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Overzicht per 24 November 2018

`

Prins: Rudie Nooijen (57ste prins der Spruwwejagers)
Adjudant: Mark Sanders
Vorst: Marius van de Eijnden
Grootvorst: Robin Liebreks
Ceremoniemeester: Aart van der Gaarden
Hoffotograaf: Niall Eilander

Aantal raadsleden: 15
Leden van verdienste: 7
Ereleden: 4

Bestuursleden: 7

Gestopte raadsleden: Wim van Hoof, Bernhard Ronken

Gestopt bij de dansgarde: Sacha Sanders,  Lieke van Hoof
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In memoriam

Tiny van Mierlo

Tiny was de 2e en 3e prins der Spruwwejagers. Tijdens onze reünie in
2017, wilde Tiny persé komen. Vanuit Alkmaar werd een taxi geregeld
en hij kwam letterlijk met de deur in huis vallen. Zoals hij het zelf die
avond vertelde “ik heb absoluut genoten! Bedankt dat ik mocht komen!”

Mathie van Hoof

Mathie van Hoof een van de mede oprichters, voorzitter, 
president en hij ging de Spruwwejagers voor als Prins Mathie D’n Urste 
in 1966 en 1967.

Een man die voor de carnaval in Mierlo maar ook ver daarbuiten veel 
heeft betekend!
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Opening seizoen
Zondag 16 September

De grote en gezellige aftrap van het nieuwe seizoen vond 
dit jaar plaats op 16 september en werd ook deze keer
weer perfect georganiseerd door de Pink Ladies. 

De lokatie was zoals wel vaker “Bij Marius” en als activiteit
was er een leuke quiz, of beter gezegd strijd “Mannen 
tegen de vrouwen”. Omdat het niet geheel meer duidelijk
is houdt de secretaris het er op dat uiteindelijk de mannen
gewonnen hebben. 

Als grote verrassing kwam er een frietkraam
voorgereden waar dankbaar en lang gebruik van werd
gemaakt.

Een super gezellige en geslaagde dag!
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Prinsentreffen
Zaterdag 13 Oktober
Zaterdag 13 Oktober was het eerste evenement bij C.V de Spruwwejagers in
In het nieuwe seizoen waarbij eindelijk het pak weer aan mocht!

Traditioneel komen op het prinsentreffen de prinsen, prinsessen en andere 
hoogheden van het voorgaande seizoen nog een keer samen.

Onder andere waren aanwezig: De Broakese Zotten, Stadsprinscomite 
Geldrop en de Kraaienvangers uit Heeze….
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Prinsenbekendmaking C.V. de Spruwwejagers
Zaterdag 24 November

Het werd een lange, gezellige avond! In een stampvolle Weijer
werd aan het begin van de  avond eerst gepast afscheid genomen 
van Prins Hans d’n Twidde, Adjudant Ronald en hun partners
Dorien en Ilse.

Daarna, toen de sfeer er inmiddels goed in zat, werd de 57ste
Prins der Spruwwejagers Bekend gemaakt: Rudie d’n Urste 
(Rudie Nooijen) en Adjudant Mark (Sanders)!

Samen met hun Susan en Nicole waren zij er helemaal klaar voor!

Dat gold niet voor de kinderen, Anne, Amber, Tim, Nina, Sacha en
Jim, want die waren natuurlijk enorm verrast! Maar dat wende
ook voor hen heel snel en dit kon niet anders dan een heel groot
feest worden voor twee hecht bevriende families.

Wat mooi dit!



Signify Classified - Internal

Mierelse aovund
Verkiezing Mierlose carnavalsschlager en bekendmaking van het boerenbruidspaar

Op zaterdagavond 1 december vond weer de traditionele “Mierelse Aovund” plaats. 

Zeven deelnemers pakten groots uit, waarbij John en Trinet met hun lied ‘ADHD’ er 
met de juryprijs vandoor ging.

De 3K’s (Rob De Koning, Thijs de Koning en Sander de Koning)
wisten met hun lied ‘Alles kwijt’ de publieksprijs in de wacht te slepen. 

John en Trinet pakken voor de tweede keer op 
rij de titel ‘Mierlose Carnavalsschlager’ 2019!

