wenst alle mensen in
’t Hupke een geweldig
carnaval toe.
wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s
functieomschrijving:
het op- en afbouwen van verschillende tenten en podia, alsmede het laden
en lossen van tent- en podiummaterialen. Deze werkzaamheden vinden
plaats zowel op locatie als op het bedrijf in Bladel.
herken jij je in het volgende?
• Je bent bereid flexibel te werken
• Je bent correct
• Je bent enthousiast
• Je bent handig en pro-actief
• Je bent een teamspeler
• Je bent bereid om net een stapje meer te doen
• Je bent minimaal 16 jaar oud
• Je bent bereid om op zondag te werken
• Je hebt een representatief voorkomen
Indien jij jezelf in bovenstaande functie herkent, stuur dan een sollicitatie per
e-mail aan:
Van Ham Tenten & Podia
t.a.v. Martijn van den Broek
martijn@vanhamtenten.com
website: www.vanhamtenten.com
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PROCLAMATIE
Wij Prins Guido d’n Urste;
- 37ste Prins van ‘t Hupke
- De Koning te Rijk mee ons Aniet
. Schepper en Sponsor van Amy
en Romy
- Drager van een behaarde
bovenlip
- Ridder van het Stalen Ros
- Baron van het Gerstenat
- Intens genieter van muziek, feest
en saamhorigheid
- Groot grondbezitter aan de
Zandstraat
- Breed inzetbaar Heerser van het
Groene Laken
- Graaf van Diesel, Gas en Kerosine en begiftigd met het ultieme
gevoel der Stuurknuppel
- Fervent Fietser mee un A(ll)
T(erass) B(ike)

Besluite en verkloare hiermee;
1 Dè ik Vereerd , Verrast en
Verblijd ben als Bunstèker lid,
ervur zal zurrige dè Carnaval in Nittersel wel Snor zit
2 Dè ik overtuigd ben dè ik soame mee munne Adjudant Eric vur un prachtig Carnaval zal zurrige, en meej zunne Raad van Elf, gi da eigelijk vanzelf
3 Onze Raad van Elf is al flink an het treene, om mij Prins Guido bè te beene
4 Het moakt nie uit wa ge doet, wie ge zet of dè ge mekaar nog nie kent as ge meej carnaval
mer in het HUPKE bent
5 Bewegen op un ATB is aardig intensief, mer vanaf nu doe ik de Polonaise, dè is net zo
sportief
6 De ik van menne boas heb geleerd, hoe dè ge ‘m meej Carnaval Smeert
7 Dè ik meej dees doag in onze residentie ben, en dè het best wel us ken dè ik flink in de olie
zal zen
8 Dè ik ok weet hoe ge gas moet géve, zodè ge nun fèn Carnaval ga beléve
9 Dè we op Zaterdag meej un schone optocht meuge beginne, en dè meedoen
belangrijker is dan winne
10 Als ge noar huis goat as leste, vierde carnaval as d’n beste
11 Dè we Carnaval 2012 vieren onder het motto:

DEES JOAR KAN CARNAVAL NIE VERKEERD,
WANT MEEJ PRINS GUIDO LOPT Dè GESMEERD.
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VISSERS
MENGVOEDERS
Helvoirtsestraat 33
5268 BA HELVOIRT
Telefoon 013-5091269
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

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

Smits BV
Habraken 1201
5507 TB Veldhoven | NL
Tel. +31 (0)40 253 253 9
www.smitsveldhoven.nl
Waarom zit je achter de computer, terwijl je er eigenlijk voor zit ?
Waarom zeg je appartementen, terwijl ze toch allemaal aan elkaar zitten ?
Waarom staat er op zure room een uiterste houdbaarheidsdatum ?
Wat voelt een vlinder in zijn buik wanneer hij verliefd is ?
Wat doen militairen eigenlijk in een burgeroorlog ?
Waarom houden ze in een theefabriek koffiepauze ?
Wat tellen schapen als zij niet kunnen slapen ?
Is een volle harddisk zwaarder dan een lege ?
Waarom geeft een antwoordapparaat nooit een antwoord als je iets vraagt ?

Mastbos 12,
5531 MX Bladel,
GSM: 06-53129049
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Van de Prins:
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,
Een verassing dat was het zeker, toen een paar maand geleden
Frans van Luffelen mij s ’avonds belde of dat ‘ie langs kon komen.
Natuurlijk, ge bent altijd welkom. Niet veel later op dieje zelfde
avond werd ik overrompeld door het feit dat Frans niet alleen bleek
te zijn, maar Eric Amting ook binnenstapte. Ze waren op zoek naar
een jonge, knappe en dynamische Prins. En omdat ze die nie gevonden konden krijgen, kwamen ze uiteindelijk bij mij uit. Zodde gè de
37 ste prins van het Hupke wille worre? Daar werd ik toch wel effekes stil van. Ik had geen idee dat ik op de ‘nominatielijst’ stond, ik
ben namelijk grootgebracht bij de Pezerikken maar wel al 10 jaar
een bevlogen Buntsteker. Dus toen ze wa later op de avond waren
vertrokken heb ik overleg gevoerd mee ons Aniet, menne rechterhand. Nou, da duurde precies 11 seconden. Die kon niks bedenken
waarom ik het nie zou doen. Ja, het kan zijn da oe pak te klein zal
zijn, of da de steek nie in oe maat te verkrijgen is, mer mee een
zoomke en wa plekband komde ok een heel eind.
ZIE HIER, HIER STA IK, IN VOL ORNAAT,
MEE UN SCHON PAK EN STEEK OP MAAT.
Maar even alle gekheid op een stokje (oftewel scepter om in Carnavalstermen te blijven). Voor diegene die
het nog niet wisten is Carnaval veel meer dan polonaises en drinken. Het is een periode van saamhorigheid, plezier en sympathie voor elkaar. Maar vooral samen vieren. Denk maar aan het bouwen van de
wagens en de voorbereidingen voor de optredens. Heel veel Buntstèkers en Buntstèkerinnekes zijn druk
bezig om alles op tijd af of onder de knie te krijgen. Vanaf deze plaats wens ik iedereen veel plezier, succes en een fijn Carnaval toe.
Geniet ervan,
Het duurt maar 5 dagen.
Tot binnenkort, tot Carnaval.

Van d’n ouwe Prins:
Beste Buntstékers en Buntstékerinnekes,
Graag wil ik nog iets vertellen over carnaval 2011.
Het was voor mij, Ellen en de kinderen fantastisch om dit een keer mee
te maken. Het begon al met de zittingsavond en de prinsbekendmaking.
Je weet ondertussen hoe het gaat maar toch is het best spannend.
Een week later zijn we begonnen met de ziekenbezoeken, wat ik een
dankbaar werk vond. Donderdags voor carnaval gaan we altijd naar
de Hoeksteen in Bladel. Voor diegene die denken dat we daar op ons
gemakkie de Carnaval beginnen heeft het mis, hier moeten we meteen
volgas van start. “Schitterend”. Vrijdag middag staat garant voor een
middag feesten met de leerlingen van de basisschool. Dit geheel was
prima geregeld door het schoolteam. Na de sleuteloverdracht op vrijdag avond in het gemeentehuis is er op zaterdag middag de optocht in
’t Hupke. Dit is prachtig om te zien hoeveel tijd en energie er iedereen
ingestoken heeft om er iets moois van te maken.
Resultaat is dat er prachtige wagens en loopgroepen mee doen en ook
de individuele kwaliteiten komen boven drijven.
De spanning bij de deelnemers tijdens de prijsuitreiking is ook schitterend om dit vanaf het podium mee te maken. Zondag middag hebben de “volwassen” mensen hun verborgen talenten kunnen laten zien bij de playbackshow wat zeer leuke beelden opleverde. De langste dag was de
maandag, die begon met de peuter en kleuter Carnaval, s’middags de senioren en s’avonds groot buntstékersbal. Een drukke dag, maar één om niet te vergeten.
Dinsdag is al weer de laatste dag. Deze is voor de kinderen van groep 3 t/m 8 die laten zien hoe goed ze
kunnen playbacken of tonproaten.
Het tonproaten leverde mooie grappen en woordspelingen op.
Aansluitend komt dan de symboolverbranding waar ik iedereen heb bedankt voor een prachtige carnaval.
En dit betekend ook meteen het einde van Carnaval 2011.
Ik wens “onze” nieuwe prins veel succes en plezier toe.
“Allemoal op de been, want Carnaval vierde in t Hupke nooit alleen”
Prins Erik d’n Urste
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Handelsonderneming
Van Dommelen
Bart van Dommelen
De Lei 12
5534 AN Netersel
Mobiel: 06-51530154

Tel. 0497-336418
Fax: 0497-336413

Bouwservice

immermans

Voor al uw nieuwbouw, verbouw en onderhoud.
Maikel Timmermans, Latestraat 15, 5534 AM Netersel,
tel: 06 22 99 62 96
Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd ?
Waarom zitten er in vliegtuigen zwemvesten in plaats van parachutes ?
Waar is de wind als het niet waait ?
Waarom is “afkorting” zo’n lang woord ?
Als de meeste ongelukken in een straal van 5 km om de woning gebeuren,
waarom gaan we dan geen 5 km verderop wonen ?
Als een konijnenpootje geluk brengt, wat is er dan met dat konijn gebeurd ?
Hoe regelt men het dat herten juist bij die verkeersborden oversteken ?

