl
54

Alaaf,
Alaaf,
Alaaf!!!
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Voor iedereen
een gezellige carnaval!

D’n Optocht 2012

Goede voeding voor iedereen mogelijk

Dur zien alwèr verschillende minse bezig
mit ut make van ‘nne moie wage. Als ge mit
wilt doen, kunde ouw t/m zondag 6 mèrt
opgève op www.spurriebuuken.nl

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.

• Voor advies en gratis begeleiding
• Afslanken, ook in groepsverband
• Adviseur sportvoeding (blessure preventie)
• Super gezond ontbijt

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

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.

• Vitaliteit doordat het lichaam kan herstellen
Meer energie
Gratis proefpakket mogeljk
Elze Hulsegge-Schouten
tel. 06-48221059
elze.schouten@live.nl
Van Steenhuijsstraat 28 Oploo
Onafhankelijk adviseur

Frank’s Haarmode

Keurslagerij

Roland Centen
Irenestraat 3
Overloon
Tel. 0478 - 64 12 58
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Spreeuwenberg
Uw TV professional!

Alles voor uw tv/radio ontvangst
-Satellietinstallaties
-Centraleantenne
-Aanleg, service en reparatie
-Ook voor doe het zelf
(na tel. afspraak)

Tel. 0478-642268 Jan de Rooystraat 14, Overloon
www.spreeuwenberg.net

INTERTOYS BOXMEER
Steenstraat 77
0485 - 572 029
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Uitslag Carnavalsoptocht 2011
Op de Carnavals maondagmiddag trok volges traditie ‘ne lange en biezonder mòie’n
optocht dur de straote van Ploë. Di het de
naëvolgende uutslag opgelevèrd:
Wages:
1e prijs: “Piratenschip” (Westerlo)
2e prijs: “Geldkraan” (Koen Thomassen)
3e prijs:	“IJskoud de beste” (Anton Kocken)
Jeugd:
1e prijs: “Sport, bewege” (groep 5)
2e prijs: “Legertank” (groep 4)
3e prijs: “Klien beginne” (Erwin Klauwer)
Loëpgroepen:
1e prijs:	“Wij gaan voor goud”
(buurtvereniging Steengoed)
2e prijs:	“Kerk uit balans” (SB-Kiele dames)
3e prijs:	“Dit jaar dikwijls opgetrommeld”
(vriendengroep KZR)
Klèène loëpgroepen:
1e prijs: “Gouwe Ouwe” (John van Dijk)
2e prijs:	“Plosse Benidorm Bastards”
(Paulien Lenkens en Anne Marie
Raaijmakers)
3e prijs: “Roos” (Martien Kuijpers)

van Grinsven
agritechniek en advies
DeLaval Melkinstallaties
Voedercomputers
Stalinrichting
Afsluitgordijnen

W:

NIEU

Digitaal drukken:
Snel en goedkoop, dat kan
zowel in zwart-wit als kleur.

Tel: 0492 – 321462
Weerijs 22
5422 WV Gemert
Info@vangrinsven-agri.nl
van Grinsven b.v. is
officieel DeLaval-dealer

Daornèève verdiende de buurtvereniging
van de Grotestraot’ mit de skône Prinsenwage de titel “eervolle vermelding”. D’n urste pries vur de mòjst versierde straot war
ok vur de de Grotestraot. Guido en Inge
Rutten ut d’n van Steenhuijsstraot wonnen
d’n urste pries vur ut mòjst versierde huus.
De fanfare willen wèj bedânke um mit hun
fèèsteluke Carnavalsmulziek d’n optocht
oëpe te brèke en ’t tempo an te geve.

www.drukkerijwanroij.nl

T (0485) 45 12 88 - info@drukkerijwanroij.nl
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Un schrieve van de
auwe prins en prinses
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Wij wensen iedereen
• Nieuwbouw
• Aanbouw
• Verbouw
• Dakrenovatie

Prins en Prinses te mugge zien en dan zeker in ut spurriebuukenriek is toch wel hiël
erg moj um mi te mugge make.
Ondanks dè ik veul mi gemakt heb in ut
carnavalswereldje haj ik nie gedocht dè ut
zò ’n moje’n tied zoj worre.
De spontaniteit van al die minse uut Ploë,
nao ons uutkomme as prinsenpaar.
Alle vrienden, kennissen buurtvereniging en
ândere minse uut Ploë die zich uut de naod
gewerkt hebbe um d’r vur ons, en sâme mit
ons un geweldig fèèst van te make.
De prinsenreceptie wâr gruwelek druk
bezocht; iën moment daorin zal mien altied
bej blieve.
D’r kwam un groep van 3 vrollie en 3 kèls
naor bòve die wéj nie kende.
Dan vraogde owège netuurlek drek af, wie
zien dè, ge vúúlt ow un bitje ongemèkkelek
bej ut idee dè minse ow komme felicitere,
mar ge ze nie kent. Uuteindelek bleek dè
zillie uut Oeffelt kwâme, wòr ik gebore bin,

