




PROCLAMATIE
Wij Prins Marc d’n Urste

• 40ste Prins van ‘t Hupke.
• Al 27 jaar Buntstèker in hart en
nieren.

• Buitengewoon Liefhebber van ons
Rosanne die dit joar vur den urste
keer een Buntstèkerinneke is. 

• Breed inzetbaar monteur bij
Votech te Lage Mierde.

• 1 week per joar kamplijder bij
voetbalkamp Casteren/Netersel.

• Ridder van power-voertuig op 2
wielen, zowel over de kenderköp-
kes als dur de maàst.

• Groot Grondbezitter aan de Schut-
tersweg. Wa un verrèkkus schôn
buurt is!

• Grenzeloos genieter van Muziek,
Feesten en natuurlijk het Gerstenat.

• 13 jaar geleden al geoefend als
Jeugdprins in het Mini Hupke.

• Bijzonder bedreven voormalige
wagenbouwer.

• Groot aanbidder van het spel op
de groene weides. En dur mijn
kniejes het liefst er naar kijken.
Wor dè ge ok best muug van
wordt.

Besluite en verkloare hiermee;
• Dè ik vereerd ben mun eige Prins te mogen noemen van het altijd gezellige Hupke.
• Dè ons Rosanne, as ze dees allemol hi meegemoakt, vur altijd een Buntstèkerinneke wil blijven.
• Dè ik,  mennne  Adjudant en de Raad van Elf, er alles aan gaan doen om van carnaval wir un heul
schôn fisje te maken.

• Dè ik blij ben dat ons pa en ma ôk 4 dagen mee gaan carnavalle.
• Dè ik mee jong en oud de polonaise zal lopen, en dè ik benieuwd ben of dè die ervaren Raad van
Elf die jong bè kan houwe.

• Dè ge wit dè ’t mee carnaval nie alleen um ’t bier gi, er zen ôk bitterballen.
• Dè het gezeur over de kleur van Piet afgelopen moet zèn. Ik ben dus voor Zwarte Piet!
• Dè Carnaval 2015 de boeken in gi als ‘n heul schôn en gezellig Carnaval.
• Dè ik den allerurste ben die zen eige vur dun twidde keer Prins van ’t Hupke mag noemen.
• Dè Nederland Armin van Buuren hi, en 't Hupke nie gek op moet kèke as onze Prins us an de
knoppen sti.

• Dè dun optocht ok dees joar weer van ongekend hôôg nivo zal zen en dè we durum carnaval gôn
vieren onder het motto:

Carnaval 2015 wordt in 't Hupke hillemol top!
Want mee zônne jonge Prins gi ‘t gas d‘r op!
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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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Van de Prins:
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,

Voor diegene die mij niet kennen, en ik gok dat dat er niet
zoveel zijn. Ik ben Marc Vissers, nazaat van Peter van Nelis
van Willem van Neele. 27 jaar jong en heb er heel veel zin
in om van deze carnaval een groot feest te maken! Toen
Frans mij belde op een maandagavond, wist ik echt nog niet
dat hij mij ging vragen als Prins. Maar ik kon me ook niet
bedenken waar hij dan wel voor kwam. Toen er op dezelfde
avond om 22.00 nog iemand meer mee kwam wist ik
genoeg; ze kwamen mij vragen als Prins! Na een gezellige
avond gebuurt te hebben, twijfelde ik nog een beetje. Ik
moest het er met iemand over hebben die hier alles over
weet, behalve ons Rosanne want die wist ook niet wat ons te
wachten stond. Er was niemand beter om mee te over leggen
dan mijn eigen bruur Prins Johan d’n Urste. Ik weet niet of jul-
lie die nog kennen van een paar jaar geleden……. maar dit
was de juiste persoon om naartoe te gaan. Binnen 10 minu-
ten was ik eigenlijk al om. Die was er zo enthousiast over dat
ik wel Prins Carnaval van Netersel moest worden! Het
geheim houden was wel het moeilijkste van allemaal. Ik was
er zo blij mee dat ik het eigenlijk tegen iedereen wilde zeg-
gen. Vrienden, collega’s en vooral ons pap en mam. Die heb
ik 2 jaar geleden een belofte gedaan; als ik ooit Prins mag worden zeg ik het ook niet tegen jul-
lie. En ik heb me daar, al zeg ik het zelf, goed aan gehouden. Ik heb er in ieder geval heel veel
zin in! En hoop samen met mijn Adjudant, de Raad van Elf en alle Buntstèkers een onvergetelijke
carnaval te vieren! 
We gaan er een ongelooflijk feest van maken onder het motto;

Carnaval 2015 wordt in ’t Hupke hillemol top! 
Want mee zunne jonge Prins, gi ut gas er op!

Tot Carnaval
Prins Marc d’n Urste

Van d’n ouwe Prins:
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,

“Breek de dag, vier carnaval met een lach!” Dat was mijn
motto voor carnaval 2014. Vele dorpsgenoten en mensen
buiten ’t Hupke heb ik gezien tijdens de carnavalsdagen. Ze
doorbraken allemaal even hun dagelijkse werkzaamheden
om carnaval te vieren.  Alle activiteiten rondom het carnaval
hebben Monique, onze kinderen Harm en Karli, en ik beleefd
als één groot feest. De optocht, waaraan de buurt en familie
deelnam, en zeker niet te vergeten de jeugdgroepen en
basisschoolkinderen, is een grandioos hoogtepunt geweest.
Maar zo waren er meer hoogtepunten, te veel eigenlijk om
op te noemen. Een geweldige zittingsavond, een leuke foto
maken voor in het ED, zeer gewaardeerde ziekenbezoeken,
carnaval met de gehandicapten, aaier eten met z’n allen op
maandagavond en wat te denken van die mooie playback-
act van alwéér de buurt. Het doet iets bijzonders met je als je
mensen op dat podium ziet staan, waarvan je weet dat deze
mensen niets op hebben met dat podium, maar voor jou dit
graag doen. Het is geweldig om te zien, wat we met z’n
allen voor mekaar krijgen in ons Hupke. Daarom aan
iedereen: BEDANKT! En ik wens de nieuwe Prins net zo’n mooie carnaval toe als ik heb gehad.
Prins Aaike d’n Urste    



Helvoirtsestraat 33
5268 BA HELVOIRT
Telefoon 013-5091269

Bij de kippen in de ren

Bij de koeien op stal

Bij de varkens in de bakken

Vissers Mengvoeders overal

6

VISSERS
MENGVOEDERS

D e  H o e v e  7 c  N e t e r s e l
0 4 9 7 - 6 8  2 6  2 3

s t u d i o i n t e r p o i n t . n l



7

Van den burgemeester
Buntstèkers, Buntstèkerinnekes,

Voor vele carnavalsvierders in ’t Buntstèkersrijk, maar ook uit
“Groot Bladel” en ver daarbuiten begint het carnaval altijd op
zaterdagmiddag met een bezoek aan de ieder jaar weer uitste-
kende optocht in Netersel. Netersel dat dan is omgetoverd tot “’t
Hupke”. Sommige van hen hebben die middag dan ook al de
optocht in Casteren gezien en gaan daarna nog snel naar de
optocht in Netersel kijken. Het is voor deze mensen een soort
traditie, waarmee voor hen het carnavalsfeest losbarst. Een
prachtige traditie, die we zeker in ere moeten houden.

Carnavalsvereniging De Buntstèkers heeft dan de vrijdagavond
ervoor al met mij de sleuteloverdracht gedaan in het gemeentehuis en zit dan al vol op in het car-
navalsgedruis. Ik vind het altijd mooi om te zien hoe CV De Buntstèkers zich presenteert tijdens de
sleuteloverdracht en hoe zij gebroederlijk samen met de zusterverenigingen deze happening
kleurrijk maken en luister bijzetten. 

Ze weten daar in ’t Hupke wel degelijk hoe carnaval gevierd moet worden. Dat heb ik zelf per-
soonlijk al meerdere malen mee mogen maken. Niet alleen bij de sleuteloverdracht, maar ook bij
het kijken naar de optocht of het bijwonen van een van de zittingsavonden de afgelopen jaren.