De publieksprijs voor de 3K’s
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Aankondiging van het 40ste boerenbruidspaar
Tijdens de Mierelse Aovund werd tevens het 40ste boerenbruidspaar 
bekend gemaakt. Ze kwamen in een huifkar naar voren en na een 
potje dobbelen van onze onechte ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand Marius waren ze er uit!  Het 40ste boerebbruidspaar zijn: 
Majel van Smir van Broakese (Marielle Verdouw) en Hendrik van 
Harrie en Johanne oit de merktstraot (Harold Liebreks)!

De hele familie ziet er als volgt uit:

Moeder bruid:
Tonnie Leenders- Betje Dwèrs oit Nuenen
Vader bruid:
Hans Vogels - Bruur Sjefke Dwèrs dun Urste
Getuige bruid:
Jill Martens - Jilleke van Sietje van bai dun Spultoin
Moeder bruidegom:
Merie van Genugten - Johanna van Jan en Miet oit Broakese
Vader bruidegom:
Johan Smeets - Hannes van Tokke en Petrus oit de Durrepstroat
Getuige bruidegom:
Gaston Coolen - Hanneske van de tomate oit de Termeerstraot

Majel van Smir van Broakese (Marielle Verdouw) en Hendrik van Harrie en 
Johanne oit de merktstraot (Harold Liebreks) het 40ste Boerenbruidspaar!
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Spruwwezwets
Zondagmiddag 2 december

Terug van weg geweest en geheel in nieuwe stijl was
het op zondagmiddag 2 December tijd voor de
“Spruwwezwets”. Naast geweldige optredens van
Rob Scheepers, Berry Knapen, Jasper van Gerwen en
Rene van den Heuvel, waren er ook optredens van 
De 3K’s, Robin en natuurlijk John en Trinet!

De huidige opzet op de zondagmiddag is goed bevallen
en mede door de sponsors ook weer een gezond
evenement geworden.

Volgend seizoen weer!
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Jeugdprins Bram en Adjudant Cas
Zondag 16 december
Deze zondag begon goed voor de Spruwwejagers met een 
prinsheerlijk ontbijt thuis bij Prins Rudie D’n Urste ter 
gelegenheid van zijn verjaardag.

Van het ontbijt konden de Spruwwe meteen door naar de 
Weijer voor de Bekendmaking van de jeugdprins en zijn adjudant.

De befaamde Spruwwekooi werd naar voren gereden en na enkele
tips onder de klanken van ‘We Will Rock You – ‘Queen’ sprong 
onze nieuwe Jeugdprins Bram vol energie op het podium. 

Zijn adjudant is goede vriend Cas.

Om het feest compleet te maken, mochten onze jeugdprins Bram en
jeugdadjudant Cas mee naar de Prinsenreceptie van J.C.V. de Stillekes
Om daar jubileumprins Sam te feliciteren. 
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Prinsenreceptie: 20 januari
De grote dag voor Prins Rudie d’n Urste, maar ook voor Adjudant Mark
en hun vrouwen Susan en Nicole. 

En wat een dag! Van begin tot eind was het een komen en gaan van 
vrienden, familie, collega's en bevriende carnavalsverenigingen die allemaal
gekomen waren om Prins Rudie d’n Urste te feliciteren.

De door de prinsencommissie in goede banen
geleide receptie is hopelijk Voor Rudie, Mark
en hun families een onvergetelijke dag geworden.

Een compliment is er ook voor de raad van elf,
die vanachter het podium hebben laten 
zien het visitekaartje van de vereniging te zijn.

C.V. de Spruwwejagers op zijn best!
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De Spruwwejager 
16 februari kranten bezorgen

Niet onvermeld mag blijven:

Het enorme werk dat de krantencommissie
ieder jaar weer stopt in het maken van
“de Spruwwejager”, het mooiste jaarblad
van Mierlo.

Ook deze editie was weer een prachtig 
exemplaar.

Iets waar onze vereniging trots op kan zijn!
Op 16 februari werd deze krant samen met
de Stillekes en hun krant in Mierlo bezorgd.
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Daupfist en sleuteloverdracht
De laatste week voor carnaval is traditioneel een drukke, met op woensdag het “Daupfist” bij de Houtse Kluppels en
Donderdag de sleuteloverdracht, gevolgd door het scholen carnaval op vrijdag.

Ook dit seizoen was dat niet anders. Op woensdag ging onze prins Rudie d’n Urste op zijn kop in de speciekuip en was
daarmee gedoopt en klaar voor het carnaval!

