krant 2014_bunsteker doc. 2009 30-01-14 16:30 Pagina 1

krant 2014_bunsteker doc. 2009 30-01-14 16:30 Pagina 2

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 Aaike d’n Urste;
- 39ste Prins van ’t Hupke
- Hooggewaardeerd Huismeester
van ons Monique
- Bijzonder Beminnelijk Beschermheer van Harm en Karli
- Hoogmogend Hoeder van de
Polderdijk en Aanpalende Landerijen
- Buitengewoon Liefhebber van het
witgele gerstenat
- Grenzeloos Genieter van kleinvee
- Door ondervinding bekwaam met
die plek, waar Neterpop haar
tenten opslaat
- Tevreden Toezichthouder op en
nabij de Zandstraat
- Trots hofleverancier van dat witgele voedsel, niet te verwarren
met dat witgele drankje
- Zeer Bedreven Kenner in het beoordelen
van
vrouwelijk
schoon……… van leghennen
- Kunstige Klusser aan huis, stal en
bijgebouwen

Besluite en verkloare hiermee;
1. Dè ik liever op den aachtergrond lôôp te flaneere, mèr no ut zoveul joare afgekeke te hebben, ik
ut nou ôk wel us op de vurgrond wil probeere.
2. Dè ge mee carnaval ut gekste pekske, ut mafste huudje of de bontste klere meut draoge, als ut
mèr carnavalesk is.
3. Dè alle vôdders, moeders, kender, opa’s en oma’s en aônverwante familieleeje welkom zèn mee
dees daog um un gezellig fistje mee te bouwe.
4. Dè ge oew buure, bùùrtgenote en ander dörpsgenote ok nie moet vergèète mee te nèmme, want
mee hun kunde ôk goed hosse.
5. Dè we goan geniete van iedere minuut die we schaouwer aôn schaouwer gaôn belève in ‘t
Hupke!
6. Dè as Zwarte Piet öt ut Sinterklaosfist moet, en ‘Stille Nacht’ niet mèr gezonge mag worre mee
Kersmus, we in ieder geval gewoon carnaval kunne blèève viere.
7. Dè ut polonaise lôôpe in D’n Driesprong nie alliin mèr hoeft, mee ut binnekomme van de Prins en
de raod.
8. Dè we alle waogebaouwers succes wille wense, mee de afwerking van hunne waoge, want de
ervaring hi geleert, dè tur op ut lest nog veul moet gebeure.
9. Dè de raod nie op aaier hoeft te lopen, want ne goeie raod is goud werd.
10. Dè we mee veul Buntstèkers en Buntstèkerinnekes, grôôt en klèèn, wir zulle zörge vur ne schonne
en gezellegen optocht.
11. Dè we carnaval dees doag mee goan maoke onder het motto:
Breek de dag, vier carnaval met een lach!
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VISSERS
MENGVOEDERS
Helvoirtsestraat 33
5268 BA HELVOIRT
Telefoon 013-5091269

De Hoeve 7c Netersel
0497-68 26 23
studiointerpoint.nl
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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,
Dit wordt m’n 16e carnaval als raadslid van de raad van
elf. Althans dat dacht ik, maar sinds 10-11-2013 is dat
veranderd. Toen kwamen Frans van Luffelen en Erik Amting
op zondagavond laat binnen vallen met de vraag of ik de
nieuwe Prins van ’t Hupke wilde worden. Compleet onverwacht, want als de jaarvergadering gepland is en de
redactie van de carnavalskrant bijeenkomt, dan hebben ze
een prins gevonden! Toch niet dus! Nu is het op zich best
een hele eer om hiervoor gevraagd te worden, maar toch
heb ik, net als vele van mijn voorgangers, enig bedenktijd
nodig gehad. We zitten immers met een bedrijf dat 24 uur
per dag, 7 dagen in de week door moet draaien. De dag
nadat zij op bezoek zijn geweest, denk je er vóóral over
na. Dan kijk je even op de website van C.V. De Buntstèkers
en zie je op 11-11 nog 111 dagen te gaan voor carnaval.
Wat een toeval. Na op die dag mee ons Monique wat
gepraat te hebben, hebben we besloten om het gewoon te
doen. De kinderen, onze Harm en ons Karli hebben er een
mooie leeftijd voor om er volop van te genieten. En dat
gaan wij met z’n allen doen. Ik weet dat carnaval in Netersel in volle overtuiging gevierd wordt door jong en oud,
met op alle dagen een mooi programma. Het is uitgegroeid
tot een waar dorpsfeest met veel hoogtepunten. Waarvan
de optocht op zaterdagmiddag er één van is. Hiervoor zijn bouwers vele dagen en avonden
bezig om hun wagen tiptop in orde te maken. Bij deze wil ik hun veel succes toewensen. Tot slot
nodig ik ook iedereen uit om met ons in D’n Driesprong carnaval te komen onder het motto:
Breek de dag, vier carnaval met een lach!
Alaaf.
Prins Aaike d’n Urste.

Van d’n ouwe Prins:
Beste Buntstékers en Buntstékerinnekes,
2013 is voor mij en mijn vrouw Kristy een geweldig jaar
geweest. Om Prins van ‘t Hupke te mogen zijn is een hele
eer. Ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten, maar
dat het heel anders zou worden stond wel vast. Van donderdagavond bij de Hoeksteen (wat echt enorm leuk is) tot
de symboolverbranding, heb ik heel erg genoten. Dat ons
oma op zondag stond te playbacken had ik nooit
verwacht.
Ook ben ik blij dat ik op zaterdagavond de Tapkratjes de
eerste prijs mocht geven. Ik ken veel van de jongens goed
omdat ik ze heb leren voetballen. Kortom, iedereen die er
voor gezorgd heeft dat het voor mij een geweldige carnaval is geworden: heel erg bedankt! Verder wens ik de
nieuwe Prins veel plezier en helaas voor hem zal hij het
met mij als Adjudant moeten doen.
Dit jaar gaan we weer veel lachen en ik hoop dat ik nog
jaren bij de Raad van Elf kan blijven.
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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

Een chemicus, een elektrotechnicus en een systeembeheerder maken een ritje met een auto en
krijgen pech. De chemicus zegt: `Misschien is de benzine op: De elektrotechnicus: 'Het zou de
bedrading kunnen zijn.' De systeembeheerder: Als we nu eens uitstappen en weer instappen,
misschien doet-ie het dan weer.'
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!"'

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
Ja carnaval 2014 zit er al aan te komen, dus ook
van de voorzitter een korte voorbeschouwing.
Deze zomer hebben we de Prinsenwagen een
grote opknapbeurt gegeven. Eigenlijk moet ik het
anders zeggen. Deze zomer hebben de Tapkratjes
de Prinsenwagen een opknapbeurt gegeven en
hebben wij met enkele leden hen geholpen. De
gehele wagen is opnieuw opgebouwd met een
extra verhoging voor de Prins, Adjudant en Vorst
zodat zij de optocht en de toeschouwers goed kunnen overzien. Verder uitleggen is niet nodig, ik zou
zeggen, kom allemaal naar de optocht kijken om
het resultaat te beoordelen. Maar het is zeker de
moeite waard. Ook hebben we in de zomer een kiosk aangeschaft die we willen verhuren,
daarover meer uitleg op een andere pagina in de krant. Het geeft wel aan dat wij volop naar
voren kijken en de toekomst voor carnaval in ’t Hupke positief zien.
Ik wens alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes een fijne carnaval.
Frans van Luffelen

