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Buntstèkers ontvangen Mie Moors Memorial
Vorig jaar tijdens de carnavaleske raadsvergadering in Bladel ontvingen wij als car-
navalsvereniging de Mie Moors Memorial. Hieronder de tekst zoals die voorgelezen
werd tijdens de raadsvergadering. Hieruit blijkt dat deze memorial niet alleen voor
ons als carnavalsvereniging is, maar voor alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes. 

Voor de 22e keer heb ik, als
Grootvorst en grijsleider, de
eer om de Mie Moors
Memorial te mogen
uitreiken. Voor dit jaar 2008
op de 24e raadszitting der
Muggezifters  mogen wij de
Mie Moors Memorial uit
reiken aan C.V. De Buntstèk-
ers
Waarom de Buntstèkers.?
Laten we nog maar eens een
gedeelte van de tekst van het
gedachtenisprentje van Mie
Moors volgen. Zij was arbei-
dzaam, intelligent , sterk van
persoonlijkheid  en eigenzin-
nig.

Al deze kwaliteiten zijn zonder meer van toepassing op de Buntstèkers... Arbeidzaam. Noest aan
het werk gelijk de ware Buntstèkers van weleer. Harde werkers zijn het daar in Netersel.
Er wordt zelfs beweerd dat Sint Jozef geen timmerman was maar Buntstèker. 33 jaar geleden zijn
ze aan het  werk geslagen om een fraaie carnavalsviering in Netersel te realiseren.
Ze zijn daar in geslaagd en hoe!

Geïnspireerd door de Buntstèkers  kwam er een optocht waar wij in Bladel goed mee waren en
waar in Netersel bijna niemand kwam kijken omdat ze zelf allemaal meededen.
En nog steeds zitten er formidabele wagenbouwers zoals o.a. de Barbiertjes en de Tapkratjes.
Ze organiseerden bals, zittingsavonden, ziekenbezoek, middag voor de senioren en kinderen. 
Ondanks de beperkte theaterruimte en podium organiseren ze elk jaar weer hun zittingsavonden.
En altijd zijn er weer Neterselse mensen die het podium betreden.
Ge zoudt denken ze geraken er door heen. Zoals b.v. ook mee de Prinsen. Elk jaar wir ne andere.
Knap hoor terwijl het reservoir waar ze uit kunnen putten belange na niet zo groot is als in Blaal,
dan ben je toch een krachtige gemeenschap.
Hoe eigenzinnig ze zijn blijkt o.a. uit het feit dat ze er in geslaagd zijn toch altijd nog een aparte
sleuteloverhandiging te laten plaats vinden.
Sterke persoonlijkheden daar in Netersel. Ik ga geen namen noemen want dan moet ik het
gemeenteregister voorlezen.. zij reiken geen MMM uit ze zijn in Netersel allemaal eigenzinnig
goed bezig.

Er komt ne hoop goeds uit ut Hupke
Voor deze bijzondere vereniging de Buntstèkers hebben we dit jaar bij uitzondering gekozen voor
mensen buiten Bladel. Getuigd ook van een brede visie die wij hebben Wij kozen voor de
Buntstèkers.. Die zo krachtig arbeidzaam, intelligent en eigenzinnig zich altijd in een underdog
positie manoeuvreren en er toch bij tijd en wijle in slagen om oe te overvleugelen

Als Grootvorst en als Ere-Buntstèker mag ik vol van trots op dees clubke de MMM overhandigen
aan Prins Frans de 33e en daarbij toch efkes een apart compliment geven aan de man die 33
jaar lang heel eigenwijs de voorzittershamer  hanteerde Wim Smets.



PROCLAMATIE
Wij Prins Ferd Net 013,

Bij gratie van alle Buntstèkers en
Buntstèkerinnekes, groot en klein,

1. 34ste prins van het Hupke
2. Zuinig en trots op m’n groot lief

Ingrid
3. Groot liefhebber en bescherm-

heer van ons twee dames,
Marieke en Willemijn,  en ons
beide heren, Luuk en Teun.

