M E TA A L

R E C Y C L I N G

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

Denestraat 2 - 5541 RL Reusel
GSM Willem 06-53437067

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-eigenaar. 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!

w w w .adamstotalbalance.nl

04 97 3 8 20 65

5527 ee hapert

kerkstraat 39

& fitness

fysiotherapie

balance

total

adams

info@adamstotalbalance.nl

Een goed advies is veel waard!

Beemke 61
5534 AG Netersel
Tel: 0497-682869
‘s maandags gesloten
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Loonbedrijf

GEBR. VERMEULEN
Bladel
Telefoon 0497-381417

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 gevonde 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 de er pee-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 benodigdheden 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 ontbrekend 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 Wim Vissers en Frans Waalen Zijn
+ toch wel de senioren van dit team en
20 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.
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Zondagmiddag
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Optochtlied 2010 (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
Den optocht was dees jaor wer goed
Nou jullie weten hoe ut moet
In ’t Hupke (2X)
Hou het zo 4 daoge vol
En maak allemaol veul lol In ’t Hupke (1X)
2
Eric en Ronald van de Wouw
Zochten zij nou echt un vrouw
De een ,n kijker, de ander blind
Ik weet niet wat je daar van vind

3
Kleurke hier en kleurke daor
Sommigen verfden zelfs hun haor
De winkelhoek is steeds present
Denk wel da ge hun wel kent
4
Deze groep hè ons verrast
Ze legden carnaval echt vast
Ze gokten op dun urste prijs
Gaon de Bluffers dan op reis
5
De kuuse liepen overal
Ja ze zochten carnaval
Laot ze mee dees daog nie los
Anders zen ze zo de klos

6
Hessel is dit jaor de prins
Hij is trots van hier tot
ginds
Prinses Renske had het kou
Hessel zei, ach kom nou
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Alle Grafische
technieken en meer...
www.allcolor.nl
Drukken en printen geeft ongekende speelruimte!

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...

TIMMERBEDRIJF
* Machinaal
* Nieuwbouw
* Renovatie

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

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

Wat is het dunste boek?
“Alles wat mannen weten over vrouwen”
Hoe noemt men een interessante man in Brazillië?
Een toerist
Adam vraagt aan God: “Waarom heb je haar zo mooi
gemaakt?”
God: ”Zodat je van haar zal houden”.
Adam: ”Maar waarom heb je haar zo dom gemaakt?”
God:”Zodat ze van jou kan houden”.
Wat is de overeenkomst tussen een dinosaurus en
een lieve en gevoelige man?
Ze zijn beide uitgestorven.
Wat is het verschil tussen een varken en een man?
Een varken wordt geen man als hij drinkt.

Daarvoor moet je bij FIXET BLADEL zijn....

MET CARNAVAL IN
POLONAISE NAAR DE
VERSHOF IN BLADEL
SNIEDERSLAAN 49, BLADEL
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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
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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
muziekpuzzel. Los deze allebei op, en zo krijg je twee
aanwijzingen 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! Succes!!!

WOORDZOEKER
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Deze
 omschrijvingen

  dienen

 voor
  de woorden

van
  de
 woordzoeker.
 
  Als
  je de
  puzzel
   hebt
 


 zet dan
 de
 letter
 S ervoor
  en de letter
opgelost
G erachter. De oplossing is wederom een
aanwijzing die je dichterbij de schat kan

brengen,
succes!!!




 en Diana Bressers waren vorig jaar de
Maurice
gelukkige vinders van de schat. Pas op woensdag

voor carnaval wisten zij de schat uit het tuintje voor
Prins Kees te halen.
Op vrijdagmiddag tijdens
schoolcarnaval ontvingen zij de prijs van € 22,- uit
handen van Prins Kees d’n Twidde.
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Namens de redactie nogmaals
proficiat!!



MUZIEKPUZZEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Want de koeien staan op springen
Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken
Zon of regen, wind mee of tegen
Ze was heel mooi, ja dat is waar
Laat de limonade nu maar knallen
Ja, zo vissen ze achter het net
De zon die doorbreekt, een vers kopje thee
Mijn zoon was gisteren jarig, hij werd 8 jaar oud
Ze komt half naakt voorbij
Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet
Het wordt dus pompen of verzuipen

7
4
11
5
11
6
6
8
9
11
6

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Voor jou staat heel m’n hart in vuur en vlam
Lekker zwemmen zonder slip
Met andere woorden, wat ben jij een boer
Ik blijf haar altijd trouw en eens wordt zij mijn vrouw
Al komen die maar weinig voor
Da’s meer dan een pond goud
Please tell me will you merry me
Als hij maar geen voetballer wordt
Het was zo fijn bij maneschijn
Met jou verveel ik me geen moment
Komt de polonaise weer een keer voorbij
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee
We zijn er weer bij en dat is prima
De meeste auto’s doen het weer als ik er naar kijk
Nog efkes en dan begin ik
Nou ja ik ben vandaag al weer tevreden
Niet zonder ons niet zonder ons
Vreemde vogels met hun stickies
Mijn lieve god hoe is het mogelijk
En ging weg zonder een woord
Ik heb geen zin om braaf te leren
Okee okee okee we gaan beginnen

9
6
5
9
8
6
2
9
3
2
5
7
2
1
7
3
2
3
4
4
3
5

34 Wees je voorzichtig en kijk je goed uit
35 Hij is daar zeker niet alleen,
kijkt naar de bergen om hem
36 Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij
37 Als ik jou zo zie klinkt een symfonie
38 Lekker is maar ene vinger lang
39 Laat mar vallen want het komt er toch wel van
40 Vrienden die verdien je door er zelf een te zijn
41 Misjien gees toe wel kieke naor de . . .
42 Ik was een kind en ik wist niet beter
43 Ik weet dat er heel veel mannen zijn
44 Dat wij vannacht niet meer slapen gaan
45 Kun je dansen op de maan

4
4
7
6
1
3
3
6
5
3
3
3

Wie zingt het lied waar deze zinnen in voorkomen.
Zet de gevraagde letters onder elkaar en vind zo een
aanwijzing die je dichter bij de schat brengt. Let op,
lidwoorden tellen wel mee en “ij” zijn twee letters.
Succes!!!
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www.vanhooffietsreparaties.nl

Alles voor de alledaagse fiets- mountainbike - racefiets

TAXIBEDRIJF
Coppens “De Mulder”
kantoor:
Molenstraat 3 5541 CK Reusel
tel. 0497-383838 / 0497-641706
www.taxicoppens.nl
Contracten met diverse zorgverzekeraars!!

Gijsestraat 7b - 5094 CJ Lage Mierde
Telefoon 06-51611665
www.paridaans-dakkapellen.nl
Dakkappellen - Dakopbouw
Diverse timmerwerken
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Jeugdprins Hessel en Jeugdprinses Renske 2010
2
1. Door middel van een ballonnenspel
waarbij de afvallers hun ballon kapot
moesten prikken, bleven Renske Soumah
en Hessel Peeters uiteindelijk samen over
met een hele ballon. Zo werd duidelijk
dat zij jeugdprins en -prinses waren
geworden. Dat het niet eerder bekend
was, was vooral te danken aan Hessel.
De fotosessie voor de vetleren was
gemaakt in de tuin van Renske. Door
klasgenoten was de fiets van Hessel gesignaleerd bij Renske op de inrit. Deze klasgenoten vroegen aan Hessel waarom zijn
fiets daar stond. Hessel liet zich niet uit het veld slaan en vertelde tegen zijn klasgenoten
dat Evy zijn zus, zijn fiets had meegenomen, toen die naar Renske ging.
1

3

2. Als prins en prinses sta je duidelijk even helemaal in de belangstelling. Je moet je
proclamatie voorlezen en iedereen wil volop kijken en luisteren naar hoe jij dat allemaal
gaat doen. Voor Renske kwam er
4
eindelijk een einde aan de
zenuwen, want ze was duidelijk
gespannen geweest van tevoren.
3. Tijdens de optocht bovenop de
prinsenwagen kent iedereen je.
Wanneer je klasgenoten met de wagen van de tapkratjes langskomen is het
gewoon genieten. Erg koud was het ook, dus je bent blij dat je jezelf
naderhand even kunt opwarmen.
4. Als je jeugdprins en –prinses bent, mag je veel leuke dingen doen zoals
bekers uitreiken aan de junioren van de optocht en jureren tijdens de playbackshow. Na een pauze en voor hun eigen optreden tijdens de playbackshow van dinsdagmiddag hadden Hessel en Renske de pruiken alvast opgezet en
daarover nog hun steek en diadeem. Dat leverde wel een leuke foto op.
5

6

5. Het optreden dat Hessel
en Renske samen met de
rest van de confettiknallers
hadden, was een dansje
dat ze altijd deden in The
Ritmo.
6. Samen met je vrienden
even nog op de foto tijdens
de symboolverbranding.