De sleuteloverdracht werd dit jaar georganiseerd bij de jubilerende vereniging de Stillekes en door de sleuteloverdracht
commissie, met vertegenwoordigers van de vier Mierlose verenigingen.

Alle verenigingen uit Geldrop-Mierlo waren aanwezig en alle prinsen kregen hun sleutel uitgereikt door Burgemeester Link.
Daarna deden alle verenigingen een optreden of ludieke act. 

Van de Spruwwejagers was dit K3 met hun aanstekelijke nummer ”Alles kwijt”. Het was DE afsluiter van de avond en
de gekleurde LED schuim sticks zorgden voor een erg leuk effect!
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Scholencarnaval
Vrijdag 1 maart

Op de vrijdag voorafgaand aan het carnaval
was er ook dit jaar weer het scholencarnaval
in zaal den Heuvel, georganiseerd door de drie
Mierlose carnavalsverenigingen (De Kersepit,
De Stillekes en de Spruwwejagers).

Namens deze verenigingen waren natuurlijk
de dorstlustige hoogheden Prins Leroy,
Prins Sam en onze eigen prins Rudie met hun
adjudanten aanwezig!
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Carnaval: Zaterdag
De aftrap naar vier mooie dagen…

• De carnavalszaterdag startte in alle vroegte met het thuis ophalen van prins Rudie d’n Urste.
• De gehele vereniging werd getrakteerd op een heerlijk ontbijt inclusief soep en worstenbroodjes!
• Daarna vertrokken we naar de Weijer waar het traditioneel tijd was voor jubilarissen en huldigingen.
• Ook J.C.V. de Stillekes kwam langs om adjudant Mark Sanders een onderscheiding uit te reiken vanwege zijn donatie van materiaal 

voor hun carnavalswagen.
• Na een korte stop met polonaise in huize Bethanië en een korte ceremonie op het molenplein, was het eindelijk tijd voor de optocht 

door Mierlo. Deze was door de optocht commissie van C.V. de Kersepit behoorlijk ingekort. De start was vanaf het industrieterrein.
• Bij café restaurant “Thuis” was gezorgd voor een tap, dus de sfeer zat er al snel goed in!
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Carnaval: Zaterdag

Na de optocht, terug in de residentie, was er
Natuurlijk weer lekkere snert om even op te 
warmen.

Het avondprogramma werd erg druk bezocht en
het optreden van Django Wagner was een 
groot succes, het dak van de Weijer ging er af!
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Jubilarisen en huldigingen
Op carnavalszaterdag was het weer traditioneel tijd om de jubilarissen te huldigen en hen een 
Oorkonde uit te reiken. Dit seizoen waren er drie jubilarissen en wel twee bij de dansgarde:

5.5 jaar actief lid van de dansgarde waren Amber Nooijen en Nina Sanders. 

Maar liefst elf jaar officieel als lid actief binnen de Spruwwejagers was Hans Joosten. 
Een duizendpoot, een alleskunner die de voorbije elf jaar diverse functies binnen de
Spruwwejagerseeft bekleed.

Sinds een aantal jaren reiken de Mierlose Spruwwejagers ook een speciale huisorde uit aan
personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor het carnaval en met name de 
Spruwwejagers. Dit keer kregen zowel  Yvonne van Loon, Aart van der Gaarden en voorzitter
Harold Liebreks de speciale huisorde opgespeld. 

Yvonne van Loon behoort samen met haar man Gerko al jaren tot de carnavalsfamilie van de
Spruwwejagers.  Ze is al vele jaren, veelal op de achtergrond, actief binnen diverse commissies
zoals de begeleiding van de dansmariekes, kindermiddag, boerencommissie en zomercarnaval.

Ook Aart van der Gaarden die de hoge Spruwwejagers onderscheiding in ontvangst mocht nemen is al vele jaren actief binnen de club der Spruwwejagers. 
Commissie RKT, Spruwwezwets, 55-jarig jubileum. 

Tot verbazing en verrassing van ook voorzitter Harold Liebreks nam aansluitend aan de uitreiking van de Huisordes aan Yvonne van Loon en Aart van der Gaarden Prins Rudie d’n Urste
het woord over van de Spruwwejagers voorzitter. De reden was dat het bestuur van mening was dat ook de voorzitter zelf voor al zijn verdiensten geëerd diende te worden 
met de speciale Huisorde. 

