zittingsavond

1) 41e trotse Prins van ’t Hupke.
2) Geboren en getogen Buntstèker.
3) Weder gekeerd naar het vertrouwde mooie Beemke.
4) Vurig aanbidder van ons Toy.
5) In de wereld van het onbespoten ijzer word ik al maar wijzer.
6) Breed gebouwd en ondoorlaatbaar hoeder van de goal.
7) Groots liefhebber van mijn 2-takt aan de hand in het losse zand.
8) Grandioos genieter van het witte berggebied met halve liter.
9) Ervaren bouwer van het grote kleurrijke praal.
10) Permanent beoefenaar van humor er gein.
11) Gedreven aanhanger van kuise gedachten en liefhebber van al het
vrouwelijke schoon.
Besluiten en verklaren
1) Dè de uitnodiging voor Prins binnenkwam als een donderslag bij heldere hemel.
2) Dè de prins enorm vereerd is um meej de verjongde road en het jubileum van de
Tapkratjes, de scepter te meuge zwaaie over ’T Hupke.
3) Dè we dees joar nie goan zitte muggeziften.
4) Dè ge carnaval moet viere zoals ge bent, dan is iedereen content.
5) Beter een moeizame (mag ook 2x klote zijn) ochtend dan een
moeizame avond.
6) Dè as ge muug begient te worre er gauw een blad bier gehaald
moet worre.
7) Dè de prins ’s zondags wel vliegende kiep speult mer meej carnaval
alles dur loat.
8) Dè de woagebouwers uit ’T Hupke gruwelijk moge zegeviere.
9) Dè ur dinsdagavond in de zaal zal worden getraìnd,
Toon wit ervan dus het is gemènd.
10) Dè we er één gróót fist van goan moake.
11) Dè we dè dees joar allemaol doen onder ‘t motto:

Déés doag gin stift of lubke,
carnaval vieren we thȗis in ’t Hupke
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wenst alle mensen in ’t Hupke
een geweldig carnaval toe.
wij zijn op zoek naar enthousiaste oproepkrachten
functieomschrijving:
Als algemeen medewerker ben je mede verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken
van tenten en podia op locatie.
Functie-eisen
Om in aanmerking te komen voldoe je aan de volgende eisen:
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je bent een Team player
• Je werkt conform de gestelde veiligheidsvoorschriften
• Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen
• Je bent representatief
• Je werkt nauwkeurig en hebt een hoog kwaliteitsbewustzijn
• Je bent flexibel inzetbaar
• Je bent bereid om in het weekend te werken
• Je weet van aanpakken
Aanbod
• Uitdagend werk in een groeiend bedrijf.
• Een open en informele werksfeer.
• Een marktconform salaris.
• Goede arbeidsvoorwaarden.
• Volop mogelijkheden om intern door te groeien.
Aanvullende informatie
Herken jij jezelf in bovenstaande eigenschappen? Kijk dan op onze website voor meer
informatie, en stuur daarna je sollicitatiebrief met CV zo spoedig mogelijk per email naar:
Van Ham Tenten en Podia B.V.
T.a.v. dhr. Geert Waterschoot
Rootven 30 - 5531 MB Bladel - Tel.: 0497-383990 - GSM: 06-17434939
E-mail: geert@vanhamtenten.com - Website: www.vanhamtenten.com
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Van de Prins:
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,
Mag ik me even voorstellen: de naam is Bart Seuntiëns, de
vriendelijkste en enigste zoon van Frans en Janet uit het Beemke. Na 4 jaar in Blaal gewoond te hebben met La Toya, ben ik
erg frit dat we ruim een jaar geleden een huiske in het Beemke
op de koppen wisten te tikken waar omstreeks 30 Oktober ’s
avonds te telefoon ging. Vrimd nummer, ik denk…tzal wel. Ist
Frans van Luffelen, offie nie is een paar van zijn raadsleden
langs kon sturen om te kijken of ze met mij de raad konden
verjongen. In ieder geval dat nam ik aan. Na een koelbox
bier genoten te hebben waren Johan Visser en Eric Amting
toch zo vrij geweest om me de hoofdrol aan te bieden. Ik was
toch behoorlijk verbijsterd. Heb het even laten bezinken en het
er met mevrouw des huizes over gehad. Maar zoals met wel
meer dinger, ik mocht het zelf invullen. Met het jubileumjaar
van de Tapkratjes en een sterk verjongde raad leek het me een
fantastisch jaar om de scepter over ’t Hupke te mogen zwaaien.
Voor de mensen die me langer kennen als vandaag weten dat
mijn mond niet veel stil staat. Dus om ‘t geheim tot aan de carnaval stil te moeten houden dat heeft kruim gekost.
Genoeg gezeverd over toen, nu op naar de carnaval. Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben
als ik en dat er weer een grandioze optocht komen mag. Met jong en oud groot en klein zullen we
volop van wal steken onder het motto:
Déés doag gin stift of lubke, carnaval vieren we thȗis in ’t Hupke!

