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

Kleine Marietje was niet de beste leerling op de katholieke school. Meestal lag ze tijdens de les te slapen. Op
een dag vroeg de lerares, een non, aan haar terwijl ze lag te pitten:"Vertel eens Marietje wie schiep het uni-
versum?" Toen Marietje niet antwoordde, pakte kleine Japie, haar vriendje die achter haar zat,zijn potlood en
prikte haar in haar zij om haar wakker te maken. "God allemachtig!" schreeuwde Marietje. "Heel goed!"zei de
non en vervolgde de les. Even later vroeg de non aan Marietje:"Wie is onze Heer en zaligmaker?" Maar kleine
Marietje lag alweer te pitten. En weer redde Japie haar door haar in haar kont te prikken met zijn potlood.
"Jezus Christus!!!" schreeuwde Marietje. En weer complimenteerde de non Marietje en zakte deze weer in
haar dromen weg. De non stelde haar voor de derde keer een vraag:  "wat zei Eva tegen Adam nadat ze haar
21e kind had gekregen?". Weer redde Japie haar, maar dit keer sprong Marietje op en schreeuwde: "Als je dat
ding nog een keertje in me steekt, breek ik hem doormidden!!!". Toen viel de non flauw



PROCLAMATIE
Wij Prins Kees d’n Twidde;

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

• Vurig aonbidder van men kers-
verse vrouw Marlon.

• Zeer bekwaam doelwachter op ‘t
veld en in de zaol.

• Al jaore lang frííte drager van de
wit blauwe kleuren.

• Ereburger van de Smis en bezitter
van het Höske meej nummer 14.

• Buitengewôôn liefhebber van het-
gouwgèle sap.

• Regelateur bij VDL, mèr zeker nie
thùis.

• Liefhebber van koei en kalf, mèr-
dan wel op de Polderdèèk.

• Geregeld beoefenèèr van grut-
spraok en gein.

• Wèkelijks bezuuker 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 fríít ben Prins te zen, mer dè ‘k dè nie kan zonder jullie.
2. Dè ons Marlon nou vur houwes Buntstèkerinneke is geworre.
3. Dè nie de goal, mèr un goei fist men doel is meej carnaval.
4. Dè nie de Smis 14, mèr Resedentie Peerels ons onderkomme is dees doag.
5. Dè VDL allèèn dees doag “Vur De Lol” betííkend.
6. De ut allemoal noew is vur mèn, mèr dè ‘k zeker weet dè adjudant Ferd ‘r zal zen.
7. Dè dun optocht ok dees joar van ongekend hôôg nivo zal zen.
8. Dè de steek mèèn stelt op m’n gemak, ok al is ‘t gin zwart gèèl 

boevepak.
9. Dè “dorst” un kaoi woord is deze carnaval.

10. Dè ge carnaval ôk kunt zien als sport, um dè geôk daor vurekkes
muug van kunt worre.

11. Dè we nao ‘n joar hard werreke, alles nir kunne legge en 
eindelijk men motto uit kunne sprèèke;

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 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.

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

Raambrug 12 - 5531AG Bladel
T 0497 336692

Mobiel: 06-10287716

Keukens – Schuifkastsystemen - 
Badmeubels – Inbouwapparatuur

www.wevokeukens.nl 

Tijdens de verbouwings 
werkzaamheden zijn wij normaal

geopend

Beregeningstechniek
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Witte gè dè,

- Ut toneel dees jaor dur mer liefst 500 man bezocht is.
- De ’t er durum mer wenig mensen nie nor toe geweest zen.
- De de Tapkratjes en de Buntpollen afgelope jaor gefuseerd zen.
- De we nou wel un nummer minder in den optocht hebbe, mer waarschijnlijk wel unne
schondere waoge.

- De de Buntstèkers het Brabants record hebben mee polonaise lopen.
- De ut urste van nittersel vurig jaor bekant was gepromoveerd. 
- De den drumfanfare kampioen is geworre en wel gepromoveerd.
- 11 januworri um 11 over 11 un buukske utgekomme is over de geschiedenis van 
carnaval in Brabant.

- De dur ok un verhaaltje over Nittersel in sti.
- Het onderstaande bericht vurig jaor in PC55 stond, en de wij de nog geren ne keer
wille herhale!!! 

