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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 Johan d’n Urste;
- 38ste Prins van ’t Hupke
- Vurig aanbidder van mijn kersverse vrouw Kristy
- Hoffelijk hoeder en hoofdsponsor van viervoeter Senna
- IJzersterk bewerker van Rvs en
staal
- Nieuw talent van het puik peloton koersers uit ’t Hupke
- Voormalig begenadigd trage
beoefenaar van het sportieve
balspel op het groene veld
- Den grote chef van ‘t voetbalkampf
- Absolute alleenheerser van de
Schuttersweg (25), dè ligt in die
verrekkes schon nieuw buurt
- Bijzonder bedreven beoefenaar
van het edele spel der ballen op
het groene laken
- Groot aanbidder van wèrme
landen mej goei eten, daardoor
bezitter van een behoorlijke
pens

Besluite en verkloare hiermee;
1. Dè de Prins alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes un allemachtig gezellig carnaval toewenst.
2. Dè ge dees joar wel ne jonge Prins het, mèr de rest van de Road ôk nie zô oud is als ze d’r
ût zien
3. Dè ’t dees joar verrèkes moeilijk was um de Prins bekendmaking geheim te houwe mèr ik
heb ’t gehaold
4. Dè ’t eigeluk nie utmôkt wor ge wônt, as ’t mèr in ‘t Hupke is
5. Dè ge moet geniete van ’t lève want ’t duurt mèr èven
6. Dè ge vur plèk- en schilderwerk nie bè mèn moet zèn
7. Dè ge beter unne beroerde mèrege kunt hebbe dan unne beroerde avond.
8. Dè ’t spreekwoord “beter een pilske in de hand dan tien in de lucht”, nie geldt
mee carnaval, dè wil gewoon zegge dè de Raad van Elf aan ’t proosten is.
9. Dè as ge niks wilt missen dè dè ok niet nodig is, um dè ge van ut begin tot ’t
end van carnaval van harte welkom bent.
10. Dè als ge heel ut joar van alles aflast, mag carnaval wel un keer vur een goeie dur goan.
11. Dè Prins Johan den Urste oe in 2013 vurig carnaval toewenst onder het motto

MEE DEES DAOG LEGGE WE GINNE LAS,
WANT CARNAVAL IN ‘T HUPKE DÈ VIERDE MEE UN VOL GLAS.
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VISSERS
MENGVOEDERS
Helvoirtsestraat 33
5268 BA HELVOIRT
Telefoon 013-5091269

De Hoeve 7c Netersel
0497-68 26 23
studiointerpoint.nl
Slippertje. Een jager komt thuis en vindt zijn
vrouw in bed met één van zijn vrienden. Hij
neemt zijn wapen en schiet de man dood! Zijn
vrouw verbolgen : "Als je zo verder gaat, raak
je al je vrienden kwijt…...”
De stewardess. Komt een stewardess bij de
dokter. "Dokter ik heb zo'n pijn. Ik denk dat ik
wat heb aan mijn nieren." "Kleedt u zich maar
even uit." zegt de dokter en hij onderzoekt
haar. Zegt de dokter: "Wat die nieren betreft,
kan ik u het volgende mededelen: Het is niet
uw linker nier. Het is niet uw rechter nier.
Maar het is een souvenir van een maand of
vier.. en misschien wel van een vliegenier."

Mastbos 12,
5531 MX Bladel,
GSM: 06-53129049
4

Bij de kippen in de ren
Bij de koeien op stal
Bij de varkens in de bakken
Vissers Mengvoeders overal
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Van de Prins:
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,
Toen ik gebeld werd door Frans van Luffelen had ik wel het idee dat
ze me wilde vragen om Prins te worden. Kristy zei dat ik maar even
moest wachten of dat wel echt zo was voordat ik in de feeststemming
kwam. Maar toen ook Kees Waalen er bij was en ze een bak koffie
op hadden, bleek al snel dat ik gelijk had. Ik heb er toen voor de
vorm nog een nachtje over geslapen maar het lijkt me gewoon heel
leuk om te doen. Ook al heb ik niet echt een idee wat me te wachten
staat, maar met zo’n raad van elf komt toch alles goed. Ik snap ook
wel dat ik nog heel jong ben en dat ik over 10 of 20 jaar ook nog
wel een keer Prins had kunnen worden. Maar het feit dat nu mijn
ouders, schoonouders en oma nog in staat zijn om gezellig een pilske
mee te pakken heeft toch al snel de doorslag gegeven om nu Prins te
worden. Op het werk moest natuurlijk ook wel wat geregeld worden
want er gaat natuurlijk wel wat tijd in zitten. Ik heb nu sinds 2 jaar
een eigen bedrijfje samen met Ton Geerts, maar Ton vond het zo’n
leuk idee dat het geen probleem was om een weekje vrij te zijn. De
optocht is een belangrijk deel van de carnaval in Netersel daarom
wens ik alle wagenbouwers die in de laatste weken waarschijnlijk nog
veel moeten doen daar veel succes mee. Verder hoop ik dat we samen
met alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes er weer een fantastische carnaval van kunnen maken
Tot snel
Prins Johan d’n Urste

Van d’n ouwe Prins:
Beste Buntstékers en Buntstékerinnekes,
Voordat we carnaval 2013 gaan beleven wil ik nog even terug
kijken op carnaval 2012.
Vanaf het moment dat ik als 37ste Prins werd gevraagd, tot aan de
zittingsavond was een geheimzinnige tijd die ik niet snel zal vergeten.
Carnaval 2012 bestond voor mij louter uit hoogtepunten en is
daardoor voor mij, Aniet en de kinderen een erg bijzonder carnaval geworden.
Het begon al geweldig op de zittingsavond met een spetterend
zwemspektakel, de prinsbekendmaking en de receptie.
De weken daarna gingen we op bezoek bij de zieken, wat een
zeer dankbaar werk was.
Het was prachtig om samen met de bezoekers van de Hoeksteen
en de ’of ge zat band’ op donderdagavond te beginnen, daarna
volgde het carnaval op de basisschool en ’s avonds de sleutel overdracht in het Bladelse gemeentehuis, die dit jaar erg speciaal was
omdat de Neterselse Buntstèkers de organiserende partij was en
alle Prinsen een gedeelte van een lied moesten zingen.
Daarna raakt alles in een stroomversnelling en volgt het ene na het
andere hoogtepunt en is het plots dinsdagavond met de symboolverbranding.
Ik heb nog wel een benauwd moment gehad tijdens de prijsuitreiking van de carnavalsoptocht dat ik serieus
vreesde dat het podium in zou gaan storten onder het gewicht van zoveel enthousiaste winnaars.
Woorden schieten te kort om iedereen te bedanken voor het leukste en gezelligste carnavalsjaar, dat ik hier
in Netersel mocht beleven als Prins.
Want Prins worden is mooi, Prins zijn is nog veel mooier.
Na deze dagen heb ik nog dagenlang, nagenietend in mijn prinsenpak op de bank gezeten.
Rest me nog om onze nieuwe Prins alle succes en plezier toe te wensen en ik weet zeker dat hij een erg
mooie tijd tegemoet gaat.
GENIET ERVAN HET DUURT MAAR 5 DAGEN.
Prins Guido 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

De ezel. Dat is nou typisch een dochter: Tot haar 16e blijft ze zeuren of ze een paard mag
hebben…. En op haar 17e komt ze thuis... met een ezel!
Zo ontstaan burenruzies. Jantje zeurt al maanden zijn ouders de oren van hun kop dat hij een
broertje wil. Op een dag is vader dat gezeur spuugzat. Hij roept Jantje en zegt: "Kijk, hier heb
je wat graszaad. 'Strooi dit maar goed rond in de tuin en dan komt de ooievaar wel vanzelf."
Jantje strooit het graszaad overal rond." Twee maanden later krijgen de buren een baby.
Tijdens het kraambezoek zegt Jantje tegen de buurman: "Als je maar weet dat het niet jouw
zaad was, maar dat van mijn vader"

