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De Hoeve 40, 5534 AD Netersel, Tel. 0497-682192, Fax: 0497-682436

Twee vrouwen zijn aan het golfen en eentje geeft een ferme dreun tegen het balletje.
Het vliegt recht naar de volgende hole waar 2 mannen staan te spelen en eentje van hen wordt geraakt. Hij valt meteen
op de grond en vloekt van de pijn. De vrouw snelt ernaartoe, intussen ligt hij ineengekrompen met zijn handen in zijn
kruis. Zij : Kan ik helpen?? Hij : Neen, laat maar. Straks gaat het wel beter.? Zij : Ik ben therapeute en kan u misschien
helpen.? Hij : Neen, echt niet?, zijn handen nog steeds krampachtig in zijn kruis gevouwen. Zij : Toe, ik wil absoluut zien of
ik echt niet kan helpen.? Hij : Oké dan, doe maar.? Zij trekt zijn handen van tussen zijn benen en legt ze naast hem. Ze
doet voorzichtig zijn broek los, steekt er haar hand in en begint zachtjes met een massage om de pijn weg te nemen. Zij,
enkele minuten later: ?En, voelt dat niet beter?? Hij : Jawel, maar ik denk dat mijn duim nog altijd gebroken is.

Salaris - “Wat betreft mijn verzoek tot salarisverhoging”, zegt de werknemer tegen zijn baas, “denk ik, dat het voor U
van belang is om te weten, dat drie andere grote bedrijven ook achter mij aan zitten.” “Oh ja?”, zegt de baas, “en welke
bedrijven zijn dat dan?” Zegt die man: “Het gas-, het elektriciteits- en het waterbedrijf.”



PROCLAMATIE
Wij Prins Kees d’n Twidde;

• 35ste prins van ’t Hupke en wettig
opvolger van prins Ferd net 013.

• Vurig aanbidder van men kers-
verse vrouw Marlon.

• Zeer bekwaam doelwachter op
het veld en in de zaal.

• Al jaren lang trots drager van de
wit blauwe kleuren.

• Ere burger van de Smis en bezit-
ter van het Huiske mej nummer
14.

• Buitengewoon liefhebber van het
goud gele sap.

• Regelateur bij VDL, mèr zeker nie
thùis.

• Liefhebber van koe en kalf, mèr
dan wel op de Polderdijk.

• Regelmatig beoefenaar van groot-
spraak en gein.

• Wekelijks bezoeker van het beste
café van Nittersel.

• Het volste vertrouwen hebbend in
vorst, adjudant en de road van
11.

Besluite en verkloare hiermee;

1. Dè ik frèèd ben Prins te zen, mèr dè nie zonder jullie kan.
2. Dè ons Marlon nou vur houwes Buntstèkerinneke is geworre.
3. Dè nie de goal, mèr un goei fist men doel is mej carnaval.
4. Dè nie de Smis 14 mèr Resedentie Peerels ons onderkomme is dees doag.
5. Dè VDL allèèn dees doag “Vur De Lol” betékend.
6. De ut allemoal nieuw is vur mèn, mèr zeker weet dè adjudant Ferd er zal zen.
7. Dè dun optocht ok dees joar van ongekend hoog nivo zal zen.
8. Dè deze steek mèn stelt op men gemak, ok al is ut gin zwart gèèl

boeven pak.
9. Dè “dorst” un koai woord is dees carnaval.

10. Dè ge carnaval ok kunt zien als sport, um dè ge ok doar errug muug
van wordt.

11. Dè we na un joar hard werriku, alles nir kunne leggu en eindelijk men
motto uit kunne sprèku;

Zo. nou urst carnavalle!!
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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

4

VISSERS
MENGVOEDERS

Twee zwervers lopen op een stuk land van een boer. Op een gegeven moment komen ze een put tegen. Allebei
buigen ze over de rand heen en kijken hoe diep de put is. Ze zien de bodem echter niet ! Ze pakken een tak en
gooien hem in de put. Weer kijken en luisteren ze, maar weer gebeurt er niks. Ook nadat ze er een baksteen in
gegooid hebben horen ze en zien ze niks. Ze snappen er niks van. Iets verder van de put zien ze een grote spoor-
biels liggen. Met z'n tweeën pakken ze de biels op en gooien 'm in de put. Weer buigen ze over de put, luisteren en
kijken maar weer niks...! Niet lang daarna komt er een geit aangehold en springt zo de put in. Ze snappen er niks
van. Iets verderop zien ze een boerderij en lopen er naar toe om de boer het een en ander uit te laten leggen. Als
ze het erf oplopen zien ze de boer al staan. Hé boerke :,,daar op het land kwamen we net een put tegen"......ja die
is diep hé zei de boer ! Ja zeggen de zwervers, maar dat niet alleen, we zagen je geit in die put springen..! "Dat
kan helemaal niet", zei de boer, "die heb ik vastgebonden aan een spoorbiels...............!"

Mastbos 12,
5531 MX Bladel,
Tel. 0497-388618,
GSM: 06-53129049

Raambrug 12 - 5531AG Bladel
T 0497 336692

Keukens – Schuifkastsystemen -
Badmeubels – Inbouwapparatuur

www.wevokeukens.nl

Tijdens de verbouwings
werkzaamheden zijn wij normaal

geopend

Beregeningstechniek



Dief - Een verdacht moet voor de rechter verschijnen en de rechter zegt tegen de man: “Ik lees hier dat U behalve geld
ook horloges juwelen en gouden sieraden heeft gestolen?” “Ja, dat klopt” antwoord de verdachte. “Mijn vader heeft altijd
verteld dat geld alleen niet gelukkig maakt!”.

Het meest veelzijdige stukje vlees!
Gerard komt met een blauw oog op het werk, waarop zijn
collega vraagt wat er gebeurt is. Gerard zegt: “Daar heeft
mijn vrouw met een bevroren kip tegen geslagen”. Zijn colle-
ga zegt verbaast: ”Met een bevroren kip, hoe is dat nu
mogelijk!!” waarop Gerard zegt:”Ja, ze hing gekleed in een
kort rokje voorover gebogen in de diepvries om er iets uit te
halen. Hierdoor raakte ik erg opgewonden en probeerde haar
van achter te benaderen waarop ze een bevroren kip vast
graaide en mij daarmee in het gezicht sloeg. Zijn collega
zegt met het schuim op zijn mond: Maar vindt jou vrouw
dat niet lekker dan om op zo’n onverwacht moment en in
zo’n opwindende houding eens lekker van achter benaderd te
worden??”. Normaal wel zegt Gerard, ….. maar niet bij de
Jumbo!!

Beleggingsadvies
Geachte belegger, Wanneer je in januari 2006 voor€ 1.000,-- aandelen hebt gekocht van KPN, heb je vandaagnog € 45,-- Wanneer je in januari 2006 voor € 1.000,--aandelen hebt gekocht van Versatel, heb je vandaag nog€ 36,-- Wanneer je in januari 2006 voor € 1.000,-- aande-len hebt gekocht van UPC heb je vandaag nog € 18,-- Wan-neer je in januari 2006 voor € 1.000,-- aandelen hebtgekocht van Ahold, heb je vandaag nog € 100,-- Wanneer jeechter verleden jaar voor € 1.000,-- volle kratten Bier hebtgekocht en alles verzopen hebt, heb je vandaag nog statiegeldter waarde van € 390,-- dus : de hele dag in de luie stoelnaar de TV kijken, met een flesje bier in je hand levert hetmeeste op ! Holadijee,...........proost !!!! Uw beleggingsadviseur !
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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

Moos koopt op de rommelmarkt van Tel-Aviv een oud olielampje. Als hij thuis met de poetsdoek het lampekoper
weer laat glimmen, klinkt plotseling een daverende knal en verschijnt uit de hals een geest die met donderende
stem roept :'Beveel mij, oh meester, want ik zal al uw wensen vervullen.' 'Elke wens?', vraagt Moos ongelovig. 'Elke
wens!', antwoord de geest. Moos pakt een landkaart van Israël en zegt :'Geef Israël dan onmiddellijk betere
grenzen, want zo houden we ellende.' De geest bestudeerd de landkaart en gromt :'Onbegonnen werk, meester.
Vergeef mij en doe alstublieft een andere wens.' Moos denkt diep na en zegt :'Mijn vrouw Saar was vroeger een
plaatje. En kijk nu eens op deze foto, alles is verlept en uitgedijd. Maak haar weer even mooi als vroeger.' Al na
een blik op de foto vraagt de geest:'Mag ik die landkaart nog eens even zien?'