En zo staon we awwèr vlak vur de nééje
carnaval in 2012.
Carnaval viere dè doen Jacqueline en ik al
hiël veul jaore same.
Ik dink al zò ’n 33 jaor en dè is un lustrum, want 3 x 11 = 33.
In de begin jaore vierde wéj carnaval as
gewone carnavalsvierders in Sin Tunnis.
en latter in Westerbeek waor wéj ongevèèr
8 jaor gewônd hebbe.
In Westerbeek heb ik un jaor of vijf in de
road van zeuve gezète “op de klompen”.
Daornao zien wéj naor Ploë verhuusd en
naodè wéj un pàr jaor wer as gewone carnavalsvierders dur ut lève zien gegaon, heb
ik un jaor of vijf in ut bestuur van cv de
Spurriebuuken gezète.
En mit ut afgeloëpe jaor as hoëgtepunt as
Prins van ut Spurriebuukenriek mit Prinses Jacqueline an mien zijde wâr dè 11 jaor
carnaval in functie,dus ok wer un lustrum.

Deurneseweg 21
5841 CK Oploo
tel. 06-53838684
fax 0485-383813
peter.verberk@hetnet.nl
www.peterverberk.nl

62

63

Stukske van de
âlde prins en prinses
die vrollie wâre de oppas van mien as bebie
en peuter. Ik haj de mèèste van hun al 40
jaor nie mer gezien. Uuteraard wâr di un
groëte verrassing.

Kwaliteitsgroente en -fruit
gegarandeerd vers van het land!
Openingstijden:
Openingstijden:
Mat/m
t/mvr
vr 08.00
uur
Ma
09.00--18.00
18.00 uur
Zaterdag
09.00 - 16.00 uur
Zaterdag 07.30
- 16.00 uur
3TEVENSBEEKSEWEG A s 3INT !NTHONIS
t: 0485 - 38 47 19
e: info@tuinbouwbedrijfverdaasdonk.nl

Inzamelpunt
/5$ 0!0)%2
Sinds het voorjaar 2010
hebben wij een
papiercontainer
van Harmonie St. Cecilia
op ons terrein staan!

Kijk ook eens op:

www.tuinbouwbedrijfverdaasdonk.nl

W. Arts B.V.
Loonbedrijf, Grondverzet
Distributie en Recycling
Lindelaan 30
5844 AG
Stevensbeek

Tel: 0485-388555
Fax: 0485-388550
www.artsbv.nl
info@artsbv.nl
VCA, VKL en
GMP+ gecertificeerd

W. Arts B.V. werkt met u mee

Uw partner in loonwerk, grondverzet, distributie en recycling
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Zondagaovund mit de boerenbrulloft van
Jan en Rianne kon ik moj mit de joekskapel
mitdoën, want dè’s hun feestje, da kunde
wel an hun ôverlaote. En ut wâr me un
fèèst!
Maondagmèrge ziekenbezoek bej de zieke
thuus, in ut ziekenhuus en Madeleine, di
hèwwe as erg waardevol ervare.

Toen krege we de pronkzittingen en mit
drie aovunde un uutverkôchte zaal, kon dè
netuurluk nie mer kapot.
Same mit de raod van elf hèwwe un plééjbèck stuk gedaon, wâr erg leuk um te doen.
Mar ut hoëgtepunt van dun aovund wâr
toch wel ut stuk van de fanfare, perfect in
mekaor gezet en perfect uutgevoerd. Zonder dè wéj alle ândere stukke tekort wille
doen want ok die wâre uutekunst inclusief
ut stuk van onze vriendengroep de KZR.

’s Middags d’n optocht, bôve op un geweldig
moje (uutschuufbare) prinsenwagen, gemakt
dur onze buurt, konde wéj alles goëd ovverzien, en mit un zommers weertje kon ok
di nie mer kapot.
Ok jeugd prins Maik en prinses Guusje hebbe d’r van genote.
Daornao in de residentie optochtenbal waor
ge dan hòst ovver de koppe kunt loëpe.
En de maondag wer gezellig afgeslote bej
La Marmotte.

