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Voor afspraken en reserveringen:
Hans en Maria

St. Odradastraat 17A, 5335 LK ALEM
Tel. 06-47555162

Zondag 23 februari
11.11 uur: Spreeuwendurperoptocht

12.00 uur: Feest na d’n optocht
21:30 uur: Prijsuitreiking Spreeuwendurperoptocht

Carnaval 2020 in het Spreeuwennest

Maandag 24 februari vanaf 14.00 uur
Gezellige kindermiddag met speciale acts

Dinsdag 25 februari
13.00 uur: We vatte dr nog énne!

Nadere informatie volgt.

Met medewerking van:
* DJ Danny van der Horst

* Bloas en Boem Band
* diverse klupkes en surprise acts

Wij wensen alle Spreeuwen en Spreeuwinnen 
een prettige carnaval toe!

Zaterdag 22 februari vanaf 14:00 uur
Klets Zwets & Kwats-bal
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R E D A K S I E

Beste Spreeuwen en Spreeuwinnen, 

Zoals u waarschijnlijk al weet is de 
organisatie dit jaar letterlijk en figuurlijk in 
een ander jasje gestoken. 

De Prins, Adjudant en raad van 11 zoals 
we die sinds de oprichting in 1968 kennen 
hebben door de jaren heen vele gezichten 
gezien, zijn in verschillende kostuums 
gehesen en hebben goede en minder goede 
tijden gekend. Anno 2020 is dan toch het 
moment gekomen dat we af gaan stappen 
van deze traditionele rollenverdeling. Zoals 
ze zeggen: alles heeft een eind, behalve een 
worst, die heeft er twee. 

Gelukkig is dit einde tevens het begin 
van iets nieuws. De organisatie van 
Spreeuwendurper-carnaval zal een nieuwe 
invulling krijgen met meer helpende 
handjes en met frisse ideeën. Wat we 
vooral niet willen veranderen is dat we er 
samen met u weer een feest van proberen 
te maken, want daar draait het uiteindelijk 
om!

Dat gezegd hebbende laten we de rest 
over aan onze voorzitter en kunnen wij nu 
“ter zake” komen: deze nieuwe editie van 
d’n Spreeuwendurper carnavalskrant. Al 
hebben we wat betreft de organisatie een 
iets andere invulling, de inhoud van dit 
krantje zal u niet onbekend zijn. Uiteraard 
gaat u weer diverse sfeerimpressies, 
programma’s, aankondigingen, flauwekul 
en mogelijke wat nieuwe rubrieken 
tegenkomen, maar zullen ook nieuwe 
verhalen van nieuwe mensen de revue 
passeren.

Nieuwe organisatie of niet, afgelopen 

jaar zijn we weer verschillende keren 
door het dorp heen getrokken om het 
programma te kunnen bekostigen. Zo 
hebben we afgelopen mei weer bloemen 
verkocht en zijn we traditioneel getrouw 
op oudejaarsdag rond geweest met de 
oliebollekes. Naast deze activiteiten is deze 
krant uiteraard ook ontzettend belangrijk 
voor de inkomsten van onze vereniging. 

We willen via deze weg nogmaals alle 
adverteerders in de krant, alle digitale 
adverteerders, alle anonieme sponsors en 
alle inwoners van Alem hartelijk bedanken. 
Zonder jullie financiële bijdrage zou dit 
geweldige feest niet mogelijk zijn. Dan 
rest ons nog maar één ding te zeggen: 
veel leesplezier en graag tot ziens in ’t 
Spreeuwennest of langs d’n optocht! 

De Redaksie 

Jaap en Stijn 

Adverteren  
Zonder de spontane deelname van onze adverteerders 
zou het voor ons onmogelijk zijn deze krant uit te 
geven. Uiteraard kunt u ook adverteren in onze 
carnavalskrant. We proberen de tarieven laag te 
houden en in overleg kunnen wij de opmaak van een 
advertentie voor u verzorgen. Neem voor meer info 
contact op via info@spreeuwendurp.nl 

Kopij  
Het is mogelijk om een bijdrage te leveren door middel 
van het inzenden van een artikel en/of foto’s. Uw 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Ook hiervoor kunt 
u info@spreeuwendurp.nl gebruiken.
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Burgemeester van Kooten
Beste Teskesdurpers, Lorredurpers, 
Malse Arckeldurpers, Peerdendurpers, 
Poalingdurpers, Schumers, Spreeuwendurpers 
en alle andere carnavalsvierders,

Terwijl ik dit schrijf staat bij ons allemaal het 
nieuwe jaar op de dorpel. Vannacht zwaaien 
we het oude jaar uit en laten we 2020 
binnen. Veel is nog ongewis, niemand kan in 
de toekomst kijken. Maar één ding weten we 
wel. Zodra het nieuwe jaar begint is carnaval 
binnen handbereik! 

Als jullie burgervader kijk ik alvast vooruit 
naar carnaval 2020. Inmiddels heb ik mijn 
eigen carnavalstraditie, de ‘11 van Van 
Kooten’, al klaarliggen. Ik bewaar mijn 
proclamatie voor de sleuteloverdracht op 
vrijdag 21 februari. Dan draag ik met trots 
de sleutel van de gemeente over aan de 
heersende prinses of prins.

Verenigingen, vrijwilligers en vriendenteams; 
iedereen is weer druk bezig met de 
voorbereidingen. Er worden weer 
prachtige praalwagens gebouwd en ludieke 
loopgroepjes gevormd. Geniet van de 
voorpret en let tijdens de optocht op de 
decibellen. 

Het is een welbekende uitspraak onder veel 
carnavalsvierders: ‘Nog ééntje en dan ga ik 
naar huis’. De hele carnaval zullen we dat 
overal terug horen. Ook op zaterdag 22 
februari in de tent op het Mgr. Zwijsenplein, 
stel ik mij zo voor. Hier kan na de optocht in 
Schumersdorp van 15:30-21:00 uur nog even 
lekker doorgezakt worden. 

De optocht van Spreeuwendurp op 
zondag 23 februari is er één om naar uit te 
kijken. Vanuit de hele gemeente komen de 
praalwagens, loopgroepen én toeschouwers 
naar dit mooie dorp. Tijdens deze optocht is 

Spreeuwendurp hét kloppend carnavalshart 
van Maasdriel. Maar ook de andere dorpen 
zetten het carnaval op de kaart, met elk hun 
eigen tradities en gebruiken. Daar mogen 
jullie met z’n allen trots op zijn!