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 Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,
Hier is hij dan jullie nieuwe prins, vol trots schrijf ik nu dat ik prins
carnaval 2010 ben, maar er is toch wat aan vooraf gegaan.
Het was eind oktober of begin november dat weet ik niet precies
meer toen ik in men avondkloffie (trainings broek en T-shirt) op de
bank champions league lag te kijken. Plots kwamen er mensen
achterom en ik dacht wie moet dat nou weer zijn. En dat op menne
vrije woensdag avond nog wel! De achterdeur ging open en Niels
Buijtels kwam binnen, dat is een maat van me dus ik had nog niks
door, totdat meteen er achteraan ook Frans v Luffelen binnen kwam.
Iedereen, en dus ook ik, weet dat Frans onlosmakelijk verbonden is
aan c.v. de Buntstèkers. De reden van hun bezoek was me dan ook
direct duidelijk. Na enkele fleskes bier genuttigd te hebben en wat
slap gezever erom heen kwam dan eindelijk de vraag; Wil jij prins
carnaval worden het komend jaar?? Tjonge, ik wist dat de vraag
kwam maar toch was ik erg overvallen. Wist eerst niet hoe te reage-
ren. Eventjes later kwamen de vragen bij me los. Ik wist natuurlijk al
hoe carnaval in ’t Hupke eruit ziet maar carnaval als prins is toch
even iets anders. Na een goed gesprek, en natuurlijk nog enkele
“juupkes”, was het me allemaal duidelijk. Ik vertelde dat ik nog even
met men vrouwtje moest overleggen en zelf nog even moest nadenken maar dat ik binnen enkele dagen ant-
woord zou geven. Frans vroeg nog toen hij vertrok; ge kunt nou toch wel goed slapen vannacht hè? Ik zei
stoer; jahaa natuurlijk wel!! Maar niets was minder waar! Die avond met Marlon gesproken wat zij ervan
vond, de volgende dag er nog even over nagedacht en toen Niels gebeld en volmondig JA gezegd. Vanaf het
eerste moment heb ik erg veel zin om samen met jullie een grandioze carnaval te beleven hier in ’t Hupke. Ik
kijk met veel vreugde uit naar de optocht, het feesten, de playback show`s en al het andere mooi`s wat car-
naval in ’t Hupke met zich mee brengt. Bij deze dan ook de dringende oproep om tijdens de carnaval alle-
maal aanwezig te zijn bij Peerels. Want een prins zonder volk in de zaal is geen prins. Maar …. Als we er
dan allemaal zijn, en daar ben ik niks bang voor, weet ik zeker dat we er een super feest van gaan maken.
En dat iedereen, jong en oud, terug zal zien op weer een mooi carnavalsjaar. DUS…… allemaal nog even
werken, studeren of wat dan ook om op vrijdag alles neer te leggen onder het motto;
Tot dan
Prins Kees d`n Twidde

Van d’n ouwe Prins:
Wat een jaar!

2009 een mooi jaar om op terug te kijken!

Zeker voor een Prins en zijn huishouden, is het jaar van Prins zijn een bij-
zonder jaar. Het is van te voren niet voor te stellen wat een dergelijke
taak te bieden heeft. Zeker in het Hupke is het mooi om carnaval te kun-
nen vieren. Iedereen en allemaal bij elkaar in één kroeg waar vijf dagen
feest wordt gevierd. Jong en oud kan zich uitleven zowel met elkaar als af
en toe apart, zoals bij het peuter- en kleutercarnaval, kindercarnaval en
het seniorencarnaval. Als Prins is het geweldig om alles van dichtbij en
achter de schermen te kunnen mee maken. Je “mag” overal bij zijn. Met
name het bezoek aan de zieken en de minder mobiele mensen, heeft veel
indruk op mij gemaakt. Het persoonlijke contact heeft voor mij veel bete-
kenis gehad. Daarnaast heeft ook de optocht veel indruk op me gemaakt.
Zoveel mensen in een korte tijd op de been, allemaal met de bedoeling
om een mooie optocht neer te zetten en samen veel plezier te beleven. Als
het weer dan mee zit en de route moet worden aangepast vanwege het
grote aantal deelnemers, kan het al bijna niet meer stuk. Een goed begin
is het halve werk. Dat is voor mij wel weer eens bevestigd. 2009 was
voor mij persoonlijk een heel mooi jaar om Prins te kunnen zijn. De kinderen hadden een mooie leeftijd om het bewust
mee te kunnen vieren en daarnaast een schuur vol actief bouwende jeugd. Er wordt al weer hard gewerkt om het één
en ander op tijd klaar te hebben voor de optocht van 2010. De spanning stijgt! De druk bezochte maandagavond
was wel een klapper op de vuurpijl. Het plezier, de gemoedelijkheid en het genieten van één ieder straalde ervan af.
Dat was een grandioos feest. Voor het komende jaar hoop ik dat we weer zo’n goeie carnaval zullen beleven met
elkaar. Daarbij wil ik de nieuwe Prins veel succes wensen en hopen dat hij er een hele mooie ervaring aan over houdt!
Want wie ge ôk bent, wa ge ôk doet, as ge caranaval viert in ’t Hupke zitte goed!

Alaaaf,

Prins FERD NET 013

ZO. Nou urst carnavalle !!
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• 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

D e  H o e v e  7 c  N e t e r s e l
0 4 9 7 - 6 8  2 6  2 3

s t u d i o i n t e r p o i n t . n l
www.geert-jandekok.com

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

Boerendochters
Een boer is met zijn knecht op het land als hij tot aan zijn enkels in de blubber
zakt. “Ga mijn laarzen halen”, zegt de boer. Als de knecht bij de boerderij is komt
hij de twee bloedmooie dochters van de boer tegen. “He, wat doe jij nou hier”, vra-
gen de meiden. “Ik mag van de boer met jullie allebei naar bed,” zegt hij. “Daar
geloven we niks van,” zeggen de meiden.”Oh nee? Wacht maar dan vraag ik het
hem,” zegt de knecht. En hij roept keihard naar de boer op het land: “Moest ik er
nou 1 of 2 pakken?” De boer schreeuwt terug: “Allebei natuurlijk!”

Waarom schiep God eerst de man en toen de vrouw?
Iedere artiest maakt eerst een ruw schetsje.
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Van den burgemeester
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,

Voorwoord CV de Buntstèkers

Als oorspronkelijk Limburger ben ik zeker bekend met
carnaval en enig dialect, maar de term ‘buntstèker’ was
mij nog niet bekend. In zo’n geval gaat men tegenwoor-
dig even googelen. Bunt schijnt een grassoort te zijn,
waarvan de wortels gebruikt werden om bezems en
manden te maken. Buntsteken is dan het uit de grond
wrikken van bunt. Dit was een werk dat vroeger veel
werd gedaan in Netersel.
De Buntstèker is nu een symbool voor Netersel gewor-
den. De inwoners van Netersel zijn, net als de buntste-
kers van vroeger, harde werkers die zich het ganse jaar
inzetten voor hun werk, het dorp en het verenigingsle-
ven. Maar tijdens het jaarlijkse carnaval trakteren ze
zichzelf op wat plezier. Ze kunnen dan vijf dagen lang volop feest vieren.

En feest zal het zijn dit jaar in Netersel. Na de sleuteloverdracht op vrijdag de 13de volgt op zaterdag de
optocht. Iedereen heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de praalwagens, kleding en dansjes. De
toeschouwers krijgen dus weer veel moois te zien. De dagen daarna kunnen carnavalsvierders van alle
leeftijden nog meedoen met het festijn. Zo is er het peuter/kleutercarnaval, het kindercarnaval, het carna-
valsbal en niet te vergeten het seniorencarnaval. Geniet met volle teugen van deze dagen.

Buntstèkers en Buntstèkerinnekes, ik wens jullie veel leut toe tijdens de aankomende carnavalsdagen!

Mr. A.H.J.M. Swachten
Burgemeester van Bladel

Van de vurzitter
Beste Bunstèkers en Buntstèkerinnekes

Ook dit jaar weer een woordje van de vurzitter. Ik wil
mijn voorwoordje dit jaar eens gebruiken om een
oproep te doen voor de playbackshow voor volwasse-
nen op zondagmiddag. Ieder jaar een supergezellige
happening waarin de ouders aan hun kinderen kunnen
laten zien dat ook zij kunnen playbacken. Alleen is het
afgelopen jaar de deelname een beetje tegengevallen.
Het zou geweldig zijn als we met z’n allen een tiental
liedjes kunnen presenteren. De reacties na afloop zijn
iedere keer weer geweldig, en vaak hoor je dan ook
“volgend jaar doen wij ook mee”. Als je niet graag
alleen durft vraag dan gerust de leden van de raad van
elf, zij staan te trappelen om een keer met iemand,
waarvan niemand het verwacht, een optreden te doen.

Bovendien willen we dit jaar de playbackshow uitbreiden. Wil je bijvoorbeeld een liedje live zingen, dan is
die mogelijkheid er ook. Of wil je een bepaald liedje karaoken, dan proberen wij of we aan dat liedje
kunnen komen. Het maakt niet uit wat je graag wilt doen, als het maar in het teken van carnaval staat, het
gaat tenslotte om de sfeer! Als carnavalsvereniging hebben wij er al voor gezorgd dat de kleintjes ook ver-
maak hebben, want ook dit jaar komt Magic Mike weer optreden. Een show waarbij zelfs de volwassenen
met open mond naar stonden te kijken. Dus nogmaals, kom zondagmiddag naar onze Residentie en doe
gezellig mee.