4. Hoeder en opvoeder van ’n
schare eigenwijze viervoeters

5. Genieter van Bunt en Hei en van
de stilte in ’t gebeid

6. Blij mee de herrie als de jeugd
mèr geniet

7. Hofleverancier van stroom en ’n
vracht stoppen

8. Aanmoediger van de voet-
ballerkus op ut veld

9. Besprèker van hetgeen de korf-
balsters en de parochianen bezig
houdt

10. Trotse eigenaar van een schôn
historisch ijzer op wielen

11. Gèver van ruimte en commentaor
aan de Tapkratjes en de Bunt-
pollen al vur ’t derde jaor.

Verklaore en besluite hiermee:

1. Dè Mierd in m’n paspoort sti, mêr dè m’n hart in Nittersel ligt!
2. Dè gelukkig de grens van ‘t Hupke verlegd is, en zo de weg vrij is vur Prins en Prinses !
3. Dè ge mee unne Rover mee gemak kunt dur Bunt en Hei, mèr dees jaor als  Prins op de waoge

ben ik ôk hil blij.
4. Dè ik roep bij de voetballerkus langs de kant en wat er op zondag op het veld gebeurt lezen we

in de krant.
5. Dè de jeugd mee stof en hout creatief is bij wonderland, mèr voor d’n optocht pakken ze ijzer

en een slijptol in de hand.
6. Dè ge mee carnaval beter in de polonaise als online kunt zèn.
7. Dè gè mee ’t spaore van ouw ijzer, lege flessen en ander dingen, de crisis in ’t Hupke kunt

helpen bedwingen.
8. Dè de jv’s uit ’t Hupke nie alleen mèr waoges bouwe, mar ’t hele jaor dur spo-

ken en sjouwe.
9. Dè ge vrijwilligers hed overal, daor kunde nie zonder, ôk nie mee carnaval. 

10. Dè we 4 daoge lang fiste bij Els en Peer, zurgt da ge een heer blèft in het ver-
keer.

11. Dè in 2009 wij carnavallen onder het motto:

Wie ge ôk bent, wa ge ôk doet,
As ge carnaval viert in ’t Hupke zitte goed !
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Helvoirtsestraat 33
5268 BA HELVOIRT
Telefoon 013-5091269

Bij de kippen in de ren
Bij de koeien op stal
Bij de varkens in de bakken
Vissers Mengvoeders overal

Gebr. Smits B.V.
Roskam 38 - Veldhoven - Tel. 0402532539 - Fax 040-2538865

Beregeningstechniek
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VISSERS
MENGVOEDERS

Komt een Duitser bij Petrus aan de hemelpoort en
Petrus zegt tegen hem dat er geen Duitsers naar
binnen mogen. Maar, zegt de Duitser, ik heb heel
mijn leven goed opgepast en ben altijd erg sociaal
voor de medemens geweest, ik heb ook altijd ruim
aan goede doelen geschonken en aan de deur heb ik
ook altijd ruimschoots geld gegeven. Ik zal het bin-
nen even gaan vragen zegt Petrus maar het is
eigenlijk niet de bedoeling. Na tien minuten komt
Petrus naar buiten en zegt tegen de Duitser. Het is
niet gebruikelijk maar hier heb je je geld terug !
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w w w .adamstotalbalance.nl  

info@adamstotalbalance.nl

Mastbos 14 - 5531 MX Bladel
Telefoon 0497-388603 - Fax: 0497-387236
Mobiel: 06-10287716
www.wevokeukens.nl
info@wevokeukens.nl

Mastbos 12, 
5531 MX Bladel, 

Tel. 0497-388618,
GSM: 06-53129049



Er zitten twee Belgen in een bar. Eentje staart uit het raam. “Waar kijk je zo naar?”, vraagt de ander. “Ze hebben net je
auto gestolen”, zegt de ene, “maar maak je niet ongerust, ik heb het kenteken genoteerd”.