Ook dit jaar gaat dit tijdens het komende carnaval natuurlijk weer zo gebeuren en wij verheugen
ons er nu al op dat het er weer aan staat te komen. Hopelijk onder het genot van een lekker ver-
warmend voorjaarszonnetje!

Ik hoop dat u een geweldig, gezellig en plezierig carnaval heeft met uw partner, gezin, vrienden
of gewoon nieuwe bekenden en wens u dan ook veel lol en plezier tijdens de komende carna-
valsdagen! Misschien zien we elkaar een van die dagen (weer)!?!

Mr. A.H.J.M. Swachten
Burgemeester van Bladel

Van de vurzitter
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes

Ook dit jaar een korte voorbeschouwing van de
voorzitter, carnaval 2015 zit er aan te komen. Wat
2014 betreft een bewogen jaar voor onze eigen Bar-
biertjes. Die hebben zij waarschijnlijk wel meer
gehad met al die successen in het verleden. Maar
afgelopen jaar was voor hen toch wel bijzonder. En
niet alleen voor hen maar voor alle Buntstèkers die
carnaval een warm hart toedragen, en dat waren er
veel  zo is wel gebleken. Vanaf nu bouwen zij hun
carnavalswagen in de Muilerij! Jaren van inspanning
hebben er voor gezorgd dat hun droom verwezen-
lijkt is (meer hierover elders in dit blad). Een vaste
bouwplaats die bescherming biedt tegen alle weersomstandigheden. Iedereen die hier aan
meegewerkt heeft ziet het belang van zo’n onderkomen. Voor Netersel is op deze manier de
deelname van een grote groep jeugd in de optocht verzekerd. Iets wat zeker ook anderen zal
beïnvloeden om aan de optocht deel te nemen. En als de optocht op zaterdag een succes is, dan
zit dat wel goed voor de rest van carnaval. De mensen hebben dan de sfeer weer geproefd, en
dat smaakt naar meer. Mogen we weer hopen op een grote opkomst in de optocht, zodat de
start van de carnaval weer als vanouds is. 
Verder wens ik alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes een fijne carnaval!
Frans van Luffelen
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M LAUWERS
LAS & MONTAGE

BEDRIJF

Zowel RVS, Aluminium en Staal

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

Handelsonderneming
Van Dommelen
Bart van Dommelen

De Lei 12 Tel. 0497-336418
5534 AN Netersel Fax: 0497-336413
Mobiel: 06-51530154

VERON ELECTROTECHNIEK
Edwin Veron
Carolus Simplexplein 30
5534 AK NETERSEL
Mobiel: 06-54221765

Tegelwerken

Sjors 06-13385112
Jim 06-23848780

Een man komt bij de apotheek en vraagt de apotheker iets tegen de hik. De apotheker buigt
voorover over de toonbank, en slaat de man keihard in het gezicht. “Waar was dat nou voor
nodig?”, roept de man verbijsterd. “Nou, je hebt nu toch geen hik meer, of wel soms?”, vraagt de
apotheker. Zegt de man: “Nee, stomme idioot! Maar mijn vrouw in de auto nog wel!”

Een stamgast zit in een kroeg op te scheppen: “Ik wou dat ik voor elk meisje waarmee ik geslapen
heb een euro kreeg.” “Waarom?”, zegt de man naast hem, “Wou je een krant kopen?”



Carnavalsprogramma van De Buntstèkers 2015 
Van 1 februari t/m 8 februari bezoeken Prins en Adjudant de zieken en 
bejaarden, die niet in de gelegenheid zijn om carnaval te komen vieren.

Zaterdag 14 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
21.00 Groot Buntstekersbal 

m.m.v. DJ Ton van Alphen, 
uitreiking prijzen optocht 
senioren
tevens afhalen startgelden

02.00 Sluiting

Dinsdag 17 februari
14.30 Kindercarnaval. Voor alle kinderen

van de basisschool vanaf groep 3;
diverse optredens door de
schoolkinderen en traktaties.
Optreden DANCE UNLIMITED en
X-PLOSION

19.11 Officiële sluiting Carnaval met
symboolverbranding op het plein.

Deelname optocht in ’t Hupke:
U kunt deelnemen aan de optocht door een inschrijfformulier af te halen bij Frans van
Luffelen, Fons vd Heijdenstraat 2, tel 682309. U dient dit formulier in te leveren, uiterlijk
vrijdag 6 februari op bovenstaand adres. Ook kan men zich via de site 
www.cvdebuntstekers.com opgeven voor de optocht, ook dan uiteraard voor vrijdag 
6 februari. Het loopnummer wordt op woensdag 11 februari via de mail toegestuurd en
dient men zelf op A4 af te drukken.

Carnavalsoptocht:
Opstellen op het Carolus Simplexplein om 
UITERLIJK 14.00 uur

Vertrek: 14.30 uur

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

Bestuur:
Voorzitter Frans van Luffelen
Secretaris Kees Waalen
Penningmeester Erik Amting 
Bestuurslid Ferd van de Ven
Bestuurslid Perry Roozen

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.

Teksten voor deze krant zijn mede
aangeleverd door:
Leo van Cann
Hiervoor onze dank!

Zondag 15 februari
16.00 Samenkomst Prins, Adjudant,

Vorst en Raad van Elf in
Residentie Driesprong

17.00 Aanvang play-back show
Optreden 2-ENJOY en
JUST MOVE

Vrijdag 13 februari
13.15 Schoolcarnaval
20.00 Sleuteloverdracht op het

gemeentehuis
in Bladel

Donderdag 12 februari
19.30 Carnaval in de Hoeksteen

Maandag 16 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 

drive-in discotheek 
02.00 Sluiting
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De kortste weg naar een 
succesvolle verkoop!!!

Europalaan 79A - 5531 BG BLADEL
0497 – 380103 - www.roijmans.nl
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Een echtpaar heeft voor het eerst een vakantie geboekt, voor het hele gezin, in een hotel. De vader legt
aan zijn 4 kinderen, in de leeftijd van 2 tot 6, uit hoe dat gaat in een hotel. “De bedden worden iedere
dag opgemaakt en er wordt voor ons gekookt en schoongemaakt.” Het oudste kind kijkt haar vader 
verwonderd aan en vraagt: “Waarom gaat mama dan mee?”

Een man vraagt aan zijn vrouw: “Schat… wat zou jij doen als we de lotto wonnen?” 
De vrouw antwoordt: “Ik zou de helft aanpakken en van je scheiden.” 
“Da’s goed,” antwoordt de man, “we hebben 24 euro gewonnen, hier heb je 12 euro en daar is de deur!”



Prins Aaike d’n Urste in ’t HUPKE:                             
Zittingsavond in ’t Hupke 2014

Ook dit jaar kunnen de Bunt-
stèkers in Netersel weer terug-
kijken op een grandioze zit-
tingsavond. Prins Aaike d’n
Urste (Adriaan Hendriks)
zwaait in 2014 de scepter
over ’t Hupke onder het motto:
“Breek de dag, vier carnaval
met een lach!” Na een span-
nende zoektocht bleven er nog
een aantal kandidaten over.
Met hulp van mensen uit het
publiek werd al snel duidelijk
dat Adriaan zich dit jaar Prins
Carnaval van zijn Buntstèkers
mag noemen. 
Om elf voor acht zat de zaal
vol en kon de eerste avond
van het carnavalsseizoen in ’t
Hupke van start gaan. Voorzit-
ter Frans van Luffelen en Vorst
Ben Maas opende de avond
met een lege vaas. Deze vaas
werd steeds verder gevuld met
allerlei voorwerpen die sym-
bool stonden voor dingen die in het leven belangrijk of
minder belangrijk zijn. Uiteindelijk zat de vaas vol maar
paste er toch nog twee pilsjes bij. De moraal van dit stukje
mag duidelijk zijn: “Hoe druk je het in je leven ook hebt, je
moet altijd tijd maken voor vrienden.
Marlon Kicken was van de party als Johny Glitter die met
zijn opvallende tongval vertelde over het allerergste wat
hem dit jaar was overkomen. Een veroordeling voor het
telen van waterwietplanten met als gevolg: WERKstraf als
werkloze Antilliaan in plaats van een luxe, luie gevangenis-
straf. Het woord wwwwwerk kreeg hij dan ook maar
amper over zijn lippen. 