Verder wens ik alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes 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

Twee Belgen zien in een krant een personeelsadvertentie van de politie staan.
GEVRAAGD POLITIE RECHERCHEUR.
Ze besluiten om er eens te gaan kijken en ze rijden naar betreffende politiebureau. De ene stapt uit en zegt tegen de
ander:" Wacht jij maar even in de auto, dan ga ik het proberen." Dus hij gaat naar binnen, vraagt waar hij moet wezen en
wordt gebracht. " Oké ," zegt de rechercheur, " u moet 3 vragen over Nederland weten om deze baan te krijgen." " Weet jij
wat de hoofdstad van Nederland is?" vraagt de rechercheur. De Belg:" Ik weet 't, ik weet 't, het is Amsterdam." " Dat klopt,"
zegt de rechercheur," maar weet u ook wie de koningin is van Nederland?" De Belg:" Ik weet 't, ik weet 't, het is Beatrix." " Dat
is ook correct," zegt de rechercheur," weet u tenslotte wie Willen van Oranje vermoord heeft?" " Ik weet 't ik weet 't, nee, ik
weet 't niet, mag ik het misschien thuis opzoeken?" " Ja hoor, dat mag." De Belg gaat terug naar de auto. Die ander Belg:"
Je bent zeker niet aangenomen?" " Niet aangenomen, ik ben er net en ik moet nu al een moordzaak oplossen."



Carnavalsprogramma van De Buntstèkers 2010
Van 1 februari t/m 7 februari bezoeken Prins, Vorst en Adjudant de zieken en
bejaarden, die niet in de gelegenheid zijn om carnaval te komen vieren.

Zaterdag 13 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, uitrei-
king prijzen optocht
senioren
tevens afhalen startgelden

02.00 Sluiting

Dinsdag 16 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.

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 5 februari op bovenstaand adres. Ook kan men zich via de site
www.cvdebuntstekers.com opgeven voor de optocht, ook dan uiteraard voor vrijdag
5 februari. Het loopnummer moet worden afgehaald op woensdag 10 februari tussen
18.00 en 19.00 uur bij Frans van Luffelen Fons vd Heijdenstraat 2 of via de mail.

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.

Bestuur:
Voorzitter Frans van Luffelen
Secretaris Niels Buijtels
Penningmeester Erik Amting
Bestuurslid Harrie Schenning
Bestuurslid Pieter Meulenbroeks

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.

Zondag 14 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

Vrijdag 12 februari
13.30 Schoolcarnaval
20.00 Sleuteloverdracht op het

gemeentehuis
in Bladel

Maandag 15 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
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Als wij op het afgesproken tijdstip bij de fam.
Hendriks arriveren zit de kamer al goed vol. Wij
hebben dan ook geen afspraak met één of twee
echte Buntstèkers zoals voorgaande jaren; dit
keer zijn het er liefst 8! Vriendengroep “mee zun
88888888” doet al jaren met veel plezier aan
onze en aan andere optochten mee. Dit jaar
wordt het de elfde keer. Toen aan het bouwen
van grote wagens door de buurtverenigingen
een einde kwam hebben de families Baselmans,
Hendriks, van Herk en van Korven besloten om
samen verder te gaan. Niets meer doen met
carnaval was geen optie want dan zouden ze
teveel missen. Teveel missen van de gezelligheid,
de creativiteit, het samen werken, de spanning,
sensatie, lachen, afzien en, en, en nog heel veel
meer. In 2000 hebben ze voor de eerste keer
meegedaan. En dat doen ze nog steeds met heel
veel plezier. Inmiddels hebben ze een bepaalde
manier van werken ontwikkeld. Het hele jaar
door is iedereen alert om een goed idee op te
pikken. Een goed idee gaat vaak samen met een
actueel onderwerp. Met hun onderwerp “zorg
op maat” hadden ze een leuk idee dat net voor
carnaval, in 2006, ook nog eens heel actueel
werd; dat was puur geluk. In de maand novem-
ber komen ze voor het eerst bij elkaar om de
onderwerpen en de ideeën te bespreken. Dan
wordt er uiteindelijk één uitgekozen en kan aan
de uitwerking worden begonnen. Soms worden

er modellen
op schaal
gemaakt,
soms gaat
men meteen
aan de slag.
Vaak tussen
Kerst en
Nieuwjaar.
Dan weer
eens bij de
een en dan
weer eens bij
de ander aan
huis.
Afhankelijk van wie er ruimte heeft en het hangt
ook van het onderwerp af. Tevens heeft iedereen
binnen de groep een beetje zijn eigen specialiteit
gekregen: Marjon en Ger ontwerpen de kleding,
of gaan snuffelen bij de Jacobushoeve in Vessem
voor “passende” kleding. Els helpt met het uitvo-
eren van de taken die gedaan moeten worden.
Maria is de penningmeester en zorgt voor de
kas. Wanneer er kleding gepast moet worden
zijn Kees en Els meestal de pineut. Harrie verza-
melt het materiaal, verf, ijzer, hout e.d. Sjak is
de lasser van het stel. Wout zorgt weer voor het
vervoer van de groep naar de diverse startpun-
ten en weer terug, maar uiteindelijk doen
we mee zun 88888888 toch alles

In gesprek met…. échte Buntstèkers
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samen Wanneer er voor de act een dame
nodig is wordt er vaak een van de mannen
(Kees) als dame verkleed en omgekeerd. Ein-
delijk mag het dan, grapt Kees! Dolkomische
taferelen hebben zich afgespeeld toen Sjak en
Kees samen vrouwenkleren gingen kopen bij de
Jacobushoeve. De gezichten van de mensen die
Kees jurken e.d. zagen passen zijn met geen pen
(en niet met een computer) te beschrijven. Van
schoenen (met hoge hakken) die knellen worden
net zo makkelijk de tenen uitgesneden. Want er
moet toch ettelijke kilometers op gelopen kunnen
worden. En zodoende krijgt, elk jaar weer, een
nieuwe act gestalte. Optochtdeelnemers nu
opgelet!! Op de vraag aan welke voorwaarden
een succesvolle deelname moet voldoen, zijn alle
8 eensgezind: 1) Het moet een leuk en car-
navalesk idee zijn en liefst ook nog actueel. 2)
Het moet goed worden uitgebeeld, waarbij de
bijbehorende rol tot het (bittere) einde wordt uit-

gespeeld, ook waar weinig publiek staat. Tevens
is het een voordeel als het publiek op een of
andere manier bij de act kan worden betrokken.
3) De afwerking moet 150 % zijn; mooie kled-
ing, mooi geschminkt, technisch volmaakt. Kan
aan deze drie voorwaarden worden voldaan
dan is succes verzekerd. En dat deze bewerin-
gen kloppen hebben ze inmiddels bewezen door
sinds 2004 bij elke optocht in de prijzen te
vallen. 2004 t/m2009: in ’t Hupke: 1 eerste
plaats, 4 tweede plaatsen en 1 derde plaats. Bij
de “Muggezifters” dezelfde resultaten maar in

een andere volgorde. Bij “de Kempenoptocht” 3
eerste plaatsen! 2 derde plaatsen en een vijfde
plaats. Zeer zeker hele mooi uitslagen. Maar
daar doen wij het niet voor klinkt het zeer beslist.
Het zijn de reacties van het publiek die je een
ontzettende kick geven, is de algemene mening.
Onder invloed van deze reacties worden de acts
gaandeweg ook aangepast. Bij de laatste
optocht is het plaatje helemaal compleet.
(Zouden daar dan de 3 eerste plaatsen in “de
Kempenoptocht” aan te danken zijn?red.) Nog-
maals, prijzen winnen is zeker niet het belan-
grijkste maar eerder een bevestiging dat ook een
deskundige jury ons optreden naar waarde weet
te schatten, een extraatje dus, zo wordt ons
verzekerd. De personele bezetting tijdens de
optochten wisselt. In Bladel lopen andere person-
en mee dan in Netersel of Hapert. Dat is ook
nodig i.v.m. uitval door ziekte of blessures.
Daarom is ook elke rol door een ander in te

vullen. En dat moet ook wel want meelopen in
een carnavalsoptocht is soms topsport.

Harrie: “Als ge hillemal in ouwen act
zit en het gi gedurende de optocht
hillemal lopen dan ben de aan het ent
van den optocht hillemaal uitgewoond,
kapot , leeg , nada, finito en kunde ge
de eerste minuten nie veul mir zeggen.
Dit was me overkomen mee den kem-
penoptocht van 2004 mee “ rol-la-tor”
wa ons ok den urste prijs opleverde



Drie Belgen en drie Nederlanders gaan samen met de trein op stap. De drie Nederlanders kopen elk een ticket aan het
loket. De drie Belgen kopen samen maar één ticket. De Nederlanders zijn verwonderd: 'Hoe gaan jullie dàt doen'? 'Dat
zul je wel zien' zeggen de Belgen. Op de trein begint de controleur aan zijn ronde en de drie Belgen gaan samen op één
toilet. De conducteur controleert de kaartjes van de Nederlanders, alles ok. Hij komt bij het toilet, klopt op de deur en
de Belgen schuiven hun ticket onder de deur. De conducteur controleert het ticket, zegt 'ok' en schuift het terug
onder de deur. De volgende dag nemen ze allen terug de trein. De drie Nederlanders kopen samen maar één ticket. De
drie Belgen kopen er geen. De Nederlanders zijn nog meer verwonderd: 'HOE gaan jullie DAT doen'? 'Dat zul je wel zien'
zeggen de Belgen. Op de trein begint de controleur aan zijn ronde en de drie Nederlanders gaan samen op één toilet.
De drie Belgen gaan ook samen op één toilet; maar de laatste Belg klopt eerst op de deur van het toilet van de Ned-
erlanders. De Nederlanders schuiven hun ticket onder de deur…………..