Tegelwerken

M

LAUWERS
LAS & MONTAGE
BEDRIJF

Zowel RVS, Aluminium en Staal

Sjors 06-13385112
Jim 06-23848780

Vogelwikke 44 - 5531 KB Bladel
Telefoon 0497-386261
Fax: 0497-369622

VERON ELECTROTECHNIEK
Edwin Veron
Carolus Simplexplein 30
5534 AK NETERSEL
Mobiel: 06-54221765
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Van de vurzitter
Beste Bunstèkers en Buntstèkerinnekes
Als ik aan mijn voorwoordje begin zit ik aan bed gekluisterd vanwege een ongelukkige val eind vorig jaar.
Dus alle tijd om na te denken over komende carnaval.
Critici zeggen wel eens “carnaval is over de top”, een
mening die ik zeker niet deel. En zeker carnaval in ’t
Hupke niet. De fusie tussen Tapkratjes en Buntpollen is
daar duidelijk een bewijs van. Die steken de koppen bij
elkaar om door te kunnen gaan, in plaats van in een
klein groepje niet te kunnen overleven. Het gesprek met
het team van de basisschool geeft ook al te horen dat
carnaval in ’t Hupke leeft. Grote groepen kinderen zijn
al bezig om zich voor te bereiden op het aanstaande
carnaval. Zowel om samen te kunnen playbacken op de
dinsdagmiddag, maar ook om samen een karretje te
knutselen om aan de optocht mee te kunnen doen. Het team doet er ook alles aan om deze traditie in stand
te houden. Iets waar zij zelf ook volop van genieten zoals blijkt uit het gesprek elders in deze krant. Het
team geniet zelf bijzonder van carnaval, en dat geven zij door aan de kinderen. Daar plukken wij dan
weer de vruchten van. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! De optocht is al jaren een luxe probleem
vanwege zijn omvang, maar dat is alleen maar positief. Dat brengt op zaterdagavond weer zoveel jeugd
naar onze Residentie, die allemaal lof spreken over carnaval in ’t Hupke. Tel daar alle Buntstèkers en
Buntstèkerinnekes bij op die al jaren gezellig carnaval in “ons” eigen dorp vieren, en carnaval staat als
een blok. Wij als carnavalsvereniging zullen ons best doen om dit alles zo proberen te houden. Wij
houden de traditie graag in ere zoals onlangs op tv zien was. Maar wij willen ook op tijd vernieuwen. Wij
genieten er bijzonder van dat carnaval in ’t Hupke een begrip is.
Ik wens alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes een fijne carnaval.
Frans van Luffelen.

Van den burgemeester
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,
Voorwoord CV de Buntstèkers 2012
Carnaval is weer in Netersel en ’t Hupke, al maanden
zijn de voorbereidingen voor het feest van het jaar in
volle gang. Een feest van verbroedering, gezelligheid
en plezier. Een feest waar ik ook zelf weer ieder jaar
van geniet.
Ook dit jaar hebben de Butstèkers met veel zorg een
programma voor jong en oud samengesteld.
Op de vrijdagmiddag beginnend met een schoolcarnaval en ’s avonds overhandig ik de sleutel aan jullie
prins, waarna het feest ook echt kan losbarsten. Vijf
dagen waarin de voetjes van de vloer gaan, de kelen
gesmeerd worden en men zich uitdost. Als een van de
hoogtepunten is er natuurlijk de optocht op zaterdag
waar u kunt genieten van al het moois dat de afgelopen maanden gebouwd is.
Carnaval is een echt feest, ook ik meng mij tijdens deze dagen graag onder de vierders van dit feest.
Dus wie weet komen we elkaar nog ergens tegen.
Ik wens u dan ook een fijne carnaval toe!
Drie maal Netersel Alaaf!
Mr. A.H.J.M. Swachten,
Burgemeester
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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
Een chique madame rijdt met haar dure wagen naar een
boerderij, want ze heeft 25 kg patatten nodig. De boer vraagt
nogal nors: 'Mannelijke of vrouwelijke, madammeke?' 'Hoezo
mannelijke of vrouwelijke?' reageert de dame verbaasd.
'Ja madam, is 't nog voor vandaag? 'k Heb heel veel werk zenne!
Mannelijke of vrouwelijke?' De dame, geheel uit haar lood geslagen : wel, geef mij maar ne keer vrouwelijke!' De boer gaat naar
de stal, komt terug met een zak aardappelen en giet die leeg in
de pas schoongemaakte koffer van de wagen. 'Awel, wat doede
gij nu? Waarom giet ge dat zo los in de koffer? ', sakkert de
dame geërgerd. Luister madammeke, g'hebt vrouwelijke patatten gevraagd hé, awel da zijnner zonder zak!'

De Hoeve 7c Netersel
0497-68 26 23
studiointerpoint.nl
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Carnavalsprogramma van De Buntstèkers 2012
Van 6 februari t/m 12 februari bezoeken Prins en Adjudant de zieken en
bejaarden, die niet in de gelegenheid zijn om carnaval te komen vieren.
Vrijdag 17 februari
13.30 Schoolcarnaval
20.00 Sleuteloverdracht op het
gemeentehuis
in Bladel
Zaterdag 18 februari
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, uitreiking prijzen optocht
senioren
tevens afhalen startgelden
02.00 Sluiting

Dinsdag 21 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.

Zondag 19 februari
16.00 Samenkomst Prins, Adjudant,
Vorst en Raad van Elf in
Residentie Peerels
17.00 Aanvang play-back show
Optreden GIRLS MAGIC en
GIRLS ONLY
Optreden GOOCHELAAR
Rustavond raad van Elf

Maandag 20 februari
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
KWART VUR ELLUF
en drive-in discotheek
02.00 Sluiting

Carnavalsoptocht:
Opstellen op het Carolus Simplexplein om
UITERLIJK 14.00 uur

Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Frans van Luffelen
Kees Waalen
Erik Amting
Harrie Schenning
Perry Roozen

Vertrek: 14.30 uur
Route: Carolus Simplexplein,
De Lei, De Blikken,
Carolus Simplexplein,
Neerakker, Beemke,
Carolus Simplexplein,ontbinden.

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 10 februari op bovenstaand adres. Ook kan men zich via de site
www.cvdebuntstekers.com opgeven voor de optocht, ook dan uiteraard voor vrijdag
10 februari. Het loopnummer moet worden afgehaald op woensdag 15 februari tussen
18.00 en 19.00 uur bij Frans van Luffelen Fons vd Heijdenstraat 2 of via de mail.

Teksten voor deze krant zijn mede
aangeleverd door:
Ben, Marion, Hugo, Kristy, Wies
en Anja. Hiervoor onze dank!
Redactie:
Monique Hendriks, Bas van Loon,
Ton Driesen en Frans van Luffelen
hebben er dit jaar weer voor
gezorgd dat de krant voor u ligt.
Wij willen hen hiervoor van harte
bedanken en hopen dat zij volgend
jaar weer van de partij zijn in de
redactie.
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Zittingsavond 2011
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Prinsbekendmaking 2011

In Memoriam
Afgelopen jaar ontvingen wij het droevige bericht, van het overlijden
van een oud lid.
Op 5 november is oud Prins Toon Fiers overleden.
Toon was Prins in 1987 en is actief lid gebleven tot 2007.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe om dit verlies te
verwerken.
CV de Buntstèkers.
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In gesprek met………. Harrie Bruurs
Harrie mooie manden en andere zaken vlechten die heel lang groen blijven van kleur.
Vanaf oktober wordt de bunt rijper en krijgt het
z’n gele kleur.
Waar brand geweest is, staat de mooiste bunt.
De wortels verbranden niet en het jaar daarop
groeit daar weer mooie jonge bunt uit. Hoe
jonger de bunt hoe beter te bewerken.

Wat je met bunt allemaal niet kunt…
Netersel en de carnavalsvereniging hebben iets
met bunt. Dus is de redactie op zoek gegaan
naar mensen die hier iets van zouden kunnen
weten.
Vanzelfsprekend kwamen we toen terecht bij
Harrie Bruurs, hij steekt niet alleen bunt, hij
vlecht ook nog eens de mooiste creaties met
bunt. Een afspraak was zo gemaakt, Harrie
was meteen heel enthousiast.
We werden dan ook goed ontvangen en Harrie had alles al klaar liggen voor een duidelijke
uitleg.
Eerst even voorstellen: Harrie Bruurs geboren
op 1 maart 1940 in Diessen.
In 1967 getrouwd met Nel Geerts van het Blaols Bosch. In een half jaar tijd heeft Harrie, metselaar van beroep, hun huis aan de Lei
gebouwd waar ze nu nog wonen. Hun huwelijk werd gezegend met 3 kinderen, waarvan
er 2 in Netersel zijn blijven wonen.
Nu is er genoeg over privé gepraat, Harrie wil
over zijn grote hobby het buntvlechten praten.
En dat komt goed uit daarvoor zijn we hier.
Vroeger deed men aan buntsteken om van de
wortels bezems te maken. Harrie gebruikt
vooral de bovenkant van de buntpol.
Ten eerste heb je een vergunning nodig om
bunt te mogen steken en of snijden. Harrie
heeft er zelfs twee: een van de Gemeente Bladel en 1 van het Brabants Landschap. Dus hij is
helemaal in orde als hij de heide op gaat waar
het zeker wel eens gebeurd dat hij zijn vergunning moet laten zien.
Hij snijdt het liefste bunt in augustus dan is het
nog mooi groen van kleur. En bunt heeft het
voordeel dat het zijn kleur vasthoudt. Dus kan
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Thuis maakt Harrie de bunt schoon, heel nauwkeurig wordt er alle rotzooi uitgehaald en de
zaadjes worden eruit geslagen.
Het slaan van de bunt, soms zelfs met een
hamer erop slaan, is er voor om de strengen
soepeler te maken zodat de bunt tijdens het
vlechten minder makkelijk breekt.
Dan wordt het bunt te drogen gelegd, en daar
blijft het liggen tot Harrie het nodig heeft.
Hij heeft verschillende
hulpmiddelen
waarvan de meesten
zelf gemaakt en
bedacht zijn om het
bunt vlechten makkelijker te maken.
Om ervoor te zorgen dat het werkstuk overal
een even dikke streng bunt heeft, gebruikt Harrie een taps gevormd pvc-buisje waardoor hij
de bunt afmeet en doorvoert.
Met pitriet en
een
naald,
meer
een
holle spijker,
worden
de
buntstrengen
aan
elkaar
gemaakt. Pitriet is sterk, die trek je niet zomaar kapot. De
manier waarop hij het pitriet in de buntstreng
steekt, bepaalt de richting van het werkstuk:
rond, ovaal, rechtopstaand enz.