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 Buntstèkers en Buntstèkerinnekes
Carnaval 2013 staat al weer voor de deur, en wel
bijzonder vroeg dit jaar. Hopelijk hebben de
wagenbouwers er ook rekening mee gehouden en
komen zij niet in tijdnood. Dit zou jammerlijk ten
koste gaan van de afwerking in de laatste week.
Iets wat net bij de jury goed scoort, de afwerking.
Scoren doen de wagenbouwers uit ons dorp
sowieso goed de laatste jaren. De Barbiertjes die
vele jaren top 5 noteringen haalden in de Kempenoptocht en lichtstoet. En de resultaten van de
Tapkratjes van afgelopen jaar zijn al bijna niet te
overtreffen. Zij zorgden voor een nieuw alarm
nummer tijdens carnaval 1-1-3. Verder wens ik alle
wagenbouwers, groepen en individuelen succes in alle optochten die er aan zitten te komen.
Zij zorgen er tenslotte voor dat de mensen die komen kijken naar deze optochten, zich goed vermaken langs de route.
Ik wens alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes een fijne carnaval.
Frans van Luffelen

Van den burgemeester
Buntstèkers, Buntstèkerinnekes,
Carnaval en Netersel, een combinatie die al jaren een goed
recept is.
Al maanden van te voren zijn de carnavalsvierders druk in de
weer om een thema, outfit of praalwagen te bedenken of om
andere voorbereidende taken goed op te zetten. Als burgemeester ben ik ook druk in de weer met carnaval en de voorbereidingen hiervan. Afgelopen najaar hebben de verschillende
carnavalsverenigingen uit de verschillende kernen en ook jullie
als Buntstèkers een overleg gehad over de sleuteloverdracht
voor de carnaval. Het was een prima en constructief overleg,
waar ik met tevredenheid op terug kijk. Uit dit overleg bleek maar weer dat carnaval een echt
volksfeest is en de mensen met elkaar in verbinding brengt. Dit kan men tijdens de sleuteloverdracht van mij aan de verschillende prinsen wel zien. Ik draag deze dagen natuurlijk niet alleen
de sleutel, maar ook de macht over. Gebroederlijk wordt deze macht door de Prinsen opgepakt
en hijsen zij samen de vlag van “hun” vereniging. Deze vlaggen wapperen gebroederlijk tijdens
de dagen voor het gemeentehuis en stralen zo carnaval in “groot” Bladel uit. Het programma
van de Buntstèkers geeft u allemaal weer de gelegenheid om te zingen, springen en lol te maken
bij een lekker glas fris of bier. Met als hoogtepunt de optocht op zaterdag. De carnavalsverenigingen, eenlingen, duo’s en anderen hebben de afgelopen maanden weer hun best gedaan om
u te verrassen met hun verschijning, prachtige praalwagens en/of ludiek uitgebeelde thema’s.
Tijdens de overige carnavalsactiviteiten in ’t Hupke blijkt maar weer hoeveel mensen betrokken
zijn bij dit feest. Een volksfeest, met recht, waar u als kleine gemeenschap toch weer zorgt voor
vertier voor jong en oud!
En wie weet, groeit het “samen” van de sleuteloverdracht in de toekomst wel uit tot het Samen
van één groot carnaval waar de verschillende verenigingen elkaar steeds meer weten te vinden.
Alaaf!
Mr. A.H.J.M. Swachten
Burgemeester van Bladel
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Carnavalsprogramma van De Buntstèkers 2013
Van 27 januari t/m 3 februari bezoeken Prins en Adjudant de zieken en
bejaarden, die niet in de gelegenheid zijn om carnaval te komen vieren.
Vrijdag 8 februari
13.30 Schoolcarnaval
20.00 Sleuteloverdracht op het
gemeentehuis
in Bladel
Zaterdag 9 februari
14.15 Toespraak voor de
Residentie aan het
Carolus Simplexplein
14.30 Start optocht
15.45 Ontbinding optocht op het
Carolus Simplexplein
18.00 Uitreiking prijzen optocht
junioren
20.30 Band Motion
21.00 Groot Buntstekersbal
m.m.v. DJ Ton van Alphen,
uitreiking prijzen optocht
senioren
tevens afhalen startgelden
02.00 Sluiting

Donderdag 7 februari
19.30 Carnaval in de Hoeksteen
Zondag 10 februari
16.00 Samenkomst Prins, Adjudant,
Vorst en Raad van Elf in
Residentie Driesprong
17.00 Aanvang play-back show
Optreden GIRLS MAGIC,
GIRLS ONLY en
JUST GIRLS

Maandag 11 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
Dinsdag 12 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.

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 1 februari op bovenstaand adres. Ook kan men zich via de site
www.cvdebuntstekers.com opgeven voor de optocht, ook dan uiteraard voor vrijdag
1 februari. Het loopnummer moet worden afgehaald op woensdag 6 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:
Wies en Ellen.
Hiervoor onze dank!
Redactie:
Karolien Hessels, Carolien de Jong,
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 2012
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Zeer geslaagde zittingsavond 2012
Een volle zaal in gemeenschapshuis “de Poel” met vele verrassingen
woord omzet in zang met het thema “Van Aalsten tot
Goor”.

Het was even wennen aan de nieuwe locatie in gemeenschapshuis De Poel. Ja wel; er was een waar versierplan
opgesteld. Leden van de carnavalsvereniging werden ingezet om de boel in orde te brengen. Slingers en vlaggen
kregen hun plaats. Kledingrekken kwamen weer vol te hangen. Discussie over het decor van het podium. Draaiend
aan de knoppen om geluid en muziek in orde te krijgen.
En jawel; even na achten liep de Raad van Elf
zenuwachtig rond tot zij het signaal kregen om het podium
weer te mogen bestijgen. Het werd een super avond in een
zaal vol met mogelijkheden en fantastische optredens dat
ieder veel vertrouwen geeft voor de toekomst.
DV Netersel, de nieuwe naam van de dansvereniging in
Netersel verzorgde als eerste op deze avond 2 spetterende
optredens onder leiding van Kristy Lavrijsen. Na een succesvolle start is de groep zo groot geworden dat deze
gesplitst is in
Girls Magic en Just Dance. Jonge meiden
die hard gewerkt hebben aan de choreografie in samenspel met de juiste muziek.
Job Fuchs en Toon van der Heijden treden veelal op
in Duizel en Eersel. Ook in Netersel lukte het om de
lachers op hun hand te krijgen. Als Harrie Harley de ruige
stoere motorboy wist hij het publiek te raken. Dit samen
met zijn Belgische tegenspeler die verloren rond liep met
een zakje patat in z’n zak. Grensverleggend en zeer verrassend.
Als vast onderdeel in het programma komen de Dames
van de Raad van Elf. Twee Scheveningse vrouwen
namen de Raad van Elf op de korrel met het “Vissen op het
Plein”. De vrouwen waren zeer onder de indruk van de
vele vrijwilligers die in dit klein dorp actief zijn. Ze roemden de saamhorigheid en de gezelligheid; Echter de raad
van elf moet volgend jaar wel zelf hun vis vangen en niet
even gaan kopen op de visafslag.

2 bekende tonpraters uit de regio zorgden er voor dat de
avond op een hoog niveau afgesloten werd. Sjak
Vosters heeft in Netersel met zijn act altijd de primeur. Dit
jaar stond hij er weer voor de 8ste keer als “Hans Worst
de barbecuespecialist”. In zijn buut kwamen personen
voor uit zijn eerdere acts als, Nout de wout, Nortje Norton, en Dik de Kok.
Ton prater: Peter van der Maas houdt van tonpraters
die echte onzin vertellen. Het liefst gebruikt hij originele
grappen en teksten. Woordspelingen en dubbele betekenissen van woorden spoken altijd door mijn kop. Peter zegt;
De humor haal ik op straat, op ’t werk en uit de krant.
Vandaag stond hij in de ton als Peerke de archeoloog.
Prins Guido d n Urste in het HUPKE:
Hier sta ik, in vol ornaat, mee een schon pak en
steek op Maat.
Op deze zaterdag werd na afloop van de geslaagde zittingsavond, in een volle zaal ook de Prins bekend
gemaakt. De Raad van Elf van de Buntstèkers uit Netersel
ging op zoek naar iemand met verstand van techniek. Tijdens de zittingsavond konden 3 mannen het probleem van
een vrachtwagen-as niet oplossen. Echter toen Guido van
den Acker het podium op ging was het al snel duidelijk:
Hij had verstand van techniek en werd zo de 37ste Prins
van het Hupke.
De Prins -48 jaar -gaat door het leven als Guido van de
Acker met aan zijn zijde Anita en de meiden Amy en
Romy. Ze wonen sinds 2001 in Netersel aan de Fons van
der Heijdenstraat en waren zeer verrast om op de nominatielijst te staan. Guido is opgegroeid bij de Pezerikken (Hilvarenbeek) maar de laatste jaren ontpopte hij zich als een
bevlogen Buntstèker.
Guido is werkzaam als bedrijfsmonteur bij B.A.S. vrachtwagen service bedrijf in Veldhoven. In zijn vrije tijd is hij
druk in de weer met: Mountainbiken, Motor rijden en
Sportvliegen. Het symbool van de prins werd aan het
einde van de avond het podium op gedragen: een sportvliegtuig. Het motto van de Prins Guido tijdens carnaval
2012 zal klinken: Dees joar kan carnaval nie verkeerd,
Want meej prins Guido lopt dè gesmeerd!
Prins Guido; Ze waren op zoek naar een jonge, knappe en
dynamische Prins. Omdat ze die niet gevonden konden
krijgen, kwamen ze uiteindelijk bij mij uit. Na overleg met
de vrouw -dat precies 11 seconden duurde- stond het
besluit vast.