Van den burgemeester
Buntstèkers, Buntstèkerinnekes,
Ook dit jaar kreeg ik het verzoek om een voorwoord voor de
carnavalskrant van de Buntstèkers te schrijven. Natuurlijk voldoe
ik graag aan dit verzoek en ben ik vol enthousiasme aan de
slag gegaan om een inspirerend voorwoord te schrijven.
Inspirerend omdat dit het woord is waar, bij carnaval, veel aan
gelegen is. Of het nu gaat om de optocht, de voorafgaande
feesten of de zittingsavond, inspiratie moet er zijn om er een
geslaagd carnaval van te maken.
Vorig jaar hebben wij met veel plezier de zittingsavond in ’t
Hupke bijgewoond. Met de zittingsavond begint voor menigeen het carnaval echt en kunnen op
carnavaleske wijze verschillende zaken aan de orde worden gesteld. Vaak zijn de “artiesten”
geïnspireerd door actuele gebeurtenissen of zaken uit de politiek. Ik vond het mooi om te zien
dat dit niet alleen met een lach gebeurde, maar ook op een respectvolle manier. Samen met de
andere bezoekers heb ik veel plezier beleefd aan deze avond en ik wil dan ook mijn complimenten uitspreken tegenover de artiesten en organisatoren. Chapeau! Ga zo door, zodat we
nog jaren van een gezellige, humorvolle avond kunnen genieten.
Naast deze zittingsavonden is er voor jong en oud nog veel meer in ’t Hupke te beleven. Onder
leiding van Prins carnaval wordt er tijdens de carnavalsdagen, het Buntstèkersbal, het peuter/kleuter- en seniorencarnaval flink gefeest. Velen genieten tijdens deze activiteiten van de
mooie creaties en elkaar. Ik ga er vanuit dat wij ook na deze carnaval elkaar weer aan kunnen
kijken en zeggen het was weer gezellig met de Buntstèkers in ’t Hupke.
Ik wens jullie dan ook veel plezier toe tijdens de aankomende carnavalsdagen!
Drie maal Netersel Alaaf!
Mr. A.H.J.M. Swachten,
Burgemeester
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Een man neemt plaats in de kappersstoel. 'Hoe wilt u geknipt worden?' vraagt de kapper. 'Graag het linkeroor vrij en het rechteroor bedekt laten. Links achter lang, rechts achter kort."Maar dat kan toch niet!'
zegt de kapper. Jawel hoor,' reageert de man. 'Zo hebt u het de vorige keer ook gedaan.'
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.’

De kortste weg naar een
succesvolle verkoop!!!
Europalaan 79 - 5531 BG BLADEL
0497 – 380103 - www.roijmans.nl
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Carnavalsprogramma van De Buntstèkers 2014
Van 16 februari t/m 23 februari bezoeken Prins en Adjudant de zieken en
bejaarden, die niet in de gelegenheid zijn om carnaval te komen vieren.
Vrijdag 28 februari
13.15 Schoolcarnaval
20.00 Sleuteloverdracht op het
gemeentehuis
in Bladel
Zaterdag 1 maart
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
21.00 Groot Buntstekersbal
m.m.v. DJ Ton van Alphen,
uitreiking prijzen optocht
senioren
tevens afhalen startgelden
02.00 Sluiting

Donderdag 27 februari
19.30 Carnaval in de Hoeksteen
Zondag 2 maart
16.00 Samenkomst Prins, Adjudant,
Vorst en Raad van Elf in
Residentie Driesprong
17.00 Aanvang play-back show
Optreden GIRLS MAGIC,
DANCE UNLIMITED en
JUST GIRLS

Maandag 3 maart
10.30 Peuter- kleutercarnaval
(t/m groep 2) met verrassend
optreden en uitreiking
prijzen kleurplaten
12.00 Einde peuter-kleutercarnaval
14.30 Seniorencarnaval,
met diverse optredens.
18.00 Einde seniorencarnaval
21.00 Groot carnavalsbal met live orkest
KWART VUR ELLUF
en drive-in discotheek
02.00 Sluiting
Dinsdag 4 maart
14.30 Kindercarnaval. Voor
alle kinderen van de
basisschool vanaf
groep 3; diverse
optredens door de
schoolkinderen en
traktaties.
19.11 Officiële sluiting
Carnaval met
symboolverbranding
op het plein.

Carnavalsoptocht:
Opstellen op het Carolus Simplexplein om
UITERLIJK 14.00 uur
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Frans van Luffelen
Kees Waalen
Erik Amting
Ferd van de Ven
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 21 februari op bovenstaand adres. Ook kan men zich via de site
www.cvdebuntstekers.com opgeven voor de optocht, ook dan uiteraard voor vrijdag
21 februari. Het loopnummer moet worden afgehaald op woensdag 26 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:
Anja Maas en Renske Soumah
Hiervoor onze dank!
Redactie:
Karolien Hessels, Carolien Michiels,
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 2013

10

krant 2014_bunsteker doc. 2009 30-01-14 16:31 Pagina 11

Zeer geslaagde zittingsavond 2013
Een volle zaal in gemeenschapshuis “de Poel” met vele verrassingen

Prins Johan d’n Urste in ’t HUPKE:
Mee dees daog legge we ginne las, want Carnaval in ’t
Hupke dè vierde mee un vol glas.
Op zaterdag 19 januari werd na afloop van de geslaagde
zittingsavond, in een volle zaal de nieuwe Prins van ’t
Hupke bekend gemaakt. De Raad van elf van de Buntstèkers uit Netersel ging op zoek naar een jonge Prins uit een
nieuwe buurt van Netersel. De hond ging van schrik in zijn
hok liggen toen leden van de Raad bij hem achterom kwamen om deze vraag te stellen. En na er een nachtje over
geslapen te hebben (dit natuurlijk voor de vorm) gingen
Prins Johan d’n Urste en zijn Prinses Kristy akkoord.
Johan is vorig jaar getrouwd met Kristy en heeft samen met
zijn vriend Ton een las- en constructie bedrijf: JT techniek in
Lage Mierde. ”Ik snap ook wel dat ik nog erg jong ben,
zei prins Johan, maar het feit dat nu mijn ouders, schoonouders en oma’s nog in staat zijn om gezellig een pilske
mee te pakken, heeft toch wel de doorslag gegeven. De
zaal was zeer enthousiast en zijn naam werd al verschillende keren gescandeerd toen duidelijk werd dat hij de nieuwe prins zou worden. Jarenlang als voetbaltrainer en
hoofd van het voetbalkamp maakt hem beroemd en
bekend bij de jeugd in Netersel. Een goede keuze die veel
nieuwe mensen bij het Neterselse carnaval kan betrekken.
Wervelende show in Netersel vol afwisseling en techniek!
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 prachtige feestzaal waar
fantastische optredens het publiek volop wisten te vermaken.
DV Netersel, de nieuwe naam van de dansvereniging in
Netersel verzorgde als eerste op deze avond drie spetterende optredens onder leiding van Kristy Vissers. Na een
succesvolle start is de groep zo groot geworden dat deze