Een keer in de week gingen ze samen naar
Vessem waar ze met nog 10 liefhebbers samen
aan het vlechten gingen.
Ze leerden van elkaar en het was bovendien
ook nog heel gezellig.
Alles bij elkaar is buntvlechten al meer dan 25
jaar de hobby van Harrie.
Een ander hobby van Harrie is de Gilde, hij is
Zilverdrager. Harrie doet altijd mee met het
koningsschieten en hoopt dat ook een keer te
winnen. Maar wel eerlijk, hij wil niet gematst
worden.
Daar houdt hij niet van.
Harrie is ook elke maand betrokken bij het oud
papier ophalen.
Hij staat al jaren als vrijwilliger bij de dranghekken tijdens de carnavalsoptocht.
De buntstrengen waarmee de raad van elf en
de prins zwaaien tijdens diezelfde optocht worden ook verzorgd door Harrie. Waarvoor
dank.
We hopen dat Harrie nog lang bunt blijft vlechten en dat er zo een oude ambacht blijft
bestaan.

Harrie heeft de meest uiteenlopende voorbeelden staan. Hij heeft de manden met hengsel,
plantenhangers voor aan de muur, een melkkan, houtmand, lectuurbak, kleinere ovalen
manden voor op tafel of waarvoor men ‘m
maar wil gebruiken tot en met een compleet
vogelhuis, afdak of hoe men het ook maar zou
willen gebruiken (zie foto).
Dit laatst genoemde project verkoopt hij niet.
Harrie weet niet wat hij hiervoor moet vragen,
er zitten alleen al 150 manuren in. Bovendien
is het een blikvanger als hij ergens op een
markt staat voor oude ambachten e.d.
Op de Bladelse Dorsdag is hij elk jaar present.

Bedankt voor dit interview en tot ziens op de
Neterselse heide.
Iedereen mag Harrie gerust aanspreken over
zijn hobby, hij vertelt er
graag over.

Producten

door: Harrie Bruurs, de Lei 9, 5534 AN Netersel

Afgelopen jaar heeft hij ook op de zomermarkt
in Netersel gestaan, dit was voor de eerste
keer. Harrie geeft veel van zijn werkstukken
weg, bijvoorbeeld als verjaardagscadeautje.
Maar hij maakt niets op bestelling. Dat heeft
hij wel een paar keer gedaan maar daar heeft
hij niet zo n goede ervaring mee.
De vraag die bij ons opkomt is: hoe kom je nu
bij deze hobby terecht?
Zijn in Casteren wonende zwager werd
gevraagd om deel te nemen aan een cursus
Bunt vlechten in Vessem. Hij ging niet alleen,
hij vroeg Harrie mee. Fons Luijten was hun leermeester.
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Een oudere dame stond aan de reling van een cruiseschip met beide handen haar hoed vasthoudend zodat
hij niet kon wegwaaien. Een heer naderde haar en zei:
"Excuseer me, mevrouw. Ik wil niet vrijpostig zijn maar is het U niet opgevallen dat uw kleed opwaait door de
wind?" "Ja, dat weet ik", zei de dame, "maar ik heb beide handen nodig om mijn hoed op zijn plaats te
houden."
"Maar mevrouw, U moet weten dat U geen onderbroek draagt en dat uw onderlichaam is blootgesteld aan
onbescheiden blikken", antwoordde de heer in alle ernst.
De mevrouw keek eens naar onder, dan naar de heer en repliceerde:
"Mijnheer, alles wat U daaronder ziet is 85 jaar oud. Die hoed heb ik gisteren pas gekocht!"

De Hoeve 40, 5534 AD Netersel, Tel. 0497-682192, Fax: 0497-682436
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Carnalval in de hoeksteen
De provinciale verkiezingen nog maar amper
achter de rug, de uitslag nog niet helemaal
bekend maar we weten nu al zeker dat prins
Erik d’n Urste voor de goede partij heeft
gekozen!!! Want donderdag 3 maart werd
de gehele raad weer uitbundig verwelkomt
door de deelnemers van de Hoeksteen.
Het was niet zomaar een welkom, compleet
geïnstalleerd in de prachtige feest tempel met
niet alleen DJ- Peer maar ook een heus orkest, Zjos en de Zjoebidoewas , die kende we
nog van ons Brabants record polonaise
lopen!!!
Dat was nog niet alles want ook de nieuwe
Blaalse carnavalsvereniging in oprichting,
“de koeienvlaaien” gaven acte de precens.
Boerenvlaaien in prinsessenkleren werkelijk
niet van echt te onderscheiden!!
Vele aanwezigen stonden met open mond voor het podium te genieten en er hadden er opvallend veel een
steek op!!
De stemming zat er meteen al weer goed in en de dansvloer is dan ook geen seconde leeg geweest.
Prins Eric ging geregeld voorop in de polonaise en zeg nou zelf, wie wil er nu niet mee zunne schóne
Prins dansen, toch? Ja, hij had ze allemaal op de been, want carnaval de vierde ook in den Hoeksteen
niet alleen!! Maar als je ons nou vraagt wie er het meest genoten heeft dan verdenken wij toch wel
adjudant Kees, hij leek zowaar in trans, tijdens de dans met een van zijn grote fans.
Iedereen kan en mag hier op zijn eigen manier genieten, de een zit de hele avond in een hoekje te kijken
hoe gek de andere wel niet doen. De ander is de hele avond op zoek naar de ware Prins op het pamflet, en
weer een ander probeert haar prachtige eigengemaakte kaarten aan de man te brengen. En dat is nu juist
het mooie van deze prachtige avond waar bijna alles kan en die alleen maar mogelijk is omdat er zoveel
vrijwilligers bij betrokken zijn. Vrijwilligers die zich iedere week opnieuw belangeloos inzetten om deze
groep mensen met hun beperkingen, een gezellige avond te bezorgen.
Chapeau!!
Op het einde van de avond hoorde ik een vrijwilliger
vragen, en was het wéér een groot feest? Jaaaaaaaa,….
en weet je waarom, omdat de Buntstèkers en
de broodjes frikadellen zijn geweest!!
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BicarBlast B.V.
Sigarenmaker 2
5521 DJ Eersel

Phone: +31 (0)497 330032
Fax: +31 (0)497 330344
E-mail: niels@bicarblast.com
Web: www.bicarblast.com
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Sleuteloverdracht
Van ouds her regeert er tijdens carnaval in ieder dorp
een totaal andere raad. Zo ook binnen de gemeente
Bladel Op de vrijdag voor carnaval worden de
5 carnavalsverenigingen op audiëntie ontboden op
het gemeente huis in Bladel. De organisatie voor
deze avond wordt steeds door een vereniging op
zich genomen. Dit jaar waren de Bollenmeppers
uit Casteren aan de beurt. Zij hadden hun eigen
huis/ dweil orkest BATZ meegebracht voor de
vrolijke noot en het thema van de avond luidde :
”ik hou van carnaval”. Hoe eenieder hier
invulling aan moest geven zou spoedig volgen.
Na hun woord van welkom kwam het college
van B&W de trap af, uitgedost in kleurrijke
kabouterpakjes, waarvan ze naar mijn mening,
niet zelf de kleur hadden mogen kiezen!!
De opperkabouter had een heel verhaal over het KBP,
en hij gaf er allerlei benamingen aan die hij vanuit de verschillende
verenigingen ingefluisterd had
gekregen, o.a Kempisch Bordelen Park; Kabouter
Berg Project. Hij overhandigde de prinsen ieder
hun dorpssleutel met daarbij een zakje zand, zodat
ze tijdens carnaval nog wat kabouterbergjes
konden bouwen. Hij zou tijdens die dagen samen
met het college onderduiken in het Kabouter Berg
Rijk De Bollemeppers hadden een quiz bedacht en
de prinsen moesten in 3 onderdelen zoveel
mogelijk punten zien te verzamelen. Iedere vereniging kreeg een nieuw, erotisch getint logo toe
bedeeld; ja, in Casteren zijn ze zo verlegen nog
niet!!
Spel 1 Polonaise lopen ; Dat zou natuurlijk voor de
Buntstèkers een makkie worden met het Brabant
record op zak, maar dat bleek toch anders te
lopen!. Verder was er nog een onderdeel foto’s
raden en liedjes raden. De Bollenmeppers werden
de uiteindelijke winnaars, Als dat geen
doorgestoken carnavalskaart is!!!.
De Pintenwippers uit Hapert vierden precies op
deze dag hun 50 jarig bestaan, niet echt
een carnavalesk jubileum maar toch reden
genoeg om alle aanwezig te trakteren op
een heerlijk stuk gebak! Proficiat!
Na gezellig over en weer met elkaar geklets
te hebben en de nodige biertjes genuttigd
werden de prinsen met hun gevolg
opgeroepen om buiten de vlaggen mee te
komen hijsen.
Het vorig jaar moesten er 3 vlaggen aan
5 masten gehangen worden. Nee, dat kon onze
“opper kabouter” toch niet goed keuren en zie,
inderdaad 2 nieuwe masten er bij zodat iedere
verenigingsvlag vrolijk hangt te wapperen aan
zijn eigen mast.
Vastenavond!
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Van de vorst, bij 21°C
20.01.2011 … 20.11 u
Op deze dag werd ik ontboden bij de voorzitter van de Buntstekérs de weledele strenge heer Frans van Luffelen waar ik de
waarachtige eer had om een lekker zelfgezette bakje koffie te nuttigen. Tijdens deze audiëntie speelde door mijn hoofd
waarom ik toch zowaar ontboden werd bij de voorzitter. Zouden ze nog geen nieuwe prins hebben? Dat zal toch niet
waar zijn hè. Maar nee, na 20 min 11 sec. sociale plichtplegingen kwam het hoge woord eruit: Of ik geen vorst wilde
worden? Nu zowaar daar moest ik toch over denken. Simom Mommers vervangen is geen kleinigheid. Hij meet toch al
snel richting 2000 cm en heeft na bijna 11 jaar ervaring toch al heel wat krediet opgebouwd. Alwel groot familieberaad,
ieder had zijn stem, en uiteindelijk sprak ik vol overtuigend met trots het JA woord uit. Bestuur en leden bedankt voor het
vertrouwen, ik ga mijn best doen.
Het heerlijk avondje is gekomen