Komt een rijke kakmadam bij de dokter nadat ze gestoken is door een wesp. Vraagt de dokter: "Waar bent u gestoken
mevrouw?" "Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo." "Maar ik moet het toch echt weten hoor,
anders kan ik u niet helpen." "Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me dood."
"Luister," zegt de dokter, "ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen niemand zeggen waar u gestoken
bent." "Oké dan," zegt de vrouw: .... "... bij de Aldi."
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Karel d’n Invoudige wederom op seniorencarnaval
Vorig jaar met carnaval tijdens de seniorenmiddag op maandag
ontving Marietje Dielis uit handen van Prins Ferd net 013 Karel
d’n Invoudige. Dit beeldje wordt tijdens de carnavalsdagen over-
handigd aan een inwoner of groep inwoners van Netersel die
zich verdienstelijk heeft gemaakt zonder daarbij op de voor-
grond te treden.

Dit laatste geldt zeker voor Marietje. Zij zet zich al jaren in voor
de kerk. Zij regelt de lijsten voor de misdienaars, lectoren,
kosters en koren. Daarnaast zorgt ze dat er een attentie is voor
de misdienaars met Pasen. Organiseert ze het uitstapje rond
Nieuwjaar voor de misdienaars. Ze regelt samen met nog enkele

anderen de actie kerkbalans.
Ook heeft ze jaren in het
kerkbestuur gezeten.
Waarschijnlijk zijn er nog wel
meer dingen waarvoor zij zorg
draagt. Als je hulp nodig hebt
kom je bij Marietje nooit aan
een gesloten deur.

Zoals u kunt zien redenen
genoeg om haar tijdens de
carnavalsdagen even in het
zonnetje te zetten.

Lettertrekken
Het cijfer bij ieder plaatje geeft aan welke letter van het woord je moet noteren.
Bijvoorbeeld: de tweede letter van ”twee” is de w. als je alle letters hebt gevonden
lees je een uitdrukking. Als je er echt niet uit komt dan staat de oplossing op de
voorlaatste pagina.



Hoi Buntstèkers en Buntstèkerinnekes
Wij zijn een carnavalsvereniging uit Lage
Mierde. We zijn al een tijdje actief binnen de
carnavalswereld.Het begon 4 jaar geleden met
het bouwen van onze eerste wagen. “Met veul
geluid komen we de optocht vooruit”.
We waren met zo’n 20 man gemotiveerd om
iets te bouwen en zo gezegd zo gedaan.

Een beginnende carnavalsgroep heeft veel
tegenslagen kunnen wij u vertellen maar na 2
andere leuke maar moeilijke jaren “Beauty en
de Nerd” en “Elvenland” hebben we een mooi
onderkomen gekregen in Lage Mierde, waar
we alles een stuk gemakkelijker en beter
geregeld krijgen.

We zijn ondertussen alweer met onze 4e
wagen bezig en gaan zeker nog een aantal
jaren door.De vereniging komt uit Lage
Mierde. Maar een optocht alleen in Lage
Mierde is te weinig. Dit is de reden om natu-
urlijk ook mee te doen in Netersel. Een gezel-
lige sfeer en een mooie optocht maakt Netersel
een uitstekend carnavalsdorp.

Ook wel ’t Hupke genoemd.Ondertussen zijn
we met een groep van 22 leden en zullen ook
van carnaval 2010 een mooi feest maken.

Kom een keertje langs en voor meer informatie
kun je altijd terecht op:
WWW.DERAMPESTAMPERS.NL

Alaaafff namens C.V. De Rampestampers
en daarnaast wensen wij iedereen alvast een
spetterend carnaval toe.
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Onderwijzer : 'Peter, zeg me eens, wie van jullie is gisteren

in mijn appelboom geklommen om appels te stelen ? '

Peter : 'Ik hoor u niet goed, meester, hier op de achter-

ste bank.' Onderwijzer : 'Dat zullen we wel eens zien. Kom

eens hier, neem plaats op mijn stoel. Ik zal aan jouw

lessenaar gaan zitten en dan mag jij me een vraag

stellen.' Ze wisselen van plaats en Peter doet wat hem

opgedragen is. Peter : ' Meester, wie heeft er gisternacht

bij mijn mama geslapen terwijl mijn papa nachtdienst

had ?' Onderwijzer : 'Je hebt volkomen gelijk, Peter. Hier

achteraan kun je echt niks verstaan.'

Pastoor
Pastoor en de kapelaan zaten samen op de brommer. De
pastoor rijdt met losse handen en wordt aangehouden
door een fanatieke politie agent. “Weet U wel dat U niet
met losse handen mag rijden?” “Dat klopt agent maar als
ik met losse handen rijdt dan houdt onze Heer mijn stuur
vast!” “Dan krijgt U nu een bekeuring” zei de agent “want U
mag niet met zijn drieën op de brommer rijden!”.

Liften
Een vrouw staat langs de weg te liften. Een man stopt enlaat haar binnen. Na een paar uur gereden te hebben,slaat er ineens een vonk over tussen die twee, en wordtde auto op een rustig plekje geparkeerd. Als de vrouwhaar blouse weer dichtknoopt, zegt ze tegen de man: “Ikmoet je wat bekennen. Ik ben eigenlijk prostituee, dusdeze beurt kost je 25 Euro.” De man zegt: “Ik moet je ookwat bekennen. Ik ben eigenlijk taxichauffeur, en dit ritjekost jou 250 Euro!”.

Het was een hete zomerdag geweest en net toen mama haarkleine spruit in bed wou stoppen, brak een hevig onweer uit. Dekleine jongen was doodsbang en met een trillende stem vroeghij: "Mama, wil je bij mij slapen vannacht?" Moeder gaf haarzoontje een flinke knuffel en zei: "Ik kan niet, ik moet bij papaslapen." Het jongetje was even stil en zei toen: "Wat een grotebangerik is hij toch, hé."
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Fons van der Heijdenstraat 6

5534 AV Netersel

T 06 • 23 733 009

E info@degroenebril.nl

I www.degroenebril.nl
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Koningshoek 10b

5094 CD Lage Mierde

tel: 013-5905161, gsm: 06-53493965

apk, onderhoud en reparatie alle merken

aircoservice, banden, ruitservice, etc

WWW.APWAUTOS.NL

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

Een koppel dat al 20 jaar getrouwd was, lag op een avond samen in bed, wanneer de vrouw plots voelde dat haar man
haar begon te betasten zoals hij al heel lang niet meer gedaan had. Het kriebelde eerst een beetje als zijn vingers
begonnen in haar nek, en dan langzaam naar beneden schoven langs haar rug. Dan streelde hij haar schouders en nek,
zijn hand schoof langzaam over haar borsten. Dan schoof zijn hand naar haar linker arm, streelde opnieuw langs de
zijkant van van haar borst, schoof zo langzaam langs haar zijde naar beneden over haar achterste, langs haar been
tot aan haar enkel. Dan schoof zijn hand langs haar linkerbeen langzaam naar boven, stopte als hij bovenaan was en
begon opnieuw onderaan haar rechterbeen op dezelfde wijze. Toen, halverwege haar rechterbeen, stopte hij plots, rolde
op zijn zij terug en begon naar de tv te kijken. Zijn vrouw was intussen natuurlijk lichtjes opgewonden geraakt door al
zijn gestreel, en vroeg met zachte, liefhebbende stem: "Schat, dat was heerlijk. Waarom ben je gestopt?"
Hij antwoordde : "Ik heb de afstandbediening gevonden..."

Pientere onderwijzeres. Een vrouwelijke professor aan de universiteit herinnert de studenten aan het feit dat ze de vol-
gende dag tijdens het grote eindexamen geen enkel excuus van afwezigheid zal dulden. Enige uitzondering daarop is een
zware verwonding, zeer ernstige ziekte of het plotse overlijden van een naast familielid. Op de eerste rij van het audito-
rium reageert Tom, de playboy onder de studenten: "En in geval van oververmoeidheid, mevrouw? Van bijvoorbeeld een
uitputtende sexnacht?" Hilariteit alom. Wanneer de stilte eindelijk is weergekeerd, glimlacht de vrouwelijke professor
eventjes naar de student, schudt lichtjes het hoofd en zegt hem: "Dan mag je met je andere hand schrijven!!"
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CITROËN
Automobielbedrijf

Lavrijsen

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

VVOOSSTTEERRSS--PPUULLLLEESS

NETERSEL 0497-682431
20

Een man gaat met de nachttrein naar de wintersport. In de slaapcoupe komt hij tot de ontdekking dat hij de
ruimte moet delen met een vrouw. Ze stellen zich aan elkaar voor. De vrouw gaat boven slapen, de man onder.
Ze gaan in bed liggen, maar na een kwartier roept de vrouw: 'Buurman,slaapt u al?' 'Nee', zegt de man. 'Ik heb
het nogal koud', zegt de vrouw, 'wilt u misschien het raampje dicht doen?'; 'Natuurlijk', zegt de man. Hij stapt
uit bed, doet het raampje dicht en gaat weer liggen. Na een kwartier roept de vrouw: 'Buurman, slaapt u al?';
'Nee', zegt de man. 'Het wordt nogal benauwd', zegt de vrouw, 'wilt u misschien het raampje weer open doen?';
'Oke', zegt de man. Hij stapt uit bed, doet het raampje open en gaat weer liggen. Na een kwartier roept de
vrouw: 'Buurman, slaapt u al?'; 'Nee', zegt de man. 'Het begint nu toch weer koud te worden', zegt de vrouw,
maar ik heb gezien dat daar in het kastje nog een deken ligt. Wilt u die misschien voor mij pakken?'; 'We zouden
natuurlijk ook kunnen doen of we getrouwd zijn', zegt de man.'; 'O, zou u dat willen?', vraagt de vrouw. 'Ja hoor',
zegt de man. 'Nou, dat lijkt me ook wel fijn', zegt de vrouw. 'Mooi' zegt de man, 'Kom uit je nest, pak zelf dat
deken, kruip weer in je nest ,houd je mond dicht en laat me slapen.'
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Een goed advies is veel waard!