De kinderoptochten van Teskesdurp en ’t 
Malse Arckeldurp, inmiddels mooie tradities, 
staan gepland op maandag 24 februari. 
De jeugd heeft de toekomst, óók met 
carnaval. Zij zullen de komende decennia de 
Maasdrielse carnavalstraditie voortzetten. 
Ik vind het mooi om te zien dat de huidige 
generatie het goede voorbeeld geeft. En 
daarmee een solide basis legt voor de 
toekomst. 

Ik wens iedereen een gezellig en bruisend 
feest toe. Veel plezier, pas goed op elkaar en 
maak samen van carnaval 2020 een succes! 

Henny van Kooten
burgemeester Maasdriel
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De jeugd op Whatsapp
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Commisie Carnaval
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Commisie Carnaval
Beste carnavalsvierders,

2020!!! Een nieuw jaar een nieuw Decennium en een 
nieuwe opzet van het carnaval in ons Spreeuwendurp! 
Alle ingrediënten van de afgelopen jaren zijn behouden 
gebleven op 2 na! Wat is er dan veranderd, wel nu 
we hebben geen Rv11 meer. Sterker nog behoudens 
een Jeugdprins en Adjudant hebben we die bij de 
volwassenen die ook niet meer. De reden hiervan is 
eigenlijk simpel en eenvoudig, zowel Tim als Frans 
zijn ermee gestopt. Dus een woord van dank ben ik 
hun verschuldigd voor de bijdrage die ze beide aan 
het carnaval in het Spreeuwendurp hebben geleverd. 
Ook is Gertine Kollenburg gestopt, onze oud Prinses 
Gertine dun Urste. Ook Gertine bedankt voor jou inzet 
voor het carnaval.

Maar wat moet je dan zonder Prins, Adjudant en Rv11. 
Nou gewoon carnaval organiseren met een nieuwe 
groep eveneens enthousiaste mensen. Deze worden 
ondersteund door zeg nu maar gerust de oude garde 
die eveneens met een berg enthousiasme verder gaan 
met het carnaval in onze mooie Spreeuwendurp. 
We gaan dan ook door als Organisatie carnaval 
Spreeuwendurp. We hebben nu een organisatie 
van een kleine 20 man, tijdens het carnaval zeer 
herkenbaar. Spreek ze aan luister na ze en geef ideeën 
door. Of kom er gewoon bij!

We zijn inmiddels aan het aftellen naar het 55 jarig 
bestaan wat in 2022 een feit is. Wij zien er erg naar 
uit om hier een mooi en onvergetelijk feest van te 
maken. Maar dat is over 2 jaar en hoe dat zijn beslag 
gaat krijgen weten we zelf ook nog niet precies. 
Maar ik heb het nu wel onder de aandacht gebracht 
en hebben we weer iets om naar uit te kijken. En 
bovendien houden wij wel van een feestje!

Zoals ik vorig jaar al aangaf hebben we dan toch 
onze eigen geluidsinstallatie aangeschaft. Dat dit in 
Spreeuwendurp goed is aangekomen hoeft eigenlijk 
geen betoog daar diverse verenigingen hier al 
dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Wij ook blij, 
want daarvoor is hij ook aangeschaft!
Onze activiteiten buiten het carnaval om blijven 
ook gewoon bestaan. Dus rond Moederdag kunt u 
ons gewoon weer met onze bloementjes aan de deur 
verwachten. Ook het Tonproaten is weer rond voor 
het aankomende jaar en wel op 10 oktober. Ook nu zal 
de VV Alem ons als gastheer terzijde staan, waarvoor 
uiteraard dank. En zoals u afgelopen december weer 
gemerkt heeft is onze oliebollen actie ook nog steeds 

een succes. En daar moet ik u als inwoners van Alem 
voor bedanken, want zonder uw financiële bijdrage 
middels onze acties is het een stuk lastiger om het 
carnaval hier met succes te organiseren.

Ook dit jaar hebben wij weer een mooi 
programma voor u samengesteld. Dus loop tijdens 
de carnavalsdagen rustig onze residentie, het 
Spreeuwennest, binnen voor een gezellig feestje en 
pak er met de nieuwe organisatie een lekker drankje 
op. Dan weet ik zeker dat wij nog enthousiaster 
worden dan we al zijn en het ons ook extra motiveert 
om op de ingeslagen weg door te gaan.

De rondweg Alem heeft werkelijk een metamorfose 
ondergaan. Deze ziet er derhalve zeer gelikt uit. Nu 
hopen dat dit geen problemen gaat opleveren voor 
onze mooie Spreeuwendurper optocht. Onze optocht 
zal dit jaar voor het eerst om 11.11 uur van start 
gaan. Dit is uiteraard in samenspraak gegaan met de 
Teskesduperroad. Die hadden hier geen moeite mee 
waarvoor dank.

Onze Jeugdprins Jorn en zijn Adjudant Hein gaan 
er samen met de organisatie een knallend carnaval 
van maken. Ook een huis dj is geregeld door Hans 
en Maria. En samen met de klanken van onze Bloas 
en Boamband nemen we er eentje op! (Als het heel 
gezellig is miss wel eentje meer!!!!!)

 Met carnavaleske groet van jullie voorzitter,

Werner Broekmeulen
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het publiek! Wagenbouwers hebben namelijk geluid op de 
wagen staan om het zelf gezellig te hebben. Het publiek 
hoeft hier geen overlast van te hebben.
Wagens die toch boxen naar buiten gericht hebben staan 
omdat deze worden gebruikt voor bijv. het Pleinfeest in 
Teskesdurp zetten deze tijdens het rijden van de optocht 
uit. Tijdens de optocht wordt er feestmuziek gedraaid 
en geen hardstyle/hardcore. Feestmuziek is natuurlijk 
een breed begrip maar wij als organiserende partij en de 
wagenbouwers zijn ervan overtuigd dat we hier een goede 
invulling aan kunnen geven.

Wij hebben er als organisatie vertrouwen in dat 
iedereen op een positieve manier om zal gaan met het 
nieuwe reglement. Het is totaal niet ons doel om als 
scheidsrechters langs de optocht te lopen maar daarvoor 
hebben wij ieders medewerking nodig. Met elkaar willen 
wij ervoor zorgen dat we nog vele jaren kunnen genieten 
van mooie en gezellige optochten die we met elkaar tot 
een succes maken. 