gesplitst is in 3 leeftijdscategorieën; Girls Magic, Girls
Only en Just Dance. Meisjes en jonge dametjes die hard
gewerkt hebben om een geweldige show neer te kunnen
zetten op leuke muziek met als thema’s; een reis rond de
wereld, In the army, vriendschap en duivels.
Vreemde vogels van Buurtvereniging “De Winkelhoek” was de verrassing van de avond. De zaal werd in
het donker gezet en samen met de black lights kwamen de
vreemde vogels bij maneschijn tot leven. De vogelverschrikker stuurde verschillende vogeldansen aan. Een staande
ovatie van de hele zaal was het verdiende resultaat.
Harrie Schenning en Andre Panjoel zijn de echte
Buntstèkers van het Hupke. Als André Rieu nam Harrie de
zaal mee op de bekende klanken en de echte André vertolkte menig lied, afgewisseld met pakkende teksten…….
De grote en de kleine Ed en Simon
Simon treedt alweer elf jaar op en voor Ed was het alweer
de 8ste keer. De inhoud van het optreden is tot het laatste
moment geheim gebleven maar was wederom erg ludiek.
Door de live gezongen liedjes en dansjes werd hun conditie behoorlijk op de proef gesteld……………
Janus de zwerver heeft het als “ tonpraoter” zeer
slecht getroffen. Hij is vrouwloos, dakloos en werkeloos,
maar dat laatste vindt hij niet zo
erg. Vrouwloos daar gaat hij van
alles aan doen om dat te veranderen, En dan komt het dak boven
zijn hoofd vanzelf, denkt hij. Werken is niet erg als er maar niet te
veel vrije tijd in gaat zitten. Een
geweldige buut die de lachspieren niet al te veel rust biedt!
De Velt op: als kolderiek muzikaal (familie) zigeunerorkestje
genaamd "De Gipsie Kings"
Een razendsnel zeer gevarieerd
non-stop programma, met niet te
veel klets er tussendoor. Met een
hoog meezing en mee doe gehalte dit alles samen gesmoord in
een Dol Dwaas en
Komisch thema. Door hun
enthousiasme kwam de
hele zaal in beweging
en werd het een groot feest.
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In gesprek met .... Wies Vissers
Ook dit jaar zijn we weer in gesprek gegaan
met een Buntstèker. Het is altijd even denken
wie we daarvoor vragen. Dit jaar waren we
echter snel klaar, want wie kun je beter uitnodigen voor een gesprek dan de degene die zelf
jarenlang met verschillende Buntstèkers in
gesprek is gegaan. We zijn dus op de thee
gegaan bij Wies Vissers. We waren nog maar
net binnen of de map met carnavalskranten lag
al op haar schoot, sterker nog de foto’s bij dit
stukje stonden al kant en klaar op een stickje.
Carnaval is voor haar elk jaar weer een echt
feest.
Wies komt oorspronkelijk uit Reusel. Hier was
het ook waar ze, tijdens het carnaval van
1976, in de Valk háár Buntstèker Peter leerde
kennen. De verkeringstijd beviel hen zo goed
dat ze in 1980 in het huwelijksbootje stapten
en gingen wonen aan het Carolus Simplexplein. Daar zijn ze nu nog altijd te vinden.
Ze waren meteen al erg betrokken bij het verenigingsleven. Zo is Wies commandante
geweest bij de ponyclub en was zij actief bij
de toneelvereniging. Peter is in 1981 bij de
Raad van Elf gegaan, een echte mannenvereniging. Volgens Wies zijn de vrouwen van de
Raad echter wél belangrijk, want zo zegt zij:
‘Zonder vrouwen zijn ze niets. Kunnen ze d’r
blouse nog niet gestreken krijgen!’. Samen hebben ze in al die jaren veel lol gehad. Wies
weet nog goed dat ze met de hele raad bij
Hooyen mochten blijven eten. Daarna was het
‘knokken’ wie er op de bank mocht liggen. Het
was echt een tweede thuis voor de raad.

Johan en Marc, hun zonen, zijn volgens Wies
besmet met het carnavalsvirus geboren. Toen
Johan werd geboren ging hij in de wieg al
mee naar de kroeg. Wies hoefde echter niet
bang te zijn dat ze op tijd naar huis moest. De
zus van Wies paste altijd op en nam de kinderen mee naar huis zodat Wies tot in de late
uurtjes door kon gaan. De enige carnaval dat
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Wies niet op stap is geweest, was in 1988.
Maar dat had wel een hele goede reden. Deze
carnaval werd extra speciaal doordat hun
tweede zoon Marc werd geboren. Nu was het
juist in huize Vissers één groot feest. De voltallige raad van Elf kwam aan het kraambed. De
kraamhulp had nog nooit zoiets gezien en
vroeg zich af of ze deze mannen ook nog de
fles moest geven......
Wies was altijd
erg betrokken
bij de carnavalsoptochten
in
Netersel.
Waar ze door
het jaar heen
als buurt vaak
samen feestten,
kwam met carnaval toch echt de concurrentie kijken. Buurtvereniging ’t Winkelcentrum en ’t Plein gingen
dan met elkaar de strijd aan voor de mooiste
wagen/loopgroep in de optocht. Traditie was
om op zaterdag- en maandagavond bij
iemand op de eieren te gaan.
Erg leuk was dat ook altijd alle kinderen met
de optocht mee deden. De leukste herinneringen heeft Wies aan hun wagen: ‘de Kiepkar’,
een kar met twee grote kippen, die ook nog
eens kon kiepen. Vervolgens had ze op maandagavond de grootste pret met het uitdelen van
eieren aan de andere feestvierders waardoor
ze hier en daar een gezellig praatje kon
maken. Dit is natuurlijk wel aan Wies besteed!

Tijdens carnaval is Wies altijd in te zetten voor
hand- en spandiensten.
Naast het meelopen in de optocht is Wies
actief geweest voor de carnavalskrant en ook
voor andere dingen wist en weet men haar te
vinden. Het toneelspelen zit haar nog steeds in
het bloed.
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Samen met Ben
Maas en Gon
van
Luffelen
heeft ze een
aantal jaren ‘de
meneer Kaktusopgeshow’
voerd
tijdens
het kindercarnaval. Kinderen mochten een ‘stomp’ uitdelen om
iets wat ze niet leuk vonden. Zo werd hiervoor
een brief ingezonden over de verkeersregelaars bij school die ermee ophielden. De kinderen moesten dus weer door de ouders naar
school gebracht worden.
Ook nu is Wies samen met Annelies Maas nog
steeds op het podium te bewonderen bij het
peuter- en kleutercarnaval. Wies is altijd wel in
voor een grapje en weet de prins dan ook elk
jaar weer in het ootje te nemen. Zo was in
2009 prins Ferd de pineut. Hij kreeg een taart
aangeboden, omdat hij zijn schuur altijd
beschikbaar stelde voor de bouwers uit Netersel. Toen Ferd deze taart wilde aannemen, liet
Wies deze ‘per ongeluk’ in zijn gezicht vallen.
Voor de kinderen natuurlijk dolle pret!

Naast het peuter- en kleutercarnaval zet Wies
ook op de andere dagen haar beste polonaisebeentje voor, want zoals gezegd: carnaval is
echt hét feest van Wies. Op zaterdag komt de
hele familie de optocht kijken en staan de tuinstoelen al klaar op de inrit. Zodra de familie
weer huiswaarts is gekeerd, weten Wies en
Peter samen met vrienden de weg naar de
kroeg al snel te vinden.
Het feest kan dan echt
beginnen, en ja, het
eindigt op zondagmorgen standaard met
hoofdpijn. In de middag gaat zij met Peter
naar de optochten in Bladel en Reusel kijken,
om vervolgens in Netersel weer de kroeg in te

duiken. Na haar eerste pilsje knapt Wies weer
op en kan de hoofdpijn weer voor een jaartje
de kast in.
Tot twee jaar terug was Wies ook nog actief bij
de playbackshow. De inspiratie was echter op
en ze hadden daarnaast ook wel de pensioengerechtigde leeftijd behaald. Maandag is
alweer de laatste carnavals dag voor Wies,
die ze altijd nog gezellig afsluit. Dinsdag gaat
ze aan het werk, maar....in de ochtend heeft
ze nog even ‘carnavals-verlof’.
’s Avonds wordt er nog gekeken naar de symboolverbranding en dan is het carnaval echt
gedaan voor dat jaar.
We hebben gemerkt dat de kinderen van Wies
echt besmet zijn geboren met het carnavalsvirus. Er zijn, naast de dames van de koninklijke
familie, maar weinig moeders die kunnen zeggen dat ze twee prinsen als zoon hebben. In
2001 werd Marc namelijk jeugdprins en als
klap op de vuurpijl werd háár Johan afgelopen
jaar de 38e prins van ’t Hupke. Dit vond ze
echt geweldig. Háár feestje en dan ook nog
háár zoon die prins is.
Dit gaf carnaval voor Wies een extra dimensie.
Johan was alleen ‘een kleinigheidje’ vergeten,
moeder wist nog van niks. Tijdens de bekendmaking dacht zij nog: ‘Ach ze zijn iemand
tekort gekomen en hebben ons Johan even
gevraagd om mee te dansen’. Hoe dan ook,
carnaval kon afgelopen jaar voor Wies niet
meer stuk.

De redactie van de carnavalskrant kon en kan
altijd op Wies terugvallen voor bladvulling. Dit
jaar hebben we dat eens op een andere
manier gedaan.
We hebben gemerkt dat deze Buntstèker echt
hart heeft voor carnaval en hier in Netersel erg
bij betrokken is.
Wies, bedankt voor de thee en de gezellige
avond. We wensen je weer een fijne carnaval
toe en drinken er dan eentje op!
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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.'
Een bejaard koppel zit op een zondagochtend in de kerk. Halverwege de mis leunt de vrouw naar haar
man en zegt: 'Ik heb juist een stil windje gelaten. Wat moet ik nu doen? ' Haar man antwoordt:
'Voorlopig niets. Als we thuis zijn zal ik een nieuw batterijtje in je hoorapparaat doen.'

