Carnavalsprogramma van De Buntstèkers 2009
Van 9 februari t/m 15 februari bezoeken Prins, Vorst en Adjudant de zieken en
bejaarden, die niet in de gelegenheid zijn om carnaval te komen vieren.
Zaterdag 21 februari
14.15 Toespraak voor
Residentie Peerels
aan het
Carolus Simplexplein
14.30 Start optocht
15.45 Ontbinding optocht op het
Carolus Simplexplein
18.00 Uitreiking prijzen optocht
junioren
21.00 Groot Buntstekersbal met
drive-in discotheek, uitreiking prijzen optocht
senioren
tevens afhalen startgelden
02.00 Sluiting

Zondag 22 februari
16.00 Samenkomst Prins, Adjudant,
Vorst en Raad van Elf in
Residentie Peerels
17.00 Aanvang play-back show
en optreden voor de jeugd
Magic Mike.
Rustavond raad van Elf

Dinsdag 24 februari
14.30 Kindercarnaval. Voor
alle kinderen van de
basisschool vanaf
groep 3; diverse
optredens door de
schoolkinderen en
traktaties.
19.11 Officiële sluiting
Carnaval met
symboolverbranding
op het plein.

Vrijdag 20 februari
13.30 Schoolcarnaval
20.00 Sleuteloverdracht op het
gemeentehuis
in Bladel

Maandag 23 februari
10.30 Peuter- kleutercarnaval
(t/m groep 2) met verrassend
clownsoptreden en uitreiking
prijzen kleurplaten
12.00 Einde peuter-kleutercarnaval
14.30 Seniorencarnaval,
met diverse optredens.
18.00 Einde seniorencarnaval
21.00 Groot carnavalsbal met live orkest
PERFECT DIALECT
en drive-in discotheek
02.00 Sluiting

Carnavalsoptocht:
Opstellen op het Carolus
Simplexplein om
UITERLIJK 14.00 uur
Vertrek: 14.30 uur
Route:
Carolus Simplexplein,
Neerakker, Beemke,
Carolus Simplexplein,
De Lei, De Blikken,
Carolus Simplexplein,
ontbinden.

Personeel
Afgelopen jaar hebben, Wim Smets,
Frank van Limpt en Leo van Cann afscheid
genomen van de raad van elf. Alle drie nemen
zij plaats in de werkgroep oud leden. Hiervoor
zijn wij ze uiteraard zeer dankbaar. Wij
bedanken hen voor hun inzet en hopen ze nog
regelmatig te ontmoeten tijdens carnaval.

Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Frans van Luffelen
Niels Buijtels
Erik Amting
Harrie Schenning
Pieter Meulenbroeks

Deelname optocht in ’t Hupke:
U kunt deelnemen aan de optocht door een inschrijfformulier af te halen bij Frans van
Luffelen, Fons vd Heijdenstraat 2, tel 682309. U dient dit formulier in te leveren, uiterlijk
vrijdag 13 februari op bovenstaand adres. Ook kan men zich via de site
www.cvdebuntstekers.com opgeven voor de optocht, ook dan uiteraard voor vrijdag
13 februari. Het loopnummer moet worden afgehaald op woensdag 18 februari tussen
18.00 en 19.00 uur bij Frans van Luffelen Fons vd Heijdenstraat 2 of via de mail.

Redactie:
Monique Hendriks, Bas van Loon,
Leo van Cann, Ton Driesen en
Frans van Luffelen hebben er dit
jaar weer voor gezorgd dat de
krant voor u ligt.
Wij willen hen hiervoor van harte
bedanken en hopen dat zij volgend
jaar weer van de partij zijn in de
redactie.
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In gesprek met…. twee échte Buntstèkers
In gesprek met…. Annelies en Stefan.
Voordat de familie Veroude naar Netersel kwam,
woonde ze in Best.
In die woonplaats waren niet zo veel sociale contacten en ze hadden daar toen geen buurtvereniging waarmee ze voor carnaval wagens
en/of loopgroepen konden bouwen. In ’t Beemke
waar ze toen kwamen wonen was dat gelukkig
helemaal anders. Lies vond dat vanaf het allereerste begin, prachtig. Vol energie en met veel plezier ontplooide ze haar creatieve capaciteiten en
bracht deze (met carnaval) letterlijk op straat. En
dit met groot succes, wat ook blijkt uit het vervolg
van dit verhaal. De eerste foto dateert van 1989.
Ze woonden toen in een caravan op de bouwplaats want hun huis was in aanbouw en er was
ook nog een kleine op komst. De beslommeringen
die dit meebracht weerhield Annelies er niet van
om samen met Stefan, die toen 3 jaar oud was,
mee te doen met alles wat met carnaval van doen
had. Samen met de buurt hebben ze een loopgroep gemaakt en mee gelopen in de optochten
van Netersel en Bladel. Annelies vertelt: “In Bladel
was het toen zo verschrikkelijk koud dat Stefan af
en toe wegviel; bij thuiskomst heb ik hem in een
stoel dicht bij de kachel gezet om te ontdooien.”