Wij, het FMC en de wagenbouwers hopen dat u allen dit 
nieuwe initiatief kunt waarderen en omarmen. Wij zijn 
altijd op zoek naar extra vrijwilligers en mogelijkheden om 
te bouwen. Mocht u ons hierbij kunnen helpen dan horen 
wij dit graag.
Mocht u nu vragen hebben naar aanleiding van dit stuk 
spreek mij of andere leden van de organisatie dan gerust 
aan. Wij wensen iedereen een hele fijne en gezellige 
carnaval 2020.

Met vriendelijke groet namens het bestuur en alle leden 
van het FMC,

Met vriendelijke groet,
Chris Stoof
Voorzitter FMC

Federatie  
Maasdrielse Carnavalsverenigingen

Beste carnavalsvierders,

Na maanden van plannen maken, vergaderen, overleggen en 
organiseren is het dan weer zover, het carnaval 2020 staat 
voor de deur. 

Het FMC heeft een druk jaar achter de rug. Meteen na 
afloop van carnaval 2019 zijn de wagenbouwers uit de 
gemeente Maasdriel en Zaltbommel uitgenodigd om met 
elkaar te spreken over de toekomst van de optochten. De 
opkomst was overweldigend, van de veertig uitgenodigde 
verenigingen waren er achtendertig aanwezig. Tijdens 
deze bijeenkomst is over van alles en nog wat met elkaar 
gesproken maar het is vooral gegaan over geluid, gedrag en 
de kwaliteit van de wagens.

Dit overleg heeft ervoor gezorgd dat er samen met de 
wagenbouwers een nieuw optochtreglement is opgesteld. 
Het hele reglement kunt u terugvinden op de website: www.
carnavalmaasdriel.nl.

Belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht:

Inschrijven
Vanaf dit carnavalsseizoen was het mogelijk voor 
groepen om centraal in te schrijven voor alle optochten. 
Dit was mogelijk tot 09 februari. Iedere carnavalsclub 
heeft één startnummer gekregen die voor alle optochten 
hetzelfde is. Woensdag 12 februari zijn de startnummers 
persoonlijk uitgereikt. Hiervoor zijn bij iedere groep twee 
contactpersonen aangesteld, deze personen zullen tijdens de 
optocht herkenbaar zijn voor de organisatie en het publiek 
via een speciale band om de arm.

Veiligheid
Alle wagens zijn vanaf januari meerdere malen bezocht 
door een speciale commissie en gecontroleerd op veiligheid. 
Hierbij is o.a. gekeken naar de conditie van de voertuigen, 
gebouwde constructies en de positie van de speakers en 
boxen op de wagen.

Rode en gele kaarten
Er wordt gewerkt met rode en gele kaarten en gelden voor 
alle optochten die worden georganiseerd door het FMC. Een 
gele kaart betekent een waarschuwing, een tweede gele 
kaart wordt omgezet naar rood en betekent uitsluiting voor 
alle optochten die dat jaar nog worden georganiseerd door 
het FMC maar ook voor de optochten van het jaar daarna. 
Directe rode kaarten kunnen ook worden uitgedeeld. 
Groepen die bijvoorbeeld glas op de wagen gebruiken 
of zich niet houden aan de afspraken die zijn opgesteld 
omtrent geluid/muziek zullen een rode kaart ontvangen. 
Voor alle andere afspraken waar niet goed mee wordt 
omgegaan wordt er iedere keer een afweging gemaakt door 
de optochtorganisatie of en welke kaart hiervoor wordt 
gegeven.

Muziek
Boxen/speakers op de carnavalswagen staan vanaf dit jaar 
naar binnen gericht. Naar binnen betekent dus niet naar 
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A. Bogers
(M) 06 - 23981985
andre@bogersbouw-
service.nl

P. Bogers
(M) 06 - 20893401
peter@bogersbouw-
service.nl
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Uw complete bedrijfsadministratie op de juiste plaats.

Victorialaan 15
5213 JG ‘s-Hertogenbosch

TEL: 073 - 62 12 105
EMAIL: veerdonkloo@hetnet.nl
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Wenst iedereen een leuke carnaval

Hondstraat 5
5334 JL
Velddriel
jeroeneekinfra.nl

Infrawerken
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een

bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Theo Grandia B.V.
Gasthuisstraat 1 A
5331 BK KERKDRIEL
T (0418) 636010
E info@theograndia.nl
I www.theograndia.nl
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Sleuteloverdracht
- 2019 -
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Keukenmontage voor particulieren en bedrijven

www.vanderhijdenmontage.nl
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H.A.P. Verschuure
't Buske 14
5335 LH Alem
Tel: 06 - 154 61 212
E-mail: info@verschuurekartonnage.nl
www.verschuurekartonnage.nl 

UW LEVERANCIER VOOR GOLFKARTON

UW LEVERANCIER VOOR GOLFKARTON

H.A.P. Verschuure
't Buske 14
5335 LH Alem
Tel: 06 - 154 61 212
E-mail: info@verschuurekartonnage.nl
www.verschuurekartonnage.nl 
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PROVINCIALEWEG 88A
5334 JJ VELDDRIEL

VERKOOP 
0418-637414
VERKOOP@MAASAUTOS.NL

WERKPLAATS 
0418-637407
WERKPLAATS@MAASAUTOS.NL

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN  
SCHERPE OFFERTE AAN

www.maasautos.nl

www.mercedes-benz-occasions.nl

MERCEDES-BENZ IN- EN VERKOOP

-  Specialist in onderhoud en reparatie aan Mercedes-Benz  
    personenauto’s 
-  Onderhoud en reparatie aan lichte Mercedes-Benz  
    bedrijfswagens
-  Onderhoud en reparatie aan alle merken
-  Haal- en breng service in overleg
-  Mercedes-Benz gecertificeerde autotechnicus
-  Originele Mercedes-Benz en uitleesapparatuur
-  Gratis leenauto (in overleg)