De Hoeve 40, 5534 AD Netersel, Tel. 0497-682192, Fax: 0497-682436
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Carnaval in de Hoeksteen

Donderdag 7 februari 2013
Het was weer zover carnaval op de hoeksteen, het
was een SUPER gezellige
avond.
De raad van elf uit Netersel
was die avond ook weer
aanwezig.
Twee jaar geleden was ik
met de prins op de foto
geweest en nu hadden ze
die foto bij dat was een
HARTSTIKKE
leuke verrassing!!
We kregen allemaal een
onderscheiding van de
prins.
De avond begon om 19.00
uur en was veel te snel
weer afgelopen, we hebben
veel gedanst en gezongen
want er was goede muziek.
Hopelijk komt iedereen
volgend jaar ook weer tot
ziens! Groetjes:
Danielle Jansen.

Het was een kei leuke
gezellige avond met de raad
van elf uit Netersel natuurlijk
ook erbij. De OF GEZAT BAND
was er ook bij met goeie
muziek en tussen door ook nog
de disjockey Peer.
Veel gehost en gedanst en
gekletst. En de leiding van de
maandagavond groep gingen
met frikandellen rond Anita en
slinger met de sausjes.
De leiding had ook nog foto`s
gemaakt. Het was een zeer
drukke geslaagde avond, tot
volgend jaar!
Groetjes: Pauline.

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
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Wat is NIET grappig
Een visser die bot vangt
Een trompettist met blaasproblemen
Aan een lesbische vrouw vragen wat de POT schaft
Een tandarts die op je zenuwen werkt
Een elektricien die niet tegen spanning kan
Een houten been van kreupelhout
Een cateraar die last heeft van mee-eters
Tijdens het vissen je vrouw aan de lijn hebben
Een hovenier om de tuin leiden
Een timmerman op zijn vingers tikken
Een biljarter die geen andere keus heeft
Een opticien sterkte toewensen
Een brandweerman met een nieuwe vlam
17
Een hartchirurg die zegt: “Hier klopt iets niet”
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Prins Luuk en Prinses Lise van ’t Mini Hupke
Met sinterklaas net achter de rug en de kerstdagen, die net voor de deur staan, maak ik een
afspraak met 2 jongeren bij wie het carnavalsbloed door de aderen stroomt. Want jawel, carnaval komt er ook weer aan. Graag maken ze tijd
om een 11-tal vragen te beantwoorden inzake
hun belevenissen als jeugdprins Luuk en jeugdprinses Lise van 2013:
Wie ben je?,
Waar woon je?
En wat zijn je
hobby’s?
Luuk: Luuk van Lieshout,
12 jaar, woonachtig op
Schuttersweg en mijn
hobby’s zijn voetbal en
crossen, zowel fietscross als motorcross.
Lise: Lise Amting, 12 jaar, woonachtig op De Muilen en mijn
hobby’s zijn korfbal en dansen.
Waarom wilde je graag prins(es) worden?
Luuk: Je hebt maar één keer de kans om jeugdprins te worden en Stan Roozen was een goed voorbeeld voor mij.
Lise: Het leek me gewoon erg leuk om dit te doen en mee te
maken.
Van wie hoorde je dat je jeugdprins(es) zou worden? En hoe gebeurde dat?
Luuk: Voor je op het podium komt, weet je nog van niets. Je
komt met accessoires zoals een pet, das of handschoenen op
dat podium. Als je dan als enige nog op het podium staat en
de rest zit, dan weet je jij bent de jeugdprins. Meester Rudolf
presenteerde dit.
Lise: Alle meiden van groep 8 mochten voordat de jeugdprins
gekozen werd, op het podium staan en toen gingen ze een
soort memory-spel doen. Langzaam vallen alle anderen af en
als je dan ineens nog met tweeën op dat podium staat, wordt
het wel heel erg spannend.
Weet je nog je eerste reactie toen je hoorde dat je
jeugdprins(es) was geworden en hoe ging die
dan?
Luuk: Eigenlijk een beetje een raar gevoel.
Lise: Leuk en spannend.
Wat vonden je ouders ervan dat jij jeugdprins(es)
bent geworden?
Luuk: Ik mocht van school naar huis bellen, maar ons mam
pakte niet op. Daarna mocht ik ons pap bellen, die vond het
gewoon leuk. Oma heb ik ook nog mogen bellen en die
vond het helemaal geweldig.
Lise: Ik mocht van school naar huis bellen en naar het werk
van ons pap. Beiden vonden het erg leuk.
Hebben jullie veel reacties gehad na jullie bekendmaking? En welke was de leukste?
Luuk: Ik heb ongeveer 5 felicitatiekaarten gehad. Die van de
buren was leuk; zij hebben altijd
gewoon hele leuke kaarten.
Lise: Ik heb ook ongeveer
5 felicitatiekaarten gehad.
Van
de ouders Hertroijs en
van Pleun en Neeltje zelf,
kwam één hele leuke,
omdat deze totaal
onverwacht kwam.

18

Wat vond je van al die aandacht?
Luuk: Meestal wel leuk en soms wat minder, je bent in één
keer populair om het zo maar te zeggen.
Lise: Zoveel aandacht ben je niet gewend.
Wat vond je het mooist van je kleren? En weet je
al hoe je dit jaar verkleed gaat?
Luuk: Het mooiste waren de steek en de cape. Dit jaar ga ik
waarschijnlijk weer in een felgekleurde overall, zoals ik al
verschillende jaren doe.
Lise: Het kroontje was wel mooi. Ik ben heel erg blij dat ik
niet zo’n afschuwelijk blauw jurkje aan hoefde, zoals in
andere omliggende dorpen. Ook ik ga dit jaar waarschijnlijk weer in een felgekleurde overall.
Vond je carnaval
vroeger al leuk?
Luuk: Carnaval heb ik altijd
leuk gevonden. Thijs en Stan
met het tonpraoten op dinsdagmiddag was helemaal
top.
Lise: Ik vind carnaval ook leuk.
Op dinsdagmiddag de playbackshow en dansen op de
zittingsavond zijn twee van
die leuke dingen.
Wat vond je het leukst
vorig jaar om te doen
tijdens de carnavalsdagen? En waarom?
Luuk: Tijdens de optocht op de
wagen staan, is geweldig. Ik vond het helemaal niet koud.
Lise: Ik heb nog jongere neefjes en nichtjes en deze kwamen
allemaal op maandagmorgen tijdens het peutercarnaval mee
carnaval vieren. Dat vond ik gezellig.
Wat vind je van carnaval?
Luuk: gezellig en superleuk.
Lise: Ja, dat klopt gezellig en superleuk.
Zowel Luuk als Lise bouwen bij de Fistvaerekes.
Dat bouwen is gezellig, soms zelfs iets te gezellig,
geven ze aan. Dat wil zeggen dat er veel gekletst
wordt, met lijm geknoeid wordt of dat de bouwers elkaar met verf insmeren. De plannen voor
het bouwen van de nieuwe wagen zijn al klaar en
volgens Luuk en Lise beloofd het weer een mooie
wagen te worden. Wij zijn benieuwd!
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Wij, Prins Luuk en Prinses Lise van Ut Mini Hupke 19e in rij, verklaren en besluiten hierbij:
PROCLAMATIE :
Ten 1ste

: De we op school ut startschot vur carnaval meuge gève, en dè we hier nog veul plezier an zulle belève.

Ten 2de

: Ik Prins Luuk vind voetballen heel gaaf, mer dees doag zeg ik alleen nog mer Alaaf !!!!!

Ten 3de

: Ik Prinses Lise zet de korfbal efkes in de pauzestand, want mee dees doag krijg ik de bal toch nie in de
mand.

Ten 4de

: De dè misters en juffe ons niks mer hoeve ût te leggen, mee dees doag hebbe wij ût vur het zeggen.

Ten 5de

: Wij vinde het leuk da we ‘n Fistvaereke zen, mèr dees joar op de prinsewoage is ôk heel fijn.