Het synchroon zwemmen van Buurtvereniging “De
Winkelhoek” was de verrassing van de avond. Met een
diepe duik in het zwembad sprong het water verschillende
keren over het publiek heen. Mart Smeets werd er bij
gehaald om de zwemkunsten van de Nederlandse zwemmers toe te lichten. De haai bracht even angst en verwarring in het spel. Een staande ovatie ofwel een dik verdiend
applaus was het resultaat.
Harrie Schenning en Andre Panjoel zijn de echte
Buntstèkers van het Hupke. Harrie bekend geworden met
zijn artiestencafé waar hij grote roem mee opbouwde. Hij
vertelde
over
de
avonturen
in
het
Hupke.
Andre heeft grote playbackervaring waarmee hij het
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In gesprek met een buntstèker
In gesprek met een buntsteker..
En dit jaar zelfs met 2 Buntstèkers. Iedereen die
wel eens ooit carnaval viert of heeft gevierd,
kent dit echtpaar; Kees en Corien Paridaans.
Kees komt uit Reusel en Corien oorspronkelijk
uit Bladel. Ze zijn getrouwd en in Netersel
terecht gekomen in het jaar 1984. Ze waren
op zoek naar een huis en stonden in Bladel en
Reusel ingeschreven. De vader van Corien
hoorde dat het huis op de Hoenderberg te huur
kwam en daar zijn Kees en Corien toen ingetrokken. Toen ze aan mensen in Reusel vertelden dat ze in Netersel gingen wonen, werd er
hoogst verbaasd gevraagd: “Waor gade
wone? In Nittersel?
Maar daar blijfde toch nie wone zeker?”. Alsof
ze naar het einde van de wereld vertrokken. In
1986 zijn ze aan het Beemke gaan wonen en
nu vanaf december 2001 zijn ze aan het Plein
gehuisvestigd. Kees en Corien hebben het hier
naar hun zin en voelen zich goed thuis in ’t
Hupke. Ze vieren allebei carnaval vanaf het
eerste jaar dat ze woonachtig zijn in Netersel.
Meteen in 1985 maakte Kees de wagen mee,
of eigenlijk meer een grote fiets. En de buurtvereniging den Hoek haalde meteen de eerste
prijs met de tekst: “eindelijk met droge voeten
naar Bladel”.

Toen was het nog de gewoonte om dan op de
maandagavond iets te maken voor de andere
carnavalsvierders. Dus kon Kees meteen aan
de slag om mini-fietsjes te maken. Beiden vinden het jammer dat deze gewoonte verdwenen
is. Maar ja, waren het eerst de buurten die
wagens maakten, zijn het nu de vriendengroepen die om de prijzen strijden. En dat voegt
ook weer iets toe aan het carnaval vieren.
Corien heeft aan veel carnavalsoptochten mee
gedaan.
Samen met de buurt maar ook veel individueel; samen met Annelies Veroude.
1998 rode vlam, toen was broer Harrie prins
1999 scheiden, niet gescheiden

12

2001 we
zien ze vliegen
Kees loopt niet
mee met de
optochten maar
staat wel altijd
klaar om de
creaties
mee
vorm te geven
en ook om op
het allerlaatste
moment
nog
iets te repareren en of steviger te maken.
Dat blijft nog
wel even zo
want dochter
Lindy is ook
met het optochtenvirus besmet
en doet mee
met de vriendengroep de
Tapkratjes.

2000 La-keien

2002 de Vi(e)rrussen

En die weten
natuurlijk
de
ouders ook te
vinden.
Corien maakt
elk jaar de
pakken mee en
2003 Heksen
Kees staat met
technische ondersteuning klaar. En zeker ook
niet onbelangrijk; het bedrijf van Kees: KPN
Klusbedrijf Paridaans Netersel, draagt ook
financieel een beetje bij aan de wagen van
dochterlief. Zoon Harm vindt het allemaal wel
best en kijkt graag naar de inspanningen van
het gezin. Supporters moeten er ook zijn! Ook
op de zittingsavonden, playbackmiddagen
was Corien vaak van de partij.
Begonnen
met
een
vriendengroep playbacken
op de zittingsavond, voor prins
Peter Smulders, hij
was
namelijk
jaren
commandant van de ponyclub, een dressuur
act
opgevoerd,
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toen de raad van Elf door kreeg dat ze hun
eigen cake aan het opeten waren, werden de
uitdrukkingen op de gezichten helemaal
anders.
Kees heeft het stokje over genomen van Bert
Lavrijsen en maakt al verschillende jaren het
symbool van de prins.

daarna diverse optredens met het artiestencafé
bestaande uit mensen van het Beemke. En ook
samen met Simon Mommers, Annelies Veroude, Harrie Schenning en Corien live de gebeurtenissen in het dorp bezingen. Wegens succes
mochten ze telkens optreden op de bejaardenmiddagen. Corien was ook lid van de eerste
vrouwelijke raad van elf in Netersel. Deze raad

heeft jammer genoeg maar een jaar bestaan.
Dat was een spontaan idee van een aantal
vrouwen die altijd van de partij waren met carnaval. Nooit mocht het een vrouw zijn die prinses carnaval ging worden want dat werd niks.
Om het tegendeel te bewijzen nam deze vrouwelijke raad met prinses de zaak over op
maandagavond. En dat verliep natuurlijk vlekkeloos. Natuurlijk valt er wel het een en ander
te vertellen over al dat carnaval vieren maar
het is moeilijk om dat te omschrijven. Je kunt er
beter bij zijn en carnaval meevieren in ‘t
Hupke. Maar een grap is hun bij gebleven; op
een maandagavond kwamen Kees en Corien
binnen bij den Driesprong om uit te gaan. Er
stond nog een restant van de cake die over
was van de afgelopen bejaardenmiddag. Kees
pakt die schaal met cake en presenteert iedereen een stuk cake. Nou dank je wel, lekker
hoor, ben je jarig?; dat waren de positieve
opmerkingen die hij kreeg terwijl iedereen gretig een stukje cake aannam en opat. Alleen

Het bestuur komt hem dan vertellen wat voor
symbool hij moet maken zonder erbij te vertellen wie de prins gaat worden. Dat moet natuurlijk geheim blijven….. Kees heeft al verschillende creaties op zijn naam staan (zie foto’s) en is
al weer hard aan het werk voor dit jaar. Het
symbool moet goed branden. Het eerste jaar
duurde het te lang voor het symbool opgebrand was en de Prins en de raad weer het
café terug binnen kon gaan!
We hopen Kees en Corien nog vele jaren te
mogen begroeten tijdens carnaval om samen
met iedereen er weer een leuk feestje van te
maken.

13
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Het is blauw en niet zwaar? Lichtblauw
Vliegtuig dat in de modder landen kan? Modder fokker
Het zit op het dak en maakt muziek? Een dakkapel
Wat doe je als je schoonmoeder uitgaat? Opnieuw aansteken
Wat is de overeenkomst tussen een Belgisch hoofd en de Bijlmerbajes? Cellentekort
Waarom gooien ze met rijst op een huwelijk? Omdat aardappelen nogal hard aankomen.
Wat is de huidige benaming van een postduif? Een e-meeuw.
Heeft siliconenborsten en verstuurt ongewenste e-mail? Spammela Anderson.
Hoe noem je een vrouw die bij Microsoft werkt? Een Win-doos.
Hoe noemt men een Hollandse schoonmoeder? Een trouwma!
Waarom hebben Japanners gemiddeld zo'n hoog IQ? Heb je ooit een Japans blondje gezien?