12.02.2011 … 20.11 u

Het moment is daar, de zittingsavond is begonnen en Simon wordt bedankt voor zijn vele jaren trouwe inzet als vorst waarbij Ingrid natuurlijk niet vergeten wordt. In die jaren heeft Simon als vorst een stempel gezet op de carnavalsvereniging en
hierbij op eigen humoristische wijze saamhorigheid gebracht binnen de raad van elf. Zeker dank voor zijn vele ziekenbezoeken, begeleiding van prinsen en adjudanten, het spreken als opperstalspreekmeester en Ingrid voor het maken van
de jaarlijkse snert voor de optocht jury.
Geacht geëerd publiek uw aandacht

15

… 8 -12 jr

versus

11

… 35 -55 jr

Afgelopen zomer zijn 15 jonge stoere meiden gestart met showdansen. De naam Girls Rock was snel bedacht en speciaal voor de zittingsavond bracht de groep o.l.v. Kristy Lavrijsen met vol enthousiasme, en zenuwachtige moeders in de
zaal, de swingende swingde dans dat alle verwachtingen overtrof.
en
Maar U raadt het al zelf,
de dames van de Raad van Elf,
Deze avond toch niet voorbij zal gaan,
Voordat ze de mannen uit de raad duidelijk hadden laten verstaan
Dat hun tijd ook erg kostbaar was,
en zij zaten ook graag aan de bar of op het terras
Toch lieten de dames zich niet kennen,
en liet het publiek verwennen
Met een vlotte Spaanse dans,
Olé met een rooie franje en een zachte glans
Wij vragen u tijd voor: De Buntstèkers op zo’n best

MM tot MMXI

De winkelhoek startte in het jaar v.h. Millenium jaar 2000 en bestaan dus 11jaar. Vorig jaar nog met medley van Tinneke Schouten met de puntige borstjes en nu met de Hollandse Hitfestivals en mooie optredens van bekende bn ers.
Terug van weggeweest de echte Buntstekers uit het Hupke. Eerder bouwde zij grote roem op met hun talent en stem.
Op deze avond stonden zij voor om met de presentatie AH in Netersel: Harrie Schenning en Andre Panjoel.
En tot slot, de zanger met gitaar, speelde bij drumfanfares en combo’s Ed Michiels als de Kampeerder.
Met zang en gitaar, met een grap en een grol, het was ook deze keer voor Ed niets dol.
Tot slot, op deze avond

11 jr – 22 jr -33 jr

Na het optreden van Sjak Vosters als de Ambulance broeder en Jasper van Gerwen als Napoleon dun Aparte, mogen wij
een belangrijk moment van deze avond niet vergeten. De onderscheiding van onze Ridders in de orde van de Buntstèkers: Bert Lavrijsen en Toon Hendriks met zijn vrouw Anneke. 33 jaar lid van onze carnavalsvereniging. Bert is jarenlang bestuurslid geweest, en tot voor kort de maker van het symbool dat vaak met tranen in ogen van de Prins werd opgestookt. Toon die samen met Anneke jarenlang er voor zorgden dat de Raad van Elf
er tot in de puntjes verzorgt uit zag. Ook bij
de Prinsen foto mocht er geen stukje kleding
verkeerd zitten, of de foto moest over. Jarenlang verzorgden zij de bloemen op de zittingsavond en de bunt tijdens de optocht
voor de Raad van Elf. Onlangs hebben zij
een stapje terug gedaan in de werkgroep
van de carnavalsvereniging. Maar zijn zij
nog vaste krachten in deze groep. Kortom:
een grande applaus!!!!!!!!!!!!!!!
En dan het moment suprême: Prins Erik
d’n URSTE wordt door inspecteur COCK
of was het KOK ontdekt en naar voren
geschoven als de nieuwe prins van
het Hupke in 2011.
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Jeugdprins Dirk en jeugdprinses Evy
1

4

1. Spannend was het wel voor Dirk van Oosterhout en Evy Peeters toen zij als enige op het
podium bleven staan en de rest van groep 8
moest gaan zitten bij het beantwoorden van de
ja/nee-vragen van prins Erik. Zij bleken de
jeugdprins en –prinses 2011 te zijn.
2. Het echte werk begon daarna. Foto’s maken
voor presentatie bij de proclamatie en voor de
vetleren. Gelukkig hadden beide moeders
genoeg ideeën voor leuke foto’s en hebben zij
ook flink geholpen bij het maken van de presentatie en het opstellen van de
proclamatie.

2

3

3. En dan is het vrijdagmiddag
schoolcarnaval. Het carnavalsgedruis gaat beginnen. De presentatie mag gezien worden en
de proclamatie mag voorgelezen
worden. Het carnavalsgebeuren
begint dan echt.
4. Geweldig leuk is het op de prinsenwagen. Je hoeft niet veel te
zeggen, alleen maar te zwaaien en af en toe een polonaise te lopen
op die wagen. Ondanks een dikke sjaal en handschoenen, blijft het
op die wagen wel koud.

6

5. Zowel Dirk als Evy doen
aan sport, namelijk Dirk
voetbalt en Evy korfbalt.
Conditie
en
energie
genoeg dus, maar die heb
je bij het carnaval vieren
ook nodig. Als jeugdprins
en –prinses loop je immers
gezellig voorop in de
polonaise.

5

6. Dinsdagavond bij de symboolverbranding besef je ineens, het was een
fijne CARNAVAL!

PROCLAMATIE:
Wij, prins Dirk en prinses Evy van ut mini Hupke,
17e in de rij, verklaren en besluiten hierbij:
Ten 1ste: Mee prins Dirk en prinses Evy hedde mee carnaval veul gein, zo zou ut ut hele jaor moeten zijn.
Ten 2de: Mee carnaval is niks ons te dol want wij houwen ut alle doage vol.
Ten 3de: Op school goan we vur in de polonaise, dan moete ze efkes achter ons blève.
Ten 4de: Dur de jeugd wordt wir flink gebouwe, nou mer hope de we ut mee dun optocht dreug houwe.
Ten 5de: Dè ze allemoal ne schône prijs meuge winne, dan blève ze lang bij Peerels binne.
Ten 6de: Vur prins Eric wordt carnaval ‘n makkie, want wij stoan hem bij in ons glitterpakkie.
Ten 7de: We goan er mee carnaval flink tegen oan, want jong geleerd is oud gedoan.
Ten 8ste: Korfbal efkes in de pauzestand, ik krèg d’n bal toch nie in die mand
Ten 9de: Voetbal gi mee dees doag nie dur, de carnaval gi vur.
Ten 10de: Dè er vural unnu schône pleebekmiddeg mag zen, van hun allemoal zen we grote fan.
Ten 11de: Leeft oe daorum mer uit en doe mal, viert mee ons soame carnaval!
Alaaf!
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Koningshoek 14
5094 CD Lage Mierde
www.jttechniek.com

Osteopathie

Hapert

Waarom sommige mannen wel een hond en geen
vrouw hebben.....
Hoe later je thuiskomt, de hond is alsmaar blijer om
je terug te zien...
Honden merken niet eens op als ze met een andere
naam worden aangesproken..
Honden hebben geen commentaar als er een hoop
rommel op de grond ligt.....

SCHILDERWERKEN
KEMPENLAND
Wagenmaker 9,
5091 EX Middelbeers

20

De ouders van je hond komen nooit op bezoek!!
Honden vinden het normaal dat je je stem verheft
als ze moeten luisteren...
Nooit moet je wachten, je hond is altijd klaar om
mee te gaan!!!
Honden vinden het niet erg als hun baasje zat is.....
Honden gaan graag mee vissen of jagen...
Een hond zal je s'nachts niet wakker maken met de
vraag: neem je na mij nog een andere hond?