Annelies en Stefan (3 jaar) bij hun eerst optocht
in 1989.
Deze ijskoude vuurdoop is voor Stefan niet zonder gevolgen gebleven. Hij raakte toen besmet
met een hardnekkig virus, het z.g. carnavalsvirus.
Sindsdien is hij, zeker met carnaval, in de weer
om zijn creatieve en artistieke capaciteiten te
tonen. Soms samen met moeder Annelies, soms
alleen en soms met anderen. Maar altijd weet hij
zijn persoonlijk stempel te drukken. En het is deze
persoonlijke inbreng die door velen wordt
gewaardeerd en die hem al heel veel succes
hebben gebracht. Zo tekent hij elk jaar zelf zijn
carnavalspak. De creaties die te koop zijn vindt
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hij niet goed, saai of lelijk. Annelies gaat dan
achter de naaimachine zitten en aan de hand van
de tekeningen en op zijn aanwijzingen ontstaat er
dan weer een nieuwe, mooie carnavaleske creatie. Toen Stefan op de Pius X zat, was het zelfs
zo, dat de leerlingen er elk jaar naar uitkeken en
er samen over praatten, waarmee hij nu weer zou
verschijnen.
De carnavalswagens van de buurtvereniging werden steeds bij Frans Vosters in zijn schuur
gebouwd.
Wekenlang waren ze daar samen aan het werk.
In 1996 hadden ze daar samen een grote wagen
gebouwd, met als thema “wip hexspres”. Toen ze
vlak voor de optocht de schuur uitreden bleef de
heks achter de pui hangen en brak af. In koortsachtig tempo en met flink wat stress begon men
weer opnieuw. Het resultaat: 2e plaats Netersel,
1e in Bladel en 2e in de Kempenoptocht en in
Bladel en Hapert de publieksprijs! Door de jaren
heen vallen ze met grote regelmaat in de prijzen.
Dan weer met mooie wagens, dan weer individueel, dan weer samen met Corien of met Stefan, het is te veel en te vaak om het hier allemaal
te vermelden. Op een gegeven moment mochten
ze de wisselbeker die hiervoor jaarlijks wordt uitgereikt houden. Maar dat vond Annelies te veel
en ze schonk CV “de Buntstèkers” een nieuwe (en
mooiere) beker terug. En deze wordt nu nog uitgereikt voor de beste individuele prestatie in de
optocht van ’t Hupke. In 1998 wordt voor de laatste keer door buurtvereniging ’t Beemke een
wagen gebouwd. Maar ook deze laatste keer
wordt er nog de eerste prijs behaald tijdens de
optocht hier.
In 1995 is Annelies ook begonnen met optredens
van “het artiestencafé”. In wisselende bezetting
traden ze dan samen op tijdens zittingsavonden.
Deelnemers o.a.: Tonnie van Houtum, Harrie van
Hoof, Corrie Schenning, Harrie Schenning,
Corien Paridaans, Henk Michiels, en Simon Mommers. In 2000 hadden ze een heel succesvol
optreden met een André van Duin medley tijdens
de
zittingsavond bij
‘Camping de
Couwenberg”.
Dit “artiestencafé”
heeft
diverse
succesvolle optredens
gehad
t/m 2001.

Niet alleen met Stefan maar ook met
Corien Paridaans
heeft ze in diverse
optochten
meegelopen. In 2000
hadden ze een
eenvoudig
idee
gekoppeld aan een
sterke act. Als twee
lakeien liepen ze
mee, waarbij ze
gedurende de hele
Annelies met Corien Paridaans optocht
hun
2000
gezichten zo stijf in
de plooi hielden of ze bevroren waren. Het resultaat was weer een eerste prijs in Netersel, maar
ook in Bladel. In 2001 als “vi(e)russen” met een
knipoog naar de opkomst van de computer en
internet. In de optocht liep ze samen met Corien
en twee poppen, omdat ze anders niet in de categorie “individuele” mochten meedoen. Resultaat:
1e prijs Netersel, 1e prijs Bladel en de 2e in
Hapert.