7. De symboolverbranding is best
een triest gebeuren. Daarna mag je cape, scepter en steek/diadeem inleveren en ineens
zit je daar dan. Je beseft dat carnaval ECHT VOORBIJ is. JAMMER!!!

7

PROCLAMATIE:
Wij prins Hessel en prinses Renske van ut Minihupke,
16e in rij, verklaren en besluiten hiermee:
Ten 1e Dè we gaon carnavalle tot da we dur bè nir vallen!
Ten 2e Dèt-ut deze week gin school is vur ons allen, want wij zijn hil de week oant carnavalle!
Ten 3e Dè de misters en juffe ons niks mir hoeve ût te leggen. Mee dees doag hebben wij ut vur ut zegge!
Ten 4e Dèt-ur 6 doag gin hockey is vur mij, maar lekker carnavalle moakt me blij!
Ten 5e Dè ik vur de voetbaltraining ben afgemeld, want ik zij dur ut polonaise virus geveld!
Ten 6e Dè we soame mee prins Kiske, goan vur een schôn fistje!
Ten 7e Dè ge ons nou niet moet zuuke vur de buis, mee carnaval is Peerels ons nieuwe thuis!
Ten 8e Dè of ut nou weer is of gin weer, we carnaval vieren keer op keer!
Ten 9e Dè wij hopen dèt-ur veul mee doen mee de pleebeksjow, want de pleebekkers zijn allemoal winnaars zowiezo!!
Ten 10e Dè we mèrruge goan vur ne schonne stoet, mer in Nittersel komt dè ieder joar wel goed!
Ten 11e Dè wij prins Hessel en prinses Renske, iedereen in ut Minihupke heul veul leut en lol toe wensen deze carnaval, alaaf
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Optochtlied 2010.
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
4000 ballonnen in dees tent
Els en Peer we zen verwent
Moet hun hande nou is zien
Vele blaore, ’k denk wel 10
2
Vessem, Blaol mer ok uit Mierd
Hon d’n optocht opgesierd
Wij zen blij dé gij er bent
Gij mokt den optocht ongekend
3
Wat is dat nou vur un gevoel
Om te laope op un stoel
Hun grote schoen vielen wel op
In ’t Hupke aon de top
4
Ze deden echt mee vur de lol
Vur prins Kees is niks te dol
Kees zun vrienden hon plezier
Zen ze allemaol nou ok hier
5
50 Jaor zen ze getrouwd
Heeft het hen nog nooit berouwd
De blikken waren ingedeukt
En z’n broek was nog gekreukt
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In ’t Hupke (2X)
In ’t Hupke (1X)

6
Zeg gaat dit nou niet te ver
Donald Duck als filmster
Schonne waoge, nee gin flop
De Meukers ston nou echt vurop
7
Naor hen kijken, niet verveeld
Ze zen nog lang niet uitgespeeld
De oppas, die keek wel streng
Sommigen vonden dat wel eng
8
De Barbiertjes zen wer best
Mee hun eigen dweilorkest
Mee die mooie vlag voorop
Staon ze nou wer aon de top
9
Ze hadden hel wat afgekeesd
Die in bed, dat leek un beest
De keeshond ree al op hur been
Zo als die, is er maar een
10
Valentijn mee ’n groot hart
Hij zag rood en ok nog zwart
Nou hij weet wel hoe ’t moet
Peter was dees jaor keigoed
11
Zwarte mik, lelijk verbrand
Nou wat was er aon de hand
’t Vrouwke had ’n dikke buik
Dat vond ze eigenlijk niet leuk
12
Touwtje springen mee zun twee
Afvallen, dat valt niet mee
’n Eigen vlag hon ze ok bij
Ze keken allemaol effe blij
13
Wie verdedigt nou het doel
Is het Kees of is het Roel
Zun blessuur kwam nie van pas
Mer hij geft nou wer vol gas
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kerkhofs_Kaartje.pdf 20-4-2006 12:49:43

Een soldaat staat om een uur 's nachts na een
vrolijke avond, wat onvast op zijn benen met zijn
arm om de lantarenpaal. Er komt een kapitein voorbij, die hem vraagt wat hij daar middenin de nacht
uitvoert. "NNNoou kkkapitein, de heeeele stad
draait om me heen, en nou wacht ik tot de kazerne
voorbij komt en dan ssstap ik naar binnen." Komt
een man bij de garage met z'n Lada: Man: Ik wil
graag twee nieuwe ruitenwissers voor mijn Lada.
Garage monteur: ja, dat is een goede ruil, Oke.