Een man neemt uit het vak bij de dierenvoeding twee blikken
hondenvoer. Als hij wil afrekenen bij de kassa vraagt de
caissière: “Heeft u eigenlijk wel een hond?”. “Ja natuurlijk
heb ik een hond, waarom zou ik anders hondenvoer kopen?”.
“Sorry hoor”, antwoord ze, “we hebben een nieuwe regel en u
moet eerst bewijzen dat u een hond heeft”. Woedend over
zoveel onzin smijt de klant de blikken op de grond en stampt
de winkel uit. Twee dagen later neemt hij in dezelfde winkel
een pak kattenvoer. Nu wordt hem gevraagd of hij wel een
kat heeft, en of hij dat kan bewijzen. De man begint dit
aardig beu te worden en smijt boos het kattenvoer door de
winkel en vertrekt. De andere dag komt hij terug met een
bruine papieren zak in zijn hand en loopt direct door naar de
caissière. “Zou u even in deze zak kunnen voelen”, vraagt hij
haar. Als de caissière voelt zegt ze: “Het is zacht en warm”.
“Klopt”, zegt de man, “mag ik nu een pak wc-papier?”.

Logisch denken
Noortje heeft voor een proefwerk een 0. En de meesterzegt: je kunt ook niet logisch denken. Zegt Noortje: u weldan? De meester antwoordt met ja. Noortje zegt: o.k. danhoe stop je een giraf in de koelkast? De meester antwoordt:dat kan niet. Zegt Noortje: het kan wel, je doet de koelkastdeur open en de giraf er in en de deur weer dicht. ZegtNoortje nog een: hoe stop je een olifant in de koelkast? Zegtde meester: deur open olifant er in deur dicht. Fout, zegtNoortje je moet eerst de giraf er uit halen voor dat deolifant er in kan. Nog een, koning leeuw organiseert eenfeest welk dier komt niet opdagen? De meester zegt: dehaas misschien omdat hij bang is? Nee antwoordt Noortjede olifant want die zit nog in de koelkast.
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M LAUWERS
LAS & MONTAGE

BEDRIJF

Zowel RVS, Aluminium en Staal

Vogelwikke 44 - 5531 KB Bladel
Telefoon 0497-386261

Fax: 0497-369622

Handelsonderneming
Van Dommelen
Bart van Dommelen

De Lei 12 Tel. 0497-336418
5534 AN Netersel Fax: 0497-336413
Mobiel: 06-51530154

Op een morgen gaan twee Hollanders en twee Belgen met de trein naar hun werk. De twee Hollanders kopen twee
kaartjes. De twee Belgen kopen samen één kaartje. "Nu ben ik toch wel eens benieuwd hoe ze dat gaan flikken",
zeggen die Hollanders. Op de trein: net voor de kaartjesknipper komt gaan de twee Belgen samen op het toilet
zitten. Na eerst bij de Hollanders de kaartjes te hebben geknipt, loopt de kaartjesknipper naar het toilet en
zegt : "kaartje, alstublieft!" De Belgen steken het kaartje onder de deur en de kaartjesknipper knipt het. de vol-
gende morgen kopen de Hollanders 1 kaartje en de Belgen geen kaartje. Weer zijn de Hollanders benieuwd. Net
voor de kaartjesknipper komt, gaan de 2 Hollanders op 1 toilet zitten. De Belgen kloppen op de deur en zeggen :
"kaartje alstublieft!". De Hollanders schuiven het kaartje onder de deur,de Belgen pakken het en kruipen samen
in een ander toilet tot de kaartjesknipper komt.