Daornao nog de 50+ pronkzitting ok die wâr
umvan te geniete, mit jommer genoeg vur
ut làtste jaor mit àuwd prins Piet Heijligers.
De carnavalsdaag beginne dan op de vrijdagmiddag mit un bezoek an de lèggere
schòl, same mit al die kiender vol enthousiasme toch ok altied wer un groët fèèst.
’s Aovus de sleutelôverdracht mit alle carnavalsverenigingen uut de gemènte.
Wa mij daor van bej gebleve is, op de zaoterdagmèrge wa koppien, dus zal ut ‘r wel
gezellig gewèst zien.
Ut officiële startsein van de carnaval begint
in de kerk. Daornao traditiegetrouw naor
Bronlaak.
En vervolges gèt ut wiéjer tot in de klèène
uurkes béj La Marmotte, waor toen ut boerenbruidspaar Jan en Rianne verloofd zien.

Bej ut Vledderbal op dinsdag is ut àlt wèr
hïël spannend wie d’r op de plânke zal
staon.
En zoals alle jaore ware alle artiesten wer
verrassend en sommige verassend goëd.
Op ut ènd van de middag is de officiële
afsluuting.
Wa wéj ok nog wel efkes wille vermelden
is dèt’r in al die daâg ok nog ongevèèr 300
eier béj ons zien opgegète tijdens de evaluatie in de late uurkes en ônder ut genot
van nog un bierke of un kupke leut.
Vrienden, familie, de buurt en de hiële
carnavalsvereniging mit ut bestuur de vorst,
de raod van elf, dansmariekes, narren, VOF,
begeleidsters, alle vrijwilligers en netuurlek alle minse uut Ploë, hiël veul bedankt
vur dizze geweldige carnaval die wéj gehad
hebbe.
Wéj zulle de kommende carnaval zòvveul
meugelek anwezig zien um sâme mit Prins
Tom dun urste en zien Prinses Ellen d’r wèr
un geweldig fèèst van te make.

Zondagmèrge, zo ongevèèr um halluf nege
krege wéj un botterham mi koffie op bed
geserveerd, same mit alle vrollie van de
raod en ut bestuur hèwwe heerlijk gesmikkeld en getoast mit un glèske champagne.
Ja, dè motte mit gemakt hebbe.
De zondagmèrge mit ’s mèrgus ukkie pukkiebal en ’s middags ut snotneuzenbal, iën
en al plezier en wennig bier is un fèèst um
mi te mugge make.

Groeten van Mari en Jacqueline.
Alaaf!
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In Memoriam Piet Heijligers
Prins Piet II

thuis in je buurt

Als muziekkant bij de Opcuna`s was Prins
Piet natuurlijk al door de wol geverfd en
was hij dan ook snel in vorm om als Prins
Piet den Twedde, prins Piet dun Urste op te
volgen. Carnaval in Oploo stond op dat moment voor een keerpunt. Sinds de oprichting
van de carnaval was er een vast omlijnd
programma bestaande uit het Prinsenbal
met één buut en 3 dagen carnaval in de
zaal van Toon Reintjes. De jeugd trok naar
St Tunnis en Plo dreigde een beetje achterop te raken. Prins Piet I had voortreffelijk
zijn best gedaan om swung in de carnaval
te krijgen maar dat alleen hielp niet. Het
roer moest om en de verassing dat Piet II
uit de bus kwam was enorm. Want er kwam
twee jaar op een rij een prins uit dezelfde
straat, dit was voor Piet ook de zwaarste
overweging om ja te zeggen tegen zijn verkiezing.

Restaria / Cafetaria

Happy Corner

Vierlingsbeekseweg 2
5825 AW Overloon
Tel: 0478-641480
Fax: 0478-641416
laro.happycorner@planet.nl
www.happy-corner.nl
DIERENARTSENPRAKTIJK
OPLOO - OVERLOON
Blauwstraat 7a Oploo