Fons van der Heijdenstr. 41
5334 AT Netersel
0497-681247
06-16102591

Met aantekening diabetische en reumatische voet

P
Pension
B&B
D’n ouwe winkel

tel. 06-51099068

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

FRANS
VEROUDE

Kees Paridaans
Carolus Simplexplein 7
5534 AJ Netersel
M O N TA G E B E D R I J F
Telefoon 0497-682261
VOOR UW SANITAIR & C.V.,
ZINK EN DAKWERK
E-mail: k.paridaans@planet.nl
Fons van der Heydenstraat 6,
5534 AV Netersel, Tel. 0497-682437
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VanLoon Convenience Food B.V.
Kerver 25
5521 DA Eersel
The Netherlands
T +31 (0)497 511215
F +31 (0)497 514206
I www.vanloonvlees.nl
Komt een man bij de garage met z'n Lada: Man: Ik wil graag twee nieuwe ruitenwissers voor mijn
Lada. Garage monteur: ja, dat is een goede ruil, Oke.
Jantje zat in de gevangenis omdat hij met een katapult geschoten had. Op een dag zei de
gevangenisdirecteur: "je mag naar huis Jantje! wat ga je doen als je thuis komt?' "Een meisje
zoeken meneer!" zegt Jantje. Zegt de directeur: "wat ga je met dat meisje doen dan?" zegt jantje:
"Haar broekje uittrekken meneer!" "en wat ga je dan doen Jantje?" vraagt de directeur. zegt jantje:
" het elastiekje eruit trekken om er een nieuwe katapult van te maken!"

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

Hulselseweg 15

5531 PE Bladel Tel: 0497 - 387281

De Beijer Bladel

Wij wensen Netersel een
prettige carnaval!!

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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Tafels
Stoelen
Praattafels
Barkrukken
Springkussen
Verlichting
Glazen
Parasols
Koelingen

Bloemwerken
De Hoef 10 * 5528 CA Hoogeloon
Tel. 0497-681390
www.dehennekooi.nl
Een getrouwd koppel ligt te slapen, wanneer plots de
telefoon gaat om 03:00 in de morgen. De vrouw
neemt op, even is het stil en dan schreeuwt de
blondine opeens:
"HOE MOET IK DAT NU VERDORIE WETEN, DAT IS
400 KM HIER VANDAAN !!!"
Daarna gooit ze de telefoon terug. De man vraagt:
wie was dat zo vroeg ? Weet ik niet zegt de blondine,
een of andere vrouw die vroeg of de kust veilig was!!!!!!

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
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en in een sarcastische
De leraar kwam het klaslokaal binnen
klas aanwezig zijn, willen
bui zei hij: "Als er hier idioten in de
stilte, is er een nieuweling
deze dan rechtstaan?" Na een lange
vindt jezelf een idioot?"
die opstaat. De leraar vraagt: "Dus jij
, "maar ik vind het maar
"Eigenlijk niet," antwoordde de leerling
zielig als u als enige rechtstaat."
Ouderdom
der te beledigen....... Een
Hoe men iemand iets laat weten zon
huisarts voor zijn jaaroude man van 98 jaar gaat naar zijn
zich voelt: Ik heb me nog
lijkse onderzoek. De arts vraagt hoe hij
is 18 jaar, zwanger en
nooit zo goed gevoeld. Mijn vriendin
. hè dokter ????!!!! zegt
verwacht een kind van mij. Niet slecht...
: Laat me U een verhaal
de oude man. De arts denkt na en zegt
it een jachtpartij heeft
vertellen. Ik ken een jager die nog noo
hij per abuis zijn paraplu
overgeslagen. Maar op een dag deed
Toen hij in het bos was
op zijn rug in plaats van zijn geweer.
neus. Hij nam de paraplu
stond er plotseling een beer voor zijn
beer viel dood neer. Ha,
van zijn rug mikte en .......... PANG ! ! ! De
niet. Er moet een andere
ha, ha , lachte de oude man, dat kan
oel ik, zei de arts.
jager geschoten hebben. Precies dat bed