Ten 6de

: Wij wensen de Nitterselse bouwers hul veul succes, laat de prijzen mer binnenstromen,,,,JES.

Ten 7de

: Dees joar goan we mee Prins Johan lekker carnavalle, we goan vier doag ût het Hupke knalle.

Ten 8ste

: Kristy loat de meiden lekker swinge, mer meej carnaval goan we toch egt meej de polonaise beginnen.

Ten 9de

: Het Mini Hupke viert carnaval veule doage, na volgende week goan we juf Natasja en mister Harrie wir
lekker uitdoagen.

Ten 10de : Dè er op dinsdag `n schone playbackshow zal zèn, wij zèn zowieso van jullie allemoal fen.
Ten 11de : Mee dees doag zitte we nie in de klas, want di joar vieren we carnaval op Mars.

Prins Luuk en Prinses Lise van het Mini Hupke

19

krant 2014_bunsteker doc. 2009 30-01-14 16:31 Pagina 20

Voor uw ontwerpen van machines of
delen ervan in zowel machinebouw,
industrie als agrarische sector,
poorten, las en/of montage
werkzaamheden op locatie.
www.ddmw-bladel.nl
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 leidt je
nadien om de tuin.
Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop
in de keel.

berichtje voor mijn schoonmoeder
hallo moeders
de sleutels hangen aan een haakje in garderobe
tot later
je liefste schoonzoon

Ambachtsweg 3B - 5531 AC BLADEL
T (0497) 33 08 88 E info@islbladel.nl I www.islbladel.nl

• gas • water • cv • riolering • sanitair • dak- en zinkwerk • warmtepompen • airco • ventilatie • elektrotechniek • zonne-energie
20
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Optochtlied

2013 (jeugd)

1
Alweer een mooie optocht, in ’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, mee 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
Daar zijn de Dolle Duckies, carnavallen in hun Indje
Ze doen dat nog met ranja, nog veel te jong voor een pintje
Al leek het wel een bende, wijzen Johan goed de weg
Flierefluiters liepen ook mee met een hele grote groep
En zij konden heel goed ruimen het was gedaan met, heel de ganse troep
Refrein;
3
Wat hadden ze een honger, het zijn de Candy kids
Niets anders als maar kanen, al het snoep op in een flits
Buntstekers, Buntstekerinnekes, die keken hun ogen uit
Fistvaerekes vieren carnaval dit jaar heel ver van huis
Lopen op Mars de polonaise en ze zijn dus, dit jaar niet thuis
Refrein;
4
De Rakkers in 't Hupke, dan is het carnaval
Een en al betovering, het was een heel mooi bal
De kou dat kan niet deren, de optocht gaat toch door
Vol trots op de prinsenwagen daar staan jeugdprins en prinses
Met prins Luuk en prinses Lise is de carnaval een groot succes
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

21

Koningshoek 14
5094 CD Lage Mierde
www.jttechniek.com

Elektrotechniek
Agro-computers
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Notelstraat 30, 5085 EV Esbeek
Tel.: 013-5091381
www.michelbrinkelektro.nl

VOSTERS-PULLES
Citroën LAVRIJSEN
Industrieweg 9
5527AJ HAPERT
Tel. 0497 382781
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Laser ie
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Gronden
rken
sloopwe

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

krant 2014_bunsteker doc. 2009 30-01-14 16:31 Pagina 23

Hoeveel ballonnen tel jij?
Succes!

Oplossingen op
voorlaatste pagina!

Kinderpagina
Verbind de stippen

Hoe komt de prins bij het carnaval?

Kleur de clown
blauw

groen

rood

geel

roze

Weet jij wat er in de lege vakjes
hoort? Teken het maar!

Zoek de 5 verschillen

23
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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
Jezus en Petrus slaan samen een balletje op 'the green'. Aangekomen bij de 6e hole vraagt Jezus aan
Petrus: 'Wat zou Balasteros bij deze hole genomen hebben?' 'Mwoah, een '3 ijzer' ofzo' zegt Petrus.
Jezus pakt z'n '3 ijzer' en geeft de bal een mep waarbij de bal recht in de plomp terecht komt.
Terwijl Jezus over het water loopt om z'n balletje te zoeken komt er een man naast Petrus staan en
zegt: 'Kijk die vent daar, die denkt dat ie Jezus is!',
'Sterker nog', zegt Petrus,
'Hij denkt dat ie Balasteros is!!'
Als ik om opslag vraag is mijn werk onbelangrijk,
maar als ik om verlof vraag ben ik onmisbaar.
Een man zit in een chique restaurant. Hij vraagt
aan de ober: "Ken ik hier ergens schijten?" De
ober fronst zijn wenkbrauwen, en zegt: "Aan het
einde van die gang daar, vindt u een deur met het
opschrift "HEREN". Trekt u zich daar niets van
aan, en ga gewoon naar binnen".

VGM

de Goeij Machines bv
Martien de Goeij
Tel: 0651817287
www.vgmtilburg.nl

Koningshoek 10b
5094 CD Lage Mierde
tel: 013-5905161, gsm: 06-53493965
apk, onderhoud en reparatie alle merken
aircoservice, banden, ruitservice, etc
WWW.APWAUTOS.NL
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Verkoop, lease,
verhuur en service
In 2014 verhuizen wij naar Esbeek
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Gon van Luffelen benoemd tot Opper Buntstèker
Vorig jaar tijdens de playbackshow voor volwassenen op zondagmiddag is Gon van Luffelen
benoemd tot Opper Buntstèker. Zij kreeg de
onderscheiding uit handen van Prins Johan d’n
Urste. Johan had haar zelf ook voorgedragen
voor deze titel. Johan zei: “Als Frans iemand
ergens voor zoekt en het duurt te lang, dan zegt
hij gewoon dat Gon dat dan maar moet doen”.
Zo zat ze afgelopen jaar achter de coulissen tijdens de zittingsavond om de beamer te bedienen. Ook zorgt ze elk jaar voor de PowerPoint presentatie van het Optochtlied. Verder is Gon actief geweest voor de toneelvereniging waarvoor ze verschillende keren op het toneel heeft gestaan tijdens een
uitvoering. Ook heeft ze in het bestuur gezeten van Drumfanfare Sint Brigida evenals in
de muziekcommissie. Verder wist Johan nog te melden dat ze zelfs zijn eigen oppasmoeder is geweest. Kortom, reden genoeg om Gon een keer in het zonnetje te zetten
en te onderscheiden tot Opper Buntstèker.

Simon Mommers benoemd tot Opper Buntstèker
Vorig jaar tijdens carnaval op maandagavond is
Simon Mommers benoemd tot Opper Buntstèker.
Simon die al lid is sinds 2002 voelde zich als
een vis in het water bij de Buntstèkers. Hij was al
jaren het gezicht van een vooraanstaande carnavalsvereniging in Tilburg, de Görkese Turken.
Simon is jarenlang Vorst geweest bij de Buntstèkers. Maar ook tijdens de zittingsavonden stond
Simon vaak op de planken. Zo is hij begonnen
met het Artiestencafé en vorig jaar stond hij met
zijn maatje Ed op de planken. Om gezondheidsredenen heeft hij ondertussen een stapje terug gedaan, maar we hopen hem nog vaak
te mogen ontmoeten tijdens de carnaval.

Henk Michiels benoemd tot Ere Buntstèker
Vorig jaar tijdens carnaval op zaterdagavond is
Henk Michiels benoemd tot Ere Buntstèker. Henk
is al 22 jaar lid van onze vereniging. Het jaar
ook dat Henk Prins was in ’t Hupke 1991. Henk
was al Prins toen hij 25 jaar was, een record
wat tot op heden nog altijd op zijn naam staat.
Ook is Henk al jaren actief in de optochtcommissie waarvoor hij tegenwoordig de wagenbouwers bezoekt. Zijn taak is dan om de
wagens te controleren of ze aan de verschillende
eisen voldoen om in de optocht te kunnen meerijden.