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

Oploo (0485) 387330
www.jk-automatisering.nl
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Piet dirigeerde zijn gevolg in een polonaise.
Op het toneel stonden 3 Uutlaote te pronken maar toen Prins Piet met zijn gevolg
gepasseerd was stond er niks meer op het
podium. De complimenten van de St Tunnisse
carnavalsvereniging waren niet van de lucht,
maar Piet loste dit met zijn eigen humor op
en de sfeer bleef goed.
Dat Prins Piet genoten had van zijn regeerperiode werd wel heel erg duidelijk op
dinsdagavond met het afscheid. Geen prins
heeft op zo`n moment meer tranen geproduceerd dan Prins Piet II, hij vond het in
een woord geweldig. Na zijn prinsenperiode
was hij dan ook een waardevolle ondersteuning met zijn muzikale kwaliteiten met onder andere het Duo Hij en Ik en zijn vocale
ondersteuning bij de diverse pronkzittingen.
Later werd de accordeon zijn favoriete instrument en heeft hij hiermee de carnaval
in Oploo op formidabele wijze begeleid.

De aantrekkingskracht op de jeugd bleef
niet uit en Piet ging de Spurriebuuken op
geweldige wijze voor. De roep om het programma verder aan te passen werd steeds
luider en de basis voor de pronkzitting en
de boerenbruiloft werd gelegd. Groot was
de hilariteit toen we met Prins Piet naar
een feest van Dun Uutlaot gingen. In
het begin van
het feest
was alleen de
carnavalsvereniging
van St
Tunnis en
die van Plo
in de zaal
aanwezig.
De rest zou
later komen
even als
het publiek.

Piet het was geweldig!
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Optocht 2011

Leren
metselen
of
tegelzetten?
Voor beroep
of hobby
Workshop
metselen

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

www.metseltechniek.nl
Huishoudelijke artikelen
Luxe cadeau artikelen
Speelgoed

Van Erp

Sint Anthonis
Molenstraat 4
0485-384271

Uw

Ledeacker
Dorpsstraat 24
0485-382040

Klusmarkt
Voor huis en tuin
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Vlammersbal 2011
EETCAFE – CAFETARIA
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:
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Berry en Marie-José Krebbers
Kerkstraat 29
5843 AN WESTERBEEK
TEL: 0485-384230
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Woordje van ut
âuw Boerenbruidspaar
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Hallo minse van ut Spurriebuukenriek
Wéj viene ut hiël heel fijn um wà in ut
Spurriebuukske te mugge schrieve.
Carnaval 2011 zuwwe nie gâuw vergète.
Want dizze carnaval hebbe wéj as Boerenbruidspaar durgebrocht en dè wâr vur ons
un geweldige, onvergèteleke ervaring. Wa
in veul dùrpen al jaore un traditie is, wier
vurrig jaor òk vur ut urst in Ploë ingevoerd.
Wéj ware ut urste onechte Boerenbruidspaar van de Spurriebuuken, dè echt in d’n
onecht of messchien onecht in d’n echt
verbônden wier.
Ut begon àmmol toen zillie ons kwame
vraoge um Boerenbruidspaar te worre.
We mosse in ut begin wel effe wenne an
de nééje opzet, maar binne de kortste kiër
vônde wéj ut kei leuk.
Wéj komme beide uut de vriendengroep
KZR en die wiëte wa carnaval vieren is!
Én ut toeval is ok nog ‘ns unne kier dè prins
Mari en prinses Jaqueline òk diezelfde’n
aovund verkoze wiere uut die zelfde vriendenclub komme. Wéj hebbe hebbe dan ok
de afgeloëpe Carnaval van ut begin tot ut
èènd mit gemakt; de 50+, de sleutelôverdracht, de vrijgezelleaovund béj La Marmotte en de Vleddermiddag.
Mar de Boerenbruloft op de zondag aovond
wâr vur ons toch wel ut hoëgtepunt van de

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

Carnaval. Op onze brulloft hèt ambtenaar
Jehan de bezware van o.a. onze kiender en
de buurt weerlegd. Daarnao stond er niks
mer in de weg om ônder toezicht van onze
getúúge Antoinet, de schòljuf en Mat, de
expeditie chef d’n trouwerij te voltrekke.
Nao de veule gelukswensen en de veule
kado’s kon ut fèèst pas echt losbarsten, en
iedereen die ons kent wèt dé dèt tot in de
klèène uurkes durging.
Ok d’n optocht mit de boerenkar, en daornao de boerenmaaltijd mit de beide buurten
van de Creijtestraot en de Lônseweg, wâr
hartstikke gezellig.
Wéj wille dan ook onze kiender, alle femilielééje, alle vrienden, de buurt, de veteranen, de smartlappers, VOF, Prins Mari en
Prinses Jacqueline en carnavalsvereniging
de Spurriebuuken, mit in het biezonder de
BB commissie van harte bedânke.
Onze speciale dank is vur onze vriendengroep KZR, die d’n hiële carnaval van begin
tot èènd wier “opgetrommeld”.
Tot slot willen wéj ut nééje boerenbruidspaar Huub en Dinette un hiële moje carnaval toewensen en hope dé zillie d’r net
zòvveul van geniete als wèj hebbe gedaon.
Groetjes van Rianne en Jan.