         

       
      

               
                

       
          

      
         

         
       

        
            
     

  

  
  
  

  

   

Carnavalsvirus
Er gaan weinig jaren voorbij, of ik word ziek
met de carnaval. Normaal gesproken komt dit
carnavalsvirus opzetten op dinsdag- of
woensdagnacht, als opeenvolgende potten
bier hebben gezorgd voor een langzame, maar
gestage, afbouw van de weerstand. Maar het
virus was vroeg dit jaar: al een week vóór de
carnaval lag ik plat op de bank, te bibberen
van de kou, luisterend naar mijn eigen koppijn
op het ritme van m’n hartslag. 

De hele week plat dus, intussen driftig hopend
om toch weer op tijd op de been te zijn om de
“dwaze dagen” (nee, niet die van de Bijenkorf)
mee te kunnen maken. Want dat is een ander
symptoom van het carnavalsvirus: het gevoel
dat het niet door gaat als je er niet bij kunt zijn!

Meestal moet er ook wel een keer muziek
worden gemaakt “mee die doag”. Zo ook deze
keer: lekker meerammelen met Perfect Dialect,
de lokale helden van de dialectische pop. Net
op tijd gelukt: nog hevig hoestend, maar wel
van de partij. Eerst in Den Tref, direct na de
Kempenoptocht. Mooie zaal, voor eigen
publiek, lekker herrie maken, helemaal niks
mis mee. Maar het was nog vroeg, en het pu-
bliek daarom een beetje (te) rustig. 

’s Avonds mocht er nog een keer worden
gespeeld, en wel bij de Buntstèkers in Neter-
sel. Dat was toch even heel andere koek. Alle-

machtig, wat kunnen ze daar carnaval vieren!
Het Carnavalsvirus, maar dan in de goede
betekenis van het woord, heeft daar iedereen
in zijn greep: de hele avond een enorm feest in
het Hûpke, en iedereen doet constant mee.

Interessante waarneming daarbij – je bent we-
tenschapper of je bent het niet – is, dat het in
Netersel om een nog “ongemuteerde variant”
van het carnavalsvirus gaat (om even in het jar-
gon van nationale knuffelviroloog Ab Oster-
haus te blijven). Waar in de loop der jaren het
carnaval in mijn geboortedorp veranderd lijkt
van een evenement van (vooral) dansen en
hossen naar een statisch gebeuren van bier
drinken en “buurten” (ook mooi trouwens),
wordt het carnaval in Netersel nog in pure
vorm beleefd. Blaaike bier derbij, dat wel, maar
dan: gaan met die banaan! De hele avond lang,
op klanken van DJ of  band, dat maakt de
Neterselnaren (voor ingewijden: De Neus en
consorten) niet veel uit. 

Op het moment dat ik zelf onderhand graag
naar mijn mandje wilde, om daar afscheid te
nemen van de laatste restjes van m’n eigen
ontijdige carnavalsvirus, was het feest nog in
volle gang. Het was drie uur in de nacht, en het
leek erop dat vier uur ook gehaald ging wor-
den door de hossende menigte. Dus Ab,
mocht je nog eens een echt ongemuteerd
Carnavalsvirus willen bestuderen: ga eens in
Netersel kijken bij de Buntstèkers!
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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

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 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..."

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
met 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 er omheen 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 antwoord 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 nage-
dacht 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 carnaval in ’t Hupke met zich mee brengt. Bij deze
dan ook de dringende oproep om tijdens de carnaval allemaal 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 kin-
deren 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 gemoedelijk-
heid 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 carana-
val 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

Een Fransman, een Schot en een Belg zijn veroordeeld tot vijf
jaar gevangenisstraf. Maar ze hebben geluk: de rechter is jarig,
en ze mogen alle drie wat meenemen. De Fransman zegt: "Dan
neem ik graag drie vriendinnen mee." De Schot zegt: "Dan heb ik
graag twaalf kisten whisky." En de Belg zegt: "Doe mij maar 250
sloffen sigaretten." Ieder krijgt wat hij verlangt. Na vijf jaar wor-
den ze weer vrijgelaten. De Fransman komt enigszins vermagerd
weer naar buiten. De Schot komt dronken naar buiten en zegt:
"Hik, ik heb eigenlijk wel een geinige tijd gehad." Dan komt de Belg
naar buiten met een sigaret in zijn mond, en hij vraagt: "Wie
heeft er een vuurtje?"
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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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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