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
www.willemkaethovenmetaalrecycling.nl

Een priester, een dokter en een ingenieur staan tijdens het golfen op een erg langzaam groepje voor hen te wachten. Zegt de ingenieur:
"Wie zijn dat ? We staan al een kwartier op ze te wachten." Dokter: "Ik weet het niet maar ik heb nog nooit zulke stumpers gezien."
Priester: "Daar heb je de golfbaanbeheerder. Laten we eens een woordje met hem hebben." Priester: "Hi George. Zeg George, wat is er
met dat groepje voor ons ? Ze zijn nogal langzaam he ?" George: "Oh ja. Dat is een groepje blinde brandweerlieden. Ze zijn blind geworden
tijdens het redden van ons clubhuis vorig jaar. We laten ze hier dus maar gratis spelen wanneer ze maar willen." (stilte...) Priester: "Wat
triest. Ik denk dat ik voor ze zal bidden vanavond." Dokter: "Goed idee. En ik zal eens aan mijn oogspecialist vragen of hij misschien iets
voor ze kan doen." Ingenieur: "Waarom kunnen ze niet gewoon 's nachts spelen ?"

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
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Pluimveebedrijf
Hendriks wenst
iedereen
fijne
carnavalsdagen
toe!!!
Osteopathie

Hapert

ALEXANDERHOF 11
5527 EH HAPERT
TEL.: 0497 388034
INFO@FYSIOFITHAPERT.NL
WWW.FYSIOFITHAPERT.NL

FYSIOTHERAPIE
ACTIEVE REVALIDATIE
MANUEEL THERAPIE
HANDFYSIOTHERAPIE
SPORTFYSIOTHERAPIE
OEDEEMTHERAPIE
MEDISCHE FITNESS

ONCOLOGISCHE REVALIDATIE
COPD
DRY NEEDLING

SCHILDERWERKEN
KEMPENLAND
Wagenmaker 9,
5091 EX Middelbeers
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Kalverekker 10, 5531 DS Bladel
Telefoon 06-22214932
E-mail: info@hetspeklapje.nl
Website: www.hetspeklapje.nl
Een Belg loopt langs het strand. Als hij in het water een zwemmer in moeilijkheden ziet, springt hij er in en redt hem.
De zwemmer zegt: "Hartelijk dank. Ik ben geen mens, maar een goede geest. U mag twee wensen doen." "Da's mooi,"
zegt de Belg, "dan wens ik als eerste een fles jenever die nooit opraakt." De geest geeft hem een fles jenever. De Belg
drinkt er uit en als hij naar de fles kijkt, zit 'ie nog helemaal vol. "Dat is fantastisch!" roept de Belg uit: "Doe mij er
nog maar zo een!"
Er waren 3 konijnen, een Belgisch een Duits en een Nederlands. Ze liepen in het bos. Plots komen ze alle drie in een
strop te zitten. Zegt het Nederlandse konijn: "Mij hebben ze niet, ik knabbel mijn poot af en verdwijn."
"Ik doe hetzelfde" zegt het Duitse konijn en knabbelt zijn poot ook af.
Na een tijdje vragen ze zich af waar het Belgische konijn is en gaan kijken.Tot hun grote verwondering zit het nog
steeds vast. "Ik heb nu al drie poten afgeknabbeld en zit nog steeds vast!" zegt het Belgische konijn.

Het adres voor al uw thuisslachtingen.
Voor vers vlees moet je bij
Baselmans wezen.

P.Baselmans
De Hoeve 36 - Netersel
Tel. 06-22882753
30
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Sudoku

Tienerpagina
Welke carnavalswoorden staan hier?
1.
2.
3.
4.
5.

steenfuse
persenniest
meeststuf
lindemao
nosloepia

f_ _ _ t _ _ _ s
_ _ _ p _ n _ _ n _ s
_ e _ _ _ m _ _ _
_ i _ _ n _ _ _
p _ _ o _ a _ _ e














Zoek de 9 verschillen

Letterdoolhof
Zoek de weg door het feestwoorden-doolhof. Begin bij
feesthoedje en eindig bij
gezellig.






































































































































































































































































































































































































































































Carnavalsraadsel




























































































































































































Feesthoedje-slingers-muzieklimonade-zingen-confettipolonaise-verkledenserpentines-gezellig



















































Leo’s
moederheeft
heeft7 7carnavalsprinsjes.
carnavalsprinsjes.
Ze heten
Leo’s moeder
Ze heten
Alain, Albert,
Alois
en Alwin,
Alain,
Albert,Alex,
Alex,Alfons,
Alfons,
Alois
en Alwin,
Hoe heet
Hoe
heethet
hetzevende
zevendeprinsje?
prinsje?

Succes!
Succes!

Oplossingen op
Oplossingen op
voorlaatste
voorlaatste pagina!
p g
pa
gina!
pagina!
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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

VOOR CARNAVAL IN
POLONAISE NAAR DE
VERSHOF IN BLADEL
SNIEDERSLAAN 49, BLADEL

A. DE BRUIJN
De Lei 1
Telefoon 0497-681811

Daarvoor moet je bij FIXET BLADEL zijn....
met de voordelen van de speciaalzaak én
de voordelen van de traditionele bouwmarkt
onder één kap, vindt u bij ons ALLES voor HUIS
én TUIN, bezoek ons Interieur-Ideeën Centrum
met o.a. sanitair showroom én
we kunnen alles op maat leveren uit onze
HOWIK® HOUTINDUSTRIE,
dus tot ziens bij.... 5000m2 FIXET BLADEL
Telefoon:
(0497) 38 17 95
Industrieweg 3 BLADEL

32
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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

www.jmichiels.nl

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

Als een pasgetrouwde man gelukkig lijkt, begrijpen we waarom. Maar als een tien jaar getrouwde
man gelukkig kijkt vragen we ons af waarom.
Het huwelijk is frustrerend. In het eerste jaar spreekt de man en luistert de vrouw. In het tweede
jaar spreekt de vrouw en luistert de man. In het derde jaar spreken beide en luisteren de buren.
Een echtpaar komt met een recept voor Viagra aan bij de apotheek en de man vraagt wat de
pillen kosten. "Ze zijn € 50,- per stuk, mijnheer" antwoordt de apotheker. "Dat is verrekte duur",
zegt de man. "Doe niet zo kleinzielig", zegt zijn vrouw, "wat is nou € 100,- per jaar?"

33
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Optochtlied 2013.
1
Alweer een mooie optocht, in ’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, mee 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
Prins Johan is nu echt vrij, hij legt nu dus geen las
Hij en de raad van elf, houden van een mooi vol glas
Zijn vrouw Kristy doet ook mee, ze maken veel plezier
Maar hun viervoeter die Senna die zien ze nu even niet
Die wordt nu toch goed verzorgd en dat doet Janus, en oma Riet
Refrein:
3
Buitendorpse wagens, die reden er ook mee
In barre tijd bewegen, ja pak nou deze twee
En ook de publiekstrekker, en Alaaf is in ’t land
Maar ook voor die gekke Hans het werd hem allemaal te veel
Helemaal onder de stobber nou dat kwam door, veel te veel mail
Refrein:
4
Ze gaan dit keer de lucht in, en begeven zich naar mars
Die een kon niet goed lopen, hij zat een beetje dwars
De tandem naar Marokko, die reed een beetje snel
Toen kwam het beruchte A team wat hadden zij toch een lol
Project C dat bleef maar draaien en eenieder, werd helemaal dol
Refrein:

34
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5
Zijn kabel niet aangesloten, en hij had ook geen staart
Hij liep een beetje kreupel, was hij wel goed geaard?
De badjuffers hadden het koud, de duikplank was wel hoog
Zo een hele mooie wagen zo zie je er haast toch geen
Met zijn tweeën in de koffer maar dan samen, wel een voor
een
Refrein:
6
Twee vrouwen van oud prinsen, ze zijn nog niet zo oud
Ze liepen er heel mooi bij, ze waren in het goud
Een tip voor andere vrouwen, doe volgend jaar ook mee
En de motor wil niet starten ja hij was een beetje ziek
Het is ook wel wat onhandig zo gemonteerd, op een oude riek
Refrein:
7
De kerk draait in de ronde, pastoor op non actief
Of zat hij in de beatstoel, aan de andere kant zijn lief
Dit is het laatste liedje, wat Kees weer voor ons schreef
Al die jaren teksten schrijven niets was voor Kees echt te dol
Nou Bianca van den Driesprong doe de glazen, nu maar extra vol
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

35
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Mastbos 12,

CONTACTLENZEN
IDEAAL MET CARNAVAL

5531 MX Bladel,

Uitproberen? We geven u een advies op maat!