Dat Jack Vosters ons al jaren buikpijn bezorgt van het
lachen mag duidelijk zijn. Al voor de negende keer
besteeg hij de ton van ’t Hupke. Dit jaar onder de naam
Kees Klus. Deze ZZP’er is in tijden van crisis op zoek naar
ander werk waar hij zich uiteraard voor de volle 30 pro-

cent voor zal inzetten. Zijn eerste werkafspraak is gisteren
in ieder geval gemaakt, want zo zei hij: ‘mee veel Zwam-
men Zeveren en Plezier kom ik volgend jaar weer naar
hier.’
Na de pauze werden we verrast door een grandioos optre-
den van buurtvereniging de Winkelhoek. Met hun schouw-
spel van vijf dansende (mini)leden van de Raad gingen
zelfs de voetjes in de zaal van de vloer. We hebben nooit
geweten dat de leden van de raad zo lenig zijn en goed
kunnen dansen!  
Hierna kwam Peter van der Maas uit Hilvarenbeek als Jo
van het relatiebureau. Samen met zijn Bets was hij naar ‘t
Hupke gekomen. Jo probeerde een vrijgezel uit het publiek
te koppelen aan zijn Bets die in een rode Ferrari (Suzuki)
alto buiten zat te wachten. “De deur is van slot dus ge
macht ze zo hebben”, was het advies van Jo. Dat de vrij-
gezel er vervolgens ook echt met zijn sleutels vandoor ging
zorgde voor grote hilariteit in de zaal.

Nieuw dit jaar waren de drie H’s.
Ze namen plaats op het podium
als bestuur van de regionale con-
tactdag voor lelijke mensen. Als
voormalig buitendorpse namen zij
de Neterselse bevolking eens op
de hak. In een volle zaal werden
dan ook de speeltjes uitgedeeld
die zogenaamd besteld waren bij
de erotische party van de Wissel. 
De avond was compleet door de
spetterende optredens van de
dansgroepen: Girls Magic, Dance
Unlimited en Just Girls uit Neter-
sel. Onder leiding van DJ Dave
zijn aan het einde van de avond
de eerste polonaises alweer
gelopen en was de 
carnavalssfeer weer te 
voelen. Met Prins 
Aaike d’n Urste kan het 
Carnavalsgedruis 
losbarsten in ’t Hupke! 11
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goed in het melken met de hand”. Dat het hele
leven van Harrie zich afspeelde in Lage Mierde
werd duidelijk toen hij naar de HBS in Eersel
zou gaan. “Eersel, waar ligt dat??” Met zijn
vader is hij toen gaan kijken hoe hij daar
moest komen om vervolgens vijf jaar lang door
weer en wind op de fiets naar Eersel te gaan.
Hier was hij naar eigen zeggen in het eerste
schooljaar een voorbeeldige scholier, die elke
dag tot laat in de avond/nacht leerde. Echt!
Maar later heeft hij dat wel ‘goed’ gemaakt.
Elk jaar werd het leren minder…

Na het behalen van zijn onderwijzersdiploma
begon voor Harrie de diensttijd. Zijn interesse
hiervoor bleek echter ver te zoeken, hij kon
dan ook niet eens de naam noemen van de
tank waarin hij een jaar lang had meegereden.
Als iemand kwam inspecteren, mocht hij ook
nooit het woord voeren. Hij kon beter de gan-
gen gaan poetsen. Bij zijn afscheid zei de com-
mandant: “Harrie, ik hoop dat je in de maat-
schappij meer zult doen dan dat je hier hebt
gedaan.” De goede man stond er dan ook van
te kijken dat juist Harrie, die met nog drie
andere onderwijzers in het peloton zat, degene
was die bij zijn afscheid al een baan had
gevonden. In die tijd was er moeilijk aan werk
te komen. Harrie had het geluk op gesprek te
mogen bij de pastoor in Knegsel. Deze pastoor
heeft vervolgens contact gezocht met de
pastoor uit Lage Mierde, die Harrie zowel let-
terlijk als figuurlijk de hemel in geprezen heeft.
De baan was binnen! Met zijn diploma’s op
zak ging Harrie kennismaken op zijn nieuwe
school. Hij had maar een flesje ranja meegeno-
men omdat hij niet zeker wist of hij daar koffie
kon krijgen. Toen hij zijn diploma’s moest laten
zien aan de directeur, waren deze kletsnat.
Wat bleek, het flesje ranja was in zijn tas gaan
lekken! Harrie heeft toen even flink gezweet
maar gelukkig is het daarna goed gekomen. Al
ging zijn entree bij de leerlingen in Knegsel
ook niet zonder slag of stoot. De zaterdag
voordat hij aan zijn nieuwe baan begon won
het jeugdelftal waarvan hij leider was met 1-0
van Knegsel. Volgens de spelers van Knegsel
natuurlijk door onterechte beslissingen van de
scheidsrechter. Harrie werd dan ook verwel-
komd op school door een luid “SDO, boe, boe
boe!”. Hij heeft het in Knegsel erg naar zijn zin

In gesprek met.... Harrie Hellegers
Niet voorop in de polonaise en ook niet
woonachtig in Netersel… Toch is hij een
bekend persoon voor veel inwoners
van Netersel als “Meester Harrie”. Wij
wilden dan ook graag met hem in
gesprek voor de carnavalskrant van de
Buntstèkers. Jawel Harrie, we zullen je
alvast voor zijn, wat input uit Lage
Mierde kan natúúrlijk geen kwaad.
Uiteraard was dat ook zijn eerste
opmerking toen we hem vroegen voor
dit onderdeel van de krant. 

Ondanks dat Harrie aangaf wel erg veel in de
belangstelling te hebben gestaan na zijn onge-
luk, was hij vereerd dat hij voor dit gesprek
gevraagd werd. Het toeval wil dat Harrie zelf
al jaren voor SDO’39 “in gesprek gaat met..”
verschillende mensen van de vereniging. Vol-
gens Harrie was dat vast dé inspiratiebron
voor dit item in onze carnavalskrant. Een
afspraak om af te reizen naar Lage Mierde
was dan ook snel gemaakt. Daar aangekomen
klonken de Gouden oude hits al uit de spea-
kers. Voor veel oud-leerlingen een welbekend
geluid, evenals zijn harde stem die ons enthou-
siast verwelkomde. Een stem waaraan sommi-
ge kinderen even moeten wennen als ze bij
Harrie in de klas komen. Maar al snel blijkt
dan dat hij niet boos is, maar gewoon altijd zo
praat. 

Harrie is geboren en getogen in een boerenge-
zin in Lage Mierde en woont nog steeds in zijn
ouderlijk huis. Tot zijn twaalfde wou hij boer
worden net zoals zijn vader. De koeien (die
allerlei bijnamen hadden, zoals driedeem, den
taaie enz.) zullen blij geweest zijn met hem,
want zo zei hij met trots: “Ik was ontzettend

Tijdens het gesprek kijken we op zijn 
televisie naar een zender met enkel
Gouden oude hits welke hij met titel,
artiest en jaartal weet te benoemen. 

Tussen neus en lippen door laat 
Harrie zijn “motto” ook heel vaak
horen: “Wie goed doet, goed 

ontmoet”
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het voetbal. Dit is volgens Harrie vooral te dan-
ken aan zíjn tactische tips en trucs aan de kin-
deren op het schoolplein.

Carnaval is niet echt Harrie zijn feestje.  Toch
heeft hij met het team vele jaren vol overgave
meegedaan aan de optredens op vrijdagmid-
dag  in Café Hooijen. Zo herinnert hij zich nog
de Meneer Kaktusshow toen Wim Vissers Prins
was en stond hij met Jeff Sparidans in een tutu
op het podium. De knaller was voor hem het
optreden op het liedje “When the going get
though, the though get going” van Billy Ocean.
Hier hadden ze wel 18 keer op geoefend en
de pasjes waren dan ook helemaal gelijk aan
die van de originele plaat. Ze bleven ‘s avonds
nog lang hangen waardoor de zaterdag voor
Harrie een “verplichte” rustdag werd. Hij is
ook nog jaren naar de playbackshow gegaan
waar hij, nog bibberend van de kou van de
fietstocht, door Vorst Wim Smets meteen de
polonaise in werd getrokken...en daar ging
Harrie lachend als een boer met kiespijn. Als
hij ergens een hekel aan heeft..! Gelukkig kon
Harrie later op de avond bij Maria en Kees
Timmermans altijd rustig bijkomen met een
heerlijk kommetje snert. 