Annelies en Corien met twee poppen. 2001
In 2006 is ze weer samen met Stefan succesvol
met hun optreden als “halfzusters” wat weer een
eerste prijs oplevert in “’t Hupke”. Ook in 2007
als “mensenschouw” samen met Stefan en het
wordt saai….. weer de eerste prijs in de categorie
individuele. En tenslotte, in 2008 loopt ze alleen
als “unne rooie loper”.
In 1997 begint Stefan ook met optredens tijdens
het kindercarnaval. Eerst met een poppenkast en
later met het clownsduo “Snoes en Knoes”. Hiervoor bedenkt hij het verhaal en schrijft ook het
script. Het eerste jaar deed hij dit optreden samen
met Carin Waalen, maar deze was al twee weken
voor carnaval zo zenuwachtig dat ze niet meer
kon eten en slapen. Daarna wordt Nienke Engwerda zijn partner met vele optredens op kinderfeestjes, bruiloften etc. met als voorlopig

Annelies en Stefan tijdens de optocht in 2006
hoogtepunt hun optreden tijdens “Neterkids”,
maar de oorsprong ligt natuurlijk bij de Buntstèkers! In 1999 wordt Stefan jeugdprins en Susanne
Roymans prinses. Hij vertelt: “In die tijd mochten
de jeugdprins en prinses nog niet op de Prinsenwagen van de “Bunstèkers” plaats nemen. Ik heb
Wim Smets wekenlang gestalkt om het toch voor
elkaar te krijgen, maar het mocht niet vanwege
risico’s die niet gedekt werden door verzekeringen e.d. Mij is het dus niet gelukt, een jaar later
mocht het wel. En nu weet bijna niemand meer
anders dan dat jeugdprins en prinses tijdens de
optocht vóór op de Prinsenwagen van “de
Buntstèkers” te zien zijn. In 2003 wordt de broer
van Stefan, Patrick, jeugdprins.
Uit bovenstaande blijkt wel dat wij hier te maken
hebben met echte, actieve Buntstèkers. Wat niet
wil zeggen dat ze de rest van ’t jaar op hun lauweren rusten; integendeel. Stefan is ruim 12 jaar
lid van de drumfanfare, en heeft jarenlang toneel
gespeeld bij “Pardoes”. En nu maakt hij al weer
plannen om een variétéprogramma te gaan
maken. Van den Ende Producties, de fa. Eyeworks
van Reinout Oerlemans en Talpa van John de Mol
zijn altijd op zoek naar goede en talentvolle
mensen. Iets voor jouw Stefan? Annelies heeft,
buiten het feit dat ze huisvrouw en moeder is, ook
nog een baan op de Lambertusschool en daardoor werkt ze ook jaarlijks mee met het kindercarnaval. Tevens runt ze, nu een tijdje, hun Bed
en Breakfast-bedrijf D’n Ouwe Winkel aan de
Fons v/d Heijdenstraat. Hier heeft ze de
beschikking over 5 mooie kamers en kan 10 personen huisvesten. Mocht u dus een (groot) feest
gaan organiseren en kunt u niet alle gasten herbergen; haar telefoonnummer staat in de gids!
Uw gasten slapen dan in ieder geval in het huis
van twee echte Buntstèkers!
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Hendrik en de psychiater.
"Ik heb een probleem, dokter. Iedere keer als ik naar bed ga, denk ik dat er iemand onder zit. Ik ben bang en ik denk dat
ik gek word.". "Kom een jaar lang in behandeling bij mij, zegt de psychiater. Kom drie keer per week op therapie en dan
zullen we er wel in slagen om die angsten te bedwingen. "Hoeveel rekent u?"
"50 Euro per bezoek.", antwoordt de psychiater. "Ik zal erover denken", zegt Hendrik. Zes maanden later treft de psychiater Hendrik toevallig op straat. "Waarom ben je nooit meer langs gekomen voor behandeling van je angsten?"
vraagt de psychiater.
"Nou, 50 Euro per bezoek, drie maal per week en dat een jaar lang is een hele hoop geld voor een arme sloeber als ik.
Een barkeeper genas me voor 10 Euro. En ik was zo blij dat ik me zoveel geld bespaard had dat ik een mooi nieuw
autootje gekocht heb." "Is het echt? En hoe, als ik vragen mag, heeft die barkeeper je genezen?"
"Hij zei me dat ik de poten onder mijn bed uit moest zagen! . . . . . Er kan nu niemand meer onder!!!'