GSM: 06-53129049
Markt 30 Bladel Tel 0497 360420 www.oogwereld.nl

TAXIBEDRIJF
Coppens “De Mulder”
Beemke 36 - Netersel
Telefoon 06-51611665
www.paridaans-dakkapellen.nl
Dakkappellen - Dakopbouw
Diverse timmerwerken

36

kantoor:
Molenstraat 3 5541 CK Reusel
tel. 0497-383838 / 0497-641706
www.taxicoppens.nl
Contracten met diverse zorgverzekeraars!!
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Zondagmiddagmatinee

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.

37
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Fons van der Heijdenstr. 41
5334 AT Netersel
0497-681247
06-16102591

Komt een patiënt bij zijn psychiater. De psychiater laat
hem tekeningen zien met inktvlekken (de 'Rorschach
vlekkentest'). De patiënt moet vertellen wat er in hem
op komt bij het zien van de tekeningen. Na het zien van
de eerste tekening zegt de patiënt: "lekkere sex!", na
het zien van de tweede: "lekkere sex!", en na het zien van
de derde alweer: "lekkere sex". De psychiater wordt het
een beetje teveel en zegt: "jij bent wel helemaal geobsedeerd door lekkere sex he?". Zegt de patiënt:" wat lul
Met aantekening diabetische en reumatische voet
je nou man, jij laat mij toch die vieze plaatjes zien!".

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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Die van t
oen ...
Alle prinsen van ‘t Hupke
op een rij
1976 Sjefke v.d. Heijden
1977 Ad v.d. Heijden
1978 Wim Smets
1979 Jan Vermeulen
1980
Siem v.d. Zande
1981 Bart Alemans
1982 Toon Hendriks
1983 Jan Michiels
1984 Bert Lavrijsen
1985 André Panjoel
1986 Kees v.d. Ven
1987 Toon Fiers
1988 Philip Michiels
1989 Martien v. Schagen
1990 Wim Vissers
1991
Henk Michiels
1992 Jeff Sparidans
1993 Peter Smulders
1994 Frans Waalen
1995 Hans Geboers
1996 Marcel Lavrijsen
1997 Harrie Vissers
1998 Harrie Schenning
1999 Wout v. Herk
2000 Wim v.d. Heijden
2001 Harrie v. Hoof
2002 Pieter Meulenbroeks
2003 Peter Michiels
2004 Leo v. Cann
2005 Wil Janssen
2006 Ben Maas
2007 Henk Michiels
2008 Frans v. Luffelen
2009 Ferd v.d. Ven
2010 Kees Waalen
2011 Erik Amting
2012 Guido van Acker
2013 Johan Vissers

33 jaor geleje

22 jaor geleje

11 jaor geleje
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Carnaval is…
(geschreven door groep 8)

40
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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. Los de puzzels op en zo krijg je drie aanwijzingen die je kunnen leiden naar de schat. Als de
schat een week na de zittingsavond nog niet gevonden is volgen er nieuwe aanwijzingen in het gastenboek
op onze site; www.cvdebuntstekers.nl.
Deze
hebbenallemaal
allemaal
met
carnaval
te maken.
jewoorden
de woorden
zet, kun je
Deze husselwoorden
husselwoorden hebben
met
carnaval
te maken.
Als Als
je de
goedgoed
zet, kun
de
eerste
aanwijzing
voor
de
vindplaats
van
de
schat
oplossen.
je de tweede aanwijzing voor de vindplaats van de schat oplossen.
A

1. WONDESGAAS

G
6

1

I

2. GRINSSEL

S

31

18
O

3. OPSTOREN

H
U
S
S
E
L
W
O
O
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D
E
N

S
16

A

4. JANTUDAD

D
5
E

5. SNEKHURKJE
6. STEENEF

F

7. BONNENLAL

B
10

K

13
J
8

3

N
7
O
T

8. STAVENDIJT

34
N

D

9
A

9. RAGELAPWAN

N

11

L

4

E
29

I

10. KITTERGLAPJE

T

A

K

22

17

K

11. KENVLEDER

40
P
12

12. PRAALMOTIEC
13. MEKIESZUFTE

F

14. DORPSGRIEN

D

E

15

14

M
37

E
33

M
21

32

R

38
M
28

15. HONAMIER

O
24

D

16. WILDEKORSTE

O
25

17. VIZITTONGDANS

N

2

19

T

T

N

F

A

D
35

23

18. TIFOCENT

20

30

P

19. DOOPTLIECHT

I

D
26

27
E

V

20. REISVEREN

36

N

39

Aanwijzing 2
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M
21

38
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Advertentiepuzzel

REBUS
Als je deze rebus oplost, heb je meteen aanwijzing 3 voor de vindplaats van de schat te
pakken.
+b

z=g
+

-k

+d

- er

- it

+
b=n

b=l

s=n

kr=sch
k=sch

p=h

g=n
+

+i

-sp

b=v

+en

-t

-s
k=v

+

b=z
-ti

-er

d=r
+

-v +

-v
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B emen, lifestyle
Blo
yle & sf
s eer
sfe
sfeer
e

De Hennekooi, een hecht familiebedrijf dat al ruim 37 jaar actief is op het gebied van bloemen.
Zich in een ruime winkel van zo’n 300 m2 onderscheid met een enorme keuze aan dagverse
bloemen van een welbekende kwaliteit. Onderscheidend door het creëren van inspirerend
bloemwerk met een geheel eigen stijl. Natuurlijk bewust met de toekomst bezig door de verkoop
van duurzaam gekweekte als ook biologische bloemen, met ecologisch aardewerk, gerecycled
glas, biologische kruidenplanten, (bio)kruidentheeën, honing van eigen imkerij en (h)eerlijke
(streek)producten. Verrassend met diverse leuke workshops voor zowel groepen als individueel
en voor zowel volwassenen als kinderen.

De Hoef 10
5528 CA
Hoogeloon
www.dehennekooi.nl

Toen Frank thuiskwam na een partij golf met Fred,
vroeg zijn vrouw: "Waarom speel je nooit met
Ernie?"
"Zou jij willen spelen met iemand die vloekt als hij
een hole mist, knoeit met de puntentelling, met
zijn clubs gooit en de bal verlegt?" vroeg Frank.
"Dat denk ik niet," zei ze.
"Ernie dus ook niet."