Optochtlied

2011 (jeugd)

Alweer een mooie optocht, ’n hele lange rij
Bijzondere creaties, die zijn er ook veel bij
Niets te gek doe ook mee, dus ga maar uit je bol.
Ja een hele mooie optocht, in een hele lange rij
Grote wagens, kleine groepen en solisten…. zijn er weer bij
Refrein:
Carnaval, een schôn feestje in ’t Hupke en dat viert hier heel ’t clubke met z’n al
Carnaval, in ons Hupke moet je wezen, want daar wordt niemand vergeten, bovenal
Carnaval, en nu met z’n alle proosten, carnaval gaat mooi verlopen, ja dat zal
Carnaval,je moet genieten van het leven, want het duurt toch maar heel even, carnaval
De stars van Netersel, soms hoorde je een knal
Waar spelen ze dan mee, het was echt ruw voetbal
De winkelhoek echt waar, tromden alles bij elkaar
De rakkers is een mooie groep, die vieren nu carnaval
En weet je hoe ze dat dan doen, nou ze halen….het paard van stal
Refrein:
Mooi opgemaakte meiden, de jongens werden gek
En zeker mee dees dagen, zijn zij dus echt in trek
Ze hadden een mobieltje, en belden ieder op
De rakkers gingen vissen, of deden zei dat niet
Toch hadden zei een dolfijn, zoals u allen…hier dus echt ziet.
Refrein:
Evy die heeft veel lol, ze heeft heel veel plezier
Wat denk je nou van Dirk? Die blijft nog heel lang hier
En ook de raad van elluf, doen vrolijk met hen mee
Ja ’t hele minihupke, die zijn hier allemaal bij
Maar ook onze juf en meester, die kijken….vandaag echt blij
Refrein:
Carnaval, jalalalailailala
Carnaval, jalalalailailala
Carnaval, En nu met z’n alle proosten, carnaval gaat mooi verlopen, ja dat zal.
Carnaval, Je moet genieten van het leven, want het duurt toch maar heel even, carnaval
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Als je hond puppies krijgt.....je zet een advertentie in een blad en geeft ze weg....
Je hond vindt het helemaal niet erg als je kraag niet goed zit en je de allergekste kleuren en kleren
draagt.
Als een hond aan je ruikt en de geur van een andere hond opmerkt.....de hond wordt niet boos,
hij vindt het best interessant!
Honden rijden graag mee, zelfs in het laadgedeelte van je pick-up truck!
Als de hond bij je weg zou gaan..... eist hij niet de helft van je bezittingen!
Een test.....:
Sluit je hond en je vrouw samen op in een garage voor een uur of vier, open de garagepoort en kijk
wie er blij is om je terug te zien!!!!!

VOSTERS-PULLES

Citroën LAVRIJSEN
Industrieweg 9
5527AJ HAPERT
Tel. 0497 382781
22

NETERSEL 0497-682431
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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
Jefke kijkt gefascineerd toe als zijn moeder huidcrème op haar gezicht smeert. "Waarom doe je dat,
mammie?", vraagt hij. "Om mezelf mooi te maken", zegt moeder, even later begint ze de crème met een
doekje af te vegen. Jefke kijkt bezorgd en zegt: " 't helpt niet hè ? "
Jefke mag met de klas naar het politiebureau voor
een praktijkles. Op een bord ziet hij foto's van de10
meest gezochte criminelen. Een van de kinderen
vroeg bij een bepaalde foto of dat werkelijk de
afbeelding was van de gezochte persoon.
"Ja", zegt een agent, "we zijn erg hard naar hem aan
het zoeken". Jefke vraagt: "Waarom hield je hem
dan niet vast toen je de foto maakte?"

VGM
de Goeij Machines bv

In de wiskundeles ziet de juffrouw dat klein Jefke
niet oplet. Ze roept en vraagt : "Wat is 2 en 4 en 28
en 44?" Jefke antwoordt onmiddellijk: "Canvas,
BRT 1, RTL 4 en Eurosport!"

Koningshoek 10b

Martien de Goeij
5047 RA Tilburg
Tel: 0651817281
www.vgmtilburg.nl

5094 CD Lage Mierde
tel: 013-5905161, gsm: 06-53493965
apk, onderhoud en reparatie alle merken

Verkoop, lease
verhuur en service

aircoservice, banden, ruitservice, etc
WWW.APWAUTOS.NL
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voor zowel industrie
als agro

Winnaars op jacht naar de schat 2011
Vorig jaar waren wederom
Tom en Ben van der Heijden de
gelukkige vinders van de schat die
ergens in “t Hupke was verstopt.
Na de extra aanwijzingen in het
gastenboek van onze website, wisten
zij de schat te vinden. Deze was
verstopt aan de achterzijde van het
bord met knooppuntroutes in de
Fons van der Heijdenstraat vlakbij het
kapelleke. Tijdens carnaval ontvingen
zij van Prins Erik d’n urste het
prijzengeld € 22,-.

Els Baselmans gehuldigd tijdens carnaval 2011
Vorig jaar op maandagavond tijdens
caranaval is Els Baselmans benoemd
tot Opperbuntstèker.
Prins Erik huldigde haar voor haar
verdiensten vooral bij de
korfbalclub. Zo is zij 40 jaar actief lid
geweest van de korfbalclub. Heeft zij
27 jaar in het bestuur gezeten, zij
volgde haar moeder op als
secretaresse. Els is iemand die altijd
klaar staat en niet alleen voor de
korfbalclub!
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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 oude man in Louisiana bezat sinds vele jaren een grote farm. Er was een groot meer achter in het land. Het was ideaal om te zwemmen,
dus hij knapte alles op, bouwde er een picknicktafel een paardenstal en plantte er appel- en pruimenbomen. Op een avond besloot de boer
weer eens naar het meer te gaan nadat hij er lange tijd niet geweest was. Hij nam een grote emmer mee om wat fruit mee terug te nemen.
Toen hij in de buurt van het meer kwam hoorde hij stemmen roepen en vrolijk lachen. Terwijl hij dichterbij kwam zag hij een groepje jonge
vrouwen in hun blootje pootjebaden in zijn meer. Toen hij liet merken dat hij er was verdwenen de vrouwen schielijk tot aan hun hoofd onder
water. Een van de vrouwen riep hem toe: “We komen er niet uit totdat u weg gaat”. De man fronste zijn wenkbrauwen en riep: “Ik ben hier niet
gekomen om jullie naakt te zien zwemmen of in je blootje uit het meer te sturen”. Hij hield de emmer omhoog en riep: “Ik ben hier om de
krokodil te voeren……”

w w w .adamstotalbalance.nl

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

28

04 97 3 8 20 65

5527 ee hapert

kerkstraat 39

& fitness

fysiotherapie

balance

total

adams

info@adamstotalbalance.nl

Loonbedrijf

GEBR. VERMEULEN
Bladel
Telefoon 0497-381417

Tekst middenpagina

29

Foederer DKF
ACCOUNTANTS & CONSULTANTS
Vestigingen
Eindhoven, Assen, Bladel, Helmond, Lelystad,
Oostzaan, Putten, Roermond, Uden, Weert, Hasselt (B)

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

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

Artritis
Een dronken, fel naar alcohol geurende man zat in de metro naast een priester. Zijn das zat vol vlekken, zijn wangen zaten vol rode lippenstift en een halflege fles Bacardi stak deels uit de zak van zijn verkreukte vest. De man opende zijn krant en begon erin te lezen. Na
een vijftal minuten richtte hij zich tot de priester en vroeg: "Zeg, eerwaarde, wette gij d'oerzaak van artritis?" "Ja, mijn zoon, dat komt
door erg losbandig te leven, te veel alcohol te drinken, niet naar de mis te gaan, te slapen met prostituees, geen bad te nemen,
enzovoort." "Awel merci", mompelde de dronken man terwijl hij terug zijn krant indook. De priester, nadenkend over wat hij gezegd had
en een beetje nieuwsgierig: "Neem me niet kwalijk maar hoe lang heb je al artritis?" "Ikke? Ik heb genen artritis, eerwaarde, mor ik heb
hier zjuust in de krant geleze da d’n bisschop da heeft.”

Jefke bezoekt samen met zijn vader een paardenveiling. Hij kijkt toe als zijn vader bij verschillende paarden zijn handen laat glijden over de benen,
romp en borst van de dieren. Jefke vraagt: "Papa, waarom doe je dat? " Pap antwoordt: " Omdat, wanneer ik paarden koop, ik wil weten of de paarden gezond en in goede conditie zijn." Jefke kijkt bezorgd en zegt: "Pappie, ik denk dat onze buurman mamma wil kopen...."

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
30

Kinderpagina
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Telefoon
Fax
E-mail
Internet

Lange Voren 16b
5521 DD Eersel
+31(0)497 331 331
+31(0)497 331 339
info@allcolor.nl
www.allcolor.nl

geef print- & drukwerk kleur

TIMMERBEDRIJF
* Machinaal
* Nieuwbouw
* Renovatie

Wijsheden
Alcohol is geen oplossing voor je problemen... maar
melk ook niet!
Half bezopen is een gebrek aan doorzettingsvermogen.
Ik drink alleen bij twee gelegenheden, als het regent en
als het niet regent.
Een goede Taart is zijn zonde altijd Waard!
Geluk komt vanzelf aanwaaien. Je moet alleen wel in
de wind gaan staan.
Als het regent in September, is het kerstmis in
December.