-  Garantie en coulance afwikkeling via Mercedes-Benz mogelijk
-  Ook op zaterdag onderhoud mogelijk
-  APK II keuringen – Alarm jaarcontroles (SCM erkend)
-  Airco service - reparatie
-  Schadereparatie – taxatie
-  Uitlijnen met 3D apparatuur
-  Bandenservice / wielenopslag
-  Ruit service
-  Mobiliteitsgarantie in geheel Europa bij aankoop/onderhoud
-  Lid van Mercedes-Benz specialistengroep - lid Bovag

Provincialeweg 100, Velddriel    0418-631508    www.hooymans.nl

Woarom 
ánders...ergens

agge bij ons ut zelfde betaald.
Waarom ergens anders...
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Mgr. Zwijsenplein 32
5331 BG Kerkdriel

Tel.: 0418-633932
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Klets, Zwets & Kwats Bal 
- 2019 -
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Sp
reeuwendurper optocht 2019
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Zondagmiddag 2019
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Zondagavond 2019
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KOEL - INSTALLATIETECHNIEK



39Spreeuwendurper Carnavalskrant 2020



40 Spreeuwendurper Carnavalskrant 2020

Werkhovin Wijnkopers
Leijensteinstraat 5
5331 CS Kerkdriel
www.werkhovin.nl 
info@werkhovin.nl
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Kindermiddag 2019
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Voor al uw grote en kleine werken 

 Grond-weg-en waterbouw 
Sloopwerk, recycling en loonwerk 

Koestraat 7 5334LJ Velddriel 
Tel. 0418-635066 

algemeen@leonvanherwijnen.nl 
www.leonvanherwijnen.nl

 



43Spreeuwendurper Carnavalskrant 2020

Van Doornmalen elektro
Stationsstraat 26A

5281GD Boxtel
0411-750722



44 Spreeuwendurper Carnavalskrant 2020

Bakkerij van Leeuwen 
Venuslaan 1 

5331 VA Kerkdriel 
Tel.: 0418-632443 

www.vanleeuwenbroodenbanket.nl



45Spreeuwendurper Carnavalskrant 2020



Spreeuwendurper Carnavalskrant 202046 Spreeuwendurper Carnavalskrant 2020

DE LEKKERSTE ZUIVEL
IN DUURZAMER JASJE

De Môskant   |   Marktplein 25   |   5397 EV Lith 
Tel. 0412 - 472055   |   info@moskant.nl   |   www.moskant.nl

De Môskant, specialist in hypotheken en verzekeringen!

 Scherpe premie voor uw verzekeringen, 
zowel voor particulieren als bedrijven

 Altijd een aantrekkelijke rente voor uw 
hypotheek omdat wij bemiddelen voor 
vrijwel alle geldverstrekkers

 Al 20 jaar uw financieel adviseur in de 
regio 'Maaskant' 
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“Willem en Margriet, jullie waren afgelopen jaar een prachtig paar. Namens de NCFS (stichting voor taaislijmziekte) 
bedankt voor de donatie van 610 euro welke jullie gekregen hebben van de vele bruiloftgasten!”

Carnavalsbruiloft 2019
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info@juwelierhaas.nl

Steenweg 8A
Zaltbommel

Tel. 0418-511342
Ridderstraat 3a

Gameren
Tel. 0418-562164

www.wimvanwijk.nl

Telefoon: 0487-572397

Heerewaardensestraat 32a
6624 KK Heerewaarden

www.garagejohnhooijmans.nl
info@garagejohnhooijmans.nl

www.facebook.com/garagejohnhooijmans

Wij wensen iedereen een  
gezellige Carnaval! Alaaf!
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www.bouwtechniekmaasdriel.nl
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Overzicht gehuldigden in de huidige opzet:

- 1998 Leo Steenbekkers   - 2006 Henk Steenbekkers   - 2013 Willemien van Dijk 
- 1999 Piet van Boxtel   - 2007 Gebr. De Haas   - 2014 Corrie de Leeuw  
- 2000 Johan Toonen   - 2007 Div. Leden Raad van Elf  - 2015 Dinie van Boxtel 
- 2001 Ben Broekmeulen   - 2008 Jan Piels    - 2016 Nees Schreuders
- 2002 Toon Holtappels   - 2009 Tonny van Lent   - 2017 Cor den Teuling 
- 2003 Thé Hanegraaf   - 2010 Gerrit Verkuil                                      - 2018 Bert Kerkhof
- 2004 Riek Verhoeven   - 2011 Bertie van Heel-van Rooi                        - 2019 Frits van Eeuwijk
- 2005 Jan van Boxtel   - 2012 Mari Leerintveld                                     - 2020 ..............?

Gehuldigd 
voor buitengewone diensten

Beste Frits,

Als je hier op het podium staat op zondagmiddag, dan kan 
het niet anders of je moet nattigheid voelen met wat er nu 
komen gaat.
Want ja Frits de Commissie Carnaval en de Rv11 van 
Spreeuwendurp hebben inderdaad gemeend jou de 
erepenning van ut Spreeuwendurp toe ter kennen.

We hebben een kleine opsomming gemaakt van veel van jou 
activiteiten, maar dit bladje is veel te klein om er alles op te 
zetten. Toch proberen we een poging om te laten zien da jij 
hem ook echt verdiend, overigens met dank aan je vrouw 
Jenny die ons van het e.e.a. heeft voorzien.

De belangrijkste reden is uiteraard het Nederlands 
kampioenschap vissen.
Deze titel sleepte jij vorig jaar mooi in de wacht, en zoals je 
zelf zei, jammer dat er nu 2 klassen zijn, want ik wil gewoon 
van iedereen winnen. En eerlijk is eerlijk Frits als we na jou 
erelijst kijken is dat nog eens gelogen, want je vist al jaren 
met de Nederlandse top mee. Je bent al eens 3e geworden 
op een NK en je bent 4x Federatiekampion geworden van 
Midden Nederland.

Zeker niet te vergeten is dat je 17x bent geplaatst op het 
NK. Dat je ook in het NeDuLux team in 2005 verschillende 
interlands hebt gevist zullen er maar weinig weten en dat je 
daar dan ook maar mooi even de 2e beste Nederlandse visser 
was misstaat zeker niet op jou CV.

Dan nog kort over je visvoer. Men zegt dat je daar 
geheimzinnig over doet maar niets is minder waar. Je reist 
stad en land af om bij collega vissers info te delen om zo 
tot het beste resultaat te komen. En als je individueel 228 
overwinningen bij elkaar vist en 78 bekers en 35 medailles 
verovert dan zegt dat maar als genoeg over jou fanatisme 
over het vissen.