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

14
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Carnaval in de Hoeksteen

15
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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

16
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Louis van Gaal staat naar zijn Barcelona te kijken met
zijn hondje naast hem. Plots scoort Barcelona, en het
hondje gaat op zijn achterpootjes staan, en begint te
klappen. Een man naast Louis kijkt verbaasd naar Louis
en dan nog verbaasder naar het hondje.
De man vraagt aan Louis :"Hoe doet hij dat ?". Och dat
heeft hij zichzelf aangeleerd. Dat is wel knap zegt de
man.
Dit is nog niet alles zegt Louis. Oh nee, wat kan hij dan
nog meer. Louis : Ã„ls de tegenstander scoort
kan hij dood op zijn rug liggen." De man :"Hoe dan? "
Louis : " Dat ligt er aan hoe hard ik hem raak!"

17
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Jeugdprins Stan en Jeugdprinses Diana
 was een feest voor Stan en Diana. Zij werden gekozen als
Carnaval 2011
Jeugdprins en Jeugdprinses van het Minihupke!
Het feest kon na deze bekendmaking voor deze twee echt beginnen.
Samen met Stan en Diana blikken we terug op deze leuke tijd.
Bekendmaking
ͺǤ
Ǥ
Ǥ ǲǳ
ǤǤ Ǥ
ǤǤ
ǲ ǫǳǤ
Aan het werk
Ǥǯ
ǤǤ
  
ǤǤ

 Ǥ
ǲǳ
Ǥ
Ǥ
Schoolcarnaval

ǡ  Ǥ
  Ǥ  
  Ǥ

 Ǥ
Optocht
  Ǥ
 Ǥ
Ǥ 
Ǥ 

 Ǥ

Feesten
  
Ǥǡ
ǡǤ 
Ǥ

Symboolverbranding
  Ǥ  Ǥ
ǨǨ
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Proclamatie
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VRIJDAGMIDDAG CARNAVAL IN HET MINI-HUPKE
Vrijdagmiddag 13.15 uur. Bijna is het zover.
Carnaval in het mini hupke.
De Raad van 11, Jeugdprins Stan en Jeugdprinses
Diana verzamelen zich bij de peuterspeelzaal.
Ondertussen komen de kinderen allemaal een voor
een verkleed het schoolplein op. Ze zien er allemaal superleuk uit en hebben er zin in.
Om 13.30 uur kan het feest beginnen. Met een
polonaise openen Jeugdprins Stan, Jeugdprinses
Diana en de Raad van 11 met Prins Guido de middag.
Ook de ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden van de Jeugdprins en Jeugdprinses zijn van de
partij.
Eerst wordt de proclamatie van Jeugdprins Stan en
Jeugdprinses Diana voorgelezen.
Daarna is er nog een verrassing voor de kinderen
van het mini hupke.
Ze krijgen een bal, hockeysticks en een eenwieler
geschonken namens het zomeravondspektakel.
Daarmee kan weer volop gespeeld worden in de
pauze.
Dan kan de middag echt beginnen. Het is traditie
dat er allerlei soorten spelletjes gedaan worden.
Deze middag zijn het spelletjes in de vorm van
“Minute to win it”.
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben de spelletjes bedacht en de andere leerlingen gaan de
spelletjes spelen. Samen met de meester, juffen en
de raad van 11. En dan gaat het er om wie de
meeste punten verzamelt. De Raad van 11 of het
schoolteam??. Dat is een hele strijd en reuze spannend.
Tussen de spelletjes door wordt er ook volop
gedanst en carnaval gevierd. Er zijn optredens
van alle kinderen.
Groep 1-2 dansten de Danoontjes Dino Dans.
Groep 3-4 deden het Vliegerlied.
Groep 5-6 hadden een dansje op “Laat
maar waaien”.
Groep 7-8 deden hun optreden op de
muziek van Michel Telo: Ai se eu te pego
Ook het team van de school liet zich niet
kennen en deden mee met het eskimolied.
De dames van de oudercommissie zorgen
voor het drinken met wat lekkers erbij. Het is
een hele leuke drukke middag. De tijd vliegt
voorbij ; voor je het weet is het 16.00 uur
en is deze gezellige middag al weer
voorbij…….
Op naar carnaval 2013!

20
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Optochtlied

2012 (jeugd)

Wijs; Cést la Vie van René Riva
1
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.
Weer 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
2
De smurfen hadden ook een feest, Ze vierden carnaval,
Wat hadden ze toch een plezier, Het was er compleet bal
De naam die zegt al lang genoeg, Wat hadden ze een lol
Er is een bende opgerold, De boeven zitten nu echt vast
In ’t Hupke wordt het rustig, Nou ze werden….hier echt verrast
Refrein:
3
Wat zagen ze er toch weer uit, Het was echt geen gezicht
Die maffe hadden samen, Een clubke opgericht
Maar ook die leuke Karlie, Die droeg haar steentje bij
Carnaval dat moet je proeven, En de Rakkers weten dat wel
Dus als je samen wat wil gaan vieren, Vraag het hen dan….maar wel heel snel
Refrein:
4
Mooie prinses Diana, Kent u haar soms nog niet?
Dan help ik u even, Haar papa die bakt friet
Ja ze vormt een mooi stel, Nu samen met prins Stan
Met dit tweetal moet ’t lukken, Het wordt hier nu een groot feest
Wat zul je toch een spijt hebben, Als je hier niet….bij bent geweest
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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Iedere dag is er wel iets waar we
dankbaar voor
mogen zijn!!! Vandaag zijn we
dankbaar dat de
fotograaf niet aan de andere
kant stond !!!!!!!!!!!
EEN jonge vrouw vertelt een
vriendin over haar afspraakje.
'Na ons dineetje,'zei ze,'wou hij
mee naar mijn flat, maar dat
wou ik niet. Ik zei dat mijn moeder zich zorgen zou maken als ik
zoiets deed.' 'En wat gebeurde er
toen?' wilde haar vriendin weten.
'Hij bleef maar aandringen, en ik
maar nee zeggen,' zei de jonge
vrouw. ‘Je hebt hem toch niet
zijn zin gegeven?' 'Nee hoor. Ten
slotte zijn we naar zijn flat
gegaan.
Ik dacht, laat zijn moeder zich
maar zorgen maken.'

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

,
igravers
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i
m
r
u
Verhu
Laser ie
egalisat
Gronden
rken
sloopwe

Tel. 0497-682431
Mobiel: 06-53529491
info@www.dozerfox.nl
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Kinderpagina

Succes!

Oplossingen op voorlaatste
pagina!
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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
Wim zegt tegen een vriend: "s Nachts weet ik zonder wekker of horloge precies hoe laat het is."Hoe dan?'
wil zijn vriend weten. `Ik pak mijn trompet, ga op het balkon staan en speel wat. Dan komen de
bovenburen ook naar buiten en die zeggen: "Hé, halve gare, het is vier uur in de nacht!"'
Een man zonder armen en benen komt in zijn
rolstoel een café binnen. Hij bestelt een bier.
De ober zet het glas neer en kijkt vol belangstelling
toe hoe de man dat gaat leegdrinken. Hij buigt zich
voorover, pakt het glas met zijn tanden en drinkt.
'Knap, zoals u dat doet,' zegt de ober. `Och,'
reageert de man, `ik kan zelfs darten.' `Hoe dan?'
vraagt de ober.'Steek maar een dartpijltje tussen
mijn tanden.' De ober voldoet aan het verzoek.
'En nu?' Waarop de man lispelt: 'Gooi nu het
dartbord naar mijn hoofd.

Koningshoek 10b

VGM
de Goeij Machines bv

Martien de Goeij
Polluxstraat 3a
5047 RA Tilburg
Tel: 0651817287
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
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Wim Vissers gehuldigd tot Ere Buntstèker
Vorig jaar tijdens carnaval op zaterdagavond is Wim Vissers gehuldigd tot Ere
Buntstèker. Wim is al 22 jaar lid, sinds het moment dat hij Prins van ’t Hupke was in
1990. Wim heeft zich op meerdere fronten verdienstelijk gemaakt voor de Neterselse
gemeenschap. Zo is hij
een van de bouwstenen
van de wielerronde PrestoPedalo, de jaarlijkse wielerronde tijdens de kermis
in Netersel. Zo heeft hij
meerdere
malen
deelgenomen aan de zittingsavond, vroeger met
de Bloopers en de laatste
jaren met de Winkelhoek.
Ook is hij jaarlijks te vinden in onze optocht, zie
foto, meestal tussen de
individuele
deelnemers.
Wim is ook al jaren marktmeester tijdens de zomermarkt in Netersel.