Niet gedronken en toch m´n rijbewijs kwijt. Gisteravond reed ik niets vermoedend naar huis, toen ik werd aangehouden door de politie.
De dienstdoende agent sommeerde mij de auto uit te komen, omdat hij vermoedde, dat ik in kennelijke staat was. Ik verzekerde hem,
dat ik niets gedronken had, maar ik kon hem blijkbaar niet overtuigen. Hij zou me wel even een test afnemen. "U rijdt in het donker en er
komen u twee lichten tegemoet. Wat denkt u dat dit is ?" "Een auto," zei ik, verbaasd over deze onnozele vraag. "Jaja, allicht, maar wat
voor een: een Renault, een Peugeot of een Citroen ?" vroeg hij."Geen idee," was mijn antwoord. "Zie je wel, straalbezopen!" constateerde
hij. Ik verzekerde hem, dat ik echt niets gedronken had. Nou vooruit, nog een testje, ", zie hij, " u rijdt in het donker en er komt u één
licht tegemoet. Wat is dit, denkt u?" "Een motor," was mijn antwoord. "Jaja, een motor, logisch, maar wat voor een: een Kawasaki, een
Honda of een Yamaha?" wilde hij weten. Wederom moest ik het antwoord schuldig blijven. "Toch behoorlijk in de olie, dus," was zijn con-
clusie. Ik was onderhand behoorlijk pissig over dit onnozele gedoe en besloot in de tegenaanval te gaan. "Een wedervraag, " zei ik, "er
staat een vrouw op de stoeprand, hoge hakken, hevig opgemaakt, netkousen, minirok en een decolleté tot bijna op de navel. Wat is dit
volgens jou?" "Een straathoertje," zei hij onmiddellijk. "Jaja, " antwoordde ik, "dat is zo helder als wat, maar welke: je dochter, je vrouw
of je moeder." En nou ben ik m´n rijbewijs kwijt en geen druppel alcohol gehad...

Kalverekker 10, 5531 DS Bladel
Telefoon 06-22214932
E-mail: info@hetspeklapje.nl
Website: www.hetspeklapje.nl



Carnavalsprogramma van De Buntstèkers 2011 
Van 21 februari t/m 27 februari bezoeken Prins, Vorst en Adjudant de zieken
en bejaarden, die niet in de gelegenheid zijn om carnaval te komen vieren.

Zaterdag 5 maart
14.15 Toespraak bij de kiosk

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 8 maart
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 25 februari op bovenstaand adres. Ook kan men zich via de site 
www.cvdebuntstekers.com opgeven voor de optocht, ook dan uiteraard voor vrijdag 
25 februari. Het loopnummer moet worden afgehaald op woensdag 2 maart 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, 
De Lei, De Blikken,
Carolus Simplexplein,
Neerakker, Beemke,
Carolus Simplexplein,ontbinden.

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

Redactie:

Monique Hendriks, Bas van Loon,  
Wies Vissers, 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 6 maart
16.00 Samenkomst Prins, Adjudant,

Vorst en Raad van Elf in
Residentie Peerels

17.00 Aanvang play-back show
Rustavond raad van Elf

Vrijdag 4 maart
13.30 Schoolcarnaval
20.00 Sleuteloverdracht op het

gemeentehuis
in Bladel

Maandag 7 maart
10.30 Peuter- kleutercarnaval

(t/m groep 2) met verrassend
optreden 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 

en drive-in discotheek 
02.00 Sluiting

11
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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 car-
naval was geen optie want dan zouden ze teveel
missen. Teveel missen van de gezelligheid, de
creativiteit, het samen werken, de spanning, sen-
satie, 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 Nieuw-
jaar. Dan
weer eens bij
de een en
dan weer
eens bij de
ander aan
huis. Afhan-
kelijk 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 uit-
voeren van de taken die gedaan moeten wor-
den. 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 samen. Wanneer
er voor de act een dame nodig is wordt er vaak