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 Confettiknallers
In groep 7 kwamen we op het idee om een carnavalsgroep te
beginnen. Erg enthousiast kwam iedereen bij elkaar om een naam
te verzinnen, na een stemming kwamen we uit op ‘de Confettiknallers’.
Onze eerste wagen was dan ook geheel toepasselijk een confetti
kanon. Die we met de hulp van onze ouders in de schuur van Roel
Michiels hebben gebouwd. Met dit kanon wisten we dan ook de
eerste prijs binnen te slepen!
Het tweede jaar begonnen we vol goede moed aan de tweede
wagen, een wasmachine. Waarmee we onder de jeugd de eerste
prijs wisten te winnen.
Het jaar daarop besloten we om niet zelf iets te gaan bouwen,
maar om mee te helpen, en te lopen, met de Tapkratjes. Dit was voor ons als kleine loopgroep een erg leuke
ervaring.
Maar omdat we het zelf bouwen toch erg leuk vonden, gingen we het vijfde jaar weer zelf aan de slag.
Deze keer bouwden we een Mario kart wagen met als spreuk: Wij koarten mee carnaval.
Dit jaar was de eerste prijs helaas niet voor ons weggelegd, maar wel een aanmoedigingsprijs.
Het vijfde jaar gingen we natuurlijk weer voor de winst dit jaar met de spreuk: Met blikschade liggen wij in een
deuk.
Dat jaar deden we steeds meer zelfstandig en gingen we in meerdere optochten meedoen. Dat bracht voor ons
helaas geen eerste plek, maar wel weer heel veel goede moed en zin in het volgende jaar om onszelf weer te
verbeteren.
Afgelopen jaar maakten we er dan ook weer een, volgens onszelf, nog betere wagen met dit keer als thema
Pro-ject C. Naar aanleiding van de project X feesten van afgelopen jaar.
Merendeel van deze wagen was door onszelf gebouwd in tegenstelling tot vorige jaren.
Met hulp van de Tapkratjes en ouders is de wagen steeds beter geworden.
Komend jaar is er helaas geen optocht voor ons i.v.m.
drukte op school etc. Sommige van ons gaan daarom
helpen of sluiten zich aan bij andere carnavalsgroepen
in Netersel.
Hoe het voor de Confettiknallers gaat aflopen weten we
nog niet, maar dat de wagens uit Netersel blijven komen
en telkens beter worden, is één ding dat zeker is!
Renske Soumah
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Kiosk
Afgelopen jaar hebben we de kiosk overgenomen van de organisatie Kindervakantie Lage Mierde. De meeste
van jullie kennen hem wel van de zomermarkt te Netersel.
Als carnavalsvereniging zien we op sommige terreinen de financiële middelen wat krimpen. We hopen met de
aanschaf van deze kiosk extra inkomsten voor de vereniging binnen te kunnen halen uit de verhuur. De kiosk is te
huur voor allerlei doeleinden, zomermarkt, concert, feest, etc. Vanuit de vereniging zijn er mensen die helpen bij
het opzetten van de kiosk en indien gewenst kan de kiosk naar de betreffende locatie worden vervoerd door ons.
Bij het opzetten en afbreken is er enige ervaring zeer wenselijk. Vandaar dat er vanuit de vereniging altijd twee
mensen betrokken zijn bij het opbouwen en afbreken. Het is een achthoekige kiosk met een doorsnede van
ongeveer zes meter. Er zit een zeilen dak op en de achterkant is dicht te maken met een zeil. Indien de kiosk
volledig door ons moet worden opgebouwd, kan dat tegen een meerprijs.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Ferd van de Ven (06-13799816 of per mail ferd@net013.nl)
CV de Buntstèkers

In Memoriam
In november vorig jaar hebben we geheel onverwacht afscheid moeten
nemen van Toon Hendriks. Toon was al meer dan 35 jaar lid van onze
vereniging. In 2011 ontving hij daarvoor de onderscheiding “Ridder in de
orde van de Buntstèkers”. Tot de laatste dagen was Toon betrokken bij tal van
onze activiteiten. Enkele jaren geleden had hij een stapje terug gedaan door
in de werkgroep oud leden plaats te nemen. We wensen zijn vrouw Anneke,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies.
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Maandagavond
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den

DOEL
Restaria

•

Take-away

Restaria • Take-away DEN DOEL

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

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

Twee jonge meubelmakers uit Drenthe gaan op stap
in Parijs en belanden in een kroeg op Montmartre.
Omdat ze geen woord Frans spreken, tekenen ze op
een stuk papier een bierglas en steken daarbij twee
vingers op. Ze worden op hun wenken bediend. De
wufte dame achter de bar vermoedt dat zij nog wel
iets meer in de zin hebben. Zij tekent een bed op het
papier en laat dit met een verleidelijke blik aan het
tweetal zien. Waarop de ene zijn maat aanstoot en
fluistert: 'Verrek, die meid is helderziend! Hoe kan zij
anders weten dat wij meubelmakers zijn?'

Vers vlees
boerderij
www.boerderijslagerij.nl

Schuttersweg 33, 5534 BB Netersel, T: +31 6 12337170, E: info@michiels-service.nl
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Kindercarnaval
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TUINCENTRUM GROENEN
Hét tuincentrum van dé Kempen
Hulselseweg 11, 5531 PE BLADEL, telefoon: 0497-360215, www.tuincentrumgroenen.nl

Puzzelwinnaar
krantpuzzel 2013

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

De jaarlijkse puzzel in de cv krant “op jacht
naar de schat” is vorig jaar gewonnen door
Carl van der Heijden uit de Schuttersweg.
Carl had de schat, een persoonlijke medaille
van Prins Johan d’n Urste gevonden bij de kapel
op de Hoeve. Een jaar eerder was Carl ook al
de vinder van de schat, blijkbaar heeft hij hier
wel een neusje voor. Schatzoekers, hou hem
goed in de gaten dus! Op de foto ontvangt Carl
de prijs, een enveloppe met € 22,- uit handen
van Prins Johan d’n Urste.

Buntstèkersvlag

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

50

Vorig jaar deden we een oproep om een leuke
foto van onze Buntstèkersvlag te maken en die
op te sturen zodat wij die op de site zouden
plaatsen. Op de foto is te zien hoe onze
oudprins, Prins Kees d’n Elfde, de vlag aan het
plaatsen is in Bladel. Een echte Buntstèker in het
Muggenrijk
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Uitslag optocht 't Hupke 2013
Prijs Nr. Titel
JUNIOR GROEP
1 3 Wij vieren carnaval niet in ons Indje
2 2 Oh, wat een troep! Hier komt de schoonmaakgroep.
3 7 Wij betoveren het Hupke mee carnaval
4 5 Wij wijzen prins Johan de weg wel
5 4 Meej carnaval goan wij veel kanen
JUNIOR WAGEN
1 6 Wij vieren carnaval op Mars
INDIVIDUEEL
1 12 Onze motorriek is nie goed
2 9a Ik wordt gek van die mail / meel
3 12a
50 tinten goud
4 11 Ik twijfel aan mijn geaardheid
5 9 Op de tandem naar Marokko
GROEP
1 13 The A-team
2 10 Met project c draaien we door
WAGEN
1 20 't is mis
2 19 Op mars
3 17 Het land van "A"laaf…
4 18 Wij duiken de koffer in
5 14 Publiekstrekkers
6 15 22 jaar in beweging
7 16 (Bar)re tijden
OPSTEKER (aanmoedigingsprijs)
4 Meej carnaval goan wij veel kanen

Oplossingen kinderpagina
Hoeveel ballonnen tel jij?
7 ballonnen
Hoe komt de prins bij het carnaval?
Door het bovenste touwtje te volgen.
Weet jij wat er in de
lege vakjes hoort?
Zie het plaatje hiernaast.
Zoek de 5 verschillen

Deelnemer

Totaal

De Dolle Duckies
De Flierefluiters
De Rakkers
De Bende
Candy kids

127
118
116
113
107

De Fistvaèrekes

118

Mee zun 88888888
Hans v.d. Wijdeven
Winkelhoek (Marietje en Anita)
Barbiertjes (John Peeters)
De kleine groep

125
115
112
108
102

De big smiles 117
JV de confetti knallers 112
JV de Tapkratjes
De Meukers Bladel
De Guppy's
JV de Barbiertjes
CV Ge wit mèr nooit
CV Krekwakwo
De Dolle Tolle

134
131
125
124
117
115
98

Candy kids

Oplossingen Tienerpagina
Welke carnavalswoorden staan hier?
1. Feestneus
2. Serpentines
3. Feestmuts
4. Limonade
5. Polonaise
Letterdoolhof
Zie het plaatje hiernaast.
Carnavalsraadsel
Het prinsje heet Leo.
Sudoku

Zoek de 9 verschillen

8 2
1 9 4
3

3
7 6 4
6 5
8
29 5 3
4 1

6
4 5 9
8 7

7 8
6
1 8 7
4 5 6
2 7 8

1 9 4
5 3 3

6 5
4 1

4 5 9
2 3
7 6 4
8
2 4 3 81 76
4 6 8
1 2 32 9
8
4 6 8

7 6 4
8
9 5

5 3
6
1 8 7
4 5
2
7 6 4
2 4 3 1 6
1
2 9
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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 1 MAART:
vanaf 16.30 tot sluiting: m.m.v. DJ Ton van Alphen
Prijsuitreiking om 23.00 uur

ZONDAG 2 MAART:
vanaf 16.00 tot sluiting: m.m.v. DJ Ton van Alphen
playbackshow volwassenen
Optreden ’GIRLS MAGIC’, ’DANCE UNLIMITED’ en ’JUST GIRLS’

MAANDAG 3 MAART:

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 4 MAART:

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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