Een vrouw met een paardestaart en
fleurig jonge kleren
verliest keer op keer op de rouletteta
fel in het Knokse
casino. Een man die net naar een
andere speeltafel
gaat, zegt vriendelijk tegen haar:
'Probeer misschien
eens op je leeftijd te spelen, dan heb
je wellicht meer
geluk'. Na een paar minuten hoort de
man een hele commotie bij de roulettetafel en besluit
even te gaan kijken.
'Misschien heeft die dame een groo
t bedrag gewonnen',
denkt hij. Bij de roulettetafel ziet hij
de spelers rond de
vrouw staan, die bewusteloos op de
vloer ligt. 'Wat is er
gebeurd?' vraagt de man. 'Wel' zegt
een van de spelers
'Die mevrouw had net een groot bed
rag ingezet op 24,
en toen het cijfer 36 won is ze
plots bewusteloos
neergevallen.'
Een kunstminnende vader neemt zijn
zoontje voor het
eerst me naar een vioolconcert. In de
pauze vraagt het
ventje:"Pa, als die man dat kistje
doorgezaagd heeft,
gaan we dan naar huis?"
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Tel. 0497-682639
Fax: 0497-682576
06-53306765

Advies en uitvoering van
GESPOTEN POLYURETHAAN ISOLATIEEN DAMWAND PROFIEL PLATEN
Neerakker 8 - 5534 AW Netersel

ARCHITEKT en INGENIEURSBURO ROYMANS
Neterselsedijk 43
tel. 013-5093636

Vers vlees
boerderij
www.boerderijslagerij.nl

Cafetaria d’n Doel
* 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
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5094 BC Lage Mierde
fax: 013-5093637

Dinsdagmiddag playbackshow

Symboolverbranding
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www.jmichiels.nl

De kortste weg naar een
succesvolle verkoop!!!

SABEH TOURS
Verhuur van luxe touringcars

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

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

O

ACCOMBIS
ACCO U N TA N TS | B E L A S T I N G A D V I S E U R S

STERK DOOR ZIJN SLAGVAARDIGE WERKWIJZE

- Accountancy
- Personeelsadministratie

- Internetboekhouden
- Fiscaal juridisch advies

ACCOMBIS een compleet pakket services onder één dak.

www.accombis.nl
Lange Trekken 46 Postbus 98 5530 AB Bladel +31 (0) 497 387070
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NOOIT GRAPPIG
• Je fotorolletje naar een ontwikkelingsland sturen is nooit grappig
• Chauffeur zijn op een collectebus is nooit grappig
• Een tor die kleine kevertjes lastigvalt, een torpedo noemen is nooit grappig
• Een homo aanrijden en daarna een ster in je voorruit, is nooit grappig
• Een blondje in een smart is nooit grappig
• Een student die wiet verbouwt een teelbal noemen is nooit grappig
• Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken is nooit grappig
• Voor een gesloten deur staan op de open dag van een gesloten inrichting is
nooit grappig
• Een zin niet afmaken is n...
• Een mimespeler die schijndood is, is nooit grappig
• Prins Claus een bekeuring geven omdat hij te hard achteruit gaat is nooit
grappig
• Een textielbaron die zijn eigen kinderen van kant maakt is nooit grappig
• Een matroos over de andere boeg gooien is nooit grappig
• Een bordeelhoudster voor pijpleiding uitmaken is nooit grappig
• Een tandarts die een kroon op zijn werk zet is nooit grappig
• Sprinkhanen plagen is nooit grappig
• Met je rolstoel een antilope aanrijden is nooit grappig
• Een allergische student naar zijn uitslag vragen is nooit grappig
• Een smurf die een blauwtje loopt is nooit grappig
• Een missionaris die zich geen houding weet te geven is nooit grappig
• Een hoer die er gelikt uitziet, is nooit grappig
• Een wegatlas die je niet kunt vinden is nooit grappig
• Confetti kopen voor op je snipperdag is nooit grappig
• Een kapperszaak die permanent gesloten is, is nooit grappig
• Een porno-acteur die overal zijn neus insteekt is nooit grappig
• Een houthakker die voor de bijl gaat is nooit grappig
• Sinaasappelen beroven van hun persvrijheid is nooit grappig
• Luier dan een pamper zijn is nooit grappig
• Een kapper met een onderscheiding is nooit grappig
• Achterin de kerk roepen dat je de kogel hebt gevonden is nooit grappig
• Een barman die met consumptie praat is nooit grappig
• Iemand die incontinent is in de zeik zetten is nooit grappig
• Af en toe sex met Klaas Vaak, is nooit grappig