Van d’n ouwe Prins:
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,
Zo wat een feest was het. Ik had verwacht dat het leuk zou gaan worden maar zo leuk, dat had ik
niet durven dromen. Het begon allemaal met die zenuwslopende zittingsavond. Wat was ik blij dat
het er eindelijk uit was en dat ik het met iedereen kon delen. Maar toen begon het pas. Eerst naar
de basisschool om daar de jeugdprins- en prinses bekent te
maken van het mini Hupke. Dan zondagmorgen foto’s maken
voor het Eindhovens Dagblad. En omdat het zondagmorgen
was, wil dat niet zeggen dat er geen bier gedronken werd of
zo. Gordijnen dicht en polonaise lopen. De laatste weken
voor carnaval de zeer gewaardeerde ziekenbezoeken die
echt indruk op mij gemaakt hebben. En toen begon het pas
echt. Donderdag super gezellige carnaval bij de hoeksteen in
Bladel en daarna nog even naar de kantine bij de voetbal.
Dan vrijdag sleutel halen bij het Gemeentehuis. Zaterdag
super mooi weer bij de optocht en net zo’n mooie wagens, en
toen feesten, feesten en nog is feesten met jong en oud 4
dagen lang. Ik heb een geweldige carnaval gehad en wil
iedereen bedanken die daar aan mee geholpen heeft! Maar
in het bijzonder ons Rosanne die mij geholpen heeft mee
alles, natuurlijk de gezelligste Raad van 11 en het bestuur
van het Hupke,. Ik wens de nieuwe Prins net zo’n leuk carnaval toe als ik gehad heb.
Alaaf Alaaf Alaaf,
Prins Marc d’n urste.
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De kortste weg naar een
succesvolle verkoop!!!
Europalaan 79A - 5531 BG BLADEL
0497 – 380103 - www.roijmans.nl
MET DE KOFFERS OP SCHIPHOL
Ik stond vorige week op Schiphol met drie koffers bij de incheck balie:
"Deze koffer moet naar Milaan, deze naar
Barcelona en de laatste moet in Moskou zijn."
Baliemedewerkster: "Maar meneer, dat kan helemaal niet!"
Ik: "Jawel, dat hebben jullie de vorige keer ook
met mijn koffers gedaan."
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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 Barbiertjes.
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 verwezenlijkt 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

Van den burgemeester
Traditiegetrouw doet de burgemeester met carnaval een stapje
terug en geeft ruimte aan Prins Carnaval met zijn gevolg. Ik doe
dat graag. Op het moment dat ik dit schrijf is de prins van de Buntstèkers nog niet bekend, maar ik heb er toch het volste vertrouwen
in dat de honneurs goed worden waargenomen. De nieuwe prins
zal ongetwijfeld passen binnen de energieke mentaliteit van de vereniging en van Netersel en dan komt het allemaal goed. Zo’n
dynamische, creatieve gemeenschap kan alleen maar een geweldige prins voortbrengen.
Het is bekend dat ik een liefhebber ben van carnaval en in Netersel
weten ze hoe ze zo’n feestje moeten bouwen. Met elkaar zorgen
ze voor een geweldig carnavalsspektakel voor de hele familie. Ze
zetten alles op alles om iedereen te laten genieten. De zittingsavonden, het kindercarnaval, de
optocht, iedereen doet mee. Ook groepen uit andere dorpen vinden het gezellig in Netersel en sluiten
graag aan bij de optocht. Dat een gemeenschap die bestaat uit nog geen 1000 mensen er ieder jaar
weer in slaagt zo’n programma neer te zetten, verdient onze bewondering. Het is een prestatie waar
ze in ‘t Hupke trots op kunnen zijn.
Ook in het gemeentehuis bereiden wij ons voor op carnaval. De vrijdag vóór carnaval is voor mij een
speciale avond. Ik geniet ervan om dan alle carnavalsverenigingen te ontvangen. Het is echt prachtig
om met z’n allen het carnaval ‘af te trappen’ in het gemeentehuis. Door dat samen feestvieren ontstaat
er echte verbroedering; tussen de dorpen, de verenigingen, de mensen. En als symbool daarvan wapperen de verenigingsvlaggen tijdens alle carnavalsdagen gebroederlijk vóór het gemeentehuis. Ik prijs
me heel gelukkig met zoveel actieve carnavalsverenigingen. Eigenlijk zou ik al die activiteiten willen
meemaken, maar dat gaat natuurlijk niet. Het zal me moeite kosten om keuzes te maken.
Maar ik ben erbij wanneer het mogelijk is. Je moet het meegemaakt hebben om erover mee te kunnen
praten. Dus voor degenen die nog een aansporing nodig hebben: Je mag dit echt niet missen! Met de
Buntstèkers in ’t Hupke is het plezier en het succes verzekerd.
mr. A.H.J.M. Swachten,
burgemeester gemeente Bladel.
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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