Door zijn ongeluk heeft Harrie nog meer
geleerd te relativeren. Door zijn verblijf van 4
½  maand in het revalidatiecentrum in Hoens-
broek snapt hij nog beter wat voor ellende er
allemaal kan zijn. Hij heeft, als je dat vergelijkt
met andere revalidanten, veel geluk gehad.
Een belangrijke les die hij geleerd heeft en
graag ook aan anderen mee wil geven is dat
je niet te lang stil moet staan bij de dingen die
je niet hebt, maar vooral moet genieten en
waarderen wat je wel hebt. 

Harrie, bedankt voor je bijdrage aan onze
krant. En laten we positief blijven, elk nadeel
heb z’n voordeel: De polonaise kan je dit jaar
met goed fatsoen weigeren!

gehad, maar moest daar vertrekken doordat er
minder leerlingen kwamen. Er hingen zelfs
spandoeken om hem in Knegsel te houden,
maar helaas...
Vanaf 1982 is Harrie in Netersel aan de slag
gegaan. Het was in het begin niet gemakkelijk
voor hem; de scholen waren toch wel verschil-
lend. Later ging het steeds beter en dat is nu
nog het geval! 
De invulling van de pauze is wel veel veran-
derd. Waar nu veel wordt vergaderd, legden
ze vroeger nog ongedwongen een kaartje met
de collega’s. 
Met een onderbreking van drie jaar is Harrie al
vanaf 1988 werkzaam in groep 7-8. Hij gaat
altijd met veel plezier naar Netersel, kent veel
mensen en het dorp bevalt hem goed. Harrie
voelt zich 1000 procent op zijn gemak tussen
de Buntstèkers en zou het zijn tweede huis kun-
nen noemen (jaja.. en dat uit de mond van
iemand uit Lage Mierde). 

Harrie stelde op school altijd zelf het surveillan-
cerooster samen, zodat hij op maandag het
sportkatern van het Eindhovens Dagblad kon
lezen tijdens het buitenlopen. Met trots droeg
hij daarbij regelmatig zijn SDO’39 jas en oran-
je sjaal. Onderwijs en sport lopen bij Harrie
sowieso naadloos in elkaar over. Zo kwam bij
ouderavonden behalve het kind ook regelmatig
het voetbal ter sprake. Of liever gezegd, met
sommige vaders werd er negen en een halve
minuut over sport gepraat en een halve minuut
over de leerling. Harrie heeft zelfs weleens
gewed met een vader over de uitslag van een
wielerwedstrijd. Helaas verloor hij en kon hij
met een kratje bier richting Netersel. Het
gevolg was wel dat Harrie de dag erna iets
minder fit dan anders ’s ochtends voor de klas
verscheen. 
Zoals gezegd is voetbal voor Harrie erg
belangrijk. Hij heeft veel jeugd getraind en
heeft bijna 30 jaar in het jeugdbestuur van
SDO’39 gezeten. Harrie heeft vaak tegen
Netersel gevoetbald en in zijn tijd was dat
soms een makkie volgens hem. Zo zei Harrie:
“Wanneer ik Henk Michiels vroeg aan welke
kant ik de bal moest schieten als ik als midvoor
aan kwam rennen, lag hij er al in voordat
Henk kon antwoorden.” Maar eerlijk is eerlijk,
hij heeft ook ooit een kampioenswedstrijd met
4-0 verloren. Dit heeft hij na 25 jaar wel weer
goed gemaakt door een voetbalquiz in de kan-
tine van Netersel te winnen. 
De laatste paar jaren doet Netersel het goed in

Ook wordt de collectie voetbal-
internationals genoemd. Hij is hier al

45 jaar lid van en heeft alles
bewaard vanaf 1968. 

Wisten jullie dat… Cruijff ooit een 
penalty in twee keer heeft genomen.
Maar dat Harrie dit in Lage Mierde
twee jaar eerder al had gedaan!! 
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De Hoeve 40, 5534 AD Netersel, Tel. 0497-682192, Fax: 0497-682436

Roeland komt thuis met een slecht rapport. “Voor zo’n rapport lijkt een flink pak slaag wel op zijn
plaats!”, zegt vader boos. Roeland antwoordt: “Dat lijkt me een goed idee, pa. Ik weet waar de meester
woont.”

Pietje gaat naar school en geeft een zak dropjes aan de meester. De volgende morgen komt hij binnen en
de meester vraagt of hij weer dropjes heeft. “Nee meester, mijn konijn is dood.”

Een man komt een winkel binnen waar dieren worden verkocht. “Ik zou graag een aantal dieren bestellen:
4 ratten, 10 muizen, 21 spinnen en 1 kilo vliegen.” “Houdt u slangen?”, vraagt de verkoper. “Nee! Maar ik
ga verhuizen en ik moet het huis achterlaten in dezelfde staat als toen ik er ben ingetrokken.”



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



Joost komt thuis met een heel slecht rap-
port. Als zijn vader zijn rapport bekeken
heeft, zegt hij: “Jij bent ongetwijfeld de
grootste sukkel die er op aarde rondloopt!”
Zegt moeder sussend: “Kom, kom, schat, 
jij bent er ook nog.”

“Hee schat, we gaan op vakantie met de
baas.” Vrouw: “Hoezo dat dan?” Man: 
“Vandaag op het werk zei hij: ‘
Als jij zo doorgaat gaan we naar 
de Filistijnen’.” 17
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Het is half december. Kinderen zijn druk bezig met
het versieren van de kerstboom en het maken van
kerststukjes als de redactie contact opneemt met
de twee jongeren, Rik  van de Ven en Pricilla den
Dulk. Tot hun eigen verbazing waren zij jeugd-
prins en -prinses van ’t Mini Hupke 2014. We heb-
ben aan hen een 11-tal vragen voorgelegd:

1. Wie ben je?, Waar woon je? 
En wat zijn je hobby’s?

Rik: Rik van de Ven en woon in de Fons van der Heijdenstr. 32.
Mijn hobby’s zijn sport en computerspelletjes

Pricilla: Pricilla den Dulk, ik woon in Hulsel , mijn hobby's
zijn loomen, met de hond spelen en whatsappen

2. Waarom wilde je graag prins(es) worden?

Rik: Omdat ik carnaval altijd heel leuk vond en je lekker gek
kon doen zonder dat iedereen je gaat aanstaren

Pricilla: Ik dacht dat ik het niet zou worden, maar ik wou wel
weten hoe het was om veel carnavalsdingen te doen en hoe
het was om carnavalsprinses te zijn

3. Op school, op het podium wist je nog niet dat je
jeugdprins(es) zou worden? Wat was je eerste
reactie toen je hoorde dat je jeugdprins(es) was
geworden?

Rik: Ik dacht: nee dat kan niet!

Pricilla: Echt waar! Ben ik de carnavalsprinses?

4. Wat vonden je ouders ervan dat jij
jeugdprins(es) was geworden?

Rik: Ze vonden het wel leuk

Pricilla: Mijn ouders vonden het een ware verrassing, want
ze wisten niet dat ik me had opgegeven! 

5. Hebben jullie veel reacties gehad na jullie
bekendmaking? En welke was de leukste?

Rik: Het grappigste vond ik dat
iemand aan mijn broertje vroeg: “En
is het leuk om prins te zijn?”

Pricilla: Veel gewone reacties zoals
gefeliciteerd en wat ga je nou alle-
maal doen, sommige kinderen heb-
ben zelfs gevraagd of ik mijn plaats
als prinses aan hun wou geven!!!

6. Wat vind je het leukste car-
navalsnummer en waarom?

Rik: Ik weet er geen

Pricilla: Laat maar 
waaien-Pater Moeskroen

7. Rick jij doet voetballen. Waarin voel jij je het
lekkerst, in een voetbalpak of prinsenpak?

Rik: Het prinsenpak, dat was wel lekker zacht, 
maar wel heel heet

8. Wat vind je leuk aan carnaval? 

Rik: Alles!