Uitslag optocht
’t Hupke 2010

In een beruchte kroeg bladert een
zakkenroller door een modeblad. "Lees jij
tegenwoordig zulke verwijfde tijdschriften?",
informeert een al even misdadige makker.
"Hoezo verwijfd? Ik moet toch weten waar
het komende seizoen de zakken zitten!"

Prijs Nr. Titel
JUNIOR INDIVIDUEEL

Deelnemer

1 3 Boer zoekt vrouw

Ronald en Eric van de Wouw

Totaal
108

JUNIOR GROEP
1 2 Wij leggen carnaval vast

De Bluffers

106,5

2 4 We Gève CARNAVAL un kleurke
3 5 Fistváérekes zuuken Carnaval

BV d'n Winkelhoek
Fistváérekes

105,5
105

INDIVIDUEEL
1 6 Carnavalentina

Peter van Hoof

119,5

2 8 We hebben unne moeilijke stoelgang

"vriendengroep ""mee zun 88888888"""

115

3 10 Ik heb hem er te lang ingehad
Wim Vissers
4 7 ’50 jaar getrouwd en alleen maar blikschade’ Jan en Bets Michiels v.d. Pas

113,5
103,5

GROEP
1 20
2 17
3 23
4 14
5 11

121
117,5
111
105

WAGEN
1 24
2 25
3 22
4 21
5 13
6 18
7 12
8 19
9 16
10 15

Boer zoekt vrouw
Afvallen
Netersel in beweging
Dees carnaval Keezen wij heel wa af
Wij doen niet mee Voor De Lol, maar voor
prins Kees is ons niet te dol

vriendengroep Kees Waalen

Dis Nie Te Filmen
Dweil orkest
We zijn nog niet uitgespeeld
Hole in the CarnaWall
Carnaval hakt d'r in!
Volgend jaar zijn we beter
Carnaval is gein als de romeinen d'r zijn
Draaien, zwieren carnaval vieren
Carnaval I'm Lovin'It
Dees joar verloopt carnaval vlekkeloos

De Meukers Bladel
De Barbiertjes
JV de Tapkratjes
De Galliërs
C.V. De Rampestampers
de Lantefanters
De Guppy's
de MaffeBouwers
De Zwammers
Cv de Pottekekers

OPSTEKER (aanmoedigingsprijs)
12 Carnaval is gein als de romeinen d'r zijn

de bigsmiles
J.V. de Buntpollen
De Dolle Tolle
Familie Waalen

96,5

136,5
133
125
115,5
113
110,5
107,5
103
101,5
100

De Guppy's

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.
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Residentie van “De Buntstèkers”
Tijdens de carnavalsdagen muziek m.m.v ’DJ Luuk’

ZATERDAG 5 MAART:
vanaf 16.30 tot sluiting: m.m.v. ’DJ Luuk’

ZONDAG 6 MAART:
vanaf 16.00 tot sluiting: m.m.v. ’DJ Luuk’
17.00 uur playbackshow volwassenen

MAANDAG 7 MAART:

voormiddag: vanaf 10.30 uur peutercarnaval met disco
verrassend optreden
vanaf 14.30 uur Seniorencarnaval
vanaf 21.00 uur tot sluiting: groot Buntstèkersbal m.m.v.orkest

SWIFFLE

en drive in discotheek.

DINSDAG 8 MAART:
’s morgens om 12.00 uur: CARNAVALSBRUNCH € 6,- p.p.
Opgeven mogelijk tot maandag 18.00 uur
vanaf 14.30 uur: kindercarnaval met playbackshow + disco tot sluiting
voor het hele gezin

Wij hopen u met veel goede zin te ontmoeten!

Peter en Els Tummers-v. Dun
Carolus Simplexplein 15 - 5534 AJ Netersel - Tel.: 0497-681346

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