Beemke 61
5534 AG Netersel
Tel: 0497-682869

‘s maandags gesloten

Loonbedrijf

GEBR. VERMEULEN

Bladel
Telefoon 0497-381417

Een knappe man komt een restaurant binnen en gaat aan een tafeltje zitten. Het is er niet druk en binnen een minuut is er een serveerster
bij hem om de bestelling op te nemen.Wat wilt U gebruiken? vraagt ze. Een uitsmijter en een kop koffie graag, zegt hij. Ze pakt haar blocnote
en begint te schrijven. Alleen maar een uitsmijter en een kop koffie, herhaalt de man als het meisje maar door blijft schrijven. Als ze eindelijk
klaar is, scheurt ze het velletje uit de blocnote en legt dat bij hem op het tafeltje. Tot zijn grote verbazing leest hij: Meneer,toen U hier 
binnenkwam, zag ik dat Uw gulp openstond. En dat was nog niet alles. Ook de inhoud was zichtbaar. Aangezien dit een keurig restaurant is,
vertrouw ik erop dat U een en ander in orde hebt gemaakt voor ik dadelijk terug- kom met Uw uitsmijter en koffie. Met alle hoogachting,
Elsje. P.S. Ik ben om half vijf vrij!

• Inkoop diverse oude materialen
• Gratis container plaatsing
• Voor u gewogen en à la contant afgerekend

M E T A A L  R E C Y C L I N G

Denestraat 2 - 5541 RL Reusel
GSM Willem 06-53437067
GSM Will     06-53707943
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1 Erik Amting - Wil in deze tijd van
LOG en Q nog even controleren of
de lucht wassers hier goed werken,
zodat er geen giftige, stinkende of
valse luchten en geluiden kunnen
ontsnappen.

2 Niels Buytels - Heeft als secretaris
geen directe taak in de raad maar
kan natuurlijk enorm stimulerend
werken.

3 Wim van der Heijden - Had in de
hei nog ‘ne schônne buntpol ge-
vonde en hij dacht: ‘die nem ik
mee, daor kunne ze aaltè wel iets
mee’.

4 Adriaan Hendriks - Zit op de roest en… ‘zag dat het goed was’.
5 Harrie van Hoof - Heeft kijk op lak en heeft lak aan spuiten maar één keer in het jaar eens
iets anders…

6 Wil Jansen - Loopt nu eens voorop, dan weer achteraan, staat nu met lege handen en heeft
dus al van alles gedaan of alles uit zijn handen laten vallen.

7 Stan Kerkhofs - Heeft als ervaren chauffeur en operator van totaal verschillende vehikels
absoluut geen moeite met een ‘heftruuk’, zeker niet als Frans en Wim de ballast vormen.

8 Frans van Luffelen - Heeft alvast de videocamera in de aanslag, alles wat de moeite waard
is wordt bewaard en hij film alvast alles wat op dit moment voor zijn lens komt.

9 Ben Maas - Zet als er o cee-er en pee vee dee aa-er graag de puntjes op de i en met de
hamer kan hij als voorzitter vooral in vergaderingen goed uit de voeten.

10 Pieter Meulenbroeks - Met al zijn ervaring op huishoudelijk gebied, zeker w.b. de be-
nodigdheden en als superhandige doe het zelver, zal het sjouwen met een emmertje verf
zeker geen probleem voor hem zijn.

11 Ed Michiels - Heeft een binnenpretje, hij ziet hoe Harrie Schenning het lijntje trekt.
12 Henk Michiels L - Weet op elk moment wat zijn maatjes tekort komen en vult tijdig ontbrek-
end materiaal aan.

13 Henk Michiels R - Heeft als specialist op het gebied van elektriciteit en stroom natuurlijk
ook oog voor de schakelkasten die er behalve dat ze goed moeten werken er ook goed uit
moeten zien.

14 Peter Michiels - Is sinds kort gewend de beestenboel van boven af in de gaten te houden;
dus hier en op die plek zal hij zich zeker thuis voelen.

15 Simon Mommers - Weet als vorst en vastgoedspecialist alles van tafels, waar die moeten
staan en hoe er mee wordt gerekend..

16 Perry Roozen - Heeft in de korte tijd dat hij lid is van deze club al zoveel vertrouwen dat hij
het soms rustig van een afstandje durft te bekijken.

17 Harrie Schenning - Is linkshandig en kan rechts ook goed uit de voeten, hij controleert nog
even of alles wel waterpas en in het lood is zodat in ieder geval de richtpunten kloppen.

18 Ferd van de Ven - Heeft vorig jaar als prins de ervaring opgedaan die hij nu als adjudant,
achter de vorst aan, met de nieuwe prins opnieuw in praktijk kan brengen.

19/20 Wim Vissers en Frans Waalen Zijn toch wel de senioren van dit team en hebben zeker
hun sporen verdiend maar hun
garantieperiode zit er bijna op, zij
krijgen daarom als eerste een
opknapbeurt en een extra
glanslaagje.

21 Kees Waalen - Zat al vroeg in de
verf- en schildersbranche, had
immers als kleuter eens opa’s auto
‘gefeffeld’, wel met carbolineum.
Houd, slim als hij is, contact met zijn
netwerk om onverwachte zaken goed
op te kunnen vangen.



KABOUTER PLOP
Ik ben kabouter Plop en samen met
m’n vrienden, kun je me altijd in mijn
paddestoeltje vinden
Dit hier is Kwebbel, die praat en praat
en praat, en dit is Lui die slaapt van
’s-morgensvroeg tot ’s-avonds laat
Dit hier is Klus, die knutselt toch zo
graag en ik zal jullie vertellen wat er is
gebeurd vandaag 

Het begon allemaal in mijn Melkherberg. Het
rook er heerlijk. Uit mijn keukentje kwam een
heerlijke geur. Want Kwebbel bakte pan-
nenkoeken voor ons. Zelfs Lui viel niet in slaap,
want van pannenkoeken eten, wordt hij helemaal
niet moe!
Klus werd heel ongeduldig, omdat Kwebbel zo
lang wegbleef. Daarom ging hij een kijkje nemen
in mijn keukentje. Kwebbel had al twee pan-
nenkoeken gebakken en begon nu aan de derde
pannenkoek. 

Ze deed wat olie in de hete pan, en goot dan
met een grote pollepel het pannenkoekendeeg
erover. Het deeg siste even en kleurde toen
langzaam goudgeel. Toen nam Kwebbel de pan
van het vuur, zwaaide ermee zodat de pan-
nenkoek omhoog vloog en ving ze weer netjes
op in de pan. Nu kon ze de andere kant van de
pannenkoeken bakken.

Klus vond dat Kwebbel meer met de pan moest
schudden. Daar was Kwebbel het helemaal niet
mee eens.
Klus maakte de hele tijd opmerkingen. Totdat
Kwebbel heel boos werd. Ze pikte het helemaal

niet dat Klus haar ging zeggen hoe ze pan-
nenkoeken moest bakken. 
En toen Klus zei dat zijn pannenkoeken nog
groter en lekkerder waren als die van
Kwebbel, had ze er genoeg van. Ze schepte
de derde pannenkoek uit de pan op een
bord en ging met de drie warme pan-
nenkoeken uit de keuken. Klus moet zijn
eigen pannenkoek maar bakken, vond ze.
Klus keek beteuterd naar het fornuis, nam
dan een flinke lepel deeg en goot die in de
pan. Maar Klus was wel vergeten om eerst
olie in de pan te doen. Dus bleef de pan-
nenkoek plakken aan de pan!
Klus probeerde het nog een keer. Deze keer
ging het beter. Tot  Klus de pannenkoek zo
hoog in de lucht gooide en die bleef
plakken aan het plafond. 
Derde keer, goede keer, dacht Klus. En hij
wilde het nog eens proberen. Maar het
deeg was op! Teleurgesteld kwam Klus terug
de Melkherberg binnen.

Nieuwsgierig vroeg Kwebbel hoeveel pan-
nenkoeken hij al gebakken had. ‘Zeker al
tien!’ pochte Klus en hij had ze allemaal al
meteen opgegeten, zei hij. Tja, dan kon
Klus natuurlijk geen honger meer hebben,
hé. Dus aten wij alledrie onze heerlijke pan-
nenkoek op, terwijl Klus met lange tanden
stond toe te kijken. Dat komt ervan als je
liegt! 