Maar Frits je doet natuurlijk meer. Zo ben je al erelid van de 
HSV de Alver, dit ben je geworden omdat je 50 jaar lid bent. 
Je zit al 32 jaar in het bestuur. Inmiddels als secretaris, maar 
ook als voorzitter heb jij je steentje bijgedragen.

Ook heb jij gevoetbald bij VV Alem, meestal als keeper 
en toen je lager ging voetballen was het eigenlijk zo 
gedaan met de pret, want je werd veldspeler en dat lag 
jou toch beduidend minder. Toch ben je nog steeds actief 
voor de VV Alem als vrijwilliger van de “groenploeg” op 
maandagochtend. Ook met je zwager Mari van Geffen word je 
als klusjesman regelmatig ingezet.

Ook de verbouwing van het dorpshuis tot de huidige opzet 
heeft op jou bijdrage kunnen rekenen. Je hebt samen met 
Leo Steenbekkers en Robert Goesten het ontwerp van 
het dorpshuis bedacht. In goed overleg uiteraard. Je hebt 
toentertijd zoveel uurtjes erin gestoken dat je vrouw dacht 
dat je er ook sliep.

Tot slot Frits, jij maakt inmiddels ook al jaren deel uit van 
de Blas en Boemband uit Alem. Je speelt barriton en dit doe 
je altijd met veel overgave en passie. Je bent al zo’n beetje 
vanaf het begin lid van deze club en hebt derhalve op deze 
manier jou steentje meer dan bijgedragen aan het carnaval 
in ut Spreeuwendurp. Waarvan akte en hulde en dus dik 
verdiend deze erepenning.

Draag hem met trots Frits en geniet ervan.
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Beste Bovag autobedrijf van het jaar 2019 / 2020

autoservice-valentijn.nl

Ook voor onderhoud voor uw elektrische auto!Ook voor onderhoud voor uw elektrische auto!Ook voor onderhoud voor uw elektrische auto!Ook voor onderhoud voor uw elektrische auto!Ook voor onderhoud voor uw elektrische auto!
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Jory Schilderwerken
Weikestraat 21
5335 LE Alem
info@joryschilderwerken.nl

TEL: 0611203536
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De Bloas en Boem Band

Carnaval 2020 ,

Ja het is al bijna weer zover als ik dit stukje zit te schrijven , Carnaval 2020.                                           
Nu ik dit stukje aan het schrijven ben, zijn overal de in de Bommelerwaard in loodsen en schuren 
de wagenbouwers volop bezig er wat moois van te maken , dit jaar misschien wel een jaar van 
de Stikstof en Pfas In de optochten !! Ik heb al weer wat voorbeschouwingen van de wagens 
gezien her en der , en ja ze worden weer mooi . Mijn waardering gaat zeker uit naar de clubs die 
een thema wagen bouwen en zeker niet naar de wagens met een bouwkeet en heel veel herrie !! 
dit brengt de saamhorigheid in de optocht niet ten goede. Ik praat uit eigen ervaring voor ons als 
muziekkapel en het is dan ook bijna niet meer mogelijk om in de optocht ons nog verstaanbaar 
te maken voor het publiek. Jammer is dit. Maar natuurlijk gaan wij toch ook weer proberen onze 
stikstof uit te blazen op diversen plaatsen en er samen met jullie carnavalsvierders weer een leuke 
carnaval van te maken . alaaf alaaf alaaf namens de Bloas en boem band. 

Voorzitter Gerrit den Otter
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Vincent van Osch
Veerweg 14

5335 LB Alem
Tel: 06-29422521

E-mail: vanosch.tsw@gmail.com
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Top 3 Spreeuwendurper optocht 2019
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Totaaloplossing voor iedere klus.
Kasten op maat
Vloeren
Binnen- en buitendeuren
Zagen op maat
Horren
Sleutelservice

Veilig wonen
Besparend wonen
Mooi wonen
Buiten wonen
Zelfstandig wonen
Zorgeloos wonen

Neem een kijkje in onze nieuwe winkel

Hubo Kerkdriel
Industriestraat 3 - 5331 HW Kerkdriel
(0418) 63 18 38 - kerkdriel@hubo.nl
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Voor alle kabel en installatie werkzaamheden

VHInfra wenst iedereen een goeie carnaval 

VHInfra B.V Uitingstraat 10 5331 EJ Kerkdriel Tel 06 11 25 38 66  info@vhinfra.nl

Lakenvelderboerderij
Mariahoeve

www.lakenvelderboerderijmariahoeve.nl
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Le-Bro Afbouw
Leander Broekmeulen
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Kinderopvang de Vrijbuiter
Achterdijk 10
5321 JB Hedel

Telefoon: 073 - 737 0002
E-mail: info@kinderopvangdevrijbuiter.nl
Internet: www.kinderopvangdevrijbuiter.nl
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Tonproaters gala 2019
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DE GEERDEN 1 | 5334 LE VELDDRIEL | TEL 0418 - 63 15 76 | INFO@WILLEMENPARKET.NL
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Carnavalsvierders en vrienden. Wij zijn 
carnavalsvereniging de Floepers en kunnen en mogen 
onszelf niet meer wegdenken uit de optochten in de 
gemeente Maasdriel. Aankomende carnaval zijn we 
alweer voor de 17de keer actief in de optochten. Het is 
vroeger allemaal begonnen met een kleine praalwagen, 
maar nu bouwen we al een aantal jaar grote gevaartes 
van praalwagens wat ons al diverse prijzen heeft 
opgeleverd en waar wij elk jaar weer de motivatie 
uithalen, het valt niet altijd mee maar het is toch knap 
wat we telkens weer met elkaar neerzetten!
Afgelopen jaar hebben we een warme lente/zomer 
gehad met maar liefst twee hittegolven. Daarom zijn 
we al betijds aan tafel gegaan met zijn allen om iets 
moois, geks en origineels te verzinnen voor carnaval 
2020. Na heel wat slappe kwats en veel drank is er 
toch weer een thema op tafel komen te liggen waar 
iedereen een goed gevoel bij had. Het heeft heel wat 
moeite gekost en iedereen heeft zijn lange nek uit 
moeten steken om alles weer voor elkaar te krijgen 
voor de optochten van volgende week. De wagen is 
op dit moment zo goed als klaar op en enkele punten 
na, het is weer een heel bouwwerk geworden, het lijkt 
soms wel sprookjesachtig. 
Carnaval in Maasdriel is niet meer wat het vroeger 
was; vele volle kroegen, volle straten met de optocht 
en ontelbare loopgroepen jeugdwagens en grote 
wagens. Ondanks dat we merken dat er minder 
mensen op straat naar de optochten kijken, en de 
kroegen half gevuld zijn,  vinden wij het toch knap dat 
er door de gevestigde groepen en clubkes toch wat 
gedaan word met de carnaval.