Bericht uit Mali
Vorig jaar ontvingen wij een
foto van Prins Guido d’n Urste
vanuit Mali. Guido was voor
zijn werk een tijdje in het
Afrikaanse land. Het was niet
zomaar een foto, maar op de
foto toont hij trots (hij was net
Prins in ’t Hupke geweest) de
vlag van de Buntstèkers. Dat
heeft ons bij de redactie op
een idee gebracht. Maak een
foto waarop de vlag van de
Buntstèkers duidelijk te zien is
en stuur deze naar cvdebuntstekers@gmail.com . Wij
zorgen dat deze op de site
van de Buntstèkers komt te
staan, en de mooiste foto’s
zullen volgend jaar in de carnavalskrant komen. Er zal
geen prijs aan verbonden zijn,
alleen de eeuwige roem dat
jouw foto in de krant staat
moet voldoende zijn om hier
een leuke competitie van te
maken.

25
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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 jongen klopt aan.
Dag mevrouw, ik moet iets uit uw garage halen. Wilt u alstublieft opendoen?
De vrouw gaat mee met de jongen en ziet dat een van de ramen van de garage kapot is. Er zit een gat in ter grootte van een bal.
De jongen pakt de voetbal die op de grond ligt, midden tussen de scherven. Hé! Roept de dame. Hoe denk je dat die bal in mijn
garage is gekomen, ventje?
O, dat weet ik wel, antwoordt het ventje. De bal moet precies door het gat in dat raam gegaan zijn zonder iets te breken! Wat
een geluk hé?

w w w .adamstotalbalance.nl

Beemke 61
5534 AG Netersel
Tel: 0497-682869
‘s maandags gesloten
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0497 3 8 20 65

5527 ee hapert

kerkstraat 39

& fitness

fysiotherapie

balance

total

adams

info@adamstotalbalance.nl

Loonbedrijf

GEBR. VERMEULEN
Bladel
Telefoon 0497-381417

krant 2013_bunsteker doc. 2009 14-01-13 10:02 Pagina 27

Koningshoek 14
5094 CD Lage Mierde
www.jttechniek.com

Osteopathie

Hapert

SCHILDERWERKEN
KEMPENLAND
Wagenmaker 9,
5091 EX Middelbeers
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Foederer DKF
ACCOUNTANTS & CONSULTANTS

Vestigingen
Eindhoven, Assen, Bladel, Helmond, Lelystad,
Oostzaan, Putten, Roermond, Uden, Weert, Hasselt (B)
Valkenswaard.

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

Emma gaat naar groep drie van de basisschool, waar ze lezen en schrijven krijgt. Na de eerste schooldag komt haar vader thuis van
zijn werk en vraagt zijn dochter wat ze geleerd heeft.'Nou,'zegt Emma, `ik heb al leren schrijven.' `En wat heb je dan geschreven?'
vraagt vader. 'Dat weet ik nog niet, want morgen beginnen we pas met lezen.’
In het gemeentehuis zitten muizen in het archief. Het managementteam komt bijeen en besluit een kat aan te werven. Dat verbetert
de toestand in enkele maanden aanmerkelijk. Een jaar later wordt er weer geklaagd over muizen in het archief. Maar, zegt de gemeentesecretaris: hoe kan dat nu, wij hebben toch een kat aangenomen? Ja, zegt de medewerker, maar de kat is nu in vaste dienst.
Vrouw tegen buurvrouw: 'Mag ik je bezem even lenen?' Buurvrouw: 'Och meid, ik mag niks uitlenen van mijn man. Maar je mag hem best
even hier gebruiken.'

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
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Tienerpagina

Een man heeft een wolf, een geit en een
kool. Hij moet een rivier oversteken met de
twee dieren en de kool. Er is een kleine
roeiboot waarin hij slechts 1 ding tegelijk
kan meenemen. Maar als de wolf en de geit
alleen gelaten worden, eet de wolf de geit
op. Als de geit en de kool alleen gelaten
worden, eet de geit de kool op.
Hoe kan de man de rivier oversteken met
de twee dieren en de kool?

Abracadabra met prins carnaval
In de raad zitten elf personen. De prins heeft
een dienblad met elf biertjes. De prins wil de
biertjes verdelen over de raadsleden, zodat
ieder raadslid uiteindelijk een biertje heeft,
maar er toch nog één biertje op zijn dienblad
staat.
De Vraag: Kun jij de prins helpen??

Succes!

Oplossingen op voorlaatste
pagina!
Een aantal van de bandleden zijn
verdwaald. Kun jij ze terugbrengen?
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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

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

IK wil mijn auto verkopen, want hij heeft te veel
kilometers gereden,' zegt Henk tegen Cees. Cees, die
Henk wil helpen om meer geld voor zijn wagen te
krijgen, raadt hem aan naar een garage te gaan waar
ze bereid zijn om aan de kilometerteller te prutsen, en
dat vindt Henk een prima idee. Een paar maanden
later komen de twee elkaar weer tegen. 'Zo, heb je je
auto verkocht?' informeert Cees. 'Nee, hoor. Hij kan
nog een hele tijd mee, want er staan nu zo weinig
kilometers op de teller!'
Er komt een vrouw een kledingwinkel binnen. Ze loopt
naar de verkoopster, een blondje, toe en zegt: "Ik wil
graag die jurk in de etalage passen". Waarop de
verkoopster antwoordt: "Mevrouw, we hebben ook
pashokjes hoor"

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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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
EEN AMERIKAANSE TOERIST vraagt een voorbijganger naar de betekenis van de kleuren van de
Nederlandse vlag. 'Dat heeft alles te maken met de belastingen,' krijgt hij te horen. Als we de aanslag in de
bus krijgen worden we rood van woede en wanneer we het te betalen bedrag lezen trekken we wit weg om ons
vervolgens blauw te betalen.' De Amerikaan knikt begrijpend en antwoordt:'Bij ons is dat ongeveer hetzelfde,
alleen zien wij er nog sterretjes bij.'
TOEN een man zijn trouwdag vergat, zei zijn vrouw niets hoewel ze diepbedroefd was. Een poos later schoot
de datum hem te binnen en kwam hij thuis met zijn armen vol bloemen en cadeaus. 'Waar is dat allemaal
voor?'vroeg zijn vrouw. 'Wat krijgen we nou?' riep hij quasi boos. 'Ben je dan vergeten dat we negen jaar, twee
maanden en vijf dagen geleden getrouwd zijn?'

De Leeuw Assurantiën Bladel
Uw regionale tussenpersoon voor alle maatschappijen o.a.