Ruim een jaar nadat dochter Michelle van Loon op zaterdag 10 februari 2018 de tweede hoogste verenigingsonderscheiding kreeg uitgereikt was het zaterdag 2 maart de beurt
aan Gerko van Loon om opgenomen te worden in de speciale eregalerij der Spruwwejagers. Ruim dertig jaar komt Gerko’s naam reeds voor op de ledenlijst der Spruwwejagers uit
Mierlo. Raadslid, bestuurslid, voorzitter én maar liefst 23 jaar actief binnen de commissie carnavalskrant. Een staat van dienst die terecht beloond werd de titel 
“Lid van Verdienste” van CV de Spruwwejagers.
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Zondagmiddag – Kindermiddag!

De kindermiddag op zondag wordt traditioneel altijd goed en druk 
bezocht, zo ook dit jaar weer.

Jeugdprins Bram en zijn adjudant Cas mochten deze  middag voor
gaan en onder muzikale begeleiding van DJ Geert is er weer
een super mooi feestje van gemaakt (schoenen stapelen, etc.)!

Eerder die dag vond de carnavalsmis plaats, die ondanks het
overlijden van pastor Kloeg toch gewoon doorgang heeft kunnen
vinden. De nieuwe pastoor deed het niet slecht.

Het avondprogramma begon met een bezoek van de Eindhovense 
carnavalsvereniging ‘de Zotte Zwanen’ en werd helaas een beetje 
overschaduwd door de rugklachten van onze prins Rudie. 

DJ Geert verzorgde de rest van de avond met als thema ‘Apres
Ski’ en dus ging het dak er weer af!
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Carnaval: Maandag
Carnavalsmaandag trapt intussen al enige jaren af met ‘Eijer bai de Weijer”
Dit evenement groeit ieder jaar verder uit met meer bezoekers en bezoekende 
carnavalsverenigingen en artiesten. Dit jaar mochten we o.a. Stadsprins
Comité Geldrop en de Broakese Zotten begroeten.

Erg leuk was ook het optreden van Rene en Willy van de Kerkhof, alleen
is nooit duidelijk geworden wie nu Willy was en wie Rene.

In de middag hebben we de bewoners van Huize Bethanië verrast met 
een bezoekje. Het boerenbruidspaar werd voorgesteld en de dansgarde
heeft hun gardedans laten zien. Ook dit jaar werd dit weer enorm
gewaardeerd! 

Later die middag bezochten we de Kersenplukkers in de Vliegert.

De avond was er opnieuw topentertainment met “New Timeless” en vooral
Tilly uit Volendam was in een woord ONVERGETELIJK.
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Carnavals dinsdag / Boerenbruiloft
Traditioneel kenmerkt carnavals dinsdag zich door de boerenbruiloft.
In een volle Weijer gaven “Majel” en “Henrik”, na het weerleggen van
diverse beletselen elkaar eindelijk het ja-woord! Daarna volgde de drukke 
receptie met vele felicitaties en cadeaus. Het was een heerlijke middag die 
natuurlijk afgesloten werd met heerlijke stamp (of shoarma, desgewenst).
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De afsluiter van carnaval 
Een andere, mooie opkomende traditie bij C.V. de Spruwwejagers is de 
afsluiter van het carnaval, op dinsdagavond, 2,5 uurkes achteraf.

Wegens het grote succes van zaterdag was besloten om in samenwerking
Met de Weijer, opnieuw Django Wagner te laten komen. En weer ging het
dak eraf!
Tegen drieën was het dan echt gebeurd. Carnaval was voorbij maar wat kunnen
we terug kijken op een geweldig seizoen, voorgegaan door Prins Rudie en 
Adjudant Mark!
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Sleutel inleveren: Aswoensdag 6 maart 2019 
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Dansgarde C.V. de Spruwwejagers
Onze dansgarde heeft ook dit seizoen weer laten zien met recht de pareltjes van de vereniging te zijn.
Zowel bij het dansgarde toernooi in Dommelen bij de Pintenwippers op 17 februari en bij J.C.V. de Stillekes op 
17 maart werden er weer volop prijzen gepakt!

17 februari Dommelen
Junioren: 1e plaats
Senioren 1: 7e plaats
Senioren 2: 1e plaats

17 Maart
J.C.V. de Stillekes
Junioren: 2e plaats
Senioren 1: 2e plaats
Senioren 2: 1e plaats
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