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Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnkes,We zijn aanbeland in het carnavalsjaar 2022. Voor op onze prachtige Spurriezeiersgids 

prijkt een trotse Prins Ted dun Uurste. Ted en zijn prinses Monique zijn fervente car-

navalsvierders in het Stippentse. Ted aarzelde geen moment toen we hem vroegen. Wel 

moest hij even geduld hebben… Ted is natuurlijk wereldberoemd in Helmond, maar dat is 

logisch als je van het grote Barcelona van Johan Cruijff verslaat en dan ook nog eens scoort. 

Een sportieve prins die het fietsen hoog in het vaandel heeft staan en menige alpencol heeft 

bedwongen. Een Bourgondiër uit het goede hout gesneden. Een liefhebber van een goed glas Bavaria 

en gezellig carnaval vieren. In Helmond geboren maar in Stiphout inmiddels getogen.

Ik wens Prins Ted, Prinses Monique, hun kinderen Sanne, Tom en Fenne een prinsheerlijk jaar toe!
Ook het afgelopen jaar heeft Prins Mart de scepter gezwaaid over het Spurrierijk. Hij deed dat met

verve en glans. Een echte Prins op zijn leeftijd al. Zeer begaan met het dorp en verengingsleven.

Mart heeft op ons verzoek zijn Prins-schap verlengd gezien de omstandigheden met corona. Mart 

ontzettend veel dank voor 2 verschillende, maar mooie jaren met prachtige herinneringen. 
Inmiddels, wanneer ik dit voorwoord schrijf, begin december, is weer veel onzeker. We dachten het leven 

weer een heel eind op de rit te hebben. Helaas blijkt iedere keer dat we weer voor vervelende verrassin-

gen komen te staan met restricties en lockdowns. Dit vergt voor iedereen veel aanpassings-

en incasseringsvermogen. Op privé en zakelijk gebied alsmede in het verenigingsleven. Vele vrijwilligers 

en bestuurders staan voor moeilijke beslissingen. Vele maanden voorbereidingen dreigen verloren te 

gaan hetgeen niet in de koude kleren gaat zitten. Ook bij ons als carnavalsvereniging niet.

 
Vorig jaar hebben we het beste van de situatie getracht te maken. Een mooie geveltocht is daar uit 

ontsproten. Prachtig winterweer met een mooi wit wegdek van de sneeuw. Een prins op schaatsen.

Ook een online quiz en online Sjansbal werden gepresenteerd. Dit alles dankzij onze vrijwilligers,

geüniformeerden en sponsoren. Wij hebben een zeer trouwe groep sponsoren dankzij wie we carnaval 

en haar evenementen mede kunnen organiseren. Ik ben deze sponsoren dan ook bijzonder erkentelijk 

voor hun loyaliteit! Op dit moment hebben we zelfs weer nieuwe sponsoren kunnen aanhaken hetgeen 

geweldig is en aantoont dat de vereniging leeft. Zeker in een klein dorp, want dat zijn we stiekem toch…, 

is dat enorm waardevol.
Vanaf deze plek wil ik ook mijn bezorgdheid uiten over wat er op dit moment allemaal speelt in ons dorp. 

Op verschillende plekken in het dorp en in het bijzonder in de Dorpsstraat liggen grote open plekken 

hetgeen geen fraai aangezicht geeft. Op deze manier hebben we er ongevraagd gaten bij gekregen in 

onze optocht. De discussie die zich thans afspeelt omtrent een MFC is voor onze vereniging ook van 

belang. Immers wij als carnavalsvereniging zijn ook gebruiker van het MFC bij onze evenementen.

En wij zijn niet de enige vereniging. De leefbaarheid in he dorp staat onder druk. Daar wij als vereniging 

willen verbinden merken wij dat wij inmiddels ook betrokken zijn in iets waar wat geen discussie zou 

mogen zijn voor een vereniging. Laten we vooral de dialoog blijven zoeken.Wij gaan trachten om naar ons beste kunnen een programma te presenteren aan onze Stiphoute-

naren. Iedereen snakt onderhand naar een “normale avond”. Immers een polonaise met 1,5 meter 

afstand is lastig. Ik hoop dat onze Hofkapel haar vermaarde klanken kan laten horen, onze Bemmels 

gewoon onbezonnen plezier kunnen maken, onze Dansmariekes hun gardedans kunnen dansen, onze 

prinsengarde goed op de scepter van de Prins kan passen, onze Raad van 11 weer plezier kan maken

op een kletsavond, onze vorst zijn ongeëvenaarde ad-rem teksten ten toon kan spreiden, onze

adjudant zijn Prins kan bij staan, onze ceremoniemeester voorop de zaal kan binnen lachen en ik hoop 

u allen weer in goede gezondheid te treffen tijdens de carnaval. Ik hoop dat enkel het carnavalsvirus 

overwint!

 Alaaf, uw voorzitter.



ProclamatieProclamatie
Wai, Prins Ted d’n Uurste, bai de gratie en Wijsheid van Vorst Mark, Adjudant Sander, Ceremoniemister 

Nick, de wijze Raad van Elluf, en de rest van ’t gevollug oit ’t rijk der Spurrieziers. 

Geborre en getogge als 3e in het gezin in een van de skonste Helmondse wijken “de Wilma” zoon van 

Theo en Loes van der Horst die jammer genoeg niet meer onder ons zijn. Ons vader Timmerman,

Ons moeder huisvrouw. 
Wonende aan de Maccallastraat 27, met de skonste en carnavaleske vrouw Monique, dit joar ons 33e 

jubileum, aangevreen op Valentijnsdag en carnavalszondag bai entre le deu,  an de Stinweg in Helmond. 

Vader van tweie skon Maiskes Sanne (25) en Fenne (19), en een een skone Jonghu Tom (24).  En gratus 

durbij d'n skonne anhang Pepijn en Elise. Profvoetballer guwist op de broak bij Helmond Sport, gin technisch talent, ginne zanniker, maar ginne 

Skrik, en een werkur in ut veld, en gescoord tegen Barcalona van Johan Cruijff. 

Veul coaches gehad die me probeerde een bittere voetballer te maken, veul geleerd. Coach nouw zelf, 

en help mensen aan ut werk.Houw van fietsen op de racefiets en mountainbike, en sla ger tegen un klein bulleke aan mi nu stok in 

mun hand.
Carnaval veir ik al hil mun leve. Proost..
Give hiermi te verstaan;
Ten uurste: Dé Wai Prins Mart d’n uurste willen bedanke vur nen verrekes skonne carnaval in 2020. 
Ten Tweede: Dé Wai Prins Mart nog steeds d’n uurste willen bedanke dat deze hoogheid er ook

in 2021 ’t beste van carnaval hi gemakt.   Ten derde: Dé wai de Bemmelkes een fantastisch 33-joarig jubileum toe wensen. 
Ten Vierde: Dé wai alle vertrouwen hebbe in onze Burgemister, trouwe aanhanger van de Spurriezeiers 

er mee veur ge zorge da wai nog lang carnaval kunne blijve viere in Stippunt.Ten Vijfde: Dé wai stil stan bij alle mensen die door corona of om andere reden er nie mir bij kunnen

zin, en dé wei ze zullen missen. 
Ten Zesde Dé wai toe zin aan unne echte carnaval, mi veul leut, gaste, pilskes en ene haup ander

skon ding.

Ten Zeuvende: Dé Wai vinden dé carnaval veur iederein is. Ten Achte, Dé wai trots zin op al die vrijwilligers die van carnaval ’n skonne tijd maken
Ten Negende: Dé wai de skonste kapel, bemmelkes en dansmariekes hebben, en dé dun raad van

elf zekur ok niet mista.
Ten Tiende: Dé er de komende joare allinig nog mar sproake zal zin van 1 Virus.. en wel

‘t  “Carnaval Virus”. 
Ten elfde: De wai iederein oitnodige op de receptie van de Prins op zondagmiddag 16 januari

om 14.00 uur bai ’t MFC d’n Kurref. 

Te Stippent, Januari 2022Prins Ted d’n Uurste
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  PASTOORSPRAAT
  Toneelvereniging “de Opkamerkomedianten” organiseerde in de coronatijd een 

  “Stiphoutse Blijde Bingo”. 
  Allerlei Stippense verenigingen kwamen aan bod. Mij werd gevraagd om mee te werken  

 aan een filmpje voor de Avondwielervierdaagse. U kunt het filmpje terug vinden op YouTube. 
Wat hebben we gelachen!! Ik als “kapelaan Odekerke” uit het bekende “Dagboek van een herdershond” 

met hond en al… “De nieuwe pastoor van Stiphout kwam aangesneld op zijn stalen ros. En al ging er door 

corona niets door; wel de komst van een nieuwe pastoor…”Voorafgaand aan de opnames dronk ik gezellig koffie bij Hans en Rianne Rooijakkers. Wat mij meteen 

opviel was een hele grote foto in de huiskamer van de Trudokerk met daarin de voltallige carnavals-

vereniging met alles erop en eraan. “Wauw, wat een bijzondere foto”; zei ik naast een glunderende zoon 

Mart. “Ja, daar sta ik ook op…”.  Ik zoeken.. Voor de bemmels was hij te oud… Voor de prinsengarde ook… 

Bij de raad van elf zag ik hem er ook niet tussen staan... Dan misschien bij de hofkapel, maar ook daar vond 

ik Mart niet.. waar sta je dan? Ben je één van de andere vrijwilligers? Nee, zei Mart glunderend vol trots… 

Ik sta in het midden! Ik was de prins!! Geweldig; zunne jonge prins en ik heb gehoord dat hij het

ook fantastisch gedaan heeft!!! Een paar weken later kwam ik hoogheid Mart (nu wist ik het...) weer tegen. 
Omdat er door corona niets doorging, was het idee geopperd om een film te maken. Ik mocht een filmpje 

opnemen in de Trudokerk samen met pastoor van Kessel. Het was een ontroerend moment. Ik kreeg mijn 

eigen Spurriezeierssjaal en pastoor van Kessel gaf ik zijn eigen sjaal die hij al méér dan 40 jaar vol trots 

droeg. Samen liepen we de kerk door en we moesten lachen om de herinneringen aan carnaval. 
Sinds 1976 is Jo van Kessel die goeie herder geweest, die Stiphout en het Stippense carnaval een warm 

hart toedraagt. Wat heeft deze hartelijke, goeie mens veel voor Stiphout betekend; en wat vierde hij alle 

feesten graag mee. Het was bijzonder om samen met hem dit filmpje op te nemen en wat wensen we hem 

nog een mooie tijd toe in zijn nieuwe omgeving waar hij goed bewaard is en waar hij goed verzorgd wordt. 
En nu mag ik, als zijn opvolger, dit jaar ook het geweldige feest van carnaval meevieren in spurrieland.

Eindelijk kunnen we weer gewoon, en zonder beperkingen carnaval vieren! Corona heeft het leven het 

laatste 1,5 jaar lamgelegd en ervoor gezorgd dat veel van die vanzelfsprekende dingen, ineens niet meer

zo vanzelfsprekend waren. Het besef dat alles zo betrekkelijk is en dat alles zomaar voorbij kan zijn.
Het filmpje was een mooi alternatief; maar om carnaval te vieren heb je mensen nodig. Die ongedwongen 

sfeer. In je “skônste pekske” met een biertje in de hand samen plezier maken en feesten. Even de boel de 

boel laten. Hossen en zingen, en beseffen dat wij mensen elkaar nodig hebben om het leven te leven.

In alle facetten! Daarom is er tijdens carnaval ook aandacht voor de ouderen en de zieken en voor de 

mensen die het moeilijk hebben in het leven. 
Over carnaval valt veel te zeggen. Over de relativerende spiegel die we onszelf voorhouden bijvoorbeeld. 

En over het wegvallen van rangen en standen. Over het belang van saamhorigheid en de waarde van

tradities. Over de kracht van humor en (zelf)spot. Maar óók dat we niet mogen vergeten dat leven méér

is dan werken, tobben en je zorgen maken. Vergeet niet te leven!Laten we zorg hebben voor elkaar en blijf (binnen de mogelijkheden) het leven vieren!
Nergens op de wirreld: is ’t skônner dan hier.Ook al ís’t niet immer, lang leve ’t plezier.Staon we ergens te peinzen, aan één of andere kant.