Hulselseweg 15
5531 PE Bladel
t: 0497-387281
e: info@deleeuwbladel.nl

Gespecialiseerd in Agrarische Verzekeringen

DRIE KANDIDATEN wachten op hun sollicitatiegesprek bij de politie. De eerste werd naar binnen
geroepen. Een agent liet hem een foto van een man zien; hij vroeg hem de foto goed te bekijken en te
vertellen of hij iets bijzonders opmerkte. Tien minuten later zei de kandidaat: 'Die man heeft maar een
oor.' 'Het is een profielfoto,' zei de agent. De tweede kandidaat kreeg dezelfde foto voorgelegd. Hij kwam
al na vijf minuten met zijn commentaar: 'Die man heeft maar een oor.' 'Het is een profielfoto; zuchtte
de agent. De derde kandidaat kreeg dezelfde behandeling. Hij keek en keek en zei: 'Die man heeft contactlenzen in.' De agent las even in het signalement dat bij de foto hoorde en riep: 'Dat klopt! Waar zie
je dat aan?' 'Gewoon,'zel de kandidaat. Als je maar een oor hebt, kun je toch geen bril dragen?'
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Optochtlied 2012.
Wijs; Cést la Vie van René Riva
1
Alweer een mooie optocht, ’n hele lange rij
Bijzondere creaties, die zijn er ook veel bij
Niks 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
2
Natuurlijk was hij wer hier, hij maokte veul plezier
Hij wil ons lekker foppen, en zegt er mee stoppen
Want als je echt zo goed bent, dan doe je dat toch niet
Vele jaoren stond hij vurop, hij was ontzettend gaaf
Daarom roepen we voor Peter, mee zun allen….voor hem alaaf
Refrein:
3
Mee de prins in hunne straat, de winkelhoek paraat
Nou Guido lopt goed gesmeerd, Bij hen ging het verkeerd
En ok waogens buiten ,t Hupke, Die deden er ok mee
Ok den dieje van de meukers, Die was wer heel onwijs
Daorum hebben zij ok dees jaor, Zeker weten…. ’n grote
prijs
Refrein:
4
Het is vur hen gene gok, om te eten uit een wok
De schop die stond in de pan, zij kunnen er wat van
Hun pasjes waren wat klein, het eten smaakte goed
Meestal is hij gekleed als vrouw, en kijkt hij dan niet
zo nouw
Het was hem echt niet naor zijn zin, want hij kreeg
hem…. er echt niet in
Refrein:
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5
De korf was wel wat te klein, dat vond die een niet fijn
Mer ook dieje kop van jut, nou die was echt niet prut
Barbiertjes grote klasse, wat bende gullie goed
Als je er dan twee komt haolen, moet je er drie betaolen
Tapkratjes ston ok an de top, want zei willen….steeds hogerop
Refrein:
6
Is de tandarts prijs nou vrij, daarmee zijn zij niet blij
Ga zitten in hunne stoel, doe maar open die smoel
Blikschade die was er veul, ze lagen in een deuk
De blikken tolden in ’t rond, dat leek mij nou ongezond
Groenteblikken en ook spa blauw, want ze keken…. niet echt zo nauw
Refrein:
7
Prins Guido lopt wer vurop, hij is in vol ornaat
Anita is dik tevree, Gezorgd vur pak op maat
Dan hedde de raod van elf, ze maoken veul plezier
En Bianca van den Driesprong, die zurgt vur ’t gerstenat
Dus je mag gerust durdrinken, want er is hier….nou echt bier zat
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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JOHN NODIGDE zijn moeder uit om bij hem te komen eten in de flat, die hij deelde met een meisje. Zijn moeder vond
Julie bijzonder aantrekkelijk en vroeg zich af wat hun relatie precies was. John las de gedachten van zijn moeder en
zei: 'Ik weet wat u denkt, maar ik verzeker u dat Julie en ik gewoon huisgenoten zijn.' Ongeveer een week later sprak
Julie John aan: 'Sinds jouw moeder hier is geweest, kan ik die mooie zilveren opscheplepel nergens vinden. Je denkt
toch niet dat zij hem heeft meegenomen?' 'Dat betwijfel ik: reageerde John, 'maar voor de zekerheid zal ik haar een
brief schrijven.' Zo gezegd, zo gedaan. Hij schreef. 'Lieve moeder, ik zeg niet dat u onze opscheplepel hebt
meegenomen en ik zeg ook niet dat u hem niet meenam. Maar het feit blijft dat de lepel zoek is sinds u hier bent
geweest.' Na enkele dagen kwam er een brief met het antwoord van Johns moeder: 'Lieve zoon, ik zeg niet dat je met
Julie slaapt en ik zeg ook niet dat je niet met haar slaapt. Maar het feit blijft dat indien ze in haar eigen bed had
geslapen, ze intussen die lepel daar zou hebben gevonden. Liefs, je moeder.'
... voor die momenten dat u liever even geen bril draagt ...
zijn contactlenzen ideaal.

Laat u door ons informeren over de vele
mogelijkheden die er zijn in contactlenzen.

Markt 30 Bladel Tel 0497 360420
www.cyu-optiek.nl

TAXIBEDRIJF
Coppens “De Mulder”
Beemke 36 - Netersel
Telefoon 06-51611665
www.paridaans-dakkapellen.nl
Dakkappellen - Dakopbouw
Diverse timmerwerken
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kantoor:
Molenstraat 3 5541 CK Reusel
tel. 0497-383838 / 0497-641706
www.taxicoppens.nl
Contracten met diverse zorgverzekeraars!!
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Zondagmiddagmatinee

37

krant 2013_bunsteker doc. 2009 14-01-13 10:02 Pagina 36

IN VERBAND MET de laatste schooldag brachten de
kinderen cadeautjes mee voor de onderwijzeres. De zoon
van de bloemist gaf een bos bloemen. Het dochtertje van
de eigenaar van de snoepwinkel schonk een mooie doos
bonbons. Ten slotte kwam het zoontje van de slijter
aanzetten met een groot en zwaar pakket. De juf tilde
het op en zag dat het een beetje lekte. Ze depte wat van
de vloeistof op haar vinger en proefde. 'Is het wijn?' giste
ze. `Nee; zei het jongetje. Ze proefde nog een druppel en
vroeg: 'Champagne? 'Nee,'antwoordde het jongetje. 'Ik geef
het op; zei ze. 'Was is het dan?' 'Een jong hondje!'

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

Met aantekening diabetische en reumatische voet
EEN VERSTROOIDE AUTOMOBILIST reed van de
verkeerde kant een eenrichtingsweg in en werd aangehouden. 'Waar moet u naartoe?' vroeg de politieman.
'Dat weet ik niet precies: antwoordde de man onnozel.
'Maar ik ben vast te laat: iedereen komt al terug.'
TIEN JAAR na de volkstelling ging de verantwoordelijke
ambtenaar naar hetzelfde afgelegen plaatsje in de
rimboe en stelde vast dat de bevolking niet was toe- of
afgenomen. 'Hoe kan dat?' vroeg ze de oudste vrouw van
het dorp. 'Heel eenvoudig. Elke keer als er een kind wordt
geboren, gaat er een jongeman vandoor.'

tel. 06-51099068

FRANS
VEROUDE

Kees Paridaans
M O N TA G E B E D R I J F
Carolus Simplexplein 7
5534 AJ Netersel
VOOR UW SANITAIR & C.V.,
ZINK EN DAKWERK
Telefoon 0497-682261
E-mail: k.paridaans@planet.nl
Fons van der Heydenstraat 6,

5534 AV Netersel, Tel. 0497-682437
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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 pagina's staan drie puzzels, los deze alle drie op, en zo krijg je
drie aanwijzingen die je naar de schat kunnen leiden. Als de schat na een week niet gevonden is volgen in het gastenboek op onze site verdere aanwijzingen die je kunnen leiden naar de schat, succes!!!

42

Adjudant
Aswoensdag
Ballonnen
Buntstekers
Carnaval
Carnavalskrant
Clownsneus
Confetti
Creaties
Driesprong
Dweilband
Februari
Feesten
Feestmuziek
Gezelligheid
Glitterpakje

Haringen
Harmonie
Heksenjurk
Hossen
Indiaan
Nar
Netersel
Opgemaakt
Optocht
Optochtlied
Piraat
Playbackshow
Polonaise
Praalwagens
Prins
Prinsenbekendmaking

Prinses
Proclamatie
Proosten
Raad
Sleuteloverdracht
Slingers
Stoet
Symboolverbranding
Tonpraten
Toverstaf
Traditie
Uitdossen
Vasten
Verkleden
Zittingsavond
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Puzzelpagina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Aan welke zijde van het huis zit dit ornament ?
2. Aan welke straat staat ’t huis met deze lamp ?
3. Welk huisnummer heeft ’t huis waar deze leeuw de wacht houdt ?
4. Aan welke straat ligt dit knooppunt ?
5. In welke straat hangt deze lieve vrouwe tegen de gevel ?
6. Als je Netersel in westelijke richting uitvliegt kom je deze woning
tegen, wie wordt de nieuwe buurman ?
7. Wat is de voornaam van de vrouw des huizes ?
8. Aan welke straat staat deze schuur ?



REBUS
 




2

3

4

5 6

7

8 9

1 = 1e letter antwoord vraag 4
10 = 5e letter antwoord vraag 6
19 = 3e letter antwoord vraag 14
2 = 2e letter antwoord vraag 7
11 = 7e letter antwoord vraag 13
20 = 2e letter antwoord vraag 13
3 = 2e letter antwoord vraag 14
12 = 5e letter antwoord vraag 10
21 = 7e letter antwoord vraag 11
4 = 13e letter antwoord vraag 9



 





 

1

9. Wat is de achternaam van de bewoners van de woning waar
tegen de gevel van de bijbouw dit kastje hangt ?
10. Wie is de eigenaar van deze stal ?
11. Aan welke straat staat deze stal ?
12. Welke familie heeft deze lantaarnpaal op hun grondgebied
staan ?
13. Wat is de naam van het huis met deze voordeur ?
14. Aan welke straat staat het huis met deze schoorsteenkap ?
15. Welk huisnummer bewaken deze leeuwen ?