Pricilla: Alle verschillende muziekjes

9. Wat heb je allemaal mogen doen als jeugd-
prins(es)  tijdens en voor de carnavalsdagen?

Rik: Ik mocht een foto maken voor in de krant en ik mocht op
de prinsenkar staan

Prins Rik en Prinses Pricilla van ’t Mini Hupke
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Pricilla: Jurylid zijn en op de carnavalswagen staan

10. Wat was voor jou de leukste ‘klus’ om te
doen, tijdens jouw functie als jeugdprins(es)?

Rik: Het leukste vond ik het beoordelen van iemand anders
zijn of haar dansje

Pricilla: Op de carnavalswagen staan

11. Ga je dit jaar weer carnaval vieren? En weet
je al hoe je dit jaar verkleed gaat?

Rik: Ja, ik ga sowieso weer carnaval vieren. Nee, ik weet
nog niet hoe ik verkleed ga

Pricilla: Denk het wel, weet nog niet wat ik ga aantrekken
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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 • warmte-
pompen • airco • ventilatie • elektrotechniek • zonne-energie

         
      
       

 

 

Een dom blondje moet op de vrijdag van haar eerste, maar o zo teleurstellende werkweek bij haar baas,
een notaris, op het matje komen. Daar krijgt ze te horen dat zij maandag niet terug hoeft te komen,
waarop het domme blondje zegt: “Prettig weekend en tot dinsdag!”

Sjaak zit in de kroeg aan de bar. Komt er een patserig type die roept: “In dit dorp heb ik alle vrouwen al
eens gehad, behalve één.” Trots gaat hij zitten en bestelt wat te drinken. Later die avond gaat Sjaak
naar huis en zegt tegen zijn vrouw: “Ik kwam in de kroeg een vent tegen die beweerde in dit dorp alle
vrouwen, op één na, al eens te hebben gehad.” “Pfff,” zegt zijn vrouw, “dat is dan zeker die trut van de
overkant.”

Sander is in het café met zijn vader. Sanders vader zegt tegen hem: “Zie je die 2 lampen daar hangen?
Als je er 4 ziet, ben je zo dronken als een aap.” Dan zegt Sander: “Maar papa, daar hangt maar 1 lamp!”

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
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Optochtlied 2014 (jeugd)
Refrein:

Dans, lach, spring
carnaval brengt ons veel lol
Dans, lach, spring
samen doen we lekker dol
Dans, lach, spring
ja, heel zeker is één ding
’t Mini-Hupke is vandaag weer aan de swing.

1
De Flierefluiters uit groep 4
hadden super veel plezier
De fluitketel stond helemaal bol
en de muziek die klonk te dol  

2
Eskimo’s uit zo’n kouw land
hoe kommen die hier nou beland
Nun echte iglo hadden ze bij
Mer van over(v)allen worden wij nie blij

3
Wa kwam er doar nou aangescheurd
is er ergens iets gebeurd
Het was een Spek-takel bovendien
om Mike en Tigo zo te zien

4
Ook al valt je laptop stil
mee carnaval is dé nie chill
De Giebel Geiten zijn off-line
maar ze drinken nog geen wijn

5
De Dolle Duckies spetterde rond
maar dat bleek niet zo gezond
Ze raakten allemaal aan de kak
en ‘t publiek kreeg het op z’n dak

6
De prinsen-wagen schön gekleurd 
en dur Prins Aaike goedgekeurd   
Rik en Pricilla keken blij
mee carnaval zijn zij erbij



Citroën LAVRIJSEN

Industrieweg 9
5527AJ   HAPERT
Tel. 0497 382781

VOSTERS-PULLES

Tel. 0497-682431
Mobiel: 06-53529491

info@www.dozerfox.nl
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Verhuur minigravers,

Laser 

egalisatie

Grond- 

en 

sloopwerken

Koningshoek 14
5094 CD Lage Mierde
www.jttechniek.com  Notelstraat 30, 5085 EV Esbeek

Tel.: 013-5091381
www.michelbrinkelektro.nl
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Succes!
Oplossingen op
pagina 53!
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Koningshoek 10b      

5094 CD Lage Mierde

tel: 013-5905161, gsm: 06-53493965

apk, onderhoud en reparatie alle merken

aircoservice, banden, ruitservice, etc

WWW.APWAUTOS.NL

Op een avond loopt Harry zijn stamcafé binnen en zegt: “Wim, geef me snel een schrobbelèr. Ik heb net ruzie
gehad met mijn vrouwtje.” “Oh ja?”, zegt Wim. “En hoe verliep het deze keer?” “Toen het voorbij was,” 
antwoordde Harry, “kwam ze op handen en voeten bij me.” “Echt waar?” zegt Wim, “Dat is verrassend! 
En wat zei ze?” Ze zei: “Kom onder dat bed vandaan, vuile schijterd!”

Notelstraat 38
Esbeek
Martien de Goeij
Tel: 0651817287
www.vgmtilburg.nl

VGM
de Goeij Machines bv

Verkoop, lease, 
verhuur en service                   

Er wordt een man aangehouden door een agent waarop
de man vraagt: “Hoezo wilt u mij arresteren?” Zegt de
agent: “U rijdt te hard, u moet een alcoholtest onder-
gaan.” Zegt de man: “Oké, in welke kroeg beginnen we?”

Twee mannen zitten in de trein. Ze praten erover hoe ze
slechte manieren kunnen afleren. De ene zegt: “Ik ben
bakker. Als er bij mij een jongen komt werken, mag hij
zoveel snoepen als hij wil. Je mag er zeker van zijn dat
hij na een week niets meer lust”. De ander zegt: “In mijn
vak gaat dat niet.” “Waarom niet?” vraagt de bakker. “Ik
ben bankier.”
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In memoriam
Vorig jaar op 16 maart hebben we (toch nog) geheel onverwacht afscheid moeten
nemen van Wim Smets. Wim was al vanaf de oprichting lid van onze vereniging,
waarvan hij in 1978 Prins was. Hij was zelfs een van de oprichters. In 2008 ontving
hij daarvoor de onderscheiding “Ridder in de orde van de Buntstèkers”. Tot de laatste
dagen was Wim betrokken bij tal van onze activiteiten. Zo was hij meer dan 25 jaar
voorzitter van onze vereniging. Enkele jaren geleden had hij een stapje terug gedaan
door in de werkgroep oud leden plaats te nemen.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe om dit verlies te verwerken

CV de Buntstèkers.

In memoriam
Afgelopen jaar ontvingen wij ook het droevige bericht, van het overlijden van een oud
lid. Op 16 september is Bert Lavrijsen overleden. Bert was Prins in 1984 en is jaren-
lang bestuurslid geweest. Ook was Bert meer dan 33 jaar lid van onze vereniging,
waarvoor hij is onderscheiden als ’Ridder in de orde van de Bunstèkers’. De laatste
jaren deed Bert een stapje terug en zat hij in de werkgroep voor oud leden. Wij
wensen familie en vrienden veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

CV de Buntstèkers.

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
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Beemke 61
5534 AG Netersel

Tel: 0497-682869
‘s maandags gesloten

Loonbedrijf

GEBR. VERMEULEN

Bladel
Telefoon 0497-381417

Een man laat een huis bouwen. De architect vraagt aan de man hoe het er uit moet komen zien. Antwoordt de man: “Rond”.
De architect: “Ja maar mijnheer, hoe moet bijvoorbeeld uw woonkamer eruit zien?” De man: “Rond”! De architect: “Maar mijn-
heer, ik begrijp u niet goed, en de WC dan?” De man: “Rond”! “En uw gang dan?” De man: “Ook rond, rond, alles rond”! “Maar
mijnheer, dit is niet te realiseren, hoe komt u daarbij. Leg me dat eens uit!” De man: “Nou, ik hoorde mijn schoonmoeder
tegen mijn vrouw zeggen, als je toch aan het bouwen gaat, dan kun je misschien hier en daar een hoekje voor mij over-
houden!”