Nooit zullen wai vergeiten ons skôn spurrieland. …Heel veel plezier en tot ziens!! Alaaf!
Jullie neie herder, Pastoor Pieter Scheepers



  De Spurriezeiers leveren al meer dan 55 jaar een buitengewoon aambeeld, ik bedoel  

  aandeel, aan het welslagen van het carnavalsfeest in onze stad. Een stabiele 

  carnavalsvereniging voor jong en oud in Stiphout met oog voor het behoud van 

  protocollen en tradities.
  Carnaval kent een lange traditie. Het feest stamt ergens uit de dertiende eeuw en ging  

  toen al gepaard met muziek, verkleedpartijen, drank en spijzen. Destijds heette het nog  

 geen “carnaval”. De naam “Carnaval” dook in 1673 in Nederland voor het eerst op. Volgens de 

geleerden komt die naam voort uit carne vale oftewel “vaarwel vlees”. Anderen menen dat het is

voortgevloeid uit carrus navalis, wat duidt op de scheepswagen die in carnavalsoptochten hun

opwachting maakten.
De traditie van verkleden met carnaval is volgens de overlevering, naast het niet herkend willen worden, 

vooral dat iedereen daarmee even gelijk aan elkaar is. In deze tijd, waar in onze maatschappij verschillen 

soms erg groot zijn en de groeiende tweedeling een steeds grotere opgave is, goed om bij stil te staan.
Over de hele wereld wordt carnaval gevierd, ieder land met zijn eigen tradities. In Rio de Janeiro 

verwelkomen ze met het grootste carnaval ter wereld de lente, in Venetië verkleden ze zich gemaskerd 

in historische stijl op het oudste carnaval ter wereld en op Tenerife kennen ze geen carnavalsprins maar 

carnavalskoningin. In Trinidad en Tobago houden ze het grootste straatfeest op aarde.
Helaas heerst over de hele wereld nog altijd het verschrikkelijke coronavirus. We kunnen daarom

dit jaar wederom alleen maar hopen dat carnaval op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.
Daar gaan we “mi zun alle” voor….. Alaaf….
Elly Blanksma
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  Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes,  Carnaval 2021 was wel een heel bijzonder jaar. Ik zou zeggen eenmalig, alleen bij het ter perse gaan van

  deze editie is nog heel veel onduidelijk. De eerste prinsen in de regio zijn al benoemd. 
  Terugkijkend naar afgelopen jaar kunnen we stellen dat de geveltocht toch wel heel bijzonder was en zeer  

  geslaagd. Een middag buiten carnaval vieren door heel het dorp heen was echt te gek, wellicht krijgt dit in de  

  toekomst een vervolg.
Het online Sjansbal was ook leuk en zeer goed georganiseerd, maar liever zie ik iedereen in de Smed.
De afgelopen twee seizoenen heeft Prins Mart dun 1e de scepter over spurrieland gezwaaid. Met zijn energie en enthousiasme 

leeft het carnaval weer helemaal. Het bewijst maar weer eens dat carnaval in Stiphout voor jong en oud is. Mart, jongen, enorm 

bedankt voor de afgelopen periode en gelukkig blijf jij nog heel lang nauw betrokken bij onze mooie vereniging. Hopelijk mogen

we dit jaar weer een beetje normaal carnaval vieren, in welke vorm dan ook.Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik om mijn bezorgdheid uit te spreken betreft de gang van zaken omtrent het MFC. 

Ik ben van mening dat het essentieel is voor de gehele gemeenschap dat het MFC een verbindend factor is voor ons dorp. 

Van bridgeclub, KBO, concerten van de fanfare, de opkamerkomedianten, de Spurriezeiers, de AW4D en diverse dorpse

evenementen. Dat er een MFC komt, welke voldoet aan de wensen van al deze verenigingen en de gemeenschap.
Als ik kijk naar omliggende wijken, hoe mooi de Geseldonk is, waar de Houtse Kluppels residentie hebben en hoe mooi dat

daar geworden is. Het Brandpunt in Brandevoort is ook helemaal top, en de Fonkel nabij de Bakelsedijk is ook super functioneel. 

Het wordt tijd dat er in Stiphout ook wat gebeurt.
Zo’n twee jaar geleden moesten we door omstandigheden uit de toenmalige stalling van onze prinsenwagen en onze bemmelboot. 

We hebben toen tijdelijk een opslag in Aarle-Rixtel gevonden, en daar moeten we per 1 februari 2022 weer uit. Gelukkig heeft 

ons erelid Johnny Thijssen dit probleem opgelost en biedt hij geheel belangeloos zijn opslagruimte aan ons aan. Daar zijn wij als 

Spurriezeiers heel erg blij mee, Johnny, kei bedankt dat je dit wilt doen.Verder wens ik iedereen een gezonde carnaval toe en wellicht komen we elkaar ergens tegen.Alaaf,
Vorst Mark

Beste carnavalsvrienden,

Wat hebben we een rare tijd gehad en hopelijk kunnen we dit jaar de normale tijd weer een

heel eindje benaderen. Zoals het afgelopen jaar is geweest, is voor niemand leuk. 

Toch hebben we er met z’n allen weer iets van proberen te maken, door activiteiten te organiseren, 

die toch mogelijk waren. Zo zijn we toch bij iedereen in beeld gebleven en wist men dat 

C.V. de Spurriezeiers altijd zal blijven bestaan. Natuurlijk een groot dankwoord naar alle sponsoren 

en adverteerders die toch gezorgd hebben dat we een schitterende gids en diverse evenementen konden organiseren. 

Ook wil ik Prins Mart bedanken die toch tijdens een moeilijke tijd heeft geregeerd, maar na twee jaar ben ik toch wel

weer toe aan een nieuwe prins, die het op z’n eigen manier viert.

Verder wil ik er de carnavalszaterdag nog even uitpikken met de straat/gevelversiering. Wat hebben wij genoten in het 

spekgladde, witte en zonnige Stippunt. Het leek net wintersport. Wat hebben jullie er met z’n allen een mooi feestje van 

gemaakt. Na bijna vijf uur door Stiphout gewandeld te hebben, hadden we nog niet alle deelnemers kunnen bezoeken met prins 

Mart. Daaraan kun je zien, hoe een klein dorp toch heel groots kan zijn. Chapeau voor iedereen die hieraan mee heeft gewerkt.

Dit jaar hoop ik dat het weer redelijk als vanouds gaat, want dan zijn we toch het best op ons gemak. 

Rest mij nog om onze nieuwe hoogheid heel veel plezier te wensen en vooral heel veel te genieten. 

Hopelijk tot snel in de Smed.

Alaaf Adjudant Sander www.spurriezeiers.nl - 7                 
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Wai wensen Ted d’n Uurste 

en zijn gevolg, un skôn en 

unne goeie Carnaval

New Vision BV maakt al 26 jaar reclame die wordt gezien. Betaalbaar maatwerk met 
een eigen visie, van ruwe schets tot multimediaal ontwerp. Sober, als het moet. 
Speels, waar het kan. Uitnodigend webdesign en drukwerk zoals het bedoeld is.  
Nieuwsgierig? Informeer naar de uitgebreide mogelijkheden!

ontwerp en vormgeving | logo ontwerp | briefpapier | visite-
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bureau-onderleggers | ansichtkaarten | wenskaarten | kalen-
ders | kranten | posters | tickets | entreekaarten | menukaar-
ten | consumptiebonnen | spandoeken | reclameborden | 
vlaggen | banners | internetsites | webshops | domeinnaam 
registratie | hosting | social media | ....

 steenovenweg 5 | 5708 hn helmond - stiphout 

 (088) nul één nul twee zeven nul nul |  www.newvision.nl |  info@newvision.nl



  Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes,  Wat fijn dat we dit jaar weer Carnaval mogen gaan vieren! Afgelopen jaar hebben we helaas alle  

  fantastische evenementen moeten annuleren. Gelukkig hebben we in die periode een aantal   

  superleuke alternatieve evenementen georganiseerd.  Wat mochten wij ons gelukkig prijzen met prins Mart, die nogmaals de scepter zwaaide over

  spurrieland. Afgelopen jaar heeft hij er toch een mooi feest van kunnen maken. Bij deze wil ik  

  prins Mart hartelijk danken voor de fijne carnaval.Voor 2022 heb ik er in ieder geval ontzettend veel zin in. De evenementen waar ik bijzonder naar uitkijk zijn de

kletsavonden en het Sjansbal. Deze evenementen springen er echt uit in de carnavalsperiode. 
Ik wens de nieuwe prins enorm veel plezier en wijsheid toe tijdens carnaval 2022.

We gaan er samen een fantastisch feest van maken!Met carnavaleske groet,

Ceremoniemeester Nick
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NEIJD IN 
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De urste drie moand 
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  Mart Rooijakkers, de jongste prins sinds Prince Polley  Mart Rooijakkers is onze jongste prins ooit, maar heeft niettemin al meerdere jaren

  prinservaring op zijn LinkedIn-profiel staan. Hij debuteerde in februari 2020 op het 

  Spurriezeierspodium en kennelijk beviel het hem goed, want ook vorig jaar was de

  nu 21-jarige Stiphoutenaar onze meest prominente steekholder.
  Het is alweer even geleden dat Mart debuteerde: het prille begin van 2020. Corona  

 was nog een Chinees onderonsje en niets stond een geslaagde carnaval in de weg. 

Mart: “Het was een prachtige carnaval en ik heb er hele mooie herinneringen aan. Ik weet nog goed 

dat ik in de nazomer van 2019 werd benaderd met de vraag of ik prins wilde worden. Daar had ik wel 

oren naar. In september rondden we de contractbesprekingen af en op een mooie dag in november 

liet ik mijn pak aanmeten bij een winkel in Eindhoven. Helaas was ik een week te vroeg en kon ik 

onverrichter zake weer de trein naar Helmond pakken, maar dat mocht de pret niet drukken.”
Na de carnaval was het snel gedaan met die pret. “Net na carnaval was er nog een feest en toen 

opeens was het allemaal over. Corona. Twee jaar geleden alweer. Ik was toen 19, de jongste prins ooit.” 

Die bewering moeten we overig met een korreltje zout nemen. Prince Polley, de legendarische 

voetballer, was namelijk jonger toen hij debuteerde: op 15-jarige leeftijd kwam hij uit voor de Ghanese 

club Asante Kotoko. We weten het nog allemaal.Eerste pandemieprinsKennelijk voelde Mart zich lekker in zijn rol, want in 2021 was hij opnieuw onze belangrijkste 

hoogwaardigheidsbekleder. “Dat was wel gaaf. Het was heel anders dan in 2020. Toen bouwden 

we een ouderwets feestje en trokken we volle zalen. Vorig jaar was het wat rustiger, maar dat had 

ook wel wat. De geveloptocht was bijvoorbeeld een mooi alternatief. En de Spurriezeiersquiz, met 

alle deelnemers achter de laptop: het leek wel een grote Teams-bijeenkomst. Ik was de eerste 

pandemieprins. Hopelijk blijft dat ook zo.”
Mart was niet de eerste prins wiens contract werd verlengd. Hij dreunt de namen van zijn illustere 

voorgangers moeiteloos op. “Hans van de Westerlo hield het drie jaar voor. Maar ook Joke Adriaans 

en Karel van Diest hadden de scepter in meerdere jaren vast. Zo uniek ben ik dus ook weer niet.”
Pieken op het juiste momentTips om het als prins lang vol te houden, heeft de jongeling wel. “Op de eerste plaats moet je gezond

blijven. Maar ook bewegen en pieken op het juiste moment kan ik iedereen aanraden. Carnaval duurt 

lang. Het is een marathon, geen sprint. Die laatste uitspraak heb ik geleend van Lewis Hamilton, maar 

hij heeft er vast geen moeite mee als ik ‘m hier gebruik.”Een favoriete prins heeft Mart niet, zegt hij. “We hebben zo veel mooie prinsen gehad. Ik kijk liever

naar het collectief dan naar het individu. Als ik naar de groep oud-prinsen kijk, zeg ik: hier staat het 

verenigingsleven van Stippent. Elke vereniging leverde in het verleden een bijdrage. En een mooie ook!”
Mart eindigt met een haast filosofische uitspraak van Jorg van Stiphout, de bekende wijsgeer. 