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

Als je uien in je eten vindt, is er kans op harde wind!
Houd Uw hoofd koel, en de voeten warm, vul met mate
Uw darm, en houd de poeperd open, dan kan de dokter
naar de bliksem lopen.

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

Zomeravondspektakel
Zomeravondspektakel ondanks
regen toch succesvol verlopen
Als opvolger van het Brabants record
polonaise lopen was er afgelopen jaar
“VISSEN OP HET PLEIN”. Voorafgaand aan
dit evenement was er de mogelijkheid om
een dagje mee te gaan vissen op de
Noordzee. Hier zouden we vis gaan vangen
om een dag later tijdens “vissen op het plein”
te roken en als lekkernij te verkopen.
Om 6 uur ’s morgens gingen we vol goede
moed naar Scheveningen om daar aan boord
van een vissersboot te gaan. Al snel werd nog
eens duidelijk gemaakt dat er op een zee golven
zijn. We waren amper de haven uit of de golven
waren al snel een meter hoog. Volgens experts
was dit niks bijzonders, maar de eerste gezichten vertoonden al snel witte delen. Na een half
uurtje gingen we voor anker om onze hengels
uit te werpen, maar de makreel liet zich niet
gemakkelijk vangen.
Na zeker tien keer verkast te zijn om ons
geluk te beproeven werd wel duidelijk dat
het geen visweer was die dag, ondanks dat
verschillende van ons al behoorlijk wat aas
hadden uitgezet (lees kotsen). Om toch
niet met lege handen thuis te komen werd
besloten om bij de visafslag makreel te
kopen voor het zomeravondspektakel. Daar
vertelde ze ons dat het aan het weer lag,
makreel moet de zon op de kop voelen schijnen, dan pas wordt een makreel actief. Net
anders als bij ons, wij worden minder actief als
de zon op ons hoofd schijnt. De makreel
hebben we op zaterdag gerookt en deze was
van prima kwaliteit.
De organisatie van het spektakel was dit keer niet
alleen in handen van de Buntstèkers, maar ook de
Tapkratjes die zorgden voor de bediening en
de Barbiertjes die zorgden voor de spellen
op het Plein. Peerels zorgde dat we met
enkele tenten van de vakantieweek bij hen
op het terras toch alles door konden laten
gaan.
De muziek werd verzorgd door UI, die ook
al vanwege het slechte weer bij Peerels binnen in de serre stonden.
Ondanks het slecht weer is het toch een
gezellige avond geweest, en hopen we dat
we ook dit jaar veel mensen mogen ontmoeten op ons zomeravondspektakel 2012.
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Optochtlied 2011.
Wijze: In het zuiden.
Alweer een mooie optocht, ’n hele lange rij
Bijzondere creaties, die zijn er ook veel bij
Niets te gek en doe ook mee, dus ga maar uit je bol
Ja een hele mooie optocht, in een hele lange rij
Grote wagens, kleine groepen en solisten…. zijn er weer bij
Refrein;
Carnaval, een schôn feestje in ’t Hupke
en dat viert hier heel ’t clubke, met z’n al
Carnaval, in ’t Hupke moet je wezen,
want daar wordt niemand vergeten, bovenal
Carnaval, en nu met z’n allen proosten,
carnaval gaat mooi verlopen, ja dat zal
Carnaval, Je moet genieten van het leven,
want het duurt toch maar heel even, carnaval
Refrein:
Prins Eric loopt voorop,
en Ellen roept hoezee
En ook de raad van elf,
doen allemaal ook weer mee
De Amtings buukske open,
ja hadden veel plezier
En ook de drumfanfare,
die liepen dus weer mee
Maar ook door heel die anderen,
was den optocht….al weer okė
Refrein:
Die twee doen elk jaar mee,
al meer dan dertig jaar,
De leeftijd die telt mee,
ze komen niet meer klaar
Ze deden echt heel mal ja,
en deze dame ook
Wij vroegen ons ook echt af,
wat is er aan de hand
Annelies dat was die lady,
zij deed het…. met heel veel kant
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Refrein:
Tapkratjes leuke naam,
die blijft nou echt bestaan
De pollen van de bunt, zijn in hen opgegaan
De Meukers daar uit Blaal,
doen allen ook weer mee
Hun gezicht dat was heel mooi daar,
ze hon een mooie face
Die een was dat soms Gerrie,
en die ander….die leek op Kees
Refrein:
Biljarten met de buurt,
bij Peerels elke week
Maar dan een dag erna,
is ieder nog van streek
Om drie uur ’s nachts dan thuis zijn,
plezier is dan wel op
Barbiertjes,
veel te melden en ze stuurden heel veel meel
Een viel bijna van de wagen,
ja dat scheelde….echt niet heel veel
Refrein:
Van die ene koperdief,
waren zijn vingers lang
Ze waren van de duivel,
zoals je zag niet bang
De Hoeve deze keer ja,
ze liepen met een leer
Ze karten door den optocht,
wat reden ze toch snel
Die een die had een toeter
en die ander…. die had een bel
Refrein:
Carnaval, jalalalailailala
Carnaval, jalalalailailala
Carnaval, En nu met z’n alle proosten,
carnaval gaat mooi verlopen, ja dat zal.
Carnaval, Je moet genieten van het leven,
want het duurt toch maar heel even, carnaval
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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

Markt 30 - Bladel

Contracten met diverse zorgverzekeraars!!
Snelheid

Beemke 36 - Netersel
Telefoon 06-51611665
www.paridaans-dakkapellen.nl
Dakkappellen - Dakopbouw
Diverse timmerwerken
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Een vrouw staat met haar Smart met autopech
langs de snelweg, komt er een man in een Porsche
voorbij. "Zal ik je een sleepje geven naar de dichtstbijzijnde garage?" vraagt de Porsche rijder. "Ja graag!"
antwoordt de vrouw. Zo gezegd, zo gedaan, de
Smart werd met een sleepkabel aan de Porsche vast
gemaakt. "Als ik te hard ga moet je maar toeteren!"
glimlacht de man. Even later, onderweg, scheurt er
een Ferrari met 200 km/u voorbij. De
Porsche rijder vergeet helemaal de sleep en scheurt
achter de Ferrari aan. Later die avond komt een
agent bij de commissaris en zegt: "Je gelooft nooit
wat ik heb gezien! Komt er eerst een Ferrari met
200 km/u voorbij flitsen. Direct daarachter zat een
Porsche die hem bij probeerde te houden. En achter
de Porsche reed een Smart die toeterde of hij er
voor bij mocht gaan!"

Playbackshow volwassenen
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Computer Reparatie
Beller: Hoi, onze printer
werkt niet.
Klanten Service:
Wat is er mis mee?
Beller: De muis zit vast.
Klanten Service: Muis?
Printers hebben geen
muis!!! Beller:
Mmmmm??.. Oh echt?...
Ik zal een foto sturen.

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

38

Leeg
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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
Ook de apotheker stelt vast dat de kinderen steeds mondiger worden. Een luide jonge stem bij de
apotheker: "Drie dozen condooms in verschillende maten!' Iedereen staat aan de grond genageld.
De apotheker reageert het vlugst:
'Ten eerste' zegt hij, "roept men niet zo! Ten tweede is dit niets voor kleine kinderen, en ten derde
stuur je je vader maar eens hier naar toe.'
Maar Jantje laat zich niet ontmoedigen: "Ten eerste’, antwoordt hij, 'heb ik in de school geleerd,
dat men luid en duidelijk moet spreken! Ten tweede is dat niets VOOR kleine kinderen maar wel
TEGEN kleine kinderen en ten derde gaat dit mijn vader niets aan, ze zijn namelijk voor mijn moeder
die morgen voor een week naar Aruba vliegt!'.

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

Hulselseweg 15

5531 PE Bladel Tel: 0497 - 387281

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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Streetdance
DV Netersel
Dit is onze nieuwe vereniging in Netersel.
Deze naam staat voor Dansvereniging Netersel.
We hebben verschillende dansgroepen binnen deze
vereniging.
De groepen zijn Just Girls en Girls Magic wel
bekend als Girls Rock. In het afgelopen jaar is de
groep zo gegroeid dat we 2 groepen hebben
gemaakt. De vereniging bestaat inmiddels uit
24 danseressen.
Just Girls bestaat uit de
meiden Lois, Quincy,
Maud, Amy, Romy, Diana,
Lot, Pam, Lenne, Sophie.