Komt een Duitser bij Petrus aan de hemelpoort en Petrus zegt tegen hem dat er geen
Duitsers naar binnen mogen. Maar, zegt de Duitser, ik heb heel mijn leven goed
opgepast en ben altijd erg sociaal voor de medemens geweest, ik heb ook altijd ruim
aan goede
doelen geschonken en aan de deur heb ik ook altijd ruimschoots geld gegeven. Ik zal
het binnen even gaan vragen zegt Petrus maar het is eigenlijk niet de bedoeling. Na
tien minuten komt Petrus naar buiten en zegt tegen de Duitser. Het is niet gebruikelijk maar hier heb je je geld terug !

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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Carnavalsprogramma van De Buntstèkers 2016
Van 24 januari t/m 31januari bezoeken Prins en Adjudant de zieken en
bejaarden, die niet in de gelegenheid zijn om carnaval te komen vieren.
Vrijdag 5 februari
13.15 Schoolcarnaval
20.00 Sleuteloverdracht op het
gemeentehuis
in Bladel
Zaterdag 6 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

Donderdag 4 februari
19.30 Carnaval in de Hoeksteen

Zondag 7 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

Maandag 8 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

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

Vertrek: 14.30 uur
Frans van Luffelen
Kees Waalen
Erik Amting
Johan Visser
Perry Roozen

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 29 januari op bovenstaand adres. Ook kan men zich via de site
www.cvdebuntstekers.com opgeven voor de optocht, ook dan uiteraard voor
vrijdag 29 januari. Het loopnummer wordt op woensdag 3 februari via de mail toegestuurd en dient men zelf op A4 af te drukken.

Dinsdag 9 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.
Redactie:
Karolien Hessels, Carolien Michiels,
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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Een man neemt uit het vak bij de dierenvoeding twee blikken hondenvoer. Als hij wil afrekenen bij de
kassa vraagt de caissière: “Heeft u eigenlijk wel een hond?”. “Ja natuurlijk heb ik een hond, waarom
zou ik anders hondenvoer kopen?”. “Sorry hoor”, antwoord ze, “we hebben een nieuwe regel en u moet
eerst bewijzen dat u een hond heeft”. Woedend over zoveel onzin smijt de klant de blikken op de
grond en stampt de winkel uit. Twee dagen later neemt hij in dezelfde winkel een pak kattenvoer. Nu
wordt hem gevraagd of hij wel een kat heeft, en of hij dat kan bewijzen. De man begint dit aardig beu
te worden en smijt boos het kattenvoer door de winkel en vertrekt. De andere dag komt hij terug met
een bruine papieren zak in zijn hand en loopt direct door naar de caissière. “Zou u even in deze zak
kunnen voelen”, vraagt hij haar. Als de caissière voelt zegt ze: “Het is zacht en warm”. “Klopt”, zegt
de man, “mag ik nu een pak wc-papier?”.

Helvoirt – Hooge Mierde
Telefoon: 013 509 1269
Website: www.vissers-mengvoeders.nl
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Zittingsavond 2015
De jaarlijkse zittingsavond van de Buntstèkers zorgde afgelopen weekend
weer voor veel plezier in 't Hupke.
Met een wervelende goochelshow,
onder leiding van Ed Michiels, gevuld
met enkele rake grappen, werd de
nieuwe Prins bekendgemaakt.
Maakte twee jaar geleden zijn broer er
nog een groots dorpsfeest van, nú
bleek het de beurt aan Marc Vissers.
Als één van de jongste prinsen van 't
Hupke zwaait Prins Marc d'n Urste de
scepter onder het veelbelovende motto:
'Carnaval 2015 wordt in 't Hupke hillemol top. Want mee zônne jonge Prins
gi 't gas 'r op!'.
Om elf voor acht zat de zaal vol en
kon de eerste avond van het carnavalsseizoen in 't Hupke van start gaan. De
Vorst en de voorzitter opende de avond met een
act waarbij ze gebruikt maakten van foto's uit
Netersel. Zij kregen veel bijval vanuit de zaal met
hun oplossing om een eind te maken aan de criminaliteit in Netersel. Gewoon een gracht rond Netersel maken en daar dan ook weer de voordelen