“Wat er ook gebeurt, het glas is halfvol. En daar wil ik het bij laten.”

Carnaval 2022
De Spurriezeiers            
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Tekstbureau Heavy Mettaal in Helmond 
schrijft teksten voor alle doelgroepen, 

zowel particulier als zakelijk. 
Bel Matthijs Lodewijks als je om 

woorden verlegen zit en hij helpt je om 
jouw verhaal te vertellen. 

www.heavymettaal.com
06 - 12 87 28 18

HEAVY METTAAL. KLINKENDE COMMUNICATIE.

PARTY & M

ORE
Verhuur van alle benodigdheden voor 

uw feest of evenement

Uw feest is onze zorg!

verbakelparty.nl

T. 06 22710494 / 06 54927807 - E. info@lucverbakel.nl

Wij wensen iedereen een keigezellige carnaval!

Verhuur van alle benodigdheden voor 
uw feest of evenement

Uw feest is onze zorg!

lucverbakel.nl

T. 06 22710494 / 06 54927807 - E. info@verbakelparty.nl

Wij wensen iedereen een keigezellige carnaval!

Industrieweg 48A - 5731 HR Mierlo
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Voorzitter
Jorg van Stiphout

Secretaris
Eline van den Hurk

Penningmeester
Helen van Est

Vicevoorzitter
Maarten Bloks

Bestuurslid/Vorst
Mark van Berkel

Bestuurslid
Bert Paijmans

Bestuurslid
Henk Verdonschot

Adjudant
Sander van Esdonk

Ceremoniemeester
Nick Daniëls

Ere-beschermheer
Hans van de Westerlo



Een nieuwe naam, maar dezelfde gezichten 

Voor al uw Schutters– en Gildezilver 

Atelier Stiphout 

Luuk Berbers & Cora Postema 
Het adres blijft: 
Dorpsstraat 18 
5708 GH  Helmond (Stiphout) 

0492-550792  

www.atelierstiphout.nl 

info@atelierstiphout.nl  LET OP: nieuw mailadres         

Andriessen Goud- en Zilveratelier  
is sinds 1 januari 2021 veranderd in: 

Hoveniersbedrijf Pedrie van Oorschot
Tuinontwerp - aanleg en onderhoud door een gediplomeerd hovenier

Meester Strikstraat 29 - 5708 GA Helmond
Tel. 0492524901 - M. 0651788061

vierseizoenen.net - p3tuinen@gmail.com

Bestuur ‘De Spurriezeiers’
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Onze accountants, fiscalisten en juridisch adviseurs weten wat er speelt bij 
ondernemers. Met alle specialisten onder een dak regelen we snel en 
deskundig uw zaken. Met onze korte lijnen is een oplossing altijd dichtbij.

Met onze korte lijnen 
gaan adviestrajecten  
 een stuk effectiever.

Korte lijnen voor de lange termijn

Kapelstraat 18, 5741 CE  Beek en Donk, 
T. (0492) 46 22 06, www.vgaacc.nl

Ok last van
startprobleme
dur de carnaval?

Bèlt mar efkes,
wai lossen dè 

vur oe op!

Breedijk 7 (einde Engelseweg rechtdoor)  |  5705 CJ  Helmond 
t 0492 55 56 62  |  info@accucentralebrabant-bv.nl

www.accucentralebrabant-bv.nl

Carnavalsadvertentie.indd   1 04-12-13   12:24
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AUTO CENTRUM STIPHOUT b.v.

EX-LEASEAUTO’S TEGEN DE LAAGST
MOGELIJKE PRIJS

Lambert vd Biggelaar
Gerwenseweg 31a
5708 EJ Helmond
tel 0492-536737

mob 06-53997021

WWW.AUTOCENTRUMSTIPHOUT.NL



Maarten van Dijk Luc Daniëls Willem van 
Oorschot

Mark Essers

Michel Letschert Dennis Deelen Sander Verbunt

Harry Dekkers

Johan van den 
Berkmortel

Toine Verstappen Ruud van den 
Berkmortel

John de Vries

Raad van 11Raad van 11
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Raad
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Het juiste adres voor:
uw rijbewijs (auto + motor)
 

J.M. Boetzkes
 

Gasthuisstraat 74a,
Stiphout, tel. 525865 of 06-53377047

Wenst De Spurriezeiers
een fijne carnaval toe!

WWW.RIVEZ.NLEuropaweg 158   5707 CL Helmond           088-8000900              info@rivez.nl

WIJ WENSEN U EEN 
ZORGELOZE CARNAVAL! 

ÉÉN ADVISEUR VOOR AL UW FINANCIËLE ZAKEN 

carnavalskrant_2017.indd   20 9-12-2016   13:43:41

Nicole van Beek & Anne Steeghs
Rootakkers 15, 5708 BA Helmond

0492 477 422        stiphout@travelcompany.nl

Harry Dekkers

Gasthuisstraat 31      5780 HH Helmond

Tel: 06-10943985      h.dekkers@bbhmail.nl



De PrinsengardeDe Prinsengarde

Jan van Berkel Pim van Oorschot Bryan Deelen Fons van Stiphout

Bas van Dijk Guus van Stiphout Kane Raaymakers

www.spurriezeiers.nl - 19             

Carnaval 2022
De Spurriezeiers            





De DansmariekesDe Dansmariekes

Mijntje van Stiphout Fleur Aben Kaat van Oorschot

Jasmijn Bouwman Sara van der Zanden Luna Deelen

Pien van Oorschot

Eva van Santvoort

Trainster & Begeleiding
Sylvie van Dijk - Tahalele

Laura Adriaans

Trainster & Begeleiding
Ester Luyben

Karlijn Raijmakers
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het B lomane Boeket
1. Boeket 3. Betaling2. Wanneer
Kies het 
soort boeket 
waarmee wij u 
verrassen aan 
uw voordeur.

Hoe vaak 
mogen wij uw 
huis opfleuren 
met een mooi 
boeket?

Betaling kan bij 
levering, of 
maandelijks 
per factuur.

Dorpsst raat  56
5708 GJ Helmond

www.ate l ierb lomane.n l
sabr ina@ate l ie rb lomane.n l

0492-745241
06-10881764

Dit is mogelijk 
vanaf €17,95

Wekelijks, 
tweewekelijks, 
maandelijks? 
Dat bepaalt u 
zelf.

Wijzigen, 
pauzeren of 
stoppen kan 
wanneer 
u wilt.

Atelier B lomanedoor

Achterdijk 9
5705 CB Helmond
T: +31 (0)492-552922
E: info@swanenberg.nl
I: www.swanenberg.nl



Wat een raar jaar is het geweest, een jaar zonder carnaval. Een jaar dat
we hopelijk nooit meer mee gaan maken. 
Om het toch niet zo maar voorbij te laten gaan, was er de geveltocht. 
Mooi versierde huizen en gezelligheid op straat, in de buitenlucht, hoe leuk was 

dat. Ook waren er online evenementen, waaronder Sjansbal on Air, genieten 

binnen de mogelijkheden wat kon met de beperkingen.Gelukkig hebben we afgelopen jaar wel keihard getraind, samen met de nieuwe dansmariekes. En ook

nu zijn we al hard aan het trainen om een mooie gardedans en showdans aan jullie te kunnen laten zien. 
Dit alles onder leiding van Sylvie en Ester, bedankt dat jullie er altijd voor ons zijn, bij de trainingen, maar 

ook tijdens de carnaval. Ook willen we Ingrid Verbakel van Café de Sport bedanken, omdat we daar elke 

maandag mogen trainen. Ester en Sylvie weten ook altijd een leuke activiteit voor ons te bedenken, 

zodat we met de groep iets leuks kunnen doen. Mede dankzij Stephanie Kroon van Made by You hebben 

we mooie slingers kunnen maken. 
In dit jaar hebben we afscheid genomen van 2 dansmariekes, Iza en Blom. Raar om dit op deze manier

te doen, maar enorm bedankt voor de leuke en gezellige tijd.We hopen er dit jaar een schitterende carnaval van te maken en jullie allemaal weer te zien.
Liefs van Luna, Mijntje, Kaat, Eva, Fleur, Sara, Jasmijn, Laura, Karlijn en Pien

De DansmariekesDe Dansmariekes
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  Coronaval!!!
  Zo kunnen we carnaval 2021 wel omschrijven. Waar corona meestal een drankje   

  is, is het nu ineens een virus waarbij alles stilgelegd werd. Zo ook carnaval 2021.

  
Wij als hofkapel hadden ook maar een stil seizoen. Normaal laten we onze klanken horen bij de 

zittingsavonden en met carnaval, nu zaten we binnen stilletjes met ons instrument op schoot te kijken 

naar de gevelversiering. 
Repeteren via team of zoom zat er helaas ook niet in. Tenslotte is het spelen met een mondkapje op 

ook niet te doen, alleen voor onze slagwerkers. Maaaaaaaar!!!Toen de zomer er aan begon te komen, kwam er ook goed nieuws vanuit Den Haag. We mochten 

weer! Repeteren mocht, drinken mocht, carnaval vieren mocht, alleen dat was allang weer voorbij. 

Maar we bleven natuurlijk niet stilzitten in onze stoel. We zijn hard gaan repeteren om er dit seizoen

weer vol tegenaan te blazen. Nieuwe leden, nieuwe nummers alleen een nieuw uniform ontbreekt 

nog zou je zeggen.
Na 2 jaar prins Mart als hoogheid te hebben gehad, mogen we weer uitkijken naar een nieuwe prins. 

Prins Mart zal weer vertrouwd terugkomen, zodat wij weer van zijn muzikaal talent kunnen gaan

genieten. Prins Mart heeft carnaval 2021 toch een beetje glans gegeven. Door zijn enthousiasme

gaat iedereen er de komende carnaval weer vol tegenaan!Wij als hofkapel gaan zoals VANOUDS er weer een muzikaal en vooral leuke carnaval van maken!!!

Ben er bij, want er bij zijn is meemaken!!!
Alaaf en tot gauw,
Hofkapel ‘De Spurriezeiers’

Hofkapel ‘De Spurriezeiers’
Hofkapel ‘De Spurriezeiers’
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Slagwerk/Bassdrum
Roel van Moorsel

Slagwerk/ Snaredrum
Joost van den Brand

Bekkens
Mart Rooijakkers

Trompet
Willem van Acht

Trompet
Loeke van Asten

Trompet
Melchior van den Broek

Trompet
Isa v.d. Zanden

Trompet
Ties Hustinx

Trompet
Benthe v.d. Kimmenade

Tenorsax
Tessa Verdonschot

Tenorsax
Marieke van Acht

Tenorsax
Robin Jacobs

Altsax
Maaike Grolle

Altsax
Toos Kat

Altsax
Sanne Posthuma

Altsax
Lotte v.d. Sanden

Trombone
Paul Franx

Bariton
Remco Verdonschot

Bas
Harm Postma
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Autobedrijf Hans DrouenAutobedrijf Hans Drouen

- Service

Thorbeckestraat 3  5707JL  Helmond
Tel. 0492-539132      Fax. 0492-550215
info@hdrouen.nl       www.hdrouen.nl

• Voor Nieuwe & gebruikte auto’s 
• schadeTaxatie & herstel met behoud van eigen risico 
• APK, onderhoud, reparatie
• aircoservice, winter & zomercheck 
• banden tegen de laagste prijs

Like ons op facebook

Thuis inThuis in
RadstadtRadstadt

info@ninahaus.nlinfo@ninahaus.nlinfo@ninahaus.nlinfo@ninahaus.nl
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Ook dit jaar heeft de prinsenbalcommissie een fantastische feestavond georganiseerd op zaterdag

8 januari.

Traditiegetrouw doorlopen we eerst een aantal protocollen om daarna afscheid te nemen van 

onze oud prins. 