10

 

11 12 13 14 15



  
16 17 18

13 = 6e letter antwoord vraag 12
22 = 2e letter antwoord vraag 5
5 = 4e letter antwoord vraag 1
14 = 12e letter antwoord vraag 11
23 = 2e letter antwoord vraag 1
6 = 6e letter antwoord vraag 1
15 = 4e letter antwoord vraag 5
24 = 5e letter antwoord vraag 9
7 = 7e letter antwoord vraag 1
16 = 4e letter antwoord vraag 4

19 20 21

25
8
17
26
9
18
27

=
=
=
=
=
=
=

22 23 24 25 26 27

19e letter antwoord vraag 8
1e letter antwoord vraag 3
6e letter antwoord vraag 6
9e letter antwoord vraag 8
11e letter antwoord vraag 5
10e letter antwoord vraag 2
3e letter antwoord vraag 15
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De Hoef 10
5528 CA Hoogeloon
www.dehennekooi.nl
Bloemen, woondecoratie,
lifestyle & sfeer
MET HAAR BABY van zes dagen op de arm stapte
Annie de bus in. 'Dat is de lelijkste baby die ik ooit
heb gezien!' zei de chauffeur, waarop Annie
woedend achter in de bus plaatsnam. De man
naast haar vroeg wat er aan de hand was. 'De
chauffeur was onbeschoft tegen me!' klaagde Annie.
'Schandelijk,' zei de man. 'Chauffeurs moeten altijd
beleefd blijven.' 'Ik denk dat ik hem meteen maar
even een lesje ga leren,'zei Annie. `Prima idee,' zei de
man. 'Ik houd zolang uw aapje wel vast.'

Als gevolg van een hartinfarct ondergaat een man
een open hart operatie. Na de ingreep komt hij
terug bij kennis en ziet dat hij verzorgd wordt door
religieuze zusters in een katholiek ziekenhuis.
Wanneer hij voldoende bij bewustzijn is, vraagt een
zuster aan hem hoe hij de medische ingreep gaat
betalen.
Ze vraagt hem of hij een ziektekostenverzekering
heeft. Met zwakke stem zegt hij: "Geen ziektekosten-verzekering." Ze vraagt hem: "Heb je geld
op de bank staan ?" Hij antwoordt: " Geen geld op
de bank."
Vervolgens vraagt ze: "Heb je een familielid die je
kan helpen ?" Hij zegt: "Ik heb alleen een zuster, een
oude vrijster, die non is in een klooster."
De zuster antwoordt geïrriteerd: "Nonnen zijn geen
oude vrijsters, zij zijn getrouwd met God !"
De patiënt: " Stuur de rekening dan maar naar mijn
zwager !

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

ZAGERIJ EN PALLETHANDEL
BALKHOUT
In- en verkoop maatpallets
haard- kachelhout
Voor Italiaanse wijnen
en wijnproeverijen!

Exclusive wines
Willem Hessels
Beemke 27a - 06-21395607
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de Barbiertjes
Beste buntstèkers en buntstèkerinnekes,
Waarschijnlijk kennen jullie ons allemaal al
wel, Jeugdvereniging de Barbiertjes uit
Netersel. Al jaren bouwen wij een wagen
in de schuur achter het korfbalveld. De Barbiertjes zijn begonnen als vriendengroep
met leden uit Netersel en Bladel. Er kwamen steeds meer leden bij en sinds een jaar
of 7 zijn er ook jeugdleden bij gekomen.
Dat was in het begin nog een beetje wennen maar we werden steeds meer één
groep.
De jeugd had nog niet zo veel ervaring
maar werd goed begeleidt door de ouderen. De laatste 2 jaar hadden de ouderen
wat minder tijd ivm werk, huis bouwen,
gezin stichten, studie ed. De jeugd moest
steeds meer zelf gaan doen en het
afgelopen jaar is de wagen ook voor een
groot deel door de jeugd gemaakt. Ook dit
jaar kwam het eigenlijk helemaal op de jeugd aan. Als je nu de schuur binnen loopt, zul je waarschijnlijk ook
alleen maar jeugdbarbiertjes zien. Af en toe loopt er een ervaren Barbiertje in de schuur rond.
De organisatie van het hele wagen bouwen wordt ook steeds meer bij de jeugd gelegd. De jeugdleden nemen
plaats in de commissies en in het bestuur. Dat is niet altijd even makkelijk, want er worden nog wel eens wat
dingetjes vergeten. Gelukkig zijn er dan toch nog de ouderen die je daar dan op wijzen.
Dat het vooral de jeugd is die de wagen bouwt, zal ook wel te zien zijn. Ons niveau is niet meer zo hoog als
een paar jaar terug. Toch zijn wij trots op wat we hebben gemaakt en nu aan het maken zijn. Wij, als jeugd,
zijn niet helemaal onderaan begonnen, maar hebben wel wat stappen terug gedaan. Ook al missen we de
ervaring nog om mee te doen op het niveau van de Tapkratjes en
Meûkers, we doen ons best om een zo mooi mogelijke wagen te
bouwen. In de schuur is in ieder geval genoeg plezier te beleven tijdens het bouwen en dat is zeker zo belangrijk.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST!
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Van Halluf Aacht tot Kwart vur Elluf (en trug)
Tringgg… “Hoiiiiiiiii!” – “Ja, hier mee Franse, van de Buntstèkers”. “Oei”, docht ik mee, “deze keer zij ik de sjoak um
een stukske te schrève”. Inderdaad: “Gi had vleejoar toch zo’n schôn stukske in dè nuuw blaaike stoan, dieje PC55 of
hoe hiet dè, is’t nie?” “Joa...” “Dus vollegus mè kunde gi dè wel!”. Vûrrùt, ik zal’t probere... Dè doen de knijntjes ôk.
Op carnavalsmaandag gaat het weer gebeuren: “aftikken en gas erop”! Volgens goede gewoonte intussen, want er
wordt al weer een flink aantal jaren live muziek gemaakt op de maandagavond in ‘t Hûpke. Live muziek waar in
groten getalen uitbundig van wordt genoten door de bevolking van Netersel en verre omstreken. Hoe is dat zo
gekomen?
Het begon jaren geleden met Perfect Dialect, de onvolprezen Kempische vaandeldragers van de streektaalmuziek. Ik
mocht daar deel van uitmaken als min of meer vaste invaller, vaak op de basgitaar, soms ook op gitaar, en af en toe in
de zaal achter de knoppen. Bij die optredens op de maandagavond in ‘t Hûpke viel mij steeds op dat er in Nittersul
nog ouderwets carnaval werd gevierd: niet alleen bier drinken, maar ook de hele avond met elkaar de dansvloer op,
om op te gaan in een uitbundige, hossende menigte.
Wat ik op dat moment nog niet wist is dat Perfect Dialect al het grootste deel van haar actieve muzikale leven achter de
rug had. En inderdaad, op een kwaaie dag, ergens een jaar of drie geleden, was het zover: Perfect Dialect hield op te
bestaan. En daarmee zou ook een eind komen aan die zeer bijzonder carnavalsmaandagen…
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: zanger Peter en drummer Corné wilden wel doorgaan met muziek
maken, en vroegen mij om samen iets op te zetten. Daar had ik wel oren naar, en al snel zaten we samen bier te
drinken… eh ik bedoel: te vergaderen. Er werden plannen gesmeed voor een vervolg van Perfect Dialect. Het moest
wederom feestmuziek worden, maar dan een tikje steviger, wat meer richting het rock genre.
Ik maakte van de gelegenheid gebruik om eindelijk een oud idee te verwezenlijken. Ik had ooit een trio en wilde dat
heel graag “Half Zes” noemen, maar dat vonden de andere twee niks. Ging dus niet door. Maar nu zag ik mijn kans
schoon: met een bassist erbij waren we met vier man, dus de bandnaam “Halluf Aacht” was geboren! So far so good.
Er werd repertoire uitgezocht, en er werd zowaar zelfs gerepeteerd. Helaas versleten de bassisten nogal snel, en
moesten enkele keren worden vervangen. Maar op een gegeven moment was het zover: we waren klaar om te gaan
optreden! Dat kwam goed uit, want de Buntstèkers belden net voor de carnaval, of wij het weer gezellig wilden komen
maken.
Maar wie schetst onze verbazing, toen drummer (C.L. uit B.) op die vraag reageerde met de onvergetelijke woorden
“mee de carnaval speul ik nie, want dan moe’k bier drinke…” Echt woar gebeurd... Gelukkig zijn wij muzikanten niet
voor 1 gat te vangen. Hoewel… muzikanten en goate…maar daarover een andere keer meer.
Hoe dan ook, er werd nagedacht over een oplossing. Er werden twee mensen bij gezocht die in het verleden tijdens
gezellige après-ski party’s reeds blijk hadden gegeven van hun muzikale talenten: Mark Hakkens (woonachtig in
Bladel, afkomstig uit Duizel) en Addy Bleijs, woonachtig in Hoogeloon maar afkomstig uit: … jazeker, uit Nittersul!
Dat was dus geregeld. Nu alleen nog een naam. Halluf Aacht was al gereserveerd voor die andere samenstelling. Dan
maar Kwart vur Elluf: mee z’n vieren (kwart) speule vur de zeer gewaardeerde Road van Elluf van Nittersul. Logisch
toch? En zodoende zijn we van Perfect Dialect, via Halluf Aacht, bij Kwart vur Elluf beland.
Maar let op: in het verleden gebezigde namen bieden geen garantie voor de toekomst. Het zou zomaar kunnen zijn
dat we volgend jaar ineens opduiken als Vier over Drie(sprong), Wannen Bunt(stèker), Vier (bar)Biertjes, De Kempentaler Schurzenjäger, Die Lustige Schlagerfreunde, oder so etwas. Al is het alleen maar om de belastingdient op een
dwaalspoor te brengen. De schoorsteen moet ook roken, nietwaar?
Hoe het bandje ook mag heten, wij gaan er in elk geval een fantastisch feest van maken op carnavalsmaandag. Wij
hopen op een grote opkomst, minimaal net als andere jaren en hopelijk nog een tandje meer (als het allemaal binnen
kan tenminste)! Het mag dan wel crisis zijn maar dat “heerlijke avondje” laten we ons toch niet afnemen??? Sterker
nog, afgelopen jaren heeft de carnavalsmaandag in Netersel zich ontwikkeld tot een cultfeest: vrij onbekend bij het
grote publiek, maar wie er geweest is heeft het er nog jaren over…
Tenslotte, niet onbelangrijk: wat voor muziek
kunnen jullie verwachten? Nou, gewoon,
muziek die op de gelegenheid is toegesneden:
variërend van pret-rock tot polka, met hier een
daar een walske ertussen, en wie weet gooien
we er zomaar een Sirtaki uit, teminste, ès we in
vurrem zèn mee die doag. Mèr loat dè mèr an
ons over: wij doen de muziek wel, en ès gullie
dan mee z’n alle komt hosse en bier drinke, dan
zal 2013 wederom in de annalen kunnen worden bijgeschreven als een bijzonder goed carnavalsjaar!
Namens 22:45,
Carlo van Luijtenduidelijk.nl (dieje lillekerd veurân op de foto van vleejoar)
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Maandagavond
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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