In de begin jaren van de Floepers reden wij altijd mee 
in 4 optochten van de gemeente, namelijk; Kerkdriel, 
Velddriel, Alem en Heerewaarden. Na enkele jaren 
naar Heerewaarden te zijn gereden hebben we op 
een gegeven moment besloten om niet meer deel te 

C.V. De Floepers
nemen aan deze optocht. Het is namelijk een hele 
onderneming om met een praalwagen heelhuids in 
de optocht aan te komen omdat het toch een eindje 
rijden is. De afgelopen jaren hebben wij dus in 3 
optochten meegereden met carnaval… 
Afgelopen carnaval heeft de organisatie van de 
Rossumse optocht besloten om de optocht van 
hun dorp te vervroegen, zodat er meer wagens/
deelnemers naar Rossum konden komen omdat 
voorheen de optocht van Rossum tegelijk was 
met die van Velddriel. In 2019 hebben wij nog niet 
deelgenomen aan de optocht in Rossum omdat 
wij op de zaterdagmorgen van carnaval best nog 
wel veel werk hebben met de opbouw van onze 
carnavalswagen… ik kan jullie melden dat dat dit jaar 
anders gaat verlopen en dat wij in de optocht van 
Rossum aanwezig zullen zijn! We gaan weer zorgen 
voor vreugde en plezier in 4 optochten dit jaar.

Wij als carnavalsvereniging de Floepers wensen alle 
carnavalsvierders en bouwclubjes veel plezier met de 
komende carnaval… wij als Floepers gaan er weer een 
geslaagd feest van proberen te maken en eens kijken 
of we de afgelopen zomerse sfeer nog eens kunnen 
herbeleven met carnaval, eens kijken of we deze 
carnaval kunnen (ver)zuipen en in onze gedachten wel 
kunnen surfen.
Het bouwen van een carnavalswagen gaat niet zonder 
sponsoren, daarom wil ik op deze manier alvast 
onze sponsoren bedanken voor hun steun ook dit 
carnavalsjaar weer.

Fam. Van Kessel (veilingweg) (Bouwplaats)
G. Van Diesen zonwering
Fam. Kouwenberg Hoorzik
Fam. Akkermans Provincialeweg
Fam. Van Herwijnen Wiekerseweg
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www.blakenburgkeurslager.nl
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Witte gij ’t of witte wij het toch nie?

Vorig jaar Carnaval, 2019, het jaar waarin CV de 
Schuimhappers het 22-jarig jubileum vierde. Een 
bonte kermis en alle Schuimhappers waren in de 
zevende hemel, want “the sky was the limit!”!

Nu, 2020, een jaar waarin de club 23 jaar 
bestaat. Een nieuw decennium, een jaartje ouder, 
een jaartje wijzer allemaal. MAAR… de hersenen 
na al die jaren wat af te takelen. Of dat nou door 
de jaren komt of door het aantal biertjes dat in 
die Carnavalsjaren genuttigd is… tja, laten we dat 
maar in het midden houden. Misschien dat het in 
de loop der jaren weer terug komt? Ge wit ’t oit 
nie!

We zitten tijdens dit schrijven ongeveer een paar 
dagen na de Kerst. Geen witte Kerst, dat was 
duidelijk! Misschien dat we een witte Carnaval 
krijgen? Wie wit gebeurt het dit jaar!?

We kijken uit naar de Carnaval. Alleen gebrek 
aan tijd gooit roet in het eten, we witten het nu 
ff nie meer. We willen graag meedoen aan de 
mooie optochten in onze dorpskernen. We blijven 
van de partij! Zeker nu WEER een paar nieuwe 
Schuimhappers in ons midden hebben. Ze krijgen 
het letterlijk met de paplepel ingegoten.

Naast het eerder genoemde tijdgebrek hebben 
wij als CV ook enorm last van de stikstofcrisis. 
Wat hebben we een tijd stilgelegen met de 
bouw!  Schuimhappers gaan met de tijd mee. We 

C.V. de Schuimhappers
recyclen graag. En dat is te zien! Niks weggooien 
wat nog goed is. Net als Gretha (Thunberg) 
zouden ook wij van onszelf moeten laten horen! 
Wie rijdt er mee in carnavalsstoet naar Den 
Haag? Zou goede reclame zijn voor de Carnaval! 
Alhoewel? Het is voor sommigen al lastig om in 
de optochten in het gareel te blijven.

Laten we het dit jaar allemaal niet te bont maken. 
Want ge wit ut he, ut moet gin bonte kermis meer 
worden! Of gaan we toch echt nog een rondje 
meedraaien?

Hopelijk zien wij jullie langs de kanten van de 
optochten en hebben jullie net zoveel plezier als 
wij!

Met Carnavalsgroeten,

Namens CV de Schuimhappers

In co-creatie,

De Centencontroleur en de Veurzitter 
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Gebr. Steck GmbH
Hauptstrasse 20

89192 Rammingen
Tel : 0049-(0)7345-91230

Fax  : 0049-(0)7345-912320
info@steck.de   www.steck.de

CV Poldermennekus
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CV Poldermennekus
Beste lezers van de carnavalskrant

Hier zijn we weer  CV de Poldermennekus 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de 
carnavals optocht in 
De diverse gemeente in de buurt 

Vorig jaar was ons elf jarig bestaan .

Daarom hadden wij toen ook het thema 
feest dat was niet het enigste  ook waren 
uitgenodigd op het krantenbal dit natuurlijk 
niet zomaar hun wisten natuurlijk ook dat we 
elf jaar bestonden .
En wel daarom hadden ze gevraagd of we 
die avond erbij wouden zijn om een mooie 
oorkonde en de wel zo  gehete peut in 
ontvangst  te mogen nemen .