Rond de klok van 11 over 10 maken wij de prins van de Spurriezeiers bekend.In de aanloop naar deze fantastische avond geven de Spurriezeiers regelmatig een hint wie mogelijk 

de nieuwe prins gaat worden. 
Toch blijft het altijd een enorme verrassing, wanneer de nieuwe prins gepresenteerd wordt. 
Op zondag 16 januari om 13:30 bent u van harte welkom op onze prinsenreceptie van onze 

nieuwe prins. Een gezellige middag met de nodige klanken van onze eigen hofkapel.
Hopelijk komt u ook het glas heffen op onze prinsenreceptie!

Prinsenbal & Prinsenreceptie
Prinsenbal & Prinsenreceptie
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Ga naar 
Bavaria.nl/Carnaval



Wat hebben wij er lang op moeten wachten. Maar wat hebben onze kletsers en amusementsgroepen 

lang op ons moeten wachten. Eindelijk kunnen zij weer gaan genieten van het vermaken van het publiek. 

Weer lachende mensen, maar ook tranen maar dan wel van het lachen. Ja, daar zijn we allemaal weer 

aan toe. Daarom kondigen de Spurriezeiers weer twee schitterende Zeivuraovonden aan op: 
Vrijdag 21 januari en vrijdag 28 januari.
Voor u treden op:Kletsers:  Dirk Kouwenberg    Andy Marcelissen   Rien van Genugten    Erik Mulder    

Amusement:  Applaus   Van Binsbergen Trio    De Dansmariekes   Hofkapel de SpurriezeiersIn zalencentrum MFC de Kurref. Aanvang 20.00 uur precies, zaal open vanaf 19.00 uur.
Hier MOET je gewoon bij zijn. Wie wil er niet weer eens lekker gieren, brullen, lachen, bulken,

ginnegappen, giechelen, gieren, proesten, glimlachen, schateren, grinniken, proesten of schaterlachen. 

Dat wil iedereen toch. Kom daarom samen met ons genieten van de Zeivuraovonden bij de 

Spurriezeiers.  

De Helmondse groep Applaus staat voor fris, pikant en kleurrijk amusement van deze tijd! Maar ze 

hebben ook iets met Stippent en met de Spurriezeiers. Want hier speelt onze eigen Werner Janssen in, 

jaren trompettist in onze Hofkapel. Hier heeft hij Carnaval leren vieren en dat laten ze zien.
Met het Van Binsbergen Trio hebben we een amusementsgroep die nog niet op ons podium heeft 

gestaan. Maar wij verzekeren u, u zult het ook niet snel meer vergeten. Ze omschrijven zichzelf als vier 

extreem- lang studerenden uit Groningen, geroyeerd door Vindicat maar nog altijd lid van het 

Van Binsbergen Dispuut. Ze willen van heel Nederland één grote studentenstad maken. Hoe? 

Nou, simpel. Door samen te zingen, te lallen en te brallen. Studentikoze gezelligheid met nostalgische, 

melancholische en euforische hoogtepunten, zoals het studentenleven zelf. Daarbij spelen ze alles live. 
En dan onze kletsers. De Brabants Kampioen tonpraten van 2020 hebben we in huis met 

Dirk Kouwenberg. Hij heeft hier al vaker opgetreden en is eigenlijk ook niet meer weg te denken. Voor 

Dirk gaat iedereen zitten, maar ik verwacht wel maar heel even. Want u zult heel snel gaan staan voor 

het applaus. 

Rien van Genugten uit Sint Oedenrode was in 2020 ook bij ons als Lid van de Raad van Elf. Wat hebben 

we hier van genoten. Onze eigen Raad van Elf stond er dan ook op dat hij weer snel bij ons op het 

podium moest staan. Rien werd zowel in 2019 en in 2017 tweede bij de Brabantse Kampioenschappen 

tonpraten. Erik Mulder zal voor het eerst optreden bij de Spurriezeiers. Hij heeft al vaker in de finale van 

de Brabantse Kampioenschappen gestaan en ook in de finale in Hellimond.De vierde kletser behoeft geen intro. Andy Marcelissen kennen wij Spurriezeiers allemaal. Met zijn droge 

humor heeft hij de zaal in een mum van tijd plat van het lachen. Zijn raadsels worden tegenwoordig zelfs 

in boekvorm verstild. Andy is dichter, tonprater, conferencier, theatermaker, presentator, weerman en 

trouwambtenaar. Hij is al 7x Brabants Kampioen tonpraten en ruim het dubbele aantal keren heeft hij 

daar ook de publieksprijs gehaald. 
Kortom, dat wordt een avondje genieten. Zeker omdat er natuurlijk ook nog optredens van onze

dansmarietjes zijn. Ook onze hofkapel ontbreekt gelukkig niet. Zij verzorgen de gehele avond de 

muzikale begeleiding. Dat kan dus niet meer mis.  

Kletsavonden tijdens Carnaval 2022
Kletsavonden tijdens Carnaval 2022
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De Spurriezeiers
wensen u een
fijne Carnaval!

T. 0492-551320 
M. 06-41674925 
 
e-mail: 
vandenhurkschilderwerken@live.nl 
www.vandenhurkschilderwerken.nl

Uw particuliere schilder In de maanden november tot en met maart 
geldt een korting van 20% op al uw binnen 

schilderwerk

Het adres voor cadeau ideeën
De borrelplank op maat en het grootste assortiment 

Hollandse en buitenlandse kazen van de regio.

Steenweg 42, 5707 CH Helmond www.smaakenlust.nl

Wijncursussen en Workshop
Voor wijnliefhebber of horeca-medewerker.

06 21813048
KARINLIPS.NL

PROEF! Leren Wijnproeven (1 avond)
23 november 2021; 26 januari; 20 april 2022

Wijnvignet - SDEN 1 - (2 avonden)
Start: 9 dec. 2021; 3 februari; 11 mei 2022

Wijnoorkonde - SDEN 2 - (5 avonden)
Start: 24 februari 2022

Wijnbrevet - SDEN 3 - (10 avonden)
Start: 1 februari 2022



~ Gevelversiering ~~ Gevelversiering ~  



De oud prinsen
van de Spurriezeiers

wensen iedereen
een geweldige Carnaval toe

De Babyspeciaalzaak 
van Helmond

Vur als ge nie mir wit 
wa ge oewe klenne 
an moet trekke.

Mierloseweg 112  |  5707AP Helmond

24

Bloemenmagazijn
“De Schuur” Paul Martens

Meester Strikstraat 7
Tel. 0492 - 52 55 27
Stiphout - Helmond

Bloemenmagazijn
“De Schuur” Paul Martens
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De Babyspeciaalzaak 
van Helmond

Vur als ge nie mir wit 
wa ge oewe klenne 
an moet trekke.

Mierloseweg 112  |  5707AP Helmond
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Programma 2022Programma 2022
Zondag 16 Januari  14.00 uur   Prinsenreceptie

Vrijdag 21 Januari  20.00 uur   1e Zeivuravond

Vrijdag 28 Januari  20.00 uur   2e Zeivuravond

Zondag 30 Januari  13.30 uur   Bemmelshow

Vrijdag 4 Februari  20.00 uur   Spurrie Boeregilde avond

Zondag 13 Februari  14.00 uur   Spurriebemmels 33-jarig jubileum

Zaterdag 19 Februari 18.00 uur   Club van 111 feestavond

Zaterdag 5 Maart  20.30 uur   Haringhappen

Zaterdag 26 Februari 14.00 uur   Carnavalsoptocht Stiphout
    17.00 uur  Prijsuitreiking

Zondag 27 Februari  14.00 uur   Carnavalsoptocht Helmond
    20.00 uur  Thema-avond Liederentafel

Maandag 28 Februari 10.30 uur   Heilige Mis     
    14.00 uur  Spurriebemmelmiddag
    20.00 uur  Sjansbal

Dinsdag 1 Maart  14.00 uur   Spurriebemmelmiddag   
    20.00 uur  Thema-avond

Zaterdag 8 Januari  14.00 uur   Bemmel Prinsenmiddag
    20.00 uur   Prinsenbal



Peter van Alphen vakschilder T. 06 51 89 66 60
Eikendreef 9
5707 BN Helmond www.petervanalphenvakschilder.nl

als ge t nie
mir wit,

dan wit ik t
wel....

als ge t nie
mir wit,

dan wit ik t
wel....

..
..

..
.. ..

 Vestiging Stiphout
 Dorpsstraat 63
 5708 GD Stiphout
 0492-598398

Vestiging Veldhoven
Kromstraat 28
5504 DB Veldhoven
040 230 08 11

Eric de Greef Stoffen B.V.
Verkoop van stoffen, meubelbekleding, 

gordijnen, vitrages, fournituren en breigarens. 
Allemaal voor de doe-het-zelfklant. 

Stoffen voor zelfmaak-mode, hobby, decoratie, 
Carnaval en huisaankleding.

Bezoek onze winkels of kijk op www.greef.nl 

Ook adverteren?Ook adverteren?
Neem contact opNeem contact op

met het secretariaat.met het secretariaat.



~ 33 jaar ‘De Spurriebemmels’ ~~ 33 jaar ‘De Spurriebemmels’ ~  



Wij zijn gewoon
geopend tijdens

de Carnaval!

Dorpsstraat 47
5708 GC  Stiphout
[0492] 565 043

Nieuwveld 21A
5702 HW  Helmond
[0492] 565 030

is met Carnaval gesloten van 
Zaterdag 26 februari t/m

Zondag 6 maart.

Wij  wensen  je  een  fijne  carnaval!

Dorpsstraat 47A - Helmond

Het hoeft niet koud
te zijn met Carnaval!

Worldwise Reis- adviesbureau 
Dorpsstraat 40G, 5708 GJ Helmond (Stiphout). 

Tel. 0492 - 526943 - www.worldwise.nl

Voor hetzelfde geld ... GOED geregeld!



Wai, prinses Jans d’n uurste,
Bemmelprinses oit ut skon Spurrieland.Al hil min leve un Stippenste, geborre en getogge in de Stilpot.
Skon gedanst bai de Huppelmariekes, bai de Bemmelwacht gegaon en vurrig joar bai de 

raod van elf gewist, mar dur corona toen nie kenne fisten.
Dikkuls te bekieken op ut sportveld mi hockey.Dochter van twee boezemvrienden, Lenneke, de urste bemmelprinses ooit, 

die tiggeswoorrigs nei klein bemmelkes op de wirreld zet en Bas, actief bai
de bemmelcommissie en fanatiek foeboller bai Stiphout Vooruit.Klènne zus van Kaat en Pien, die zelluf bemmelprinses zin gewist en nou grouwte dansmariekes

Klèndochter van Bart en Marianne Daamen oit spurrieland en Anja en Karel van Oorschot oit de

stad van de Keijebeiters.
Make hierbai bekend:Ten 1e   dè wai prinses Lindsey en adjudante Minoes bedanken de se ondanks corona ut   

  handduukske nie in de ring hebbe gegooid.Ten 2e  dè wai trots zin dè de bemmels al 33 joar kenne fisten en springen in de Kurref.
Ten 3e   dè wai heel Stippent oitnodigen mi ons een skon jubileumfist te goan vieren in de 

  Kurref.
Ten 4e  dè wai mi de bemmels ondanks corona of wâ dan ôk altijd an de weg blieve 

  timmeren.
Ten 5e  dè wai trots zin, dè wai tois ok an de weg timmeren mi drie bemmelprinsessen.

  
Ten 6e  dè wai mi dun bemmelboot langs alle skon gevels komen varen bai de geveltocht.
Ten 7e  dè wai wir skonne bemmelhangers te kaup hebben.Ten 8e  dè wai de Trudoschool en de Lindt di joar wir een bezoekske hope te brengen.

Ten 9e   dè wai bai dun optocht wir flink wille gaon springen en zingen op dun bemmelboot.
Ten 10e  dè wai hope gullie allemaol te zien dansen in een bomvolle Kurref.
Ten 11e  dè wai iedereen un hulle skonne carnaval 
   toewensen, voor nauw en de kommende 33 joar! 