VERON ELECTROTECHNIEK
Edwin Veron
Carolus Simplexplein 30
5534 AK NETERSEL
Mobiel: 06-54221765

Tegelwerken

Sjors 06-13385112
Jim 06-23848780

Fax: 0497-380299

Bouwservice     immermans
Maikel Timmermans

Doolandweg 30 - 5531 PM Bladel - Telefoon: 06-22996296
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Van de Prins:
Beste Buntstékers en Buntstékerinnekes, 

Altijd gezegd; “Prins Carnaval dat hoeft voor mij niet, genieten
doe ik toch wel” . Op de voorgrond staan is niet mijn dagelijkse
bezigheid en hoeft het ook niet te worden.
Maar een uitzondering is toch wel te maken .
Eind november werd er ‘s avonds na tienen nog aan de achter-
deur gebeld. We verschoten ervan! Wie kan dè nog zèn ??
Bij het openen van de deur, zag ik Pieter Meulenbroeks staan. Ik
denk:’’ Die komt de mesjes brengen om de vaarzen te scheren“.
Maar achter Pieter zag ik Frans van Luffelen opduiken. Dat was
voor mij de druppel om nattigheid te gaan voelen. Dat ze niet
voor de mesjes kwamen was me snel duidelijk. Onder het genot
van een pilske kwam de vraag op tafel. “Wil jij de 34ste prins
worden van het Hupke?”. Dat was even schrikken, altijd gedacht
daar komen ze niet voor als je buiten de dorpsgrens woont. Ik
vond het wel een hele eer om Prins te mogen worden van ‘t
Hupke. Voor het ja-woord te geven, nog even overleggen met de
achterban. Een dag of twee later kwam Pieter  met z’n vrachtwa-
gen aan om te vragen hoe de vlag er voor stond. In die twee
dagen heb ik besloten om mijn eerste gevoel te volgen en vol
overtuiging JA te zeggen. Daar we met z’n zessen alweer een paar jaar inwoner zijn van ‘t Hupke,
dacht ik dit is eigenlijk best een mooi moment om prins te worden. Al een jaar of zes aanwezig in de
optocht der optochten. Op zondag en dinsdag, kijken naar de talenten van ‘t Hupke. Jaren op de
maandagochtend en de maandagavond swingen en een enkele keer “actief” geweest op het podium.
Een jeugdprinses in huis die me al was voorgegaan en een klucht actieve jeugd onder het dak die al
vroeg bezig zijn met de voorbereidingen van Carnaval!! Kortom reden genoeg om in te stemmen. Ik
hoop dan ook dat we samen met alle Bunstekerinnekes, Buntstekers en iedereen die carnaval viert in ’t
Hupke in 2009 weer een mooie en gezellige Carnaval zullen vieren onder het motto:

Van d’n ouwe Prins:
Wat een jaar! 

33 jaar de Buntstèkers en ik was Prins carnaval. 17 november
kwam ik al zingend uit een jukebox tevoorschijn, het begin van
een carnavalsjaar dat ik niet makkelijk meer zal vergeten. De zit-
tingsavond in de Poel waar we alle artiesten uit het verleden
gevraagd hadden of ze dat ene optreden van toen nog een keer
wilde herhalen was grandioos genieten. De sleuteloverdracht
waar wij als organiserende vereniging samen met vijf prinsen
een lied over onze eigen gemeente met carnaval zongen, dat
was een geweldig succes. En dat het vertrouwde rondje van de
optocht geheel gevuld is met deelnemers, is prachtig om te zien.
Ook de playbackshow voor volwassenen op zondagmiddag is
uitgegroeid tot een waar dorpsfeest, wat vorig jaar voor mij als
Prins extra genieten was. Mijn zoon zong “pappie ik lijk steeds
meer op jou”en mijn dochter  ”I’m keeping my baby”. Wat wil je
nog meer. Wat er op maandagavond in onze Residentie
gebeurde is niet uit te leggen, maar één ding is zeker, zorg dat je
er dit jaar bij bent. Dan weet je in een keer wat ik bedoel. Ook
dit jaar speelt Perfect Dialect, dus dat garandeert wederom een
feest te worden. Verder wens ik de nieuwe Prins veel succes toe
tijdens de komende periode, maar met de steun van de Raad van Elf  en alle Buntstèkers en Buntstèkerin-
nekes zal dat wel goed komen.