De groep Girls Magic bestaat uit de
volgende meiden:
Indy, Demi, Denise, Mirthe, Benthe,
Meike, Sofie, Kaatje, Mijs, Lise, Noortje,
Vera, Lisa en Pleun. Maud en Amy
helpen mee tijdens de trainingen omdat
de groep zo groot is.
We hebben dit jaar weer hard gewerkt
aan een mooie dans, die we met de
zittingsavond en zondag met carnaval
jullie zullen laten zien. De meiden
hebben er zin in en hopelijk zijn jullie
ook benieuwd.
Zit je nu in groep 4 en heb je zin om te
komen dansen bij Girls Magic dan mag
je je aanmelden bij Kristy Lavrijsen bel
naar 06-12195791. Zit je in groep 8 of
de eerste van het pius X en heb je zin om
te komen dansen kom een keer kijken bij
Only Girls. Girls Magic Traint van 19.30
tot 20.15 en Only girls van 20.15 tot
21.00 bij Cafe Den Driesprong.
Het nieuwe seizoen begint in maart dus
zul je nog wel even moeten wachten tot
je kan komen dansen want we moeten weer een nieuwe dans
maken, graag aanmelden voor februari.
Binnen de vereninging hebben we ook nog een andere groep.
Dit is Just Dance, deze groep danst omdat ze het leuk vinden.
We dansen op voornamelijk muziek van nu maar ook
latijns-amerikaanse muziek met als doel om met lekker te bewegen op de muziek.
Als het je leuk lijkt om een keer mee te doen het is vanaf
18 jaar en ouder. We sporten op maandagavond van 19.30
tot 20.30 in gemeenschapshuis de poel.
Meld je aan bij Kristy Lavrijsen 06-12195791.
Veel carnavalsplezier!!!
Groetjes,
Het bestuur van DV Netersel
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Op jacht naar de schat
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Op jacht naar de schat
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Hoorapparaat

De Hoef 10
5528 CA Hoogeloon
www.dehennekooi.nl
Bloemen, woondecoratie,
lifestyle & sfeer
Sprookje?
Heel lang geleden, vroeg een jongen aan een wondermooi meisje 'Wil je met me trouwen?' Het meisje zei, 'NEE !' En de jongen leefde nog lang en
gelukkig, reed met zijn motorfiets, ging vissen en
jagen, speelde veel golf, had veel one night stands,
dronk bier en scotch, had héél véél geld op de bank,
liet de toiletdeksel open staan én liet scheten
wanneer hij wilde !
Einde

De dokter schreef een hoorapparaat voor, voor één van
zijn oudere patiënten. De man zag er erg tegenop om
zo'n ding te dragen, maar toen hij inzag dat het
nauwelijks zichtbaar was, besloot hij het toch te
proberen. Een maand later kwam hij op controle. "Hoe
gaat het?" vroeg de dokter. "Wel, ik heb de afgelopen
maand dingen gehoord die ik nog nooit gehoord
had"."Dat is prachtig!" zei de dokter. "En wat zegt uw
familie daarvan?" "O, ik heb het hen nog niet verteld. Ik
amuseer mij rot en ik heb mijn testament al viermaal
veranderd".
Wat hebt u tegen ambtenaren ?
Die mensen doen toch niks…
Kort lontje
Ga ik voor plezier naar het buitenland, komt er op
Schiphol ineens een bloedmooie griet naast me zitten in
het vliegtuig…. Ik zeg tegen haar: Wilt u misschien liever voor het raam zitten ? Zegt ze : Nee, ik ben met
vakantie, oen !

HOUTCENTRALE Z. EN P.
POLDERDIJK 9a
5534 AB NETERSEL
TEL. 0497-681808

ZAGERIJ EN PALLETHANDEL
BALKHOUT
In- en verkoop maatpallets
haard- kachelhout

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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Jeugdgroep buitendorps
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Kwart vur Elluf
Tringgggggg.
Ikke: meej Peter Vosters, Hij: Ja, mee Frans van Luffelen.
Ikke wir: Hoi Frans, hoe ist ?
Hij wir: Ja goed en mee euw…..enzenz. Zo begon ons
gesprek ergens in september 2010.
Frans vroeg z n eigen af of ik misschien een orkestjuh bij
mekaar kon krijgen, en muziek kos komme moaken op
moandag mee de carnaval van 2011.
Ik zeg tegen Frans; “Lijkt me wel wa, gef me efkes wa tijd,
en ik goi wa mensen bellen, ge hurt van mèn”.
Tringgggggg.
Mee Peter, Ja mee Frans, witte al wa. Ikke wir: Euh nee nog
niet, deze week loat ik wa weten.
3 weken loater bel ik Franse op. Ikke: Ik heb een orkestje bij
mekare, ik denk dat het kan.
Tringgggggggggg…
Mee Peter, ja hier mee Franse, het gi nie dur. Peerels hi een
ander orkestjuh geregeld….G%&(*&*&^^%ju !!!
Oktober 2011.
Tringggggggg….
Met Peter, Mee Frans, Hoi Frans, Hoi Peter, zin um muziek
te moaken mee de carnaval van 2012 ?
Ikke: Ja, geef me ff een paar weken um wa mensen te
vroage, en ik bel oe terug. 3 doagen laoter:
Tringgggggg,
Hij: Mee Franse, Ikke: mee Peter: we doen het !!! Hij wir:
Doede dan muziek moaken a la Perfect Dialect ??
Ikke wir: Nee, dè is nie de bedoeling, moet dè dan ?.
Hij wir: Moakt me nie uit wagge doet, ès we mèr kunnen raussen.
Gè wit wel wa we hier nodig hebben in Nittersul. Ikke wir: Dè weet ik en doar zurg ik vur !
Dusss…
Wij komme muziek moaken mee de carnaval en gullie moet allemol kommen. Wa vur muziek ??
Fistmuziek natuurlik, woarop ge kunt springen, dansen en mee blère !!!
Ut bèndje:
We hebben ons eigen Kwart vur Elluf genoemd. Wurrum hur ik oe denken ?
Nerges um, iemand riep diejen noam en wij dochten, niks mir oan doen. Ge kunt er wel dieper op in goan als
ge wult; Omdat we met 4 man zijn , dus een kwart. Omdat we vur de road van elluf en vur de mensen van
Nittersul speuluh. Omdat we zeker nie begienen vur kwart vur elluf……umdè de Barbiertjes ok binnen
moeten zèn.
Omdat elluf natuurlik mee de Carnaval te moaken hi.
De band besti uit;
- Addy Bleijs (van Janusse) drums
- Mark Hakkens, toetsen, basgitaar en zang
- Carlo Luijten, gitaar, basgitaar
en zang
- Peter Vosters, gitaar en zang
Woar is dè fistjuh, hier is dè
fistjuh !
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’t Hupke pakt groots uit op maandagavond
“Allemoal op de been, want carnaval vierde in
‘t Hupke nie alleen”
Iedereen weet dat je zaterdag in Netersel moet zijn voor de
gezellige drukte van de prijsuitreiking, de spanning tussen de
groepen en de party als de uitslag eenmaal bekend is.
Zondag is het de playbackshow en kun je ’s avonds even
bijkomen of je vertier in een ander dorp gaan zoeken, (misschien in Bladel, als je benieuwd bent naar de prijsuitreiking)
maar zorg dat je op tijd terug bent in Netersel! Want elke
minuut die je mist van DE carnavalsmaandag, is er een te
veel!
Een van de vele taken van een prins is het bedenken van
een motto. Hoewel voor de meesten carnaval nog niet is
begonnen heeft degene die de scepter zwaait al behoorlijk
wat tijd zitten denken over zijn leus aan het eind van de proclamatie.
Prins Erik d’un Urste had vorig jaar een schot in de roos!
En ook op maandagavond was weer heel ‘t Hupke op de been! Iedereen begaf
zich naar Peerels waar dan eindelijk hét Buntstèkersbal 2011 los zou
barsten!
Jeugdgroepen J.V. De Tapkratjes en J.V. De Barbiertjes
kwamen vanuit Hapert met een super goede uitslag en dat
niet alleen, alle optochten zaten erop dus, reden genoeg
voor een grenzeloos feestje.
Na een aantal plaatjes van de vertrouwde DJ Luuk gaf de
band SWIZZLE acte de présence. Een goeie groep, met
zangtalent van eigen bodem! (kansen genoeg, als
buntstèkerinneke!)
De muziek die ze maakte was gaaf en de sfeer werd alsmaar
beter! Klein puntje was het repertoire, de carnavals muziek werd
tijdelijk aan de kant gezet en er werd behoorlijk gefeest op het
programma van de band! Kleinigheidje blijf je houden, maar
ondanks dat was het écht ontzettend gezellig.
Peer en Els keken tevreden toe hoe de zaken liepen in de zaal,
maar ook zeker in het café en bij de friettent! In de pauze van de
SWIZZLE’ERS kon iedereen even op adem komen, er was tijd voor
een frietje, een plasje en een polonaise gecreëerd door DJ Luuk.
Na nog een tijdje los te zijn gegaan met de band, moest Hilde
toch écht even de keel smeren, was de accordeon oververhit en
sloeg de drummer bijna door zijn trommels heen. Tijd voor wat
plaatjes van onze eigen Luuk. SWIZZLE bedankt!
Zo tussen de polonaise, roei-, 2-emmertjes-water-haal- en
meezing- liedjes door was er tijd om bij te kletsen met iedereen
die je tegenkomt. Een wandeling van voor naar achter in de zaal
is tijdrovend, maar ontzettend gezellig, je spreekt je oude oppas
weer eens, en daar staat de adjudant, je babbelt nog even met
je buurvrouw en dan zeg je tegen je ouders dat het
vanavond wel laat zal worden..
Opeens hoor ik Els aan de dj vragen of hij zijn laatste
liedjes wil draaien, ik kijk op mijn telefoon; 03:45 uur.
Wat gaat het snel als het gezellig is! En wat was het
gezellig! We gaan op zoek naar onze jas, en beslissen
nog snel waar we een eitje kunnen gaan eten.
Ik sta achter het fornuis, en ik heb al behoorlijk wat
dozijnen voorbij zien komen, ach ja bijna iedereen heeft
al een ei gehad. Maar goed ook, want carnaval vierde in
‘t Hupke niet alleen.
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Tel. 0497-682639
Fax: 0497-682576
06-53306765

den

DOEL
Restaria

•

Take-away

Restaria • Take-away DEN DOEL

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

Sniederslaan 2a | 5531 EL Bladel | 0497 385568 | info@dendoel.nl | www.dendoel.nl