ProclamatieProclamatie
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Prinses
Jans van Oorschot

Adjudant
Pleun Daniels



Ceremonie Bemmel
Faas van Bragt 

De Herrie Kapel
Mees de Vries
Siem Daniels
Bas van der Weijden
Thibo Verbunt 

De Huppelmariekes 
Tessa Boetzkes, Lyra Verlijsdonk, Sissy-Maria Lemmen, Wies van der Weijden,
Vianne Veenendaal, Lisa Vermulst en Veerle van Son. 



De Bemmelwacht  
Marissa van de Sande, Lotte Bloks, Fenna Verkampen, Juul de Vries, Sarah van de Laarschot,
Valerie Vermulst, Lotje van Leuken, Milou Vermulst, Cynthia Liebregts, Jasmijn Beenker,
Leentje van Stiphout.

De Raad van Elf 
Milou Strijbos, Isa Erren, Pleun Daniels, Aniek Adriaans, Julie Vermulst, Camilla van Hoof, 
Wies van Bragt, Pim Strijbos, Lauren van Veenendaal, Indy van de Kemenade, Jans van Oorschot. 



“Uw bekende en vertrouwde adres
voor al uw schadeverzekeringen.”



S B
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Commissie
Bas van Oorschot
Mark van de Sande
Eline van den Hurk
Celine Martens
Marieke van Hoof
Cindy Essers 

Dans Begeleiding
Celine Martens
Cindy Essers

Ere Bemmels

Henk Daelmans †, Piet Dekkers
Lucie Luyben, Ans Rijkers
Cindy Essers



10
61

15
6

Sligro is er ook voor jou als ondernemer tijdens de carnaval. Wij ondersteunen en inspireren 
met onze diensten en producten.
Daarnaast staan onze mensen altijd klaar voor goed en persoonlijk advies.

Sligro Helmond, Engelseweg 208

OOK MET CARNAVAL 
UNIEKE PRODUCTEN 

VOOR ONDERNEMERS

Helder Helmond wenst Stiphout �n skonne carnaval!

Neem een kijkje in onze 
vernieuwde wolwinkel!

Wij geven ook workshops, cursussen en 
beginnerscursussen

stiphout

Meester Strikstraat 22-24 www.hetbreipunt.nl
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Beste Spurriezeiers, Spurriezeierinnekes en Spurriebemmels,

Ondanks de corona heb ik toch een hele fijne carnaval gehad. Ik vond het heel leuk om prinses 

te zijn, ondanks dat het anders was dan normaal. De normale optocht werd bijvoorbeeld de 

geveloptocht, hier hebben wij zelf ook aan meegedaan. Helaas kon ik daarom de tocht niet zelf 

lopen. De onthulling was ook anders dan normaal. Cindy kwam bij mij thuis met een grote mand 

met ballonnen en daarna gingen we naar Minoes (adjudante) en Pernille (Ceremonie Bemmel). 

Immer Hansi kwam ook bij mij voor de deur, wat ik heel erg leuk vond.

We liepen met hem mee tot aan prins Mart, die ook nog bij mij thuis is geweest

om mij te onderscheiden. Ondanks dat er geen prinsenmiddag was, heb ik

toch veel cadeautjes en kaarten gekregen. Ik heb ook de optredens van

de huppelmariekes en de bemmelwacht gezien en dat vond ik super leuk. 

Helaas mochten we ook de scholen niet langs, maar mocht ik toch 

in mijn prinsessenkleding naar school. Dan zie je toch dat soms 

anders dan normaal toch heel leuk is.

Hopelijk gaan de nieuwe prins(es) en adjudant(e) er net zo van 

genieten als ik en hopelijk gaat het dit jaar wel gewoon door, 

zeker omdat de Spurriebemmels dan 33 jaar bestaan!

ALAAF! 
Oud prinses Lindsey
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Op zaterdag 8 januari stond de prinsenmiddag van de Spurriebemmels op het programma.

Zo’n middag is normaal een groot feest, met volop snoepzakken, meezingers van Henk Dissel

en Radler 0.0.

Hoe anders was het dit jaar. Net toen de Bemmels op het punt stonden om hun entree te maken in 

de Kurref, bleek de zaal zo leeg te zijn als het terrein waarop ooit ’t Aambeeld stond. Het was stil en 

er was niemand, op één persoon na: Hare Stippentse Hoogheid Prinses Lindsey. Gelukkig mogen 

wij Lindsey zeggen en schrijven, want zo heet ze in het dagelijks leven.Lindsey had ’t handduukske niet in de ring geworpen. En belangrijker: zij had kostbare informatie 

die kon leiden naar de nieuwe prinses en adjudante van dit jaar. Het werd een cryptische queeste en het thema ‘De Bemmels timmeren al 33 jaar aan de weg!’ 

zette menigeen op het verkeerde been. Moesten de Bemmels het zoeken in de hoek van

timmermeester Mark van Berkel? Of bij 33 Good Food? Had Max Verstappen, met startnummer 33, 

er wellicht iets mee te maken? Vragen, vragen en nog eens vragen.Gelukkig kwamen er ook antwoorden en de hulp van hoogwaardigheidsbekleders Prins Mart en 

Prinses Lindsey was buitengewoon welkom. Uit het niets doemde er een bekend gestalte voor de 

in het duister tastende bemmels op. Het was niemand meer of minder dan ceremoniemeester Nick: 

hij had de kleren van de adjudante bij zich. Van Nick is het een kleine stap naar Pleun, want zij is in 

het dagelijks leven de dochter van Nick. Met carnaval overigens ook. Het was wel duidelijk: Pleun 

Daniëls is dit jaar onze adjudante!
Er volgde nog een laatste vraag: wie is dit jaar de prinses? Na een lange zoektocht door de 

levendige straten en pleinen van Stippent, huppelden ze daar ineens: dansmariekes Kaat en Pien. 

Naast hun dansschoenen droegen zij ook prinsessenkleren, maar dan bij zich. Een goed verstaander 

wist het toen wel: de prinses van Spurriebemmelland luistert dit jaar, als haar ouders geluk hebben, 

naar de naam Jans! Het bleef die avond nog lang onrustig in Stippent, volgens de geruchten. En 

waar rook is, is meestal vuur of een BHV-oefening.Adjudante Pleun en Prinses Jans: van harte gefeliciteerd met jullie uitverkiezing!

We zien jullie graag bij de inhuldiging.

Spurriebemmels prinsenmiddag 2022
Spurriebemmels prinsenmiddag 2022

Spurriebemmel liedSpurriebemmel lied

We wilden skiën leren
En naar de bergen gaan.

We wilden ‘t proberen

Maar hebben ‘t niet gedaan.

Van ene kant maar goed ook

Dat we niet gegaan zijn zeg.

Want achteraf bekeken

Konden we in Stippent nou nie 

weg.

Refrein:
Met onze eigen jeugdraad hier

Vieren wij nou carnaval.

In jaren was het niet
zo skôn in ‘t Spurriedal.

En de Bemmels springen rond

Als ene aap op ene stek.

Ons hele Spurrieland
Stippent is stapelgek.

De jeugd die hè de toekomst

Dat is ons zo geleerd.

Dus ’t carnaval in Stippent

Lopt van nu af aan gesmeerd.

En wie met deze dagen 

Ons Spurrieland nie mist.

Die kunnen we vertellen

Dat ie z’n eigen hè vergist.

Refrein:
Met onze eigen jeugdraad hier

Vieren wij nou carnaval.

In jaren was het niet
zo skôn in ‘t Spurriedal.

En de Bemmels springen rond

Als ene aap op ene stek.

Ons hele Spurrieland
Stippent is stapelgek.

S B
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De Heese 20 | 5708 KH Helmond

info@vanoorschottimmerwerken.nl

www.vanoorschottimmerwerken.nl

Willem van Oorschot
06-54928590

Mariëlle van Berkel - Bedrijfskundig Advies

Tel: 06-28794986 

N  it z nder
Cola, sinaasappelsap, bronwater, bier, koffi e of uw favoriete wijn. Dankzij onze 

adequate bevoorrading komt u nooit met lege handen te staan. Met een uit-

gebreid assortiment kunnen we iedere organisatie bedienen.

Middendijk 36, 5705 CC Helmond, Tel. 0492 52 36 67,

meulendijks@drankenhandel.net, www.drankenhandel.net

22

BMK Incasso 
Polluxstraat 110a-112a  5631 ES Eindhoven  

T 040 2454045  I www.bmkincasso.nl 

Al meer dan 35 jaar uw partner voor:
- Incasso (nationaal & internationaal)
- Juridische Adviezen
- Kredietinformatie 
- Incassopreventie

Van Hout Group Worldwide

Van Hout Kabel Recycling BV | Helmond

OSBO/ KSM International BV | Deurne

Stockx Metal Trading BV | Eindhoven

Werner Richter GmbH | Essen (D)

carnavalskrant_2017.indd   24 9-12-2016   13:44:16





Coaching en Advisering begeleidt mensen naar werk. 
Dat doen we vanuit een positieve mindset. We denken in 
mogelijkheden, niet in beperkingen.

Maccallastraat 27
5708 KS  Helmond

info@coachingenadvisering.nl
www.coachingenadvisering.nl

Voor werkgevers:
• 2e spoor trajecten   
• Outplacement
• Haalbaarheidsonderzoek
• Verzuim vraagstukken

UWV trajecten:
• Traject werkfit maken
• Traject naar werk
• Jobcoaching
• Interventie trajecten

Ted van der Horst 06 - 45962855      

Gas- en waterinstallaties
Sanitaire installaties
Zinkwerken
Dakwerken

 Werkplaats-magazijn Schoolstaat 7A   5701 JR HELMOND
Tel:  0492-533512   Fax: 0492-538507   www.wivabv.nl



Blauw        
(Stersponsor)

Rood 
       (Subsponsor)

Geel 
       (Sponsor)

R&D 
Support & Trading B.V.

R&D 
Support & Trading B.V.

R&D 
Support & Trading B.V.

R&D 
Support & Trading B.V.

26

www.bakkertje.nl 
 
Winkelcentrum ’t Hout, Hoofdstraat 150 
Winkelcentrum Den Binnen, Margrietstraat 53 Mierlo 
Winkelcentrum Straakven, Geysendorfferstraat 17 
Steenweg 31a Helmond 
Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse 74 

R&D 
Support & Trading B.V.

R&D 
Support & Trading B.V.

R&D 
Support & Trading B.V.

R&D 
Support & Trading B.V.

R&D 
Support & Trading B.V.

Hans van de Westerlo
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vormgeving
website 
reclame
drukwerk

Jeroen van Bilsen   |   06 - 42 17 00 99   |   jeroen@purplelizard.nl   |   www.purplelizard.nl

✓ risicoadvies ✓ verzekeringen ✓ schadebegeleiding ✓ bemiddeling
Gasthuisstraat 102 | 5708 HP Helmond | 0492-745152
www.aartsrisicoadvies.nl | info@aartsrisicoadvies.nl



Nieuwe pastoor en koor bij onze carnavalsmis op maandag 28 februari.Vele jaren hebben wij als Spurriezeiers op carnavalszondag de heilige mis mogen opluisteren. Altijd samen met 

pastoor Jo van Kessel en diaken Jan Vogels en later Ton Schepens. De diaken genieten inmiddels van hun 

welverdiende pensioen en onze oud pastoor is in goede handen in het verzorgingstehuis. 
Wij waarderen hun inzet nog steeds bijzonder. Ook hebben wij steeds een beroep kunnen doen op het gemengde 

koor van de Sint Trudo parochie. Maar bij dit koor ging de leeftijd een rol spelen. Inmiddels zijn zij samen gegaan 

met het Mariakoor en vormen nu samen het parochie Damiaankoor. Hopelijk kunnen wij nog vele jaren een beroep 

op hen doen en genieten van hun mooie zang. 
Een beroep kunnen wij zeker doen op onze nieuwe pastoor, Pieter Scheepers. Bij onze eerste ontmoeting stond 

hij er al op dat we hem bij zijn voornaam noemde, Pieter dus.Aangezien hij ook pastoor is van de Lucia parochie in Mierlo-Hout en daar de mis op zondag gevierd wordt,

heeft hij voorgesteld om onze viering naar carnavalsmaandag te verplaatsen.De reden is dat hij ook heel graag carnaval viert en deze viering zelf wil verzorgen. Dat hij inderdaad een goeie 

carnavalsvierder is, hebben wij mogen ervaren op de receptie van de Houtse Kluppels. 
Toen hij ons zag, was zijn eerste reactie ‘zonnen das heb ik ok’. Alleen was hij hem vergeten om te doen. Apetrots 

was hij op de onderscheiding, die hij van onze hoogheid prins Mart mocht ontvangen.Wij zijn er van overtuigd dat wij aan Pieter een geweldige nieuwe pastoor hebben en dat hij zich zeker thuis gaat 

voelen bij alle Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes. Hij zal zeker gaan genieten van onze hofkapel en het optreden 

van onze huppelmariekes van de Spurriebemmels. Zij vieren ook nog eens hun 33-jarig bestaan, een geweldig 

jubileum dus.

Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, graag nodigen wij u allen uit om deze viering mee te maken. Als we de 

klokken horen luiden van onze mooie Trudo kerk doe dan oewen spurriedas um, zet oe fisthoedje op en zurgt de

gu op tijd bent anders hedde miskien gin plekse mer. Dus ger tot 28 februari, half elluf in onze kerk.
Alaaf!
Eef Luyben

Heilige misHeilige mis

D’n OitskieterD’n Oitskieter
Elk jaar reikt het Bestuur van de Spurriezeiers d’n Oitskieter uit. Deze Oitskieter is in 1998 ingevoerd 

om een persoon, die zich bijzonder heeft ingezet of in positieve zin is opgevallen, te eren met een 

aparte onderscheiding. Dit kan variëren van bijvoorbeeld het bouwen van een carnavalswagen tot 

het zijn van de sfeermaker op al onze evenementen. Deze onderscheiding wordt tijdens onze 

Algemene Ledenvergadering uitgereikt.

D’n Oitskieter is in het verleden al uitgereikt aan de volgende personen:

1998 Nol van Bilsen     

1999 Toon Bloks      

2000 Toine Amijs      

2001 Adrie van der Weijden     

2002 Willy Thijssen     

2003 Sander van Esdonk en Maarten van Dijk   

2004 De Boezemvrienden     

2005 Huib Raijmakers     

2006 Niet uitgereikt     

2007 Marcel van Osch     

2008 Maarten Bloks en Bart Adriaans

2009 Bianca Bisschop & Evelyn van Helden www.spurriezeiers.nl - 51           
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2010 Jorg van Stiphout

2011 Robert Adriaans

2012 Niet uitgereikt

2013 Mark Essers

2014 Niet uitgereikt

2015 Eef Luyben

2016 Niet uitgereikt

2017 Sjansbal Commissie 2017

2018 Ester Luyben en Sylvie van Dijk

2019 Jubileumcommissie 55 jaar

2020 Niet uitgereikt

2021 Niet uitgereikt



Whatever the challenge,
met carnaval kan het wel even wachten.

Wethouder den Oudenstraat 1

5706 ST Helmond,  6055

Tel.: 0492 - 53 86 15

Fax: 0492 - 53 87 35

info@mevi.com

www.mevi.com

Mevi Fijnmechanische Industrie B.V.



EreledenEreleden
Ook onze carnavalsvereniging heeft ereleden en leden van verdienste. Dit zijn mensen die zich op een bijzondere manier inzetten 

of ingezet hebben voor onze club. 
Marinus Leenders † Eén van de mensen die aan de wieg heeft gestaan van onze vereniging, gestart in de Raad van Elf, 

jarenlang de stem en het gezicht van de vereniging als Vorst. Marinus was Prins in 1973. De 1e Voorzitter van de vereniging en 

ook de langstzittende Voorzitter van de vereniging, namelijk van 1964 tot en met 1982. Later Vice-voorzitter in het bestuur 

en samen met Mies de Louw de Prinsen aangezocht vanaf 1987 - 1993. Marinus is tot Erelid benoemd in 1987. 

Mies de Louw † Eén van de mensen van het 1e uur. Mies is in de Raad van Elf begonnen, later Secretaris en jarenlang 

Penningmeester in het Bestuur. Mies is in de jaren ‘70 Ceremoniemeester geweest voor de vereniging en is altijd gezichts-

bepalend geweest voor de vereniging. Mies heeft samen met Marinus de Prinsen aangezocht in de periode 1987 - 1993. 

Ook Mies is in 1987 tot erelid van de vereniging benoemd.Gerard Sommer is in 1992 benoemd tot Erelid. Gerard is lid geweest van de Raad van Elf en was vele jaren actief in het Bestuur 

als Penningmeester en vice-voorzitter.
Piet Dekkers is in 2002 benoemd tot Erelid en is ruim 20 jaar zeer actief geweest voor de Spurriezeiers. Piet heeft vele functies 

bekleed, begonnen als Prins in 1982, daarna Raad van Elf, rechterhand van de Vorst en Bestuur, was alle jaren kartrekker van de 

Zeivuravonden, in 1992 de functie van Penningmeester en de laatste jaren als Voorzitter. Piet is in 1994 benoemd tot 

“Ere Spurriebemmel”, hij heeft zich bijzonder ingezet voor het Jeugdcarnaval, in 1989 initiatiefnemer en mede-oprichter van 

“De Spurriebemmels”.
Jan van Berkel † was in 2001 benoemd tot Erelid. Jan heeft vele functies bekleed binnen onze vereniging. Hij was onder andere 

Bestuurslid, lid van de Raad van Elf en Voorzitter. Maar wij kennen Jan het best als de spraakwaterval van de Spurriezeiers, 

namelijk als Vorst. 

Eef Luyben is in 2007 benoemd tot Erelid. Eef heeft vele functies binnen onze vereniging vervuld. Hij zat in de Bemmelcommissie 

en was Prins in 1996. Daarnaast was hij lid van de Raad van Elf, is hij Adjudant en Vorst geweest. Ook is hij jarenlang bestuurslid 

geweest. Op dit moment staat hij nog steeds voor de Spurriezeiers klaar.Adrie van der Weijden is ook in 2007 benoemd. Adrie is meer dan 18 jaar actief geweest. Adrie is de grote animator geweest 

achter onze carnavalskrant en de website. Hij heeft vele jaren in het Bestuur gezeten waarin hij de functie van Penningmeester 

en het Voorzitterschap heeft vervuld. Ook is hij Prins geweest in 2007.Hans en Toos van de Westerlo zijn in 2008 tijdens het 44-jarig jubileum benoemd tot Ereleden. Toos heeft 44 jaar lang diverse 

hand- en spandiensten verleend voor onze vereniging. Niet vergeten mag worden dat zij ook vele jaren begeleidster van de 

Dansmariekes was. Hans van de Westerlo was 55 jaar geleden mede-oprichter bij de Spurriezeiers. Daarnaast is hij driemaal 

Prins carnaval geweest en was hij de mede-oprichter van de Boerenbruiloft en van de Club van 111. Hans was 28 jaar 

Beschermheer en sinds 2018 is Hans Ere-beschermheer. Binnen de Spurriezeiers is hij verder nog lid van de Raad van Elf 

geweest, Bestuurslid en Voorzitter.
Toon Bloks is benoemd tot Lid van Verdienste in 2007. Toon is Prins geweest van onze vereniging in 1993. Jarenlang heeft hij zich 

verdienstelijk gemaakt met diverse hand- en spandiensten met o.a. technische zaken. Ook is hij al vele jaren betrokken bij 

de optochten in ons Spurrieland.
Willy Thijssen is in 2014 benoemd tot Erelid. In 1996 begonnen als Hof-fotograaf bij de Spurriebemmels. Daarna verder bij de 

Spurriezeiers als Raad van 11 en als tweede Secretaris in het Bestuur. Hier had hij diverse Commissies onder zijn beheer zoals: 

de carnavalskrant, het Playbackfestival, bezoek Elkerliek ziekenhuis en Alphonsus. Ook verzorgde hij de onderscheidingen. 

Elf jaar was hij, als Adjudant, de rechterhand van de Prinsen. In 2011 was hij zelf Prins van de Spurriezeiers.

Ad Kouwenhoven † werd in 2014 benoemd tot Lid van verdienste. Ad heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de vereniging 

door elk jaar diverse advertenties op te halen.Has Bouw † was Prins van onze vereniging in 1995. Has heeft voor de vereniging vele hand- en spandiensten verricht. 

Has was als vroegere uitbater van café-zaal Het Aambeeld jarenlang gastheer van onze club. Iedere Spurriezeier kon bij 

Has terecht.

Sander van Esdonk was Prins in 2005. Sander is in 1997 bij de vereniging gekomen en heeft jaren in de Raad van 11 gezeten. 

Op dit moment is hij Adjudant van de vereniging en daarvoor heeft hij 9 jaar in het Bestuur gezeten als Bestuurslid. Daarnaast is 

Sander één van de mede-bouwers van de huidige Bemmelboot. Huib Raijmakers is begonnen bij de vereniging in 1996 als lid van de Raad van 11. Hij was Jubileumprins in 1997. Daarnaast was 

Huib Adjudant van de vereniging, is hij Bestuurslid geweest en Oud-voorzitter. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de Bemmels in 

de Bemmelcommissie. Al jaren lang een onmisbare kracht en kartrekker bij onze zeivuravonden.
Marc de Wit was Prins in 2004 waarna hij toetrad tot het Bestuur van de Spurriezeiers als 2e Penningmeester. Marc heeft tot 

2013 in het Bestuur gezeten waarvan zes jaar als Voorzitter. Marc staat de club nog altijd bij met raad en daad op PR en Sponsor-

kwesties. Ook is hij de kartrekker bij de organisatie van het Bierfest.Johnny Thijssen is in 2002 als Lid van de Raad van 11 begonnen en heeft tot en met 2011 in de Raad van 11 gezeten. Johnny is 

in 2012 toegetreden tot het Bestuur en heeft tot en met 2019 in het Bestuur gezeten, waarvan 4 jaar als Voorzitter. Johnny was in 

2013 Prins van de vereniging. Hij is nog altijd actief in diverse Commissies. 

Whatever the challenge,
met carnaval kan het wel even wachten.

Wethouder den Oudenstraat 1

5706 ST Helmond,  6055

Tel.: 0492 - 53 86 15

Fax: 0492 - 53 87 35

info@mevi.com

www.mevi.com

Mevi Fijnmechanische Industrie B.V.
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BBQ
vanaf  €12,75

compleet verzorgd

BROODJES
ook bezorging !

WARME
MAATIJDEN

Dorpsstraat 58
tel. 0492 - 534 275

Speciaalzaak in:
Vleeswaren • Kazen • Maaltijden
Soepen • Broodjes

VOOR AL UW VOEGWERKEN NAAR:

JAN VAN HEESCH
Gasthuisstraat 60 - Helmond - Tel. 0492 524769Kloosterstraat 45 - Helmond - Tel. 0492 524769



In carnaval 1987 viel mij de eer te beurt om op 49-jarige leeftijd in Stiphout de scepter te mogen

zwaaien. Als penningmeester van S.V. Stiphout Vooruit was het oog op mij gevallen. Ik vond het een 

grote eer en ik heb er veel prettige herinneringen aan.Het is mooi om te zien, wat er door de jaren heen allemaal veranderd is, zoals;De residentie was toen gevestigd in café-restaurant het Aambeeld. Tijdens de zeivuraovenden waren

er nog veel Stiphoutse deelnemers. In 1987 won Eef Luyben de titel opper-zeivuraar met zijn buut 

Julio Terrormolinos.

Tot het carnavalsvoorseizoen behoorde ook een carnavalsconcert verzorgd door 

Fanfare de Vooruitgang. 
Een hele mooie activiteit was het bezoek aan CV “Sint Jozefsheil” van de Jan de Witkliniek. Op een 

dinsdagavond vertrokken de Spurriezeiers samen met de hofkapel met de bus naar Bakel voor een 

gezellige avond met diverse optredens. Bij terugkomst in Stiphout werd nog gezellig nagepraat in het 

Aambeeld.