4QFLLMFGt0QMPP
tel 0485 - 381556
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Boerenbruiloft 2011

Lionstraat 16 5831 AK BOXMEER Tel. 0485-521044

Ook leverancier van Biomassa-ketels (houtpallets, houtsnippers, alsmede zonnepanelen-windenergie
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Vleddermiddag 2011

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

Bijsterhuizen 24-16 6604 LL Wijchen • Postbus 6609 6503 GC Nijmegen
Tel. 024 - 371 44 20 • Fax 024 - 371 44 29 • e-mail: r.brouwers@adhetec.nl

• Bestekken
• Voorlopige- en definitieve ontwerpen
• Begrotingen
• Directievoering
• Engineering
• Studies
• Haalbaarheidsonderzoeken
• Duimstokopnames
• Infra informatie
• SAP objectinventarisaties:
Baan - Energievoorziening - Seinwezen - Telecom
• Riskmanagement
• Onafhankelijk PGO advies
• Technisch tekenen & plotten

Bijsterhuizen 24-16 6604 LL Wijchen • Postbus 6609 6503 GC Nijmegen
Tel. 024 - 371 44 24 • Fax 024 - 371 44 28 • e-mail: r.brouwers@pro-emium.nl
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Woordje van de
ex-jeugdprins en jeugdprinses

NULLEN 19, LEDEACKER

We hopen dat jeugdprins Mart en jeugdprinses Hanna ook een supertijd tegemoet
gaan! Heel veel plezier allemaal!

Wij, jeugdprins Maik en jeugdprinses Guusje van 2011, vonden het super leuk om met
iedereen in Oploo carnaval te vieren. Op de
dag dat bekend zou worden gemaakt wie de
jeugdprins en prinses zouden worden, waren
wij allebei heel zenuwachtig. Wij vonden
het dan ook super toen bleek dat wij het
waren!

TUIN SPITTEN, SLEUVEN GRAVEN,
RIOLERING, BEREGENING

MIT DE CARNAVAL
ZIEN WE ALLEMOAL
DIEZAINERS!
NULLEN 5A LEDEACKER
0485 - 382957
06 - 53838011

Alaaf!

Op het carnavalsfeest van de school was
het heel mooi weer en werden we met een
hele grote mooie open auto opgehaald; we
voelden ons super bijzonder. Tijdens de
carnaval hebben wij een paar keer onze
buut mogen doen! Dat was op het begin wel
spannend maar uiteindelijk leuk en grappig
om te doen. Ook was het mee mogen beslissen over wie de mooiste spurriebuukjes
waren erg leuk. Verder was het heel gaaf
en vet om mee te mogen bovenop de prinsenwagen.
Wij hebben een te gekke carnaval gehad en
willen dan ook iedereen die heeft geholpen
om onze carnaval zo leuk te maken hier
nog een keer bedanken. In het bijzonder
willen we ook prins Mari en prinses Jacqueline en de carnavalsvereniging bedanken; ze
hebben er voor ons echt een onvergetelijke
tijd van gemaakt.

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

Grotestraat 114
5836 AH Sambeek
Tel. 0485-571663
Fax 0485-578366
info@botterhuissportprijzen.nl
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Ukkiepukkiespurriebal 2011
Da’s pas leuk een frituurwagen aan de deur!
Zoekt u een geschikte catering voor een extra ontspannen sfeer?
Een feest thuis of ergens in een café?
Geen afwas en iedereen vind het lekker?
Denk eens aan Mobi-Snack aan de deur!
2 uur onbeperkt eten wat wilt u nog meer?
U kunt al smullen vanaf € 6,- per persoon.