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

M E T A A L  R E C Y C L I N G

Denestraat 2 - 5541 RL Reusel
GSM Willem 06-53437067
www.willemkaethovenmetaalrecycling.nl
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w w w .adamstotalbalance.nl  

info@adamstotalbalance.nl
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Zaterdagmiddag
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Maandagavond
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O s t e o p a t h i e

H a p e r t

FYSIOTHERAPIE
ACTIEVE REVALIDATIE
MANUEEL THERAPIE
HANDFYSIOTHERAPIE
SPORTFYSIOTHERAPIE
OEDEEMTHERAPIE
MEDISCHE FITNESS

ONCOLOGISCHE REVALIDATIE
COPD

DRY NEEDLING

ALEXANDERHOF 11
5527 EH HAPERT
TEL.: 0497 388034

INFO@FYSIOFITHAPERT.NL
WWW.FYSIOFITHAPERT.NL

SCHILDERWERKEN
K E M P E N L A N D
Wagenmaker 9, 

5091 EX Middelbeers

Bovenop een hoog kantoorgebouw in een grote stad
staat een bar. In deze bar zit een kerel te drinken.
Hij vraagt de barman een tequila, loopt naar het
balkon en springt naar beneden. Enkele minuten
later stapt hij weer uit de lift en doet nog een keer
hetzelfde. Een man zit met nieuwsgierigheid te

kijken en na een paar keer loopt hij naar de kerel toe
en zegt: 'Hee vriend. Je zit te drinken, je springt van
het balkon en even later sta je weer hier in de bar.
Hoe doe je dat toch?". 'Nou', zegt de kerel, 'een ste-
vige tequila geeft me zoveel veerkracht dat als ik de
grond bereik ik twee keer stuiter en daarna weer op
mijn benen sta. Het is erg leuk, je moet het ook een
keer proberen'. De man, die intussen ook al te diep
in het glaasje gekeken heeft, denkt bij zichzelf:

'Waarom ook niet'. Hij drinkt een tequila, loopt naar
het balkon, springt er vanaf en whaaaaaaaaaaaaa,
splet! De barman kijkt op van achter zijn tap en
zegt tegen de kerel: 'Superman, je bent toch zo'n

eikel als je dronken bent'.



Het adres voor al uw thuisslachtingen.

Voor vers vlees moet je bij 
Baselmans wezen.

P.Baselmans
De Hoeve 36 - Netersel 

Tel. 06-22882753

Horizon 19, 5531 XM Bladel
Telefoon 06-18596505
E-mail: info@hetspeklapje.nl
Website: www.hetspeklapje.nl
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Jos komt bij Bert, d’n apotheker, en vraagt om een
lepeltje en wat suiker. D’n apotheker geeft hem dat.
Jos doet wat suiker op het lepeltje, haalt een flesje
uit zijn tas, doet er een paar druppels uit dat flesje
op en vraagt aan Bert om dat te proeven. Die doet
dat lepeltje met de bedruppelde suiker in zijn mond,
lekt dat goed af en vraagt waarom dat eigenlijk is.
“Ja”, zegt Jos, “dokter Fleuren heeft gezegd dat ik
naar de apotheek moest gaan om mijn urine op

suiker te laten testen.
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Succes!
Oplossingen op
pagina 53!



Alles onder één dak
De Houtwinkel Bladel

doe-het-zelf, doe-het-samen of laten doen
Klussen Wonen Sfeer & Cadeau

sinds 1959
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TIMMERBEDRIJF

* Machinaal

* Nieuwbouw

* Renovatie

Lange Voren 16b

5521 DD  Eersel

+31(0)497 331 331

+31(0)497 331 339

info@allcolor.nl

www.allcolor.nl

Telefoon

Fax

E-mail

Internet

geef print- & drukwerk kleur

VOOR CARNAVAL IN
POLONAISE NAAR DE
VERSHOF IN BLADEL

SNIEDERSLAAN 49, BLADEL

A. DE BRUIJN
De Lei 1 
Telefoon 0497-681811

Vrouw: 'Het raampje in de keuken is stuk, kun je het eens
repareren?' Zegt de man: 'Kom zeg, ik ben geen timmerman!' 
's Avonds komt de man thuis; plinten keurig in de verf en
het raampje gerepareerd. Vraagt hij: 'Wie heeft dat zo mooi
gedaan ?' Z'n vrouw: 'Oh, de buurman! Nou nou, en wat
vraagt hij daarvoor ? vraagt de man weer. Antwoordt z'n
vrouw ' Hij wilde dat ik een lekkere appeltaart voor hem

bakte, of een keertje met hem naar bed gaan !' Zegt de man:
'En...heb je die appeltaart al gebakken?' Zegt z'n vrouw: 

'Kom zeg, ik ben toch zeker geen banketbakker!'.
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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

Hulselseweg 15  
5531 PE Bladel  
t: 0497-387281 

e: info@deleeuwbladel.nl

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

Gespecialiseerd in Agrarische Verzekeringen

            

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.

Tijdens een bezoek aan mijn dokter vroeg ik hem: “Hoe bepaal je of oude mensen naar het bejaardenhuis
moeten?” “Wel,”zei hij, “we vullen de badkuip met water en geven die persoon een theelepel, een theekopje
en een emmer om het bad leeg te maken.” “O, ik begrijp het”, zei ik. “Een normaal mens zal de emmer
gebruiken omdat die groter is dan een kopje of een lepel.” ‘Nee’” zei hij. “Een normale mens zou er de
plug uit trekken. Wil je een bed bij het raam?”

www.jmichiels.nl
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Optochtlied 2014

Refrein:
Drink, lach, zing
Beleef de optocht optimaal
Drink, lach, zing
ze passeren allemaal
Drink, lach, zing
en onthoud dat ene ding
Carnavallen in’t Hupke is ons ding!

1
Ons nieuw orkest dat liep voorop
en ze speulde Pure Pop  
Er was talent in overvloed
ja, dat geeft de burger moed            

2
De prins z’n familie en de buurt
hadden ’t Aaike lang begluurd
Een heel vol nest was uitgebroeid
gekookt, bevrucht of toch verschroeid!

3
Net als in film nummer twee
liepen de smurfen naar het café 
Met de crisis aan de deur
helpt de beleggings-adviseur

4
Al 11jaren Dolle Tolle
carnaval  “ist Super Toll”
Wil je gaan varen op het meer
ga bij ’t lesbootje in de leer

5
De schilder in huis dé wordt un flop
hij lekt al zunne verf op
Wa ligt er in de prins z’n laaike
nee, hij is toch nog nie zo’n Aaike

6
Zag je die geest doar in de kist
die van carnaval nog niks wist
de Fist-verrekes deden het goed 
ze lieten zien hoe ge fisten moet 

Een Belg is met vakantie in Schotland. 
Tijdens een wandeling ontmoet hij een
schaapherder met een grote kudde
schapen. De Belg vraagt aan de herder: 
"Als ik raad, uit hoeveel schapen jouw kudde
bestaat, mag ik er dan een hebben?" "Ja
hoor" zegt de herder, waarop de Belg zegt:
"167 stuks". Dat is precies goed. De Belg
bedankt de herder, zoekt een mooi schaap
uit, en loopt weg met het dier over zijn
schouder. De herder rent achter de Belg
aan, en vraagt: "als ik raad, uit welk land jij
komt, mag ik dan mijn hond terug?"
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7
De zangeres hoi niks in huis
de podium-beesten hurde er thuis 
De lamp die zwaaide vollen bak
zonder accu mee gemak.

8
Het ging er op bij den Barbier
sterke drank was aan de zwier
Onder de 18 dus geen drup
dé is nou balen vur die club.

9
Schön-moeder is nou nie mer vals
want ze zit tegen de wals
Mee rijen achter op zo’n fiets
dé lekt ons nou toch helemaol  niets.

10
Het tuig vertrok van airport Meuk
naar Rio, is het daor wel leuk?
De nood-landing werd ingezet
familie Flodder had dolle pret.

11
De Alfa –Boer die voerde aon
um op vrouwen-jacht te gaon
De boerenovertrek een feit
en de boerin die hoi geen spijt.

12
De Prinsenwagen opgefleurd
dur Nitterselse  jeugd is dé gebeurd
Waar klopt het hart van carnaval
zoals het nergens kloppen zal!
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Beemke 36 - Netersel
Telefoon 06-51611665

www.paridaans-dakkapellen.nl

Aanbouw - Verbouw - Renovatie 
Prefab dakkapellen.

Markt 30  Bladel  Tel 0497 360420  www.oogwereld.nl

CONTACTLENZEN 
IDEAAL MET CARNAVAL

Uitproberen? We geven u een advies op maat!