Alaaf,

Prins Frans d’n 33ste 

Wie ge ôk bent, wa ge ôk doet,
As ge carnaval viert in ’t Hupke zitte goed!Prins Ferd Net 013
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De Hoeve 7c Netersel
Tel.: 0497-682623
Fax: 0497-682568

www.studiointerpoint.nl

• Nieuwbouw
• Renovatie en verbouw
• Brandwerende bekleding
• Gevelbekleding

De Hoefseweg 27, 5512 CH Vessem
Telefoon: 0497 - 644 900, Telefax: 0497 - 640 150
info@nrbbouw.nl
J. Nooyens, 06-51996930 ALLROUND VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK

www.geert-jandekok.com

Esbeek Notelstraat 53 Tel. 013-5169355
Bladel Handelsweg 9 Tel. 0497-385218

Een boer wordt met een veel te zwaar beladen wagen met mest aangehouden 
door een motoragent. De agent loopt op de trekker af en terwijl hij de 
strontvliegen die om zijn hoofd vliegen weg jaagt zegt hij:
"Zo meneertje, is die wagen niet een beetje zwaar beladen?"
De boer zwijgt en lacht om de strontvliegen. Agent:
"Wat is er zo grappig?"
Boer: "Dat zijn kontendraaiers."
Agent: "Wat bedoelt u daar mee?"
Boer: "Dat bent vliegen die om de kont van de koeien draaien."
Agent zwaaiend met bonnenboekje:
"U vergelijkt mij toch niet met de kont van een koe?"
Boer: "Nee hoor, ik niet. Maar die vliegen, die hebt daar een neus voor."
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Van de Wethouder
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,

In ‘t Hupke barst het feest los, want carnaval is in aan-
tocht! Alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes zijn de afge-
lopen maanden enthousiast bezig geweest om van het
carnavalsgebeuren een vrolijk feest te maken.

De zittingsavond in Peerels belooft weer een gezellige
avond te worden. Eerst de bekendmaking van de 34e
Prins van ’t Hupke en daarna barst het feest los. Er is voor
ieder wat wils. Het Buntstèkersbal, het peuter/kleutercar-
naval en het bejaardencarnaval. Jong en oud laten zich
van hun beste kant zien. Het worden weer onvergetelijke
dagen.
Prins Ferd net 013 met zijn raad van elf en iedereen in ‘t
Hupke maken er onvergetelijk carnavalsdagen van met het
motto

Wie ge ôk bent, wa ge ôk doet,
As ge carnaval viert in ’t Hupke zitte goed !

Tijdens de optocht in Netersel kijken de toeschouwers hun ogen uit. Iedereen in ‘t Hupke heeft de afgelopen
maanden hard gewerkt aan de prachtige praalwagens, de kleding en de dansjes. Ook dit jaar is het zeker de
moeite waard om al dat moois met eigen ogen te zien.

Ik wens iedereen gezellige carnavalsdagen toe. Buntstèkers en Buntstèkerinnekes…..het feest kan beginnen!