In gesprek met…. échte Buntstèkers
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een van de mannen (Kees) als dame verkleed en
omgekeerd. Eindelijk 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 moeten toch ettelijke kilo-
meters 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 deelna-
me moet voldoen, zijn alle 8 eensgezind: 1) Het
moet een leuk en carnavalesk idee zijn en liefst
ook nog actueel. 2) Het moet goed worden uit-
gebeeld, waarbij de bijbehorende rol tot het (bit-
tere) einde wordt uitgespeeld, 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 kleding, mooi geschminkt, technisch
volmaakt. Kan aan deze drie voorwaarden wor-
den voldaan dan is succes verzekerd. En dat
deze beweringen 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 Kempen-
optocht” 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 wor-
den 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 belang-
rijkste maar eerder een bevestiging dat ook een
deskundige jury ons optreden naar waarde weet
te schatten, een extraatje dus, zo wordt ons ver-
zekerd. De personele bezetting tijdens de
optochten wisselt. In Bladel lopen andere perso-
nen mee dan in Netersel of Hapert. Dat is ook
nodig i.v.m. uitval door ziekte of blessures. Daar-
om is ook elke rol door een ander in te vullen. En
dat moet ook wel want meelopen in een carna-
valsoptocht is soms topsport. Harrie: “Als ge hil-
lemal 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 kempenoptocht van 2004 mee “rol-la-tor”
wa ons ok den urste prijs opleverde.

Inmiddels is de klok ruim een uur verder getikt,
de verhalen zijn verteld en wij moeten vertrek-
ken. Tijd om gezellig na te borrelen is er nu niet.
Voor “mee zun 88888888” is dit de eerste “zit-
tingsavond”. Diverse ideeën worden nu bespro-
ken en er moet een nieuw plan worden uitge-
werkt. 
En uiteindelijk zullen wij het resultaat wel zien.
Maar nu niet, nu moeten wij “moeven”. Maar
dat het resultaat er komt, daarvan zijn wij over-
tuigd, en daar kijken wij met z’n allen naar uit.
Dit jaar voor de 11e keer.  



Brabants record polonaiselopen in handen van de Buntstèkers

Afgelopen vrijdag 27 augustus was Netersel in de ban van het 
Brabants record polonaise lopen. 
De hele dag was er al volop belangstelling voor de voorbereidingen
van het zomeravondspektakel. Voor de ingang van de Poel was een
varken aan het spit te zien dat de hele dag moest draaien om ’s
avonds als lekkernij te dienen voor de bezoekers van dit spektakel.
Voorafgaand aan de recordpoging tussen 18.00 en 20.00 uur waren
in de Poel tal van activiteiten vooral voor kinderen van de basisschool. 

Deze werden 
gepresenteerd door de

jeugdgroepen die bij ons meedoen in de carnavalsoptocht, maar ook
de Muggenzifters waren hierbij aanwezig. Om 20.30 uur was het 
tijd voor de polonaise. Maar eerst moesten de spieren nog 
opgewarmd worden door leden van de toneelvereniging Pardoes.

Wel even wennen om
zo ver van carnaval 
een polonaise te lopen,
maar dat mocht de 
pret niet drukken.
Samen met de jeugdgroepen en de massale opkomst van onze
Buntstèkers trok een lange polonaise rond de kiosk. De stoet vertrok
met zonneschijn en eindigde in de maneschijn. Dit moest toch zeker
genoeg zijn voor een
record. 

Drie bestuursleden van de Brabantse Carnavals Federatie die de
poging moesten waarnemen, konden na afloop voor een bomvolle
zaal dan ook het verlossende woord geven. Maar liefst 
250 personen hadden gedurende 51 minuten op een correcte
manier in een polonaise gelopen. Dat werd dus hoog tijd voor een

feestje. Met
muziek van DJ
Luuk, en live
muziek van Zjos
en de Zjoebidoewas werd het een supergezellig 
dorpsfeest. 
De opbrengst van deze activiteiten, in totaal € 850,- is
geschonken aan team KING. 
Namens de
organisatie
hartelijk dank aan
iedereen die hier

hoe dan ook aan bijgedragen heeft. En nu maar afwachten hoe 
lang we in het bezit zullen blijven van dit toch wel bijzondere record. 