Plopperde plopperde Plop
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Optochtlied 2009 (jeugd)
Wijze: In het zuiden

Refrein:

Zwaai, lach, zing
Want we zijn hier allemaol
Zwaai, lach, zing
En we hebben heel veul lol
Zwaai, lach, zing
En we weten toch een ding
’t Minihupke is vandaog ok an de swing

1
We doen toch allemaol lekker zot 
Al is `t dan ginne vetpot ( In ’t Hupke)  2X
Mer carnaval dé is kei vet
En dus hebbe we hil veul pret (In ’t Hupke)  1 X 

2
Komop zeg jullie mee zun twee
Ge telt toch zeker nog wel mee 
Opa Piet en oma Sjaan
Van die geraniums vandaan  
2a  ja de crisis kwam eraan
We kunnen ’t allemaal niet aan
Ook al zitten we op zwart zaad
Mokt oe eige toch nie kwaad

3
Wat is hier nou  wer gebeurd
Confettiknallers zijn verkleurd
Hadde gij dat ok gezien
Een bleef zitte int wasmachien

4
Mogelijk is er nog hoop
Al zat ze hillemaol in de knoop
Wat hebbe ze heur toch angedaon
Ze liep hillemaol paars aon

5
Kou vatte dat is nie gezond
2 dames in hun blote kont
De poppen waore ok hil mooi
En hun lippen die zen rooi

6
Hil veul jeugd dee er wer mee
En prins Ferd die leek tevree  
Mattis en Veerle keken  toe
Ze waorre hillemaol nie moe      

27



28

TIMMERBEDRIJF
* Machinaal

* Nieuwbouw

* Renovatie

A. DE BRUIJN
De Lei 1 - Telefoon 0497-681811

Alle Grafische 
technieken en meer...

www.allcolor.nl 

Drukken en printen geeft ongekende speelruimte!

Lange Voren 16b
5521 DD Eersel
T 0497 331 331
F 0497 331 339
E info@allcolor.nl

voor drukwerk, periodieken,
vouwen, nieten, lijmen, nummeren,
mailingen, stanzen, prägen, inbinden,

plastificeren, postaal verwerken,
printing on demand, opmaak,

hoog volume printwerk 
en nog veel meer...

Daarvoor moet je bij FIXET BLADEL zijn....

met de voordelen van de speciaalzaak én
de voordelen van de traditionele bouwmarkt
onder één kap, vindt u bij ons
ALLES voor HUIS én TUIN,
bezoek ons Interieur-Ideeën Centrum met
o.a. sanitair showroom én
we kunnen alles op maat leveren uit onze 
HOWIK®  HOUTINDUSTRIE,

dus tot ziens bij....
5000m2 FIXET BLADEL

Telefoon: (0497) 38 17 95
Industrieweg 3  BLADEL

uw service Bouwmarkt

MET CARNAVAL IN
POLONAISE NAAR DE
VERSHOF IN BLADEL
SNIEDERSLAAN 49, BLADEL
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Stan Roozen en Thijs Amting waren
vorig jaar de gelukkige vinders van de
schat. Zij hadden de schat al binnen
een paar dagen gevonden. Op de foto
ontvangen zij van Prins Ferd net 013
de felicitaties en uiteraard € 22,-, 
mannen proficiat!
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Op jacht naar de schat
Ook dit jaar hebben we weer ergens in ‘t Hupke een schat verstopt. De schat bestaat uit een persoonlijke medaille van de Prins. Als je de
schat gevonden hebt, breng hem dan naar de Prins, van hem ontvang je dan € 22,-. Op deze twee puzzelpagina’s vind je aanwijzingen
die je kunnen leiden naar de schat. Op de linker pagina staan een woordzoeker en een rebus. Los deze allebei op, en zo krijg je twee aan
wijzingen die je naar de schat kunnen leiden.
Op deze pagina staat een fotopuzzel. Als je die oplost heb je de derde aanwijzing die je naar de schat kan brengen. Onder elke 
foto staat vermeld welke letter  je moet gebruiken. Vaak is het een letter uit een naam van de bewoners, of van de straat waar 
de foto genomen is. Als er alleen “letter” staat gaat het om het gebouw of het voorwerp of de functie ervan. Let op; 
tussenwoordjes zoals ‘de’, ‘het’, ‘een’ en ‘van’ doen niet mee! Als je alle letters gevonden hebt zet je de letter “t” erachter en de 
oplossing is compleet. Succes!!! “Als de schat a.s. zaterdag nog niet gevonden is volgt een volgende aanwijzing in het gastenboek      
van onze site. www.cvdebuntstekers.com. 
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Keukenmontage • Badkamers
Schilderwerk • Timmerwerk

Montagewerk • Onderhoudswerk

Vessemseweg 13 M. 06 20 368 570
5528 CB Hoogeloon    info@hazelbag.com

Alles voor de alledaagse fiets- mountainbike - racefiets

TAXIBEDRIJF
Coppens “De Mulder” 
kantoor: 
Molenstraat 3 5541 CK Reusel
tel. 0497-383838
www.taxicoppens.nl

Contracten met diverse zorgverzekeraars!!

www.vanhooffietsreparaties.nl



1/2 Even een terugblik met jeugdprins Mattis Legeland en jeugdprinses Veerle Raij-
makers naar carnaval 2009. Veerle werd
na haar bekendmaking op school, thuis
blij verrast met een bord in de tuin, die
was gemaakt door opa en mama. Mattis
heeft er nog wel een extra dagje op
moeten wachten, maar de Barbiertjes
zorgden ook voor een bord. Vriend Daan
wilde hier graag ook bij zijn. 

3 Mattis was gewend om met de optocht
mee te doen en Veerle om naar de
optocht te kijken. Om nu tijdens de
optocht op de prinsenwagen te staan en alle deelnemers aan hen voorbij te zien gaan 
was wel een beetje van allebei iets.

4 Mattis is al 5 jaar bij jeugdvereniging De Barbiertjes. De activiteiten die ze organiseren
zijn erg gezellig en een carnavalswagen bouwen is gewoon leuk. En wat doe je als je tij-
dens de optocht van ’t Hupke met die vereniging de eerste prijs wint en blijkt dat je de
beker ook nog eens mag behouden. DAN GA JE UIT JE DAK!

5 Op dinsdagmiddag moch-
ten Mattis en Veerle jur-
eren tijdens de playback-
show. Volgens Veerle is
dit niet zomaar jureren.
Er moeten punten worden
gegeven voor het dansje,
de kleding en de totale
presentatie van het liedje.
In totaal waren er dus 3
cijfers te geven. Al met al
was dit wel erg leuk om te
doen. 

6 En dan voor dat je het weet is het dinsdagavond en komt de symboolverbranding
er al weer aan. Jeugdprins Mattis en jeugdprinses Veerle hebben beide zichtbaar
genoten van het carnaval. Ze vonden het leuk om meegemaakt te mogen hebben.  

PROCLAMATIE:
Wij prins Mattis en prinses Veerle van ut Minihupke, 15e in rij, verklaoren en beslûiten
hiermee:

Ten 1e Dè wij zullen dansen en hossen d’n hillen dag en dè rusten mee dees daog
zeker nie mag

Ten 2e Dè we mee z’n allen 5 daogen gezellig gaon carnavallen

Ten 3e Verklaor ik dè wij mee ons voetbalclubke wir veul plezier zullen hebben

Ten 4e Verklaor ik dè wij mee ons korfbalclubke wir vorûit zullen gaon

Ten 5e Dè ik mee de Barbiertjes wir veul prijzen gaj hoalen

Ten 6e Dè wij allemaol van d’n optocht gaon genieten

Ten 7e Dè vrijdag, zondag en mandag d’r wir goed geplaybackt zal worren

Ten 8e Dè wij irlijk zullen jureren

Ten 9e Dè we ut leuk vène om aon de rèchterhand te meugen staon van Prins
Ferd net 013

Ten 10e Dè ut verblèf van het Minihupke een wèèk lang gesloten bleft

Ten 11e Dè wij als prins Mattis en prinses Veerle van ut Minihupke 
iedereen heul veul carnavalsplezier toewensen

Jeugdprins Mattis en Jeugdprinses Veerle 2009
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Optochtlied 2009.
Wijze: In het zuiden.

Refrein:
Drink, lach, zing
Leef je leven helemaal
Drink, lach, zing
Want je leeft maar ene maal
Drink, lach, zing
En onthou dat ene ding
Ieder mens is wel uns even een zuiderling

1
Die van Loon en Mierd en Blaol
Worre dur wer allemaol        (In ’t Hupke 2X)
Groepen, waogens groot en klein
Ja, dat vind de prins wel fijn  (In ’t Hupke 1X)

2
80 plus ging naar het bal
En ze vierden carnaval
Peter was nu niet alleen
Zun maatje trapte op zijn teen

3
Op den berg daar zat een kauw
An welke kant stadde nou 
Zeg wat was er aon de hand
Een van de verkeerde kant 

4
De Heilei was er ok wer bij
En prins Ferd die was hil blij 
E�n huis van de Meirweg
Hurt vort bij ’t Hupke zeg 

5
Trap de prins niet op zun teen
Doop en Festina zijn  een
Ze houwen niet van dit gezeik
Mar voelen zich wel koninklijk
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6
Multi, Culti carnaval
Mee zun allen nur het bal
Dun Haon die stond wel erg hoog
Jammer dat ie niet weg vloog

7
Zwarte jas en dikke sjaal
De crisis treft ons allemaal
Ze hadden  ok een blauwe brief
Nou dat nam ze maar voor lief

8
Hij verkocht het allemaol
De zwarte grond, op un schaol
50 cent zo uit de hand
Hij is nie goed bé zun verstand

9
Warrum liepen zij zo vlug
Een hoi een tijdklok op zun rug
Aangeslaoge worre ze
Of vind u dat un bietje te

10
Nou wat hon ze toch un lol
Heur batterij die zat nog vol
Bij hem zat er niks mer in
Hij moest vort mee tegenzin

11
Grote weegschaol, tonne geld
De crisis hé hun nie geveld
Ok de kluis zat vol mee poen
Vette prijs, tis um te doen

12
Bij deze groep ging er niks mis
Niet zoals bij de Fortis
Bij hen liep ok Wouter Bos
Hij was zeker niet de klos

13
Het orkest dat is wer best
En de raod die doet de rest
Bij Peer en Els daar in die zaol 
Vermaoke wij ons allemaol
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Mestdistributie Transport
Gebr. van Herk B.V.