Arjan van der Hout
Wethouder Cultuur

Van de vurzitter
Beste Bunstèkers en Buntstèkerinnekes

Ook aan mij als kersverse voorzitter de taak om een
woordje in de krant te verzorgen. Allereerst wil ik Wim
Smets bedanken voor de afgelopen dertig jaar als
voorzitter van onze vereniging. Hoe lang mijn periode
zal gaan duren weet ik niet alleen weet ik wel dat die
korter zal zijn. Afgelopen jaar hebben wij ons drieën-
dertig jarig jubileum gevierd, iets wat niet onopgemerkt
voorbij gegaan is. Als ik terugkijk naar de vlaggenactie
die we gehouden hebben, dit was een ongekend succes.
Ruim 200 vlaggen die in de straten van ’t Hupke aan de
muur of voor de raam hingen, dat was een grandioos
gezicht. De carnavalsvereniging in ’t Hupke is een
begrip. Iedereen weet wat wij zoal doen en dat wij ook
buiten carnaval actief zijn is bekend. Maar nu carnaval
voor de deur staat beperken wij ons echter alleen tot het organiseren en vieren van carnaval. Vooral car-
naval vieren zoals dat het afgelopen jaar gevierd is geeft mij goede moed richting de toekomst. Van de
optocht op zaterdag tot en met de symboolverbranding zien we de laatste jaren dat carnaval nog steeds
groeiende is. Onder aanvoering van onze eigen carnavalsvereniging samen met Barbiertjes, Tapkratjes,
Buntpollen en niet te vergeten onze Confettiknallers, maar ook met de diverse individuele deelnemers en
buurtverenigingen zijn we hier in ’t Hupke prima in staat om er een gezellig feest van te maken. Aangevuld
door diverse buitendorpse jeugdgroepen die hier aan onze optocht komen deelnemen omdat ze het hier
heel erg gezellig vinden, zie ik het wel zitten voor de toekomst. 

Verder wens ik alle Buntstèkers en Bunstèkerinnekes een fijne carnaval.

Frans van Luffelen.
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VOOR AL UW 
BOUWWERKZAAMHEDEN

Foederer DKF
ACCOUNTANTS & CONSULTANTS

Vestigingen
Eindhoven, Assen, Bladel, Helmond, Lelystad, 
Oostzaan, Putten, Roermond, Uden, Weert, Hasselt (B)

Foederer is aangesloten bij                   .international

Lange Trekken 40, Postbus 239, 5530 AE Bladel
Telefoon (0497)361555, Telefax (0497)361575
E-mail: h.dingenen@foedererDFK.com

Handel in vee en vlees.

Het adres voor al uw thuisslachtingen.

Voor vers vlees moet je bij Baselmans wezen.

P.Baselmans
Europalaan 102 - Bladel - Tel. 383878

Markt 5  - Hapert - Tel. 387116

Ik reed op de autostrade richting Brussel toen ik plots naar het toilet moest. Ik stopte bij het eerste het beste 
benzinestation en liep er naar de toiletten. De eerste was bezet dus nam ik de tweede.Net toen ik op de pot zat begon die

gast te praten. "Hey, alles in orde?". Ik vond het noch de plaats noch het tijdstip om een babbeltje te slaan, maar uit
beleefdheid antwoordde ik toch. "Euh ja hoor, alles goed." "Wat ben je aan het doen?", vroeg hij. 

Mja, een rare vraag maar kom. "Wel euh, ja, ik ben aan het kakken hé, gelijk gij." Toen hoorde ik die man geïrriteerd zeggen:
"Sorry schat maar ik ga je seffes terugbellen, er is nen onnozelaar naast mij op toilet die op al mijn vragen antwoord." 

Een oud vrouwtje rijdt over de E 40 autosnelweg met 40 km/u. Ze wordt tegen gehouden door de politie. 
"Wel mevrouw", vraagt de agent, "Waarom rijdt u zo traag? U weet toch dat de minimumsnelheid op een autosnelweg 70

km/u bedraagt?", "Eh, ik dacht gewoon", antwoordt het oude vrouwtje, "Dat ik hier maar 40 mocht rijden, omdat hier overal
zo van die 'E40' borden staan." De man die naast het oude vrouwtje zit, zit hevig te bibberen. "Wel vriend, wat heb jij nu?",

vraagt de agent. "We komen net van de E313." 