ARCHITEKT en INGENIEURSBURO ROYMANS
Neterselsedijk 43
tel. 013-5093636

Vers vlees
boerderij
www.boerderijslagerij.nl
Wat is STRESS?
Je pikt een liftster op, een mooi meisje.
Plotseling valt ze flauw in jouw auto en je
brengt haar naar het ziekenhuis. Daar word
je gestrest van. Maar in het ziekenhuis hoor
je dat ze zwanger is en ze feliciteren je dat
je vader gaat worden... Jij zegt dat je niet de
vader bent, maar het meisje zegt van wel.
Dit begint erg stressvol te worden... Dus
dan... eis je een DNA-onderzoek om te
bewijzen dat je de vader niet bent. Nadat de
test gedaan is, krijg je van de arts te horen
dat je onvruchtbaar bent en dat waarschijnlijk al vanaf je geboorte. Je bent wel heel erg
gestrest maar enorm opgelucht. Onderweg
terug naar huis denk je na over je 3 kinderen
thuis...
DÁT IS PAS STRESS!!!
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5094 BC Lage Mierde
fax: 013-5093637

Dinsdagmiddag playbackshow
De dinsdagmiddag is altijd een middag waar door de jeugd
naar uitgekeken wordt.
De kinderen zijn altijd goed vertegenwoordigd op de
playbackshow en zo natuurlijk ook de ouders.
Want er worden volop foto’s genomen en gefilmd.
Groep 3 tot en met groep 8 mag laten zien, wat ze in huis
hebben. Ze hebben vooral lol en ieder doet zijn eigen ding.
Na de act geeft de jury een korte reactie. De jury bestaat
altijd uit de jeugdprins en prinses, wat nu Dirk en Evy waren.
De adjudant, in dit geval Kees en
natuurlijk de prins van ons hupke. Prins Erik d’n urste.
Tussendoor zijn enkele pauzes en wordt de polonaise
ingezet. De kinderen krijgen drinken en een zakje chips en
kunnen lekker door de zaal sjouwen.
Wat je ook regelmatig ziet, is dat thema wat ze bij de
optocht uitgevoerd, gedaan hebben hier op deze middag nog
een keer terug komt. Zo ook deze keer hadden de
fistvaerekes een eigen lied gemaakt voor de optocht en hier weer
ten uitvoer gebracht.
Ook de Rakkers hebben met hun Dolfijnenlied punten
gescoord, want zij waren nummer 1 in de onderbouw.
Super gedaan jongens en één meisje!
Ook de 4 m s’ (de familie Michiels) vielen in de prijzen met hun
Dikdakkersdans.
Het was schitterend om te zien hoe de oudere kinderen de jongste
erin meenemen en hier allemaal enthousiast van
worden. Dat is carnaval, voor jong en oud en zo is het
bedoeld. Lachen en plezier maken staat voorop en iedereen
doet mee. Zo is het motto in 2011 hier springlevend:
Allemoal op de been, want carnaval vierde in ’t Hupke nie
alleen!. En zo was het op deze middag ook.
Dan is er nog een 1e prijs uitgedeeld in de categorie
indivuduelen /duos: Deze was dit jaar voor Thijs Amting en
Stan Roozen. Zij brachten een eigen tonpraotersact ten gehore.
De zaal lag in een deuk met hun grappen en grollen en Prins
Erik d’n urste moest er natuurlijk ook aan geloven.
En het hoeft niet perse playback
te zijn, je mag ook iets anders ten
gehore brengen.
De deelnemers hebben allemaal ook
zelf super genoten en
hun best gedaan.
Tot volgend jaar zou ik zeggen!
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www.jmichiels.nl

SABEH TOURS
De kortste weg naar een
succesvolle verkoop!!!
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

Verhuur van luxe touringcars
Rhijnkant 7
5056 JH Berkel - Enschot
Tel. 013 - 533 12 43
Fax 013 - 533 48 35
Ze heeft dikke billen, maar ze zit er niet mee.
Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van.
De gynaecoloog gaf aan zijn hoogzwangere patiënte volledige persvrijheid.
Een man maakt je eerst het hof en leid je dan om de tuin.
Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel.

STERK DOOR ZIJN SLAGVAARDIGE WERKWIJZE

De cursus lassen voor beginners is afgelast.
Bij de slankheids club zijn 3 nieuwe leden aangekomen.
Maar er zijn er ook 3 afgevallen.
Een paar maanden na de amputatie van zijn been, steekt deze man reeds
op eigen houtje de straat over.
De situatie van de dakloze analfabeten is niet om over naar huis te schrijven.
Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde maand
zijn zevende verjaardag.

- Accountancy
- Personeelsadministratie

- Internetboekhouden
- Fiscaal juridisch advies

Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken.
Hij wacht op een levertransplantatie, maar de levertijd is wel 8 maanden.
Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen.
Tip voor vakantiegangers: Span je niet in.
Wat doen weekdieren in het weekend?
Bestaan er wegwerpboemerangs?

ACCOMBIS een compleet pakket services onder één dak.

www.accombis.nl
Lange Trekken 46 Postbus 98 5530 AB Bladel +31 (0) 497 387070

Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij wordt veel te
gemakkelijk door de vingers gezien.
Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder.
Roken: het blijft een teer onderwerp.
Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans op slagen.
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Uitslag optocht 't Hupke 2011
Prijs
Nr.
JUNIOR INDIVIDUEEL
4
1
JUNIOR GROEP
1
5
2
3
3
7
4
2
5
6
INDIVIDUEEL
1
20
2
21
3
15
4
9
5
10
6
14
7
11
91
GROEP
1
19
2
22
3
13
4
16
5
8
WAGEN
1
2
3
4
5

Titel

Deelnemer

Totaal

Ook wij hebben al een mobiel

Quincy en Sophie

98

Carnaval is DOL-FIJN!
Deez carnaval hoale wij ons beste pérd van stal
Mee carnaval zèn we op z'n schônst !!
Mee carnaval trommelen wij heel de buurt bij mekaar
Meej carnaval speule wij boerre voetbal

De Rakkers
De Fistvaérekes
De Schone Meiden
B.V. de Winkelhoek
Stars of Nittersel

107
106
102
96
88
k

Koperdief
Lady-kant
Face-boek
Wij doen un buukske open over onze Prins
We zetten de tent op z'n kop
Het geheim van buurtbiljarten
Wij doen het al 33 jaar en komme mer nie klaar
Koffie verkeerd, das expreszo!?
Blaasprobleem
Alles voor de helft
Wij karten door carnaval
De Hoeve in de "leer"

o
e
o

o



k

k

23
24
18
17
12

v.d. Wijdeven van Lippen
Annelies Veroude
Vriendengroep "mee z'n 88888888"
 Familie Amting
k o
CV doet er maar twee
Wim Vissers
Jan en Bets Michiels

i

e

Over de meel
Alles loopt op rolletjes
Wij komen niet aan kakke toe
Ût is zo(o) beestachtig
Varen, vliegen, brommen. Het is carnaval, het maakt niet uit hoe we er komme

e

i

e

De Dolle tolle a
De fBigsmile's
f e r
Loonse Loltrappers
i
m
Confettiknallers
Buurtver. De Hoeve

o

116
113
111
100
97
967



a
f

f

e

i

r
m

t
s

109
108
104
100
96

o

t



s

De Barbiertjes
De Meukers Bladel
Tapkratjes
De Guppy's
De Bluffers

126
122
113
96
81

OPSTEKER (aanmoedigingsprijs)
12
Varen, vliegen, brommen. Het is carnaval, het maakt niet uit hoe we er komme De Bluffers



  

   

   

Het oog van een naald./De neus van een schoen.
De voet van een berg./Het oor van een kopje.
De hals van een fles./De romp van een vliegtuig.
De rug van een boek./De tanden van een kam.

10 vlinders
3=2+1 en 5=2+3
6=5+1 en 7=9-2
8=9-1 en 9=8+1
10=10-0

48 vierkante centimeter
a

k

o

o
b
e
k

o

e

o

o
i

f

f
i

m

e

r
m

e
t
s

r

Schaduwen:
Olifant = 3, Appel= 2, Driehoek= 3
Paddenstoel= 2, Hoekvorm=3

1= Willemien/ 2 = Eliane/ 3= Kathleen
4= Eva/ 5=Marjan/ 6= Annelies

Autobus 1 en 6 zijn gelijk aan elkaar.
Kobe het konijn komt via weg C bij de wortel.
Op de boerderij zijn 6 kuikentjes, 4 kippen, 2 varkens
en 5 duiven.

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.

Produkten, 1E, 2A, 3F, 4B, 5D en 6C
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EETCAFE, CAFETARIA EN FEESTZAAL

D'N DRIESPRONG
Residentie van “De Buntstèkers”
Tijdens de carnavalsdagen muziek m.m.v.

ZATERDAG 18 FEBRUARI:
vanaf 16.30 tot sluiting: m.m.v.
Prijsuitreiking om 23.00 uur

ZONDAG 19 FEBRUARI:
vanaf 16.00 tot sluiting: m.m.v.
playbackshow volwassenen
"optreden GOOCHELAAR
en optreden ’GIRLS MAGIC’ en ’GIRLS ONLY’

MAANDAG 20 FEBRUARI:

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

KWART VUR ELLUF
en drive in discotheek.

DINSDAG 21 FEBRUARI:

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

Bianca en William van Ertrijk
Carolus Simplexplein 15 - 5534 AJ Netersel
Tel.: 0497-843868 - Mobiel: 06-25328409

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