De Hoeven 16
5541 RJ Reusel
Tel.: 0497-641832
Fax: 0497-642465
E-mail: gebr.vanherk@wxs.nl

Een keurige heer stapte in Genève een bank binnen en vroeg naar de voorwaarden voor een lening
van 2000 euro. "Welke garanties kunt u geven?" vraagt de bankier. "Mijn nieuwe Mercedes staat
voor de deur," antwoordt de man, "ik kom over een week of vier terug, hier zijn de sleutels." Een
goeie maand later kwam de man terug en betaalde het geleende geld terug plus 20 euro rente.
"Neemt u mij niet kwalijk meneer," vroeg de bankier, "waarom moest een goedvermogend man als u
2000 euro lenen?" "Eenvoudige beste kerel, waar zou ik anders voor 20 euro mijn nieuwe Mer-
cedes een maand lang veilig kunnen parkeren?"

kerkhofs_Kaartje.pdf   20-4-2006   12:49:43

Fons van der Heijdenstraat 6
5534 AV Netersel
Phone: 0031(0)497 - 68 24 19
Fax:  0031(0)497 - 68 22 84
E-mail:  denouwewinkel@live.nl
Site: www.denouwewinkel.nl

Pension B&B
D’n ouwe winkel

Fons van der Heijdenstraat 6
5534 AV Netersel
Phone: 0031(0)497 - 68 24 19
Fax:  0031(0)497 - 68 22 84
E-mail:  denouwewinkel@live.nl
Site: www.denouwewinkel.nl

Pension B&B
D’n ouwe winkel

Fons van der Heijdenstraat 6
5534 AV Netersel
Phone: 0031(0)497 - 68 24 19
Fax:  0031(0)497 - 68 22 84
E-mail:  denouwewinkel@live.nl
Site: www.denouwewinkel.nl

Pension B&B
D’n ouwe winkel

FRANS 
VEROUDE
M O N TA G E B E D R I J F
VOOR UW SANITAIR & C.V., 

ZINK EN DAKWERK
Fons van der Heydenstraat 6, 

5534 AV Netersel, Tel. 0497-682437



Peter van Hoof benoemd tot Opperbuntstèker

Vorig jaar op donderdagavond  tijdens carnaval in de Hoeksteen werd Peter van Hoof
benoemd tot Opperbuntstèker. Peter kreeg deze onderscheiding overhandigd door
Prins Ferd net 013 vanwege zijn enthousiasme tijdens carnaval in ’t Hupke. Al vanaf
de dag dat Peter kon lopen doet hij onafgebroken mee in onze optocht. Regelmatig
heeft Peter dan ook met een beker staan zwaaien als hij weer een eerste prijs gewon-
nen had. En niet alleen de optocht telt
bij Peter, als CV de Buntstèkers iets
organiseert is Peter altijd van de partij.
Hij heeft van alle prinsen een “vetleren”
maar ook van iedereen een persoonlijke
medaille. 

Dat Peter nu in Bladel woont is geen
belemmering om in ’t Hupke carnaval te
vieren. Eens een Buntstèker altijd een
Buntstèker is zijn motto! Wij hopen
Peter nog lang te mogen ontmoeten in
onze optocht. 

En wensen hem dan ook veel carnavals-
plezier toe in de toekomst.
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Heeft u een personeelstekort voor lange of korte termijn, dan moet u bij

PRODUCTIE SERVICE HOLLAND zijn

Gespecialiseerd in handmatige productie, in- en ompakwerkzaamheden en laat u verrassen door onze superlage tarieven.

Tel. 0497-682151 te Reusel.

TEVENS HET ADRES VOOR AL UW VERPAKKINGSMATERIAAL
 

 

 

 

Hulselseweg 15    5531 PE   Bladel   Tel: 0497 - 387281 
 

Verzekeringen: keuze uit ca. 100 verzekeringsmaatschappijen 
Hypotheken: keuze uit ca. 40 geldverstrekkers 

 

Wij wensen Netersel een prettige carnaval !!! 
 

 

 

 

Verzekeringen: keuze uit ca. 
100 verzekeringmaatschappijen

Hypotheken: keuze uit 
ca. 40 geldverstrekkers

Wij wensen Netersel een 
prettige carnaval!!

De Beijer Bladel
Vakmensen in:

* Klepelmaaien, stobben en wortelfrezen en wegschaven
* Verkleinen en zeven van snoeihout en groenafval, inclusief stobben
* Cultuurtechnische werkzaamheden
Castersedijk 26, 5527 JS Hapert - Tel. 0497-381592 - Fax: 0497-384775

Mobiel: 06-5334002 - www.debeijerbladel.nl - E-mail: info@debeijerbladel.nl
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HOUTCENTRALE Z. EN P.
POLDERDIJK 9

5534 AB NETERSEL
TEL. 0497-681808

ZAGERIJ EN SCHAVERIJ
voor al uw haard- en kachelhout

maat pallets en balkhout
en standaard pallets

GARAGE 
DE KRUYF
VOOR AL UW REPARATIES EN 

ONDERHOUD
SPECIALIST IN AMERIKANEN

De Hoeve 13, 5534 AC Netersel
Telefoon 0497-682509

OOK VOOR DIGITAAL

V. Dissellaan 6a - 5531 BR Bladel
Tel. 0497-382531 - Fax: 0497-381835

www.foto-driesen.nl

Tafels
Stoelen
Praattafels
Barkrukken
Springkussen
Verlichting
Glazen
Parasols
Koelingen

Bloemwerken

De Hoef 10  *  5528 CA Hoogeloon  

Tel. 0497-681390

www.dehennekooi.nl



De leraar kwam het klaslokaal binnen en in een sarcastische

bui zei hij: "Als er hier idioten in de klas aanwezig zijn, willen

deze dan rechtstaan?" Na een lange stilte, is er een nieuweling

die opstaat. De leraar vraagt: "Dus jij vindt jezelf een idioot?"

"Eigenlijk niet," antwoordde de leerling, "maar ik vind het maar

zielig als u als enige rechtstaat."

Ouderdom
Hoe men iemand iets laat weten zonder te beledigen....... Een

oude man van 98 jaar gaat naar zijn huisarts voor zijn jaar-

lijkse onderzoek. De arts vraagt hoe hij zich voelt: Ik heb me nog

nooit zo goed gevoeld. Mijn vriendin is 18 jaar, zwanger en

verwacht een kind van mij. Niet slecht.... hè dokter ????!!!! zegt

de oude man. De arts denkt na en zegt: Laat me U een verhaal

vertellen. Ik ken een jager die nog nooit een jachtpartij heeft

overgeslagen. Maar op een dag deed hij per abuis zijn paraplu

op zijn rug in plaats van zijn geweer. Toen hij in het bos was

stond er plotseling een beer voor zijn neus. Hij nam de paraplu

van zijn rug mikte en .......... PANG ! ! ! De beer viel dood neer. Ha,

ha, ha , lachte de oude man, dat kan niet. Er moet een andere

jager geschoten hebben. Precies dat bedoel ik, zei de arts.

Kleine Marietje was niet de beste leerling op dekatholieke school. Meestal lag ze tijdens de les teslapen. Op een dag vroeg de lerares, een non, aan haarterwijl ze lag te pitten:"Vertel eens Marietje wie schiephet universum?" Toen Marietje niet antwoordde, paktekleine Japie, haar vriendje die achter haar zat,zijn pot-lood en prikte haar in haar zij om haar wakker te maken."God allemachtig!" schreeuwde Marietje. "Heel goed!"zeide non en vervolgde de les. Even later vroeg de non aanMarietje:"Wie is onze Heer en zaligmaker?" Maar kleineMarietje lag alweer te pitten. En weer redde Japie haardoor haar in haar kont te prikken met zijn potlood."Jezus Christus!!!" schreeuwde Marietje. En weer com-plimenteerde de non Marietje en zakte deze weer inhaar dromen weg. De non stelde haar voor de derdekeer een vraag:  "wat zei Eva tegen Adam nadat zehaar 21e kind had gekregen?". Weer redde Japie haar,maar dit keer sprong Marietje op en schreeuwde: "Als jedat ding nog een keertje in me steekt, breek ik hemdoormidden!!!". Toen viel de non flauw
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Advies en uitvoering van
GESPOTEN POLYURETHAAN ISOLATIE-