Taxivervoer • Luchthavenvervoer  

Ziekenvervoer • Rolstoelvervoer

www.taxicoppens.nl
Wij hebben contracten met 

diverse zorgverzekeraars!!

Bel voor vrijblijvende informatie naar

0497-383838 & 0497-641706

TAXIBEDRIJF
Coppens “De Mulder” 

Dokter Jan heeft seks gehad met een van zijn
patiënten en hij voelde zich al de hele dag
schuldig. Het maakte niet uit hoeveel hij
probeerde om te vergeten, hij vergat  het
gewoon niet. Zijn schuldgevoelens waren te
groot. Maar af en toe hoorde hij een stem-
metje in zijn hoofd dat probeerde die

schuldgevoelens kwijt te raken. “Jan, maak je
maar geen zorgen, je bent niet de eerste dok-
ter die seks heeft gehad met zijn patiënten
en je zal vast ook niet de laatste zijn. Je bent
nog vrijgezel ook! Laat het maar gaan!” Maar
toen hoorde hij altijd weer dat tweede stem-
metje dat hem terug de realiteit in schopte:

“Jan, je bent dierenarts.”
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Zondag
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tel. 06-51099068

Kees Paridaans
Carolus Simplexplein 7
5534 AJ Netersel

Telefoon 0497-682261
E-mail: k.paridaans@planet.nl

Met aantekening diabetische en reumatische voet

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

Chef tegen medewerker: ’Je bent deze week al voor de
vierde keer te laat! Wat concludeer je daaruit’? 
’Dat het donderdag is!’

’Janssens, waarom ben je nu pas op kantoor?’ ’Omdat
u gisteren gezegd hebt dat ik de krant maar thuis
moet lezen.’

"Wie heeft tegen u gezegd," raast de chef tegen zijn
secretaresse,"dat u hier de hele dag kunt luieren, alleen
omdat ik u een paar keer gekust heb?" Lachend
reageert de secretaresse: "Mijn advocaat!"

Sam heeft een zeer goed lopende haringkar. Zijn
vriend Moos komt voorbij en trots vertelt Sam
hoe goed de zaken gaan. Dan komt het hoge
woord eruit en vraagt Moos: "Sam, kan ik hon-
derd gulden van je lenen?" Sam kijkt Moos aan
en zegt: "Moos jongen, zie je dat gebouw daar
aan de overkant van de straat? Dat is de
ABN/AMRO Bank en daar heb ik een deal mee: 
Zij verkopen geen haring, en ik leen geen geld uit"!
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Op jacht naar de schat
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Op jacht naar de schat
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HOUTCENTRALE Z. EN P.
POLDERDIJK 9a

5534 AB NETERSEL
TEL. 0497-681808

ZAGERIJ EN PALLETHANDEL
BALKHOUT

In- en verkoop maatpallets
haard- kachelhout

Willem Hessels
Beemke 27a - 06-21395607

Voor Italiaanse wijnen
en wijnproeverijen!

Exclusive wines

De Hoef 10
5528 CA

Hoogeloon
www.dehennekooi.nl

BloB emen, lifestyleyle & & sfes esfeesfsfeererere

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.



Niet niks

Vanaf 1996 is jeugdvereniging “De Barbiertjes” o.a.
actief met het bouwen van carnavalswagens. Ontstaan
uit twee jeugdgroepen, waarvan de ene groep veel
leden had maar geen schuur en bij de andere groep
het omgekeerde het geval was. Ergens aan moeten
beginnen waarvan je weet dat het maar tijdelijk is,
werkt demotiverend en het steeds weer moeten ver-
huizen kost veel tijd, geld en energie. Vanaf het begin
was dan ook duidelijk dat het hebben van een perma-
nente ruimte om activiteiten te ontplooien van groot
belang voor de vereniging zou zijn. Het gedwongen
vertrek uit de oude Maalderij in de kom van Netersel
in 1999 was aanleiding om samen met de Gemeente
op zoek te gaan naar een eigen onderkomen. In
2002 werd dat gevonden in de vorm van een oude
blikken nishut die door de groep zelf werd opge-
bouwd, op een gepachte locatie van de Gemeente
aan het sportpark de Groesbocht. Ongeveer in
dezelfde tijd werd ook de stichting Onderkomen
Neterselse Verenigingen opgericht en hiermee is toen
de basis gelegd voor de activiteitenschuur “De Mui-
lerij”. Voor alle verenigingen uit Netersel.

Van Nishut naar Ni(k)shut
In 2007 was er al een uitgewerkt plan met een begro-
ting en een bouwvergunning, maar door allerlei
omstandigheden lukte het niet om de financiering rond
te krijgen. Wel is er nog een succesvol benefietconcert
van de gebroeders van Eekert: “M’n bruur z’n bruur”
geweest, dat veel geld opleverde, maar het was bij
lange na niet genoeg om met de bouw  te kunnen
starten. De tijd ging snel en de oude nishut was inmid-
dels een stokoude vervallen hut geworden. De grote
deuren konden niet goed meer afgesloten worden en
in de zijgevel zat een mansgroot gat waardoor
iedereen die dat wilde dag en nacht toegang had tot
het gebouw. Tevens lekte het dak op diverse plaatsen
en moest dit met dekzeilen worden vastgebonden.
Mede door deze omstandigheden werd er een drin-
gende oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden van
de stichting ONV. In 2013 kwam er een nieuw be-
stuur, dat voortvarend van start ging. Vooral de

financiering was een struikelblok die dan ook meteen
op alle mogelijke manieren werd aangepakt. Overhe-
den, bedrijven, de school, alle verenigingen, de
inwoners; alles en iedereen werd actief benaderd. Het
resultaat was dan ook overweldigend.
Vrijwel iedereen heeft naar vermogen bijgedragen en
er zijn alleen maar positieve reacties te vermelden.
Het voert te ver om hier namen van gulle gevers te
gaan noemen….ok één dan: Buntstèkers ook bedankt!
In maart jl. was de financiering nagenoeg rond en kon
er eindelijk met de bouw worden begonnen. Vanaf dat
moment ging het snel, razend snel. Dat moest ook,
want de Barbiertjes willen ook dit jaar weer een
wagen bouwen. Op zaterdag 5 juli jl. zijn de werkza-
amheden gestart met een (sloop)feest in de oude schu-
ur, met als thema: “Van Nishut naar Ni(k)shut”.
Vooral na de bouwvakvakantie is er met man en macht
gewerkt aan de opbouw van de nieuwe hal samen met
een hele grote groep vrijwilligers die een tomeloze
inzet hebben getoond. Het resultaat is een splin-
ternieuwe, goed geïsoleerde activiteitenschuur voor
iedere vereniging die er gebruik van wil maken. Vanaf
november wordt er hier ook al weer aan de nieuwe
carnavalswagen gebouwd. Mocht bv. de Prinsenwa-
gen  aan een grote (opknap)beurt toe zijn, dan is de
Muilerij, ook voor de Buntstèkers, het juiste adres.

Multifunctionele hal “de Muilerij”
Maar de bouw is nog niet helemaal klaar.
Wat nog rest is oa: verwarming, sanitair,
keukentje, zitruimte, en opslagruimte voor
materialen en gereedschappen. 
Aan het bestuur van ONV de taak om hier-
voor weer nieuwe fondsen en sponsors te
vinden. 