Gespecialiseerd in service en onderhoud aan
horeca apparatuur en airconditioning.
Schuttersweg 33
5534 BB Netersel
T: +31 6 12337170
E: info@michiels-service.nl
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5094 BC Lage Mierde
fax: 013-5093637
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Kindercarnaval
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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

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

Twee vrienden komen elkaar ‘s morgens tegen. De een is net
terug van vakantie. De ander vraagt: “ En hoe was het in
Japan?” Weet ik niet. Ik heb de foto’s nog niet bekeken.
Een jongetje komt thuis uit school: Papa, klopt het dat jouw bril
alles vergroot?
Ja, dat klopt. Hoezo?
Zet hem dan maar op als je mijn rapport bekijkt.!
Max speelt bij een vriendje. Hé, klopt het dat je een rode en een
zwarte sok aan hebt?
Ach, praat me er niet van! Het is belachelijk! En dan te bedenken
dat ik nog zo’n paar heb!

ALTIJD VOOR U...

KENNIS WAAR U OP KUNT REKENEN
LANGE TREKKEN 46 POSTBUS 98 5530 AB BLADEL
TEL 0497 38 70 70 FAX 0497 38 71 65 INFO@ACCOMBIS.NL WWW.ACCOMBIS.NL
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De juf vraagt: Als je 6 koekjes hebt en je de helft aan Anna
moet geven, hoeveel koekjes heb je dan nog over?
6!
Welnee, denk eens goed na!
Maar ik heb goed nagedacht: geen sprake van dat ik koekjes aan
Anna weggeef.
Vader is boos. Heb je je cijfers gezien Max? het is om te huilen. Ik
zou wel eens willen weten of je vriendje Adrie ook met tweeën en
drieën is thuisgekomen!. Nee, maar bij hem is het anders. Hij
heeft slimme ouders…
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Uitslag optocht 't Hupke 2012
Prijs Nr. Titel

Deelnemer

JUNIOR INDIVIDUEEL
1
1
Ik draag m'n steentje bij

Karli Hendriks

102

JUNIOR GROEP
1
5 Carnaval….. dè moete pruve
2
4 Bij de smurfen is het bal, want wij vieren carnaval!
3
2 Er is een bende opgerold!
4
3 We hebben een clubke opgericht, Vur mensen mee un lelijk gezicht

De Rakkers
De Fistvaérekes
De Bende van 't Hupke
De Maffe groep Vijvers

116
106
105
101

INDIVIDUEEL
1 10 We never WOK alone
2 17 Speciaal Carnavals Consulent
3
9 Het laatste rondje
4 16 Ik krijg hem er niet meer in
5
6 Carnaval 2012, smurfen wij wel doorheen

Vriendengroep "mee z'n 88888888"
van de Wijdeven & van Lippen
Peter van Hoof
Wim Vissers
De Smurfen

117
112
108
102
84

GROEP
1 12
2
8
3 15
4
7

Dat zie je niet faakhier
Bij blikschade liggen wij in een deuk
Geen ID ee
Mee d'n Prins lôpt ut gesmeerd, bij ons gi ut nog wel us verkeerd

De Bigsmiles
De Confettieknallers
De Dolle Tolle
Buurtver. De Winkelhoek

126
99
98,5
91

WAGEN
1 14
2 18
3 19
4 13
5 11

Burgeroorlog
Alle gekheid op een stokje
Niet te missen
We kéke nie zó nauw
Iets mee spoken ???

JV de Tapkratjes
De Meukers Bladel
JV De Barbiertjes
De Guppy's
CV Krekwakwo

131
124
109
99
0

OPSTEKER (aanmoedigingsprijs)
4 Bij de smurfen is het bal, want wij vieren carnaval!

Totaal

De Fistvaérekes

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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EETCAFE, CAFETARIA EN FEESTZAAL

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

ZATERDAG 9 FEBRUARI:
vanaf 16.30 tot sluiting: m.m.v. DJ Ton van Alphen
Prijsuitreiking om 23.00 uur
v.a. 20.30 uur BAND ’MOTION’

ZONDAG 10 FEBRUARI:
vanaf 16.00 tot sluiting: m.m.v. DJ Ton van Alphen
playbackshow volwassenen
Optreden ’GIRLS MAGIC’, ’GIRLS ONLY’ en ’JUST GIRLS’

MAANDAG 11 FEBRUARI:

voormiddag: vanaf 10.30 uur peutercarnaval met drive-in discotheek
verrassend optreden
vanaf 14.30 uur Seniorencarnaval tot ± 18.00 uur
aansluitend tot sluiting: groot Buntstèkersbal m.m.v. orkest

KWART VUR ELLUF
en m.m.v. DJ Ton van Alphen

DINSDAG 12 FEBRUARI:

vanaf 14.30 uur: kindercarnaval met playbackshow + disco
voor het hele gezin
Na symboolverbranding ± 20.00 uur m.m.v. DJ Ton van Alphen
WOENSDAG DE GEHELE DAG GESLOTEN

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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