Dit was voor ons clubje een hele verrassing 
zijn er ook super blij mee 

We zijn net als ieder clubje klein begonnen en 
door de jaren steeds groter geworden ook de 
wagens die we gemaakt hebben krijgen door 
de jaren heen meer vorm en uitstraling

Ook dit jaar zijn we weer druk bezig om er 
weer iets moois van te maken zoals jullie van 
ons gewend zijn.

niet alleen de wagen vinden we belangrijk 
maar ook het stukske muziek wat erbij hoort 
is van groot belang en we zien de mensen 
graag meezingen dat doet ons goed 

we zijn blij met de sponsoren die we hebben 
en willen hun alvast bij deze bedanken

Hans en Carina van Namen voor de 
bouwplaats

Astrid van Hooft voetreflex en pedicure 
van de Pol olie en gas 
Nedcool  
Sjaak Merks autogarage Velddriel 
van Koolwijk bloemen en planten 
Bavek Velddriel 
Vercotrans Velddriel
v/d Lagemaat Everdingen en keukenoutlet 
Zaltbommel    
Wij  hopen u ook dit jaar weer te zien langs 
de kant van de optochten 

En natuurlijk dat we er met ze allen weer een 
leuk feestje er van zullen gaan maken net als 
ieder ander jaar 
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De Veldhoaze
Gier, Stront, Blubber, Stikstof, Ammoniak, PFAS

Gewijzigde regelemente en de “Youtube VAR”!
Joa dùr is dus alwèr un joar om en wij goan zelfs ùt 5e 
carnavals decennium in. 
Wa is er in un joar wèr veul veraanderd!. Tot veurig 
joar haan wij ùt in de keet van de gebroeders de 
Hoas oan de Veldweg over veul Bier en Tieten, 
Gier, Stront en Blubber. Tegenwoordig proate wij 
doar over Stikstofoxiden (NOx), Ammoniak (NH3), 
PolyFluorAlkylStoffen (PFAS), GenX, Perfluoro 
Octanoic Acid (PFOA),   Polytetrafluoretheen (PTFE) 
en Perfluoroctaansulfonaat (PFOS). 
En natuurlijk goat ùt zoals altaid òk gewoon over te 
veul Bier en te grote Tiete.

De laandelijke en provincioale bestuurders veraandere 
tussentijds de milieu spelregels en zo word er steeds 
minder meugelijk en steeds meer verbode. 
De boeren en bouwvakkers worre hier nie blij van 
en goan met hun trekkers protestere en blokkere. 
Mee ès absolute dieptepunt de blokkade van onze 
huisbrouwer de Bavaria brouwerij in Lieshout, ùt mot 
echt niet gekker worre..

Op lokoal nivo hebben de Federatie Maasdrielse 
Carnavalsverenigingen en de Gemeente Maasdriel 
ùt tussen hun afgesloten convenant oangepaast en 
de spelregels voor de carnavals optochten strakker 
oangetrokke. Doar waar natuurluk òk wel ùt een en 
aander vùr verbétering vatboar, mar ùt is carnaval en 
dè is bij uitstek toch ùt feest van zotheid, (zelf)spot, 
satire en uitbundigheid. 

Vruuger waar bijna alles meugelijk, dè waar natuurlijk 
nie goed! En tegenwoordig word er steeds minder 
meugelijk, òk alwèr nie goed?! Overal word er dus 
steeds minder meugelijk en steeds meer verbode en 
dè kan leiden tot “Vertrutting” van de maatschappij 
en erger nog tot “Vertrutting” van de carnaval! Mee ès 

gevolg nog verdergoande vermindering van de animo 
vùr de carnaval en verminderde deelname oan de 
optochte. 

Vanaf dit joar hebben we noast de normale prijze òk 
nog kaans op gele en rooie koarte tijdens de optochte. 
De jury mag dè allemoal goan beoordele en dan is er 
achteraf òk nog de “Youtube VAR” mee de carnavals 
“deskundige” achter de bureau’s van ùt Driels 
gemeentehuis. Die goan er achteraf òk nog iets van 
veinde, doar hebbe ze tenslotte tijd zat vur. Pas dus 
mar goed op want aanders stoade zelfs na de carnaval 
alsnog buitenspel.
 
Ja ùt is unne dunne lijn tusse strenge regels en 
carnavaleske meugelukheede, loate we er doarom mee 
zun allen voor zurge dè ùt gewoon netjes en veural 
leuk blijft dè is tenslotte woar ùt mee carnaval om 
goat en dè is òk wa alle vrijwilligers die de optochten 
organiseren verdienne. 

Dus kom òk di joar mar wèr gezellig mee jullie vrouwe, 
vriendinne, dochters, schòndochters, buurvrouwe en 
buurmanne noar de optochte en noar de Drie Linden, 
dùn Boxhof en alle aandere Caffees om samen mee De 
Veldhoaze, De Road van Elluf en alle aander Clubkes 
en Carnavals vierders ùt feest van Carnaval te viere. 

Wij stoan gewoon wèr op onze vaste plek oan de bar, 
en doar zijn de spelregels niet veraanderd.
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VEBE Keukens  Industrieterrein De Wildeman  Doornepol 1a  Zaltbommel  T 0418 516006  www.vebekeukens.nl  

LAAT U INSPIREREN EN 
VIND UW DROOMKEUKEN 

BIJ VEBE
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CV ‘t ken net
Dit joar zijn wij er ook weer bij met 
carnaval en tijdens de optochten van 
maasdriel.
We zijn op tijd begonnen om er weer 
iets moois van te maken. Ja zeker 
op tijd, terwijl een ander met hoge 
temperaturen denkt aan chillen op zijn 
billen in de zon , hebben wij vergaderd. 
Buiten de hoge temperaturen  van 
40 graden en de zwoele avonden 
wat al zweet  opleverde, leverde onze 
vergaderingen nog meer zweetdruppels 
op. Maar alles komt uiteindelijk goed. 
Nu zitten we bijna rond de feestdagen 
en schrijven we namens cv ‘t ken net, 
een stukje voor de krant.