De Hoeve 40, 5534 AD Netersel, Tel. 0497-682192, Fax: 0497-682436
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Peter en Els benoemd tot Opperbuntstèker
Vorig jaar op maandagavond tijdens carnaval heeft de carnavalsvereniging Peter en Els Tummers-v. Dun
benoemd tot Opperbuntstèker. Zij kregen deze onderscheiding om verschillende redenen. Toen wij als carnavalsvereniging uit wilde wijken naar de Poel vanwege de grote verwachtingen die wij hadden met onze
jubileumzittingsavond , kregen wij van hen alle medewerking. We mochten zelfs hun meubilair gebruiken
om de zaal in te richten. Het voorstel om op maandagavond Perfect Dialect te laten komen werd meteen
aangenomen. Waar dat toe geleid heeft is inmiddels
bekend, zij staan ook dit jaar weer in onze Residentie
op maandagavond. Ze hadden wel gezegd dat ze zelf
het café en de zaal zouden versieren, maar dat dit op
zo’n spectaculaire manier zou gebeuren hadden wij ook
niet verwacht. Ook vanwege hun grote betrokkenheid,
wat bleek tijdens de playbackshow voor volwassenen.
Hier deden zij zelfs samen aan mee als Meat Loaf met
Paradise by the dashboardlight.
Vaak zijn in het verleden mensen benoemd tot Opperbuntstèker die zich al verschillende jaren verdienstelijk
hebben gemaakt. Dit keer zijn de rollen omgedraaid, en
hopen wij dat we nog jaren van deze samenwerking
mogen genieten.
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Hoi Buntstèkers en Buntstèkerinnekes
om ooit in de Hapertse Kempen-optocht en de
lichtstoet in Bladel mee te lopen. Uitdagingen
genoeg voor ons klein clubke in ’t Hupke.
We hebben vorig jaar in Netersel de aanmoedigingsprijs gewonnen. Natuurlijk zijn wij
als jonge bouwersgroep hier heel erg blij mee.
Dit geeft ons een nieuwe uitdaging om dit jaar
dan ook weer met iets geweldig moois te komen.
Met de loopgroepen hebben wij de 2e plek
gehaald waar we erg trots op waren. Voor ons
gaat het natuurlijk om de gezelligheid en plezier
en is het niet om de prijzen te doen!! (al hoe
wel…).
We zijn een groep van 20 leden waarvan de
meeste in het eerste en tweede leerjaar van Pius
X zitten. Al weer 2 jaar geleden zijn we gestart
met een groep van ongeveer 10 jongens. Na het
eerste jaar kwamen de meiden onze groep versterken. Nu worden alle ideeën weer beter uit
gewerkt. Zo
komen er van
alle kanten
goede tips om
alles nog beter,
leuker en
mooier te
maken! We
worden als
groep steeds
zelfstandiger
en maken onze
wagen helemaal zelf onder
het toeziend
oog van onze
ouders!
Dit jaar doet onze groep De Buntpollen weer mee
aan de optocht in ’t Hupkè Vanaf oktober zijn we
elke vrijdagavond en zaterdag te vinden bij onze
bouwplaats op de Meirweg bij familie Van de
Ven. De Buntpollen vinden het super gaaf dat zij
ook dit jaar weer gebruik mogen maken van hun
schuur en gereedschappen. Wij zijn nog flink
aan het bouwen en ondanks de kou die we
hebben gehad waren we de eerste groep in
Netersel die aan het plakken waren.. Natuurlijk
verwachten wij dat we dit jaar de mooiste wagen
in de optocht zullen laten verschijnen.
Zo doen we niet alleen mee in Netersel maar
lopen we ook weer in de optochten van Bladel
en Lage Mierde. Wie weet komt het er nog van
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Jeugdvereniging De Buntpollen heeft vorig jaar
het logo gekozen dat hiernaast staat afgebeeld.
Een jong vrolijk mannetje dat wel weet wat
feestvieren en carnaval is. Wij willen dan ook
het gehele jaar activiteiten organiseren en niet
alleen met carnaval. Denk hierbij aan
kanovaren, barbecue, statiegeld flessenactie en
natuurlijk de twee maandelijkse vergaderingen.
Bekijk onze mooie website
www.buntpollen.netersel.net voor foto’s, donaties
of eventueel reacties in ons gastenboek.
Groetjes en tot ziens.
Namens J.V. De Buntpollen, Hugo Maas
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Spreuk van de dag
De grootste afstand tuss
en twee punten is een
meningsverschil.