14
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Karel d’n invoudige vorig jaar voor Janus Bleijs
Vorig jaar met carnaval is Karel d’n
Invoudige wederom uitgereikt. Dit
keer ontving Janus Bleijs uit handen
van Prins Kees d’n Twidde deze
welverdiende onderscheiding. Het
beeldje wordt door de carnavalsv-
ereniging uitgereikt aan een inwoner
of groep inwoners die zich verdien-
stelijk heeft gemaakt zonder daarbij
op de voorgrond te treden. Dat Janus
Bleijs zo iemand is mag wel duidelijk
zijn. Janus is jeugdleider en trainer
geweest, zelfs de keepers konden tij-
dens de trainingen op hem rekenen. 

Tevens is
Janus bestuurslid van de voetbalclub geweest. Maar ook in de kantine
heeft Janus samen met zijn vrouw Sien jarenlang bardienst gedraaid.
Verder is hij trouw supporter van VV Netersel, zowel bij het eerste als
de lagere elftallen. Maar ook bij de jeugd is Janus regelmatig aan-
wezig om te kijken of er “toekomst” in zit. Bovendien is Janus schrijver
van het BUNT EN HEI lied dat al jarenlang onze eigen hit is tijdens de
carnavalsdagen en heeft hij samen met Kees van de Ven de naam van
onze vereniging bedacht. 
Er zullen heus nog wel enkele punten vergeten zijn, maar dat komt
omdat Janus daar niet over praat, hij doet de dingen gewoon als ze
moeten gebeuren. Kortom iemand in ons dorp zoals wij die graag een
keer op de voorgrond plaatsen. 

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.

16
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Zittingsavond



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

Tijdens de geschiedenisles vraagt de leraar aan de klas:"Wie kan mij vertellen wie Columbus was?" 
"Dat was een vogel meester," antwoordt Peter. "Hoe kom je daar nou bij?" vraagt de meester verbaasd.
"Iedereen praat toch altijd over het ei van Columbus?"

Koosje: "Tante, kijkt u 's avonds nooit onder uw bed voordat u gaat slapen?" Tante: "Waarom zou ik?" 
Koosje: "Om te zien of er een man onder ligt." Tante: "Nee kind, die hoop heb ik allang laten varen."

Jantje (6 jaar) zit op school, iedereen mag wat voor zichzelf gaan doen en Jantje draait een shaggie. 
De juffrouw zegt: "Ben je daar niet een beetje te jong voor, Jantje." Jantje: "Oh dat is nog niks ik ben ook al
naar bed geweest met een meisje." Juf: "Hoe heette dat meisje dan?" Jantje: "Oh dat weet ik niet meer,
toen was ik dronken."

Hansje heeft op zijn verjaardag zijn eerste fiets gekregen. Slingerend rijdt hij over het trottoir en komt
prompt in botsing met een dikke man. "Kun je niet bellen? brult de man woedend." "Bellen wel", zegt Hansje
beduusd. "Maar fietsen niet!"
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CITROËN
Automobielbedrijf 

Lavrijsen

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

VOSTERS-PULLES

NETERSEL 0497-682431
20

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!"

Martijn is naar de kapper gestuurd. Als hij eindelijk aan de beurt is vraagt de kapper: "Wat voor een coupe
had je gehad willen hebben?" Martijn denkt lang na en antwoordt dan met pretoogjes: "Het liefst een ijs-
coupe!" 

Jantje is op bezoek op een boerderij en vraagt aan de boer wat hij aan het doen is. "Zie je dat dan niet,
stadsmenneke? Ik ben de stallen aan het uitmesten en de mest strooi ik straks over de aardbeien!" Jantje
haalt zijn schouders op. "Nou ieder zijn eigen smaak. Wij strooien thuis liever suiker over onze aardbeien!"  