Voor meer info: Mobi-Snack V.O.F. Tel: 0485-383202 of kijk eens op www.mobi-snack.nl

De gemeente Sint Anthonis heeft veel te bieden op het gebied van
recreatie en toerisme. En wat is er mooier dan al dat moois vanuit een
paardentram te bekijken? Familie Hendriks maakt het mogelijk.
Bij “Tramstation ‘t Stamhuus” Voor een compleet verzorgde dag.
Kijk dan eens op www.sttunnissepaardentram.nl
Ook rijden wij per uur. Er kunnen 25 volwassenen in de paardentram.
Tijden in overleg.
Paardentramstation ’t Stamhuus
Fam. Hendriks
Noordkant 27
5845 EX Sint Anthonis
0485-383202
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Kijk ook eens op www.spurriebuuken.nl
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Snotneuzenbal 2011
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50+ middag

50+ Middag 2011

Nao de pauze makte ut smartlappenkoor
hur debuut mit un optrééje. D’r volgde nog
un showdans en muziekmedley, wornao
Anton Kocken de middag afsloot mit unne
buut. Di alles wier muzikaal àngeklééjd dur
Epo. Nao de finale mit alle artiesten volgde
koffie mi breudjes, en wier dizze moje middag afgeslote dur de vorst.

De carnavalsvereniging hèt mien gevraogd
of ik iets woj schrieve ovver de 50+ middag
van ut vurrig jaor 2011. Doar wil ik gèr àn
voldoen.
Al veule jaore wurd de 50+ middag georganiseerd dur de carnavalsvereniging en KBO,
naor volle tevredenheid van beije. Carnaval
is immers un fèèst vur iedereen van 0 tot
100 jaor. Netuurlek viert iedereen di in zien
ège tempo, zo ok de 50+ middag die begon
mit un welkom dur de vorst en de proclamatie van de prins, wornao de Spurriefrutjes
hun optrééje din, gevolgd dur un muzikale
medley van Wiel en Piet. De Spurriemukskes
ha’n unne skônne’n dans vur ons, wornao
Geert en Carla unne’n mòje buut ha’n en de
dansgarde zette dornao hun bééste biëene
vur. De jeugdprins en prinses verzurgde ok
un optrééje.

Op 11 februari a.s. wurd d’r wer un 50+
middag georganiseerd, en wej nuddige ollie
uut vur dizze gezellige middag.
Tot ziens.
Truus de Wit
Vurzitter KBO
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Genne Zurrug

Het isoleren van uw woning
*
levert u nú € 150,- op!
n
aar i
Besp g 30 tot
da
w
één
op u
.
50% rekening
e
i
n
g
r
e
ene ak nú e
Ma praak!
afs

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.

www.isoprofs.nl

Spouwmuurisolatie
Kruipruimte-isolatie
Geluidsisolatie
Dakisolatie
Vloerisolatie

* Deze actie is geldig tot het einde van het jaar en geldt uitsluitend voor woningen > 100m2

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

professionals in isolatie oplossingen

We viere feest, ’t is carnaval,

Isoprofs BV, Heitrak 24, NL-5758 PB Neerkant, T +31 (0)77 46 62 830, info@isoprofs.com, www.isoprofs.nl

Iets wa ik nooit misse zal.

*Uw adviseur in het Spurriebuukenriek: Joost Cornelissen 0628655316*

Roke en drinke en al wa nie goed is,
Werke en zoveul meugelijk spaare,
Wie:

Bart van Duijnhoven

Beroep:

Boomverzorging

Werkzaamheden:
� Bomen snoeien (m.b.v. klimtechnieken)
� Bomen vellen (idem)
� Groeiplaatsverbetering rondom bomen
� Boomonderzoeken en controles
� Boomtaxaties
� Bomen planten en verplanten

Contactgegevens:
06 - 38 30 67 39
info@bomenmetvanduijnhoven.nl
www.bomenmetvanduijnhoven.nl
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Mar straks binde alt, wel taggetig joar,
En lust alleen ouwe klaore.
Refrein
Plo is niet groot, iets wa ook nie hoef,
Ut hèt goei grond um op te lève,
Zit ut niet mit, dan wurde geholpe,
Dè is gewoon un vast gegève.
Refrein 2x
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Naam: ……………………………………………………………………………………		
Adres: ……………………………………………………………………………………		

Leeftijd: ………………
Groep: …………………

Dizze kleurplaat kunde, as ge um moi ingekleurd hèt, inlevere bej Prins Tom en Prinses Ellen.
Die wone op de Pelgang 3 waar dè schôn kasteel stoat. Ge kunt um ok op ut snotneuzebal inlevere.
Extra kleurploate kunde ok kriege bij Jos van de Spar. De prijsutreiking vind plats op ut Ukkie-Pukkie-Spurrie-Bal vur de kinder tot en mit grup twee. Vur de rest is dè mit ut Snotneuzebal.
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