Pas dan is de weg van Nishut via Ni(k)shut
naar activiteitenschuur succesvol 
afgelegd. Maar wat er nu al 
gerealiseerd is, is zeker niet niks, 
integendeel!
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Optocht
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Maandag
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Advies en uitvoering van
GESPOTEN POLYURETHAAN ISOLATIE-

EN DAMWAND PROFIEL PLATEN

Neerakker 8 - 5534 AW Netersel

Vers vlees
boerderij

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

www.boerderijslagerij.nl

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

Restaria • Take-away DEN DOEL

Restaria • Take-away

            den

DOEL

Schuttersweg 33, 5534 BB Netersel, T: +31 6 12337170, E: info@michiels-service.nl 

Een slonzig geklede kerel loopt een bank binnen en roept tegen de baliemedewerkster: 'Ik wil een
bankrekening openen, verdomme!'. 'Dat kan meneer', zegt de medewerkster, 'maar u hoeft niet zulke
taal te gebruiken hoor'. 'Schiet es een beetje op meisje, ik wil een bankrekening en vandaag nog!',

roept de kerel. 'Ik wil u graag helpen meneer', zegt de dame wat geïrriteerd, 'maar ik zou het op prijs
stellen als u mij niet op zo’n manier aansprak'. 'Geef me verdomme een bankrekening!', zegt de man.
'Sorry', antwoordt de dame boos, 'maar ik moet even met de manager gaan praten'. Ze staat op en
komt even later terug met een man van middelbare leeftijd die vraagt wat hij kan doen. 'Zeg luister
es vriend' zegt de kerel, 'ik heb net tien miljoen gewonnen in de loterij en ik wil verdomme alleen maar

een bankrekening openen!'. 'Zooooo...', zegt de manager, 'en deze trut maakt problemen?".
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Dinsdagmiddag



LANGE TREKKEN 46    POSTBUS 98    5530 AB BLADEL   

TEL 0497 38 70 70    FAX 0497 38 71 65    INFO@ACCOMBIS.NL    WWW.ACCOMBIS.NL

KENNIS WAAR U OP KUNT REKENEN

ALTIJD VOOR U...
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Puzzelwinnaar 
krantpuzzel 2014

Bas en Tim van Geel en Noah Peeters waren
vorig jaar de vinders van de krantpuzzel “Op
jacht naar de schat”, die in ’t Hupke verborgen
lag. De schat was verborgen in een conifeer,
pal achter het huis van Johan en Kristy Vissers in
het Beemke. Hij lag daar vlakbij de kast van het
waterschap en de bank van de oud-strijders,
evenals bij het huis van de familie Hoonhout,
waarop de spreuk stond van de laatste aanwij-
zing. Op de foto zien we dat ze van Prins
Aaike een enveloppe ontvangen als beloning
voor hun vondst.

www.tuincentrumgroenen.nl 

Hulselseweg 11 Bladel 
 

  0497 360215 

Hét tuincentrum van dé kempen 

w

Hét tu

nl

mpen

ERGENS IN DE VS
Bij een bushalte stappen twee Italianen op. 
Zodra zij op hun plaats zitten beginnen zij een druk
gesprek. Een dame die net achter hen zit negeert
hen eerst maar haar aandacht wordt toch
getrokken als zij hoort wat de ene Italiaan tegen
de andere vertelt. “Emma come first. 
Den I come. Den two asses come together. I come
once-a-more. Two asses, they come together
again. I come again and pee twice. Then I come one
laste time.” ”You foul-mouthed seks obsessed
swine” valt de dame ontdaan uit. 
In this country we don’t speak aloud in public
places about our seks lives……..””Hey, coola down
lady”, zei de man. “Who talkin’abouta sexa? I’m
just tellin’my frienda how to spella Mississippi.”
Wedden dat je dit nog eens leest!

Komt een dronken man bij de schiettent op de kermis en zegt: "Ik wil
schjiete." Zegt de kermisklant. "Nou dat kan niet meneer, u bent veel
te dronken." "Niks mee te maken, ik betaal" schreeuwt die dronken

vent en gooit een briefje van vijfentwintig euro op de balie. "Dat is snel
verdient" denkt de kermisklant en laadt zes kogeltjes. 

De dronken man richt, schiet zes keer en allemaal in de roos, dus de
hoofdprijs. De kermisklant geeft de man een schildpadje en de

dronken man verdwijnt. Na een uur komt hij weer aangewaggeld en is
nog dronkerder dan eerst. "Ik wil schjiete" brult hij. "Nou meneer dat
kan echt niet.' Zegt de kermisklant. "U kunt haast niet meer op uw
benen staan, dat is gevaarlijk voor mijn andere klanten." "Niks mee te
maken, ik betaal" schreeuwt de dronken man en gooit een biljet van
vijftig euro op de balie. De kermisklant laadt een geweer en voor de
tweede keer schiet de dronken man alle zes kogels raak en opnieuw
krijgt hij een schildpadje waarna hij weer weg waggelt. Nu, na drie

kwartier komt de dronken man er weer aan en is nu echt apelazerus.
"Ik wil schjiete" roept hij opnieuw. "Nou meneer dat gaat echt niet
meer." Zegt de kermisklant. "U bent een gevaar voor mijn andere

klanten, stel dat er iets gebeurt" "niks mee te maken, ik betaal" lalt
de dronken man en gooit een biljet van honderd euro op de balie.
Opnieuw wordt het geweer geladen, opnieuw schiet de man zes keer
raak en opnieuw de hoofdprijs. Echter de kermisklant heeft geen

schildpadjes meer en geeft de dronken man een grote pluchen beer.
waarop de dronken man zegt: "Heb je geen gevulde koeke meer?"
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Oplossingen Kinderpagina  
 
Hoeveel steken tel jij? 
5 steken 
 
Hoeveel hoeden, clowns, sterren en  
schoenen tel jij? 
3 hoeden 
6 clowns 
8 sterren 
12 schoenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossingen Tienerpagina 
 
Raadsels  Sudoku 
- een paardbei 
- een slawine 
- een knoei 
- lichtblauw 
- een spruitlaat 
 

 
 
 
Woordzoeker carnavalswoorden 
 Breng het Chineesje naar  

het feestje! 
 

Zoek de 6 verschillen 
 

Uitslag optocht 't Hupke 2014
Prijs Nr. Titel Deelnemer Totaal
JUNIOR INDIVIDUEEL
1 4 Het SPEK-TAKEL van 't Hupke Mike Heuveling en Tigo Hendriks 108
JUNIOR GROEP
1 6 Spetterend Carnaval Dolle Duckies 120
2 3 Eskimobende over(v)allen 't Hupke De Bende 118
3 5 Mee carnaval zijn we ff online Giebelende Geiten 109
4 2 Wij lopen fluitend mee De Flierefluiters 105
INDIVIDUEEL
1 9 Beleggings adviseurs Hanne vd Wijdeven & Joke Peijnenburg 121
2 11 Lesbootje Annelies Veroude 118
3 13 Bij prins Aaike liggen we in het laaike Marietje & Anita 117
4 18 We walsen mee un shô(o)n-moeder vriendengroep "mee zun 88888888" 113
5 12 Een likje verf John Peeters (Barbiertjes) 111
6 19 Zwaailamp Wim Vissers 109
7 17 Bè me springen ze er nie achterop! Frans Kraayvanger 101
8 8 Wij gaan naar het smurfencafé! Ron Hendriks & Jolanda Shoemacher 93
GROEP
1 14 Geestig Carnaval De Fistváérekes 118
2 7 Mee prins Aaike uit ons nest, zijn wij met carnaval op ons best           Fam. Hendriks 117
3 20 Zin in een AAIKE BV de Hoeve 111
4 1 Heb jij de PUUR factor? PUUR Poporkest 104
WAGEN
1 22 Boerenovertrek JV de Tapkratjes 138
2 21 Vlieg-Tuig De Meukers 132
3 16 'Sterkedrank" J.V. De Barbiertjes 124
4 10 11 jaar Super toll Dolle Tolle 113
5 15 Podium Beesten CV de Bigsmiles 112
OPSTEKER (aanmoedigingsprijs)
15 Podium Beesten CV de Bigsmiles
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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.

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

ZATERDAG 14 FEBRUARI:
vanaf 16.30 tot sluiting: m.m.v. DJ Ton van Alphen

Prijsuitreiking om 23.00 uur

ZONDAG 15 FEBRUARI:
vanaf 16.00 tot sluiting: m.m.v. DJ Ton van Alphen

playbackshow volwassenen
Optreden ’2-Enjoy’, en ’Just Move’

MAANDAG 16 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. DJ Ton van Alphen

DINSDAG 17 FEBRUARI:
vanaf 14.30 uur: kindercarnaval met playbackshow + disco 

voor het hele gezin
Optreden van Dance Unlimited en X-plosion

Na symboolverbranding ± 20.00 uur m.m.v. DJ Ton van Alphen

"WOENSDAGAVOND HARING HAPPEN"

EETCAFE, CAFETARIA EN FEESTZAAL 

D'N DRIESPRONG



Schoolcarnaval