De meester wil een grapje uithalen. "Ik zal 2 vragen
stellen," zegt hij. " Als iemand de eerste vraag raadt,
hoeft hij de tweede vraag niet te beantwoorden. Hoeveel
haren heeft een koe?" Het is doodstil in de klas. Na lang
nadenken steekt Jantje zijn vinger omhoog. Jantje
zegt:"37.967.234 haren meester!" "Hoe kom je daar nu
bij?" vraagt de meester verbaasd. "Dat is vraag 2 meester,
die hoef ik dus niet te beantwoorden!"
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Krokodillenschoenen
Een jong blondje is op vakantie in het verre Thailand. Ze wil graag een paar authentieke krokodillenschoenen kopen. Ze
is echter verbolgen over de hoge prijzen die de plaatselijke handelaars durven te vragen. Na een ruzie met een winkelier,
die maar niets van zijn prijs wil afdoen, barst ze in woede uit: "Als het zo zit ga ik me er zelf een vangen! Zo kom ik tenminste aan een paar schoenen voor een redelijke prijs!" "Ik zal je niet tegenhouden," zegt de winkelier, "veel geluk, misschien vang je wel een grote!" Het kwade blondje keert hem vastberaden de rug toe en vertrekt naar het moerasland om
te jagen.
Wat later die dag, als hij naar huis rijdt, ziet de handelaar het blondje tot aan haar middel in het water staan. In haar
handen houdt ze een groot jachtgeweer. Net op dat moment ziet hij een grote krokodil van wel 4 meter in haar richting
zwemmen. Het blondje legt aan en vermoordt het beest. Met heel wat moeite trekt ze het gedrocht op het droge.
Daar blijkt nog een hele serie krokodillen te liggen. De handelaar gelooft zijn ogen niet. Plots begint het blondje gefrustreerd te roepen: "Verdorie, weer één zonder schoenen!"

BEKERHUIS VESSEM
voor al uw sportprijzen en vaantjes
J. Joosten, Putterstraat 53, 5512 BL Vessem
Telefoon 0497-591691, Fax: 0497-591099
Mobiel: 06-51231408
E-mail: jan1.joosten@kpnplanet.nl

ANDRÉ WOUTERS
TEL: 0497336913
DE LEI 14 • NETERSEL
GSM: 0653493965
WEBSITE: WWW.APWAUTOS.NL
HET AUTOSERVICESTATION VAN
NETERSEL
ONDERHOUD-REPARATIE-VERKOOP
ALLE MERKEN
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“oplossingen zie laatste pagina”

Hoeveel blokken zijn eruit de
blokkenvormen?

19

Mauriceke :
De 75-jarige Maurice gaat voor zijn jaarlijks onderzoek naar de dokter.
Alle testen leveren normale uitslagen op. Als hij terugkomt voor de uitslag, legt de dokter hem uit dat fysiek
gezien alles in orde is. Hij vraagt: 'Hoe is het mentaal en emotioneel met u gesteld ? Ben je tevreden met je
situatie, en hoe is uw verhouding met God ?'
Antwoordt Mauriceke: 'Ik heb een heel goeie relatie met God. Hij weet da'k slechte ogen heb, en bvb. vannacht
heeft hij ervoor gezorgd dat wanneer ik 'naar 't WC moet, het licht vanzelf aangaat En wanneer da'k gedaan
heb, gaat het licht vanzelf terug uit.' Amaai,' zegt de dokter: 'dat is echt ongelooflijk ! '
Wat later op de dag belt de dokter met Roza, de vrouw van Maurice.
Hij zegt: 'Met de gezondheid van Mauriceke is alles in orde, maar ik wou toch nog eens wat vragen over zijn
relatie met God. Is het waar dat als hij 's nachts moet gaan plassen, het licht vanzelf aangaat en nadien
vanzelf terug uitgaat?' Roept Roza verbolgen: 'MILJAARDE !!Dien ouwe heeft weer in de ijskast gepist!!'

CITROËN

Automobielbedrijf

Lavrijsen
Industrieweg 9
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382781
Fax: 0497-386490
Mobiel: 06-53400845
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VOSTERS-PULLES

NETERSEL 0497-682431