Cv ‘t ken net is een jeugd groep 
in de leeftijd van 5 tot 14 jaar. De 
kiendjes hebben er weer onwijs 
veul zin in om aan de carnaval van 
2020 deel te nemen.  Aangezien er 
teweinig bouwplek is zijn we optijd  
begonnen met bouwen. Er is altijd wel 
carnavalsstress.  Carnavalsstress of 
gewilt of nie. Ge ontkomt er nie aan. Ge 
kint het wel, een ditje en een datje, een 

zusje zo en uiteindelijk een zooitje. 
En ja soms is het in de bouwschuur ook 
een lekker ongeregeld zooitje.
Dit is een mooie gelegenheid om alle 
sponsors te bedanken:
Hans en carina van namen voor 
het beschikbaar stellen  van de 
bouwlocatie. Herman en Gerjo 
van Heumen, René Verhoeven,  
Handelsonderneming Ackermans, A2 
koi,  verfgigant Mariska.

Maar ook alle bouwers van de andere 
clubkes in de bouwschuur, bedankt 
voor de gezellige bouwuren en slappe 
kwats.

We zien oe graag langs of bij dun 
optocht. 

Cv ‘t ken net wenst u alle een fijne 
carnaval. Ook wij maken er een mooie 
optocht van. We hopen op Max 
belangstelling.
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Bezoekt u ook eens 
de website

www.spreeuwendurp.nl
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Bezoekt u ook eens onze 
facebook pagina
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Verhuur graafmachines / Handel in machines
Sloopwerken

Levering & transport van zand/grond/grind
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Winnaar loopgroepen 2019
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Even voorstellen
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Het laatste woord van Babs
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VEUL PLEZIER EN TOT 
NA DE CARNAVAL  

DE JUISTE BAAAAND 
VUR IEDERE KLAAANT  

MEEJ UN GOEIE BAAND KUNDE ROLLEND NAAR HUIS 

Specialist in nieuwe en gebruikte banden-velgen-wielensets 
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Jaaroverzicht Spreeuwendurp
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HJKB 2019
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RVS maatwerk voor alle toepassingen in uw woning en tuin 

Weteringshoek 26A – 5328 BN Rossum tel: 0418 662171 

                               Info@juvama.nl                                         www.Juvama.nl 
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   Prins/Prinses      Adjudant
1967-1968  Rien Leerintveld, Reinier d’n Urste   Richard van Oers
1969   Johan Damen      Wim Renders
1970   Rien Leerintveld, Reinier d’n Urste    Wim Renders
1971-1974  Joop van Mook      Ben Broekmeulen
1975    Wim Leerintveld      Ben Broekmeulen
1976-1980  Ben Broekmeulen, Prins Nardus d’n Urste  Bert Kerkhof
1981   Piet Leerintveld      Bert Kerkhof
1982-1984  Bert Kerkhof       Piet van Boxtel (Mz)
1985-1988  Toon van Boxtel     Ad van Heel
1989-1992  Piet van Boxtel (Tz), Prins Pedro d’n Urste  Ad van Heel
1993-1995  Piet van Boxtel (Tz), Prins Pedro d’n Urste  Toon van Boxtel
1996-1998  Piet van Boxtel (Tz), Prins Pedro d’n Urste  Jeroen van Heel
1999-2002  Patrick Steenbekkers, Prins Pedro d’n Twède  Jeroen van Heel
2003-2005  Jeroen van Heel, Prins Pedro d’n Derde   Patrick Steenbekkers
2006-2007  Rinus van Mil, Prins Reinier d’n Twède   Patrick Steenbekkers
2008-2009  Ton Steenbekkers, Prins Ton d’n Urste   Werner Broekmeulen
2010   Pieter van Walree, Prins Peer d’n Urste   Werner Broekmeulen
2011-2014  Werner Broekmeulen, Prins Peer d’n Twède  Rinus van Mil
2015   Gertine Kollenburg, Prinses Gertine d’n Urste  Rinus van Mil 
2016-2017  Gertine Kollenburg, Prinses Gertine d’n Urste Stan Schreuders
2018             Tim Leerintveld, Prins Tim d’n Urste  Stan Schreuders
2019   Tim Leerintveld, Prins Tim d’n Urste  Frans Kollenburg

The End
                                  Jeugd Prins      Jeugd Adjudant
2020   Jorn Verhoeven      Hein van Heel

De prinsen en adjudanten
van 1967 tot en met 2020
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Uit de oude doos
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De Spreeuwendurper M&M’s



Spreeuwendurper Carnavalskrant 2020118 Spreeuwendurper Carnavalskrant 2020

Wie doet nu wat

Het winkelhart van
Maasdriel 

Overdekt winkelcentrum | gratis parkeren in de overdekte parkeergarage

openingstijden maandag t/m zaterdag 8:00 - 20:00* 
*winkels kunnen afwijkende openingstijden hebben

                
Gasthuisstraat 39, 5331 BK Kerkdriel | www.winkelcentrumdelkant.nl            
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Wie doet nu wat

Jeugd Prins
Jorn Verhoeven Jeugd Adjudant

Hein van Heel

Organisatie 
Carnaval 

Werner Broekmeulen
Jan van Oers

Jaap van Boxtel
Stan Schreuders
Wilbert Snijers
Stijn de Leeuw
Willem Toonen
Rienus van Mil
Bart van Lent

Koen de Leeuw
Rick Leerintveld

Wilbert van Boxtel
Martien de Wilt

Ton Jansen
Angelo Verhoeven

André Bogers
Robina van Oers

Ronald Ijsveld
Rini van Gestel
Arko Bogers

Herold Verschuure
Annette Verschuure

Vincent van Osch
Bram van der Zanden

Hans Kruitwagen

Commissie Carnaval
Werner Broekmeulen 

(voorzitter)

Jan van Oers 
(penningmeester)

Wilbert Snijers 
(secretaris)

Jeroen van Heel (lid)

Stijn de Leeuw (lid)

Adrie Leerintveld (lid)

Redactie krant
Stijn de Leeuw

Jaap van Boxtel

Niet te vergeten
Hans & Maria

Bert Kerkhof (fotografie)

Loonbedrijf Cor den Teuling 
(prinsenwagen)

CV De Lorre (prinsenwagen)

Patrick van Koolwijk 
(geraniumactie)

Spreeuwendurper
M&M’s

Jorn Verhoeven
Hein van Heel

Finn van Boxtel
Gwen van Boxtel
Janne van Boxtel
Huug van Boxtel
Toon van Oers

Mineke van Osch
Mees van Oers
Ilian van Doorn

Trainster M&M’s
Mieke van Boxtel