EN DAMWAND PROFIEL PLATEN

Neerakker 8 - 5534 AW Netersel

Vers vlees
boerderij

ARCHITEKT en INGENIEURSBURO ROYMANS

Neterselsedijk 43 5094 BC Lage Mierde
tel. 013-5093636 fax: 013-5093637

* verse frites
* softijs
* div. snacks
* div. stokbroodjes

Wij wensen u allen een fijne
carnaval toe

Toon & Lion
Sniederslaan 4 - Bladel
Telefoon 0497-385568
www.dendoel.nl

Cafetaria d’n Doel

Tel. 0497-682639
Fax: 0497-682576
06-53306765

www.boerderijslagerij.nl

Waar is de zevende dwerg? Opl. Pag. 43.
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“oplossing zie pag. 43”
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SABEH TOURS
Verhuur van luxe touringcars

Rhijnkant 7
5056 JH Berkel - Enschot
Tel. 013 - 533 12 43
Fax 013 - 533 48 35

Economie is best leuk   
Jantje komt thuis van school en zegt tegen vader: "We hebben het
vandaag over ECONOMIE gehad, maar ik snap er helemaal niks van!"
Vader zegt: "Dan zal ik proberen aan je uit te leggen wat economie is.
Kijk, IK breng hier in huis het geld binnen, dus IK ben het KAPITAAL.
Mama zorgt dat hier in huis alles in orde is, zij is dus de REGERING.
Ons dienstmeisje, Annie, werkt voor ons, zij is dus de ARBEID. En jij
Jantje en je kleine zusje Marietje, jullie zijn nog jong en daarom de
TOEKOMST. Snap je nu wat Economie is?" Jantje snapt er totaal
niets van en berust daar maar in. ‘s Nachts wordt Jantje wakker
omdat zijn kleine zusje ligt te huilen. Hij gaat naar zijn zusje toe en
ruikt meteen waarom Marietje zo huilt. Jantje denkt: "Zij moet een
nieuwe luier hebben". Hij gaat naar de slaapkamer van zijn ouders
maar ontdekt alleen mama in bed die in een diepe slaap is verzonken.
"Ach" denkt Jantje, "ik moet ook niet bij mama zijn maar bij het dien-
stmeisje". Als hij echter de slaapkamerdeur van het dienstmeisje
opendoet ontdekt hij dat zij niet alleen is, nee, want papa ligt erbij, en
die twee hebben het veel te druk met lichamelijke oefeningen. Dus wil
Jantje die twee ook maar niet storen. "Och", denkt hij, "dan zal ik die
vieze poepluier van mijn zusje zelf maar verschonen....". Als Jantje ‘s
morgens beneden komt gaat hij naar zijn vader en zegt: "NU weet ik
eindelijk wat ECONOMIE is!". "Oh ja?" zegt vader, "vertel op". "Nou"
zegt Jantje, "het KAPITAAL naait de arbeid, de REGERING slaapt, en
de TOEKOMST kan de rotzooi opruimen !!!!!!!!" 

Een vrachtwagenchauffeur neemt een mooie liftster mee. Op een
gegeven ogenblik vraagt de chauffeur of het meisje zin heeft. Het
meisje heeft wel zin. "Er is alleen een probleem", zegt de chauffeur:
"Achterin is een koelcel, en daar is het veel te koud om in te gaan
liggen. We kunnen maar het beste onder de vrachtwagen gaan liggen."
Zo gezegd zo gedaan. Als het stel volop bezig is, staat er ineens een
politieagent naast hen, die vraagt wat ze aan het doen zijn. "Oh, niets
bijzonders," zegt de chauffeur, "ik heb panne en nu liggen we even aan
mijn wagen te sleutelen." "Nou," zegt de agent, "dan mag je jouw han-
drem ook wel eens nakijken, want je wagen staat onder aan de dijk." 

Markt 49, 5531 BC  BLADEL
t: 0497 – 380103 i: www.roijmans.nl

De kortste weg naar een
succesvolle verkoop!!!



43

Uitslag optocht 
’t Hupke 2009

Oplossingen: 

Verschillen: 
• Mond 
• Antenne 
• Gordijn raam 
• Plank op het rek links 
• Lamp in Mack’s truck  

  
Rebus boven: Pannenkoek met spek en suiker  
Rebus onder: Pannenkoeken eten is altijd leuk en lekker 
  
Sein, Nora, Ehbo, Ezel, Uier, Walm 
Want, Iets, Taai, Jazz, Eeuw 
Het sprookjesfiguur: Sneeuwwitje 
 
Op reis: 
Anton-Polen-auto 
Bieke-Duitsland-te voet 
Celien-Spanje-trein 
Dieter-Noorwegen-bus 
Eva-Frankrijk-fiets 

 afstand: 25 km 

 

                      

Nr. Titel Deelnemer Score
INDIVIDUEEL
1 Ik zit in de knoop Evy Peeters 99
JUNIOR GROEP
1 Opa Piet en Oma Sjaan, kom toch achter die geraniums vandaan! BV Beemke 116
2 't is deez joar ginne vetpot, maar carnaval is kei vet De Feestvarkens 114
3 Tut of nerd, allemaal gekleurd Confettiknallers 112
4 Wij trekken (lekker) dur 't Hupke BV De Hoeve 105
5 Wij hebben er ook last van….. BV D'n Winkelhoek 103
INDIVIDUEEL
1 Te koop nieuwe plattegrond van Netersel Wim Vissers 126
2 Méé Carnaval willen we opgeloaden zên Vriendengroep mee zu'n 88888888 122
3 We zitten goed in de aanslagen H v.d. Wijdeven & T van Lippen 116
4 80+ viert carnaval van Hoof - De Haas 107
5 De Kredietcrisis hi ôk ons dun dââs um gedân! Jan en Bets Michiels 100
GROEP
1 Uitje erbij? CV De Knøpers 131
2 Homo fielen De Dolle Tolle 121
3 Elvenland!!! De Rampestampers 116,5
4 Familie "Couw-en-berg"; Aan welke kant staat u familie Couwenberg Netersel 113
5 Wij vliegen dur den optocht De Bigsmiles 109
6 Fort Carnaval JV de Buntpollen 107,5
7 Carnaval is grensverleggend BV De Heilei 105
8 Met een prins in ons midden voelen wij ons koninklijk Rosa Festina 101
9 Het is geen gezicht Total Loons 93,5
10 Dikke vanDale De Vandalen 88
WAGEN
1 Wij gaan voor de winst De Barbiertjes Netersel 139
2 Goudkoorts De Meukers Bladel 136
3 MultiCulti Carnaval JV de Tapkratjes 132,5
4 Meej Carnaval verleggen wij onze grenzen! De Galliers 117
5 De Bokkenrijders, redders in crisistijd De Nixnutten 106
6 L(h)os in het sprookjesbos De Maffebouwers 105
7 Kamp carnaval De Lantefanters 104
8 't is un kouw kunsje De Zwammers 95,5
9 Zwemmen is een hule truck De Pottekêkers 90
OPSTEKER (aanmoedigingsprijs)

Adverteerders bedankt! 
Gaarne willen wij onze adverteerders bedanken, zij zijn
’n steunpilaar van onze vereniging. Gaarne willen wij
onze sympathisanten vragen, om op hun beurt, onze

adverteerders weer te willen steunen.

Opl. 11 verschillen: 1. streepje op è buntstèkers,
2. middelste ‘straal’ buntpol 3. vlek in lucht
rechts van ’t midden, 4. steunen doel, 5. boven-
ste veer op steek, 6. kleur kous, 7. op shirt: Bert
i.p.v. Berg, 8. driehoek op bal tussen handen, 9.
puntje op twidde i, 10. achtergrondkleur letters
links van P, 11. logo Dommelsch

Opl. Lettertrekken: wie een kuil graaft voor een
ander valt er zelf in.



44

Wij hopen u met veel goede zin te ontmoeten!

PPeetteerr  eenn  EEllss  TTuummmmeerrss--vv..  DDuunn
Carolus Simplexplein 15 - 5534 AJ Netersel - Tel.: 0497-681346

’Wij wensen iedereen een goede carnaval’. Veel leut.

RReessiiddeennttiiee  vvaann  ““DDee  BBuunnttssttèèkkeerrss””
Tijdens de carnavalsdagen muziek m.m.v ’drive in discotheek’

ZZAATTEERRDDAAGG  1133  FFEEBBRRUUAARRII::
vanaf 16.30 tot sluiting: m.m.v.  ’drive in discotheek’

ZZOONNDDAAGG  1144  FFEEBBRRUUAARRII::
vanaf 15.00 tot sluiting: m.m.v.  ’drive in discotheek’

17.00 uur optreden Magic Mike
Aansluitend playbackshow volwassenen + disco

MMAAAANNDDAAGG  1155  FFEEBBRRUUAARRII::
voormiddag: vanaf 10.30 uur peutercarnaval met disco

verrassend Clowns optreden
vanaf 14.30 uur Seniorencarnaval

vanaf 21.00 uur tot sluiting: groot Buntstèkersbal m.m.v.orkest  

PPEERRFFEECCTT  DDIIAALLEECCTT
en drive in discotheek.

DDIINNSSDDAAGG 1166  FFEEBBRRUUAARRII::
’s morgens om 10.30 uur: CARNAVALSONTBIJT € 5,- p.p.

vanaf 14.30 uur: kindercarnaval met playbackshow + disco tot sluiting
voor het hele gezin