‘s Woensdags voor de carnaval was er ‘s avonds bij het Aambeeld een onderhandeling tussen 

carnavalsvereniging de Spurriezeiers en een bende die het had gewaagd om bij de Rabobank

de Spurriezeier weg te halen.
Naast de carnavalsvereniging en de bende waren een complete onderhandelingscommissie aanwezig. 

Jo de Ratelaar als scheidsrechter, de Stiphoutse veldwachter en Grootvorst Jan van Berkel als advocaat.

Na stevige onderhandelingen had de carnavalsvereniging, de Spurriezeier weer in haar bezit.
Ik bouwde en liep al jaren in de optocht mee met de carnavalswagen van S.V. Stiphout Vooruit.

In 1987 was bij veel Stiphoutenaren de annexatiepijn nog zo groot dat de carnavalsvereniging op

zondag niet in Helmond meeliep in de optocht. Ik heb toen zelf, als breiende boerin “die in deez daag

gin steek doet” meegelopen in Keiebijtersstad. 
Op maandag en dinsdag met de carnaval was er vanaf ‘s morgens een matinee voor de jeugd bij

het Aambeeld. Dus uitslapen was er niet bij.
Er is door de jaren veel vernieuwd en er zijn activiteiten weggevallen tijdens carnaval.

Maar de gevelversiering was afgelopen jaar weer terug van weggeweest en was een groot succes.

Ook de sfeer en verbroedering tijdens carnaval is na al die jaren niet veranderd.Nog steeds bezoek ik samen met de oud prinsen met veel plezier de activiteiten

van de Spurriezeiers en ik hoop dit nog heel lang te mogen doen.Ik hoop dat we in 2022 weer het carnavalsfeest kunnen vieren als vanouds en

wens iedereen een geweldige carnaval 2022 toe.Alaaf, Oud Prins Bert dun Uurste

Prins Bert dun Uurste oudste actieve Oud Prins

Prins Bert dun Uurste oudste actieve Oud Prins
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Beste Spurriezeiers en Spurriezeierinnekes, 
Dit stond in mijn woordje van vorig jaar:“We gaan ons weer opmaken voor het carnavalsfeest waarbij iedereen van jong tot oud

zich uitleeft bij één van de vele activiteiten georganiseerd door C.V. de Spurriezeiers. 
Wat was het weer een feest, zoals het nog nooit is geweest. 
Zeker als je je eigen zoon als prins tevoorschijn ziet komen. Hij is niet één jaar prins geweest,

máár zelfs twee. In deze moderne tijd kunnen we wel spreken over Prins Mart 2.0, dus nemen

we dit jaar geen prins op in het gilde van oud prinsen. 
 
Alles is anders en het lijkt er naar uit te zien dat het ook een ander carnavalsjaar gaat worden. 

We gaan het traditionele feest in 2021 los laten. Wie weet wat het teweeg gaat brengen.  

Ik roep iedereen op om te gaan denken wat wel mogelijk is. Hoe we er toch een feest van kunnen

maken al is het kleinschaliger en op gepaste afstand. De saamhorigheid waarvoor het feest

bedoeld is, moeten we toch in stand kunnen houden. 
 
Dus laten we er in Stippunt samen weer een mooi feest van maken zodat we de betrokkenheid

van velen weer voelen. 
Namens ’t Gilde van Oud Prinsen van de Spurriezeiers 
 
FIJNE EN SAAMHORIGE CARNAVALSDAGEN!! 
Hans Rooijakkers  

De Oud PrinsenDe Oud Prinsen



Jan van Bommel
2018

Toine Verstappen
2019

Mart Rooijakkers
2020 & 2021
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LICHT & GEVELRECLAME

VLAGGEN & BANNERS

AUTOBELETTERING

FULL COLOUR PRINTS

CARWRAPPING

BEWEGWIJZERING

LEDVERLICHTING ARMATUREN

Dwarsdijk 3  Helmond        0492 - 53 57 11
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| ramen | deuren | vliesgevels | schuifpuien | vouwwanden |
VANOORSCHOTALUMINIUM.NL
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www.croustillante.nl
info@croustillante.nl
tel: 06 10 72 64 11

eten,
 

 
drinken

  
&

  
gezelligheid

CROUSTILLANTE.

Catering
WorkshopsLunches

Buffetten
High-Tea

Taarten & Gebakjes

Binderseind 5 - 5701 ST Helmond telefoon 0492 - 545168
www.elektronikaland.nl      email: systems@planet.nl

Van Leuken

Drogisterij
Parfumerie
Schoonmaakmiddelen
DA Fotoservice

Dorpsstraat 58e | Stiphout
Tel. 0492 523628 | www.da.nl
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Máárr... wa fijn!
um in Hellemond
in verwáchting te zijn!

Wij zijn tijdens de carnaval
gewoon bereikbaar
0492 - 532 800

 APK van personenauto’s en lichte bedrijfwagens
 Diagnose, reparatie en onderhoud
 Hybride service
 Airco-onderhoud en -reparaties
 Schadetaxatie en -reparatie
 Ruitreparatie en -vervanging
 Inbouw van accessoires
 Zomer- en winterbanden (bij wissel gratis opslag)
 Koop en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
 Lease Service Center
 Bovag garantie

www.garagebekkers.nl

Gasthuisstraat 19
5708 HG  Helmond-Stiphout

Tel.: 0492 - 537 906

0492 - 537 906

Ook voor het
complete onderhoud

van uw Ford!

JURA

 
 

 

E8 Platina E8 Dark Inox E8 Chroom

De ultieme bestseller

   

  

  

 

  

  

  

If you love coffee





Uw partner in bouw en vastgoed

Wij ontwikkelen, bouwen, beheren, verhuren en  onderhouden.

www.bangroep.com



Uw partner in bouw en vastgoed

Wij ontwikkelen, bouwen, beheren, verhuren en  onderhouden.

www.bangroep.com

Iedereen een Spurriezeier!!
Wilt u lid worden van de vereniging? Wilt u ons sponsoren via de Club 111?
Of bent u op zoek naar een echte Spurriezeiersdas of Spurriezeiersvlag?Bel 06–107 264 11, mail naar secretaris@spurriezeiers.nl of kijk op onze site. Tijdens de 

carnaval is iedere Stiphoutenaar een Spurriezeier en dat mag gezien worden. De nieuwe kleurrijke 

dassen dragen bij aan dit ultieme Stiphoutse carnavalsgevoel. Wilt u daar ook bij horen? Wordt lid en krijg de originele 
Spurriezeiersdas cadeau.
Hiermee steunt u de vereniging en zorgt u ervoor dat er ook 
in de toekomst vele carnavalsevenementen georganiseerd 
kunnen worden.

Het lidmaatschap kost u slechts € 25,- per jaar.Voordelen lidmaatschap:- Originele Spurriezeiersdas.- Bezorging carnavalsgids.- Toegang en inspraak tijdens de ledenvergadering.Jeugdlidmaatschap, voor de leeftijd van 1 dag t/m 22 jaar.
Het lidmaatschap kost u slechts € 20,- per jaar.Voordelen jeugdlidmaatschap:    
- Eén gratis kaartje 1ste zeivuravond op aanvraag.   
- 50% korting op de originele Spurriezeiersvlag.    
- Originele Spurriezeiersdas.    
- Bezorging carnavalsgids.    
- Toegang en inspraak tijdens de ledenvergadering .   Ook kunt u de Club sponseren via de Club 111. U betaalt een sponsorbedrag van € 50,- per jaar, 

maar daarvoor krijgt u ook iets terug. U krijgt een originele Spurriezeiersvlag en een echte 

onderscheiding.

Voordelen Club 111.- Originele Spurriezeiersvlag voor nieuwe leden.- Gereserveerde plaatsen kletsavond (max. 2 personen per lid en op aanvraag).

- Bezorging carnavalsgids.- Onderscheiding.

Wilt u een losse das of vlag kopen, bijvoorbeeld omdat u al lid bent? Beide zijn voor slechts € 15,- te koop via de website en bij het bestuur 
van de Spurriezeiers. 
Ook kunt u een mailtje sturen naar de Secretaris. Dan nemen wij contact met u op over de bezorging.

Wilt u graag een vlag of das?
Wilt u graag een vlag of das?
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FRANS VAN STIPHOUT  
JEANS-MODE  

  
BAKELSEDIJK 18 

5701 HC  HELMOND  
TEL.: 0492 - 545 722 

 

JEANS-MODE  
FRANS VAN STIPHOUT

HANS VAN DE WESTERLO 
Directeur

CORRESPONDENTIE- 
EN PRIVE-ADRES: 
Dorpsstraat 28G 
5708 GH  Helmond 
Telefoon 0492-551 402 
Mobiel 06-534 09 824 
E-mail jgvdwesterlo@hotmail.com

KANTOORADRES: 
 

Dorpsstraat 28C 
5708 GH  Helmond 

Telefoon 0492-551 402 
E-mail jgvdwesterlo@hotmail.com

In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient  
in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo  

en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden.  
De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden:  

u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars 
adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én  

moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Loewe bild i. 
Uw persoonlijke 

streaming-tv.
Ervaar blockbusters en               

serie-highlights met een druk 
op de knop.

Kijk tv en video-on-demand, luister naar muziek, 

surf via internet of gebruik onlinediensten.                                                                                                                                

Een oled smart-tv zoals bild i, die uw persoonlijke streaming-

hoogtepunten behoudt. 

Snel en intuïtief. Eenvoudig en duidelijk.

Slimmere televisie - Loewe bild i.                                                                                                                                       

Made in Germany.

Er is reeds een Loewe bild i. oled vanaf 2.699 €.                                                                                                                                            

Ontdek meer bij uw Loewe-verdeler of op loewe.tv/be-nl

Ook voor het totale onderhoud van uw 
Citroën, Opel en Mitsubishi!



HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U • 0492 - 661 884

HOIS 
VERKAUPE?

Mi carneval efkes nie, 
de rest van ut joar wel!

www.leukstefeestjes.nl
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Bakelsedijk 18
5701 HC  Helmond
Tel. 0492-545722

VAN STIPHOUT 
JEANS-MODE

lente in aantocht 
bij Primeur 

nu volop nieuwe collecties, 
kom en laat u verrassen 

POELIERS BEDRIJF
MARJOS - STIPHOUT B.V.

( Gebr. Benders )

Tel: 0492 - 52 59 07

           Nieuwe openingstijden
di, wo, do, en vrij
zaterdag
zondag
maandag

12.00-22.00 uur
12.00-20.00 uur
12.00-22.00 uur
gesloten

Kinderdagverblijf

Kleinschalige huiselijke aanpak
onder deskundige leiding

Braakweg 23 5708 JJ Stiphout
Telefoon 0492-532740

info@robceelenbouw.nl

Elpe Apartments Hochsauerland

Nu met extra
 

kortin
g

Gezellige en comfortabele appartementen nabij Winterberg
Slechts 2,5 uur van Stiphout - Gratis WiFi - Nederlandse TV  - Luxe badkamers

Grote tuin met bergbeekje - Aan de bosrand - Wintersport - Groepen

www.sauerland-apartments.nl
Fam. Borsje - E: info@sauerland-apartments.de - Tel: 06-27350099 (na 18.00)

•  gericht op particuliere en zakelijke markt
•  gespecialiseerd in maatwerk
•  naar wens gemaakte interieurs
•  vrijblijvende offerte
•  speciaal voor u gemaakt ontwerp

www.jemo-interieur.nl

Jerry Molenaar •  De Zellen 14 •  5708 AA Helmond
T.: 06 - 26168374  •  E: info@jemo-interieur.nl

carnavalskrant_2017.indd   12 9-12-2016   13:43:03

procesbegeleiding en innovatie

kim@buro-boost.nl   06 43 56 39 48   www.buro-boost.nl

Kim van Uden
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Sure Laboratories is your go-to service-laboratory  
and provides you:

 • Routine analyses for Medical Devices, Personal  
Care products and Pharmaceuticals

 • Validation, qualification of products and processes
 • Suitability testing of microbiological methods
 • Project based research in favor of R&D projects  

such as development and optimization of new  
sterilization and disinfection methods

 • Microbiological monitoring of clean rooms.