Carnaval in de Hoeksteen

Traditiegetrouw  begint carnaval voor 
carnavalsvereniging de Buntstèkers op 
donderdagavond in de Hoeksteen te Bladel. 
Jaarlijks worden wij door de 
vrijwilligers van de Hoeksteen uitgenodigd om hun 
carnavalsavond op te vrolijken. Iets wat door onze
leden gezien wordt als een opwarmertje voor het
aanstaande carnaval. Al blijkt ieder jaar weer dat een
opwarmertje al gauw neerkomt op regelrechte aanslag
op de diverse spieren. Wat te denken als je ineens drie
nummers lang in een roeiboot op de dansvloer zit.
Daar heb je zomaar heel de carnaval plezier van 
tijdens het zitten. De polonaise die wij hier gewend zijn duurt meestal twee of drie nummers, maar dat kan daar

niet. Een polonaise duurt gewoon vijf nummers. En het ent-
housiasme van deze mensen zorgt er voor dat je dan ook
maar gewoon vijf nummers meedoet. Iedereen wil een keer
met onze Prins op de foto. Wat ons in het verleden ertoe
gebracht heeft
om een echte
“vetleren” voor
de Hoeksteen
te maken. Een
foto van de
Prins op karton
aan een touwt-
je. Deze wordt

ieder jaar uitgedeeld tijdens ons bezoek aan de Hoeksteen. 
In een lange rij staan zij vol spanning telkens weer te wachten op

deze 
“collecters-item“. 
Ook is er altijd wel iemand die solo een dansdemonstratie wil
geven. Spontaan staat iedereen dan in een grote kring rond
de dansvloer om deze dan al klappend aan te moedigen. 

Op de muziek van “ik wil een broodje frikadel” voegen zij de
daad bij het woord. 
Kortom het is een avond die van beide kanten veel bewonder-
ing oogst. Na een afscheidswoordje van onze Prins zit de
avond er op en gaan we weer naar “ons Hupke”. Het gevoel
van

“een goed begin
is het halve
werk” geldt hier
zeker.
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Jeugdgroep buitendorps
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Streetdansen in Netersel,

Afgelopen zomer zijn een aantal jonge meiden gestart met streetdansen. Onder leiding van
Kristy Lavrijsen en . . . . . . .  zijn zij bezig om een dans in te studeren om zo op de zittingsavond
een dansdemonstratie te geven. Na een demonstratieavond meldden zich maar liefst 16 meiden
om hier aan mee te doen. Elke week op vrijdagavond om half acht is er een repetitie bij Peerels
in de zaal. Kristy had al ervaring met het lesgeven aan zulke meiden, maar het enthousiasme
waar deze groep mee oefent overtreft zelfs haar verwachtingen. Elke week ziet ze de prestaties
van de groep groeien. Hoewel dit het eerste jaar is met een nieuwe groep , gaat ze er toch 
vanuit dat het helemaal gaat lukken.

Degen die kristy vervangt als ze niet kan is Carolien de jong. Carolien is juf van groep 5/6.
En volgens mij zijn ze met 15 meisjes.
Sophie, lenne, quincy, amy, maud
diana, lois, romy
mirte, denise, demi, indy, lise
meis en kaatje.
En ze hebben ook al een naam. Maar die weet ik even niet meer. Laat dit zo snel mogelijk weten.
Een keer in de maand is het kijkles voor de ouders.
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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 rijke man verlaat 's ochtends zijn huis en ziet tot zijn grote schrik dat de hele achterkant van zijn nieuwe Mercedes is gehavend. Maar
hij haalt weer opgelucht adem als hij onder de ruitenwisser een briefje ziet zitten. Hij pakt het papiertje en leest : "Beste Mercedes-eige-
naar. Terwijl ik dit schrijf staan er in deze straat 50 mensen naar mij te kijken, zij denken dat ik mijn naam, adres, kenteken en polisnummer
opgeef. Dat is dus niet zo!" 

Een Belg een Duitser en een Italiaan zijn aan het opscheppen over hun huis. Begint de Duitser: ik heb een huis zo groot, zo groot dat ik met
een verrekijker moet kijken wij er voor de poort staat. Vervolgt de Italiaan: ik heb een huis zo groot, zo groot dat ik ruim anderhalf uur nodig
heb om van de oprit af te rijden Komt de Belg: zo'n auto heb ik ook gehad!  

• 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
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w w w .adamstotalbalance.nl  

info@adamstotalbalance.nl