All our analysis are executed according to an  
ISO 13485:2016 quality system and the EU-GMP principles.

Please visit our website www.surelaboratories.nl
Contact: info@surelaboratories.nl – 0031 492 472 414

The experts from Sure Laboratories are dedicated to 
provide our customers with cutting edge technical 
support and high throughput for routine analysis 
with less turnaround time.

ROUTINE ANALYSIS

VALIDATION AND 
QUALIFICATION

QUALITY PERFORMANCE

Sure Laboratories is an independent,  
well experienced microbiological 
laboratory based near Eindhoven. Our core  
values are Expertise, Reliability and Partnership.

We are a dedicated microbiological analysis  
laboratory and support our customers in the  
Life Science Industry and High-Tech  
Food/Agro Industry. It is our mission  
to accelerate your R&D and  
QC processes, using short  
communication lines  
with a high level of  
microbiological  
knowledge 
and expertise.

Ook werken bij het leukste ingenieurs- en adviesbureau in de regio? Kijk op werkenbijJens.nlOok werken bij het leukste ingenieurs- en adviesbureau in de regio? Kijk op werkenbijJens.nl

Wij wensen alle spurriezeiers, Wij wensen alle spurriezeiers, 
spurriezeierinnekes en de spurriezeierinnekes en de 

spurriebemmels een skône CARNAVAL!spurriebemmels een skône CARNAVAL!



~ Gevelversiering ~~ Gevelversiering ~  



Korte Venstraat 6

5708 JP  Helmond (Stiphout)

Telefoon: 0492-525463

info@bouwbedrijfceelen.nl

www.bouwbedrijfceelen.nl

Wai wense heul
Stippent
ne skonne
carnaval



Programma Carnaval 2022
Programma Carnaval 2022ZATERDAGAVOND - OPTOCHTBAL

De eerste carnavalsavond wordt traditioneel afgetrapt met het optochtbal.
Deze avond zal direct na de optocht aanvangen zodat de gezelligheid van 
de middag naadloos overloopt in de avond. Uiteraard zullen er diverse 
mogelijkheden zijn om in de Kurref een hapje te eten en is het programma 
als volgt:

17:00 uur Aanvang prijsuitreiking jeugd20:00 uur Aanvang prijsuitreiking volwassenen21:00 uur D’n Oitblinker
Het belooft een drukke avond te worden met medewerking van diverse blaaskapellen! Spannend zal 

het in ieder geval ook zijn, want wie worden de prijswinnaars van de optocht? Elk jaar heeft onze 

deskundige jury de zware taak om de mooiste, leukste, ludiekste en opvallendste deelnemers te 

kiezen. Deelnemers die al vaker hebben deelgenomen aan de optocht in Stippent kijken uiteraard 

ook uit naar de publieksprijs ‘d’n Oitblinker’. 
Wie wordt het dit jaar?
Kom gezellig mee carnaval vieren met de Spurriezeiers na de traditionele optocht door de straten 

van Stippunt. Samen met verschillende verenigingen en kapellen staat de zaterdag garant voor een 

geweldige opening van de vier carnavalsdagen.ZONDAGAVOND -  SPURRIEBOEREN EN -BOERINNENAVONDUiteraard wordt er ook nog traditioneel carnaval gevierd in Stippunt met een heuse Spurrieboeren 

en -boerinnenavond. 
De carnavaleske liederentafel zorgt ervoor dat iedereen de hele avond weer mee kan zingen. 

De dames van De Lollipops gaan alle bekende meezingers weer ten gehore brengen en het belooft 

weer een gezellig feest te worden. Een avond waar jaarlijks reikhalzend naar uitgekeken wordt. Wie 

er was, is er dit jaar weer bij, wie er niet was, gaat nu zeker komen. Een avond met enkele verrassingsoptredens om niet te missen! Aanvang: 19:30 uur.
MAANDAGAVOND - SJAN’S BAL 2022
Het Sjansbal 2022 belooft dit jaar weer een fantastische avond te worden met de beste artiesten. 

Vorig jaar barstte de Kurref al uit zijn voegen en was de zaal bomvol. Dit jaar staan er weer topartiesten 

en entertainment voor de hele regio, in en ver om Stippunt klaar!!! Toegankelijk voor alle leeftijden!
DINSDAGAVOND - WAI SKOIVE DOOR
Het thema ‘Wai Skoive door’ is vorig jaar gestart met een XXXXL bierpulschuifbaan als afsluiter van de 

carnaval in Stippent.
Ook dit jaar skoive we weer door en gaan we nog 1x knallen met niemand minder dan DJ Minus One 

en er een geweldige avond van maken. Na al deze geweldige carnavalsdagen nemen we op deze avond 

om 23:11 uur afscheid van carnaval 2022. Onder de muzikale begeleiding van de Hofkapel gaan we de 

laatste keer samen het glas heffen en toosten op een prachtige afsluiting van de carnaval.
Zorg dat u erbij bent en geniet ook de laatste dag van een gezellige avond in ons Spurrieland.
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Zorgeloos 

carnavallen 
Mettom

Mettom Payrolling  |  040 82 00 398  |  info@mettom.nl  |  www.mettom.nl

Zalencentrum
“De Smed”

heet u welkom
Uw adres in Stiphout voor:

koffietafels, bruiloften, partijen,
verjaardagsfeesten, huisvesten van

diverse verenigingen, vergaderingen, 
evenementen en themafeesten.

Ik bied u aan: nette verzorging
in diverse stijlen van zalen.

Alles is bespreekbaar.

RESIDENTIE:
DE SPURRIEZEIERS

Uw gastheer: Miechel Slegers

Dorpsstraat 40 • 5708 GJ Stiphout                            
0492 - 522360 • 06 - 23 88 70 05



Zorgeloos 

carnavallen 
Mettom

Mettom Payrolling  |  040 82 00 398  |  info@mettom.nl  |  www.mettom.nl

Zalencentrum
“De Smed”

heet u welkom
Uw adres in Stiphout voor:

koffietafels, bruiloften, partijen,
verjaardagsfeesten, huisvesten van

diverse verenigingen, vergaderingen, 
evenementen en themafeesten.

Ik bied u aan: nette verzorging
in diverse stijlen van zalen.

Alles is bespreekbaar.

RESIDENTIE:
DE SPURRIEZEIERS

Uw gastheer: Miechel Slegers

Dorpsstraat 40 • 5708 GJ Stiphout                            
0492 - 522360 • 06 - 23 88 70 05
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www.bakkertje.nl 
 
Winkelcentrum ’t Hout, Hoofdstraat 150 
Winkelcentrum Den Binnen, Margrietstraat 53 Mierlo 
Winkelcentrum Straakven, Geysendorfferstraat 17 
Steenweg 31a Helmond 
Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse 74 
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Inschrijfformulier carnavalsoptocht
zaterdag 26 februari 2022

Naam:    ...........................................................................................................
  
(Correspondentie) adres: ...........................................................................................................

Postcode en Woonplaats: ...........................................................................................................

Telefoonnummer:  ...........................................................................................................

Email adres:   ...........................................................................................................

Categorie:  (s.v.p. aankruisen)

Optocht jeugd t/m 18 jaar:   

Optocht overig:

Gevelversiering:

Let op: U wordt beoordeeld op zowel de categorie als op het onderdeel, waarvoor u zich inschrijft.

Onderdeel:  (s.v.p. aankruisen)

Individueel:   

Paar (2 personen):

Kleine groep (3 t/m 9 personen)     aantal: ............ personen

Grote groep (vanaf 10 personen):     aantal: ............ personen

Wagens:        aantal: ............ personen
         lengte:  ............ cm
         hoogte:  ............ cm

Benaming groep c.q.
titel v.d. uitbeelding:  ..........................................................................................................

Muziek aanwezig?  ja/nee  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Dit formulier uiterlijk vóór zondag 20 februari 2022 inleveren bij:

Carnavalsvereniging de Spurriezeiers - Gasthuisstraat 29/d - 5708 HH Stiphout
0492-521672 - optocht@spurriezeiers.nl

Bezoek www.spurriezeiers.nl voor de nieuwe route en het reglement.
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Ruim 120 jaar vastgoed in vertrouwde handen
Dusol Vastgoedonderhoud staat voor kwaliteit, duurzaamheid en 
klanttevredenheid. 

Met een totaalpakket aan werkzaamheden zowel buiten als binnen, 
realiseren wij unieke projecten die tot de verbeelding spreken. Goed werk 
leveren en verrassen van opdrachtgevers, dat is precies wat wij doen.  

Benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen?  
Neem gerust contact met ons op. 

• Schilderwerk 

• Gevel-/Betonrenovatie  

• Dagelijks onderhoud 

• Beglazing  

• Houtrotsanering

• Verbouwingen 

Carnavalskalender:

2022    26, 27, 28 februari, 1 maart
2023    18, 19, 20, 21 februari
2024    10, 11, 12, 13 februari
2025    1, 2, 3, 4 maart

Waarvan is het afhankelijk op welke datum het carnaval 
begint? Dat hangt af van Pasen. Carnavalszondag is 
altijd 7 weken vóór Pasen. Dat is 7x6 = 42 werkdagen 
minus 2 dagen (maandag en dinsdag), dus precies 
40 vastendagen.

Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle 
maan na 21 maart.

Colofon:

Commissie krant: Michel Letschert
   Helen van Est
Teksten:                     Matthijs Lodewijks, Heavy Mettaal
   Diverse auteurs
                                 Diverse commissieleden
Fotografie:                  Pieter Klaasen
Film:   Wim Klaasen
Advertentie werving:    Raad van Elf
                                 Bestuur
Lay-out:                     Bianca Bisschop-Romonesco
Drukkerij:                   New Vision

Bedankt!

Namens C.V. De Spurriezeiers willen wij 
hierbij al onze adverteerders van harte 
bedanken voor het plaatsen van een 
advertentie in onze carnavalskrant. 

Dankzij onze adverteerders is het voor 
ons mogelijk deze schitterende full-colour 
krant uit te brengen.

ColofonColofon

Adresgegevens:

Carnavalsvereniging “De Spurriezeiers”

Secretariaat
Mobiel: 06 - 107 264 11  
secretaris@spurriezeiers.nl

www.spurriezeiers.nl

Facebook: https://www.facebook.com
/CV-Spurriezeiers

Instagram: https://instagram.com/spurriezeiers

Twitter: https://twitter.com/spurriezeiers 

Van waaruit vertrekt de prins met zijn gevolg?

8 januari            Prinsenbal                            Café d’n Brouwer
21 januari          1e Zeivuraovond                       Café d’n Brouwer
28 januari           2e Zeivuraovond                       Café d’n Brouwer
4 februari          Spurrieboerengilde avond        Café de Sport
26 februari        Optochtbal                            
27 februari  Thema avond                            Café de Sport
28 februari  Sjansbal                             Café de Sport
1 maart  Thema avond                            Café de Sport
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Ruim 120 jaar vastgoed in vertrouwde handen
Dusol Vastgoedonderhoud staat voor kwaliteit, duurzaamheid en 
klanttevredenheid. 

Met een totaalpakket aan werkzaamheden zowel buiten als binnen, 
realiseren wij unieke projecten die tot de verbeelding spreken. Goed werk 
leveren en verrassen van opdrachtgevers, dat is precies wat wij doen.  

Benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen?  
Neem gerust contact met ons op. 

• Schilderwerk 

• Gevel-/Betonrenovatie  

• Dagelijks onderhoud 

• Beglazing  

• Houtrotsanering

• Verbouwingen 



Nieuw huis gekocht of wilt u de hypotheek oversluiten?

Met uw nieuwe hypotheek zeer lage maandlasten?

Keuze uit vele banken.

Zeer lage rente aanbiedingen voor specifieke voorwaarden.

Uitleg door een gespecialiseerde en ervaren hypotheekadviseur.

Bel voor een oriënterend gesprek en maak gratis een afspraak

met John Colen op ons kantoor.

Ook informatie over startersleningen.

Bent u ook na ‘Carnaval’ op zoek naar
een geschikte hypotheek?

Bel vandaag nog. T 0492 54 89 35
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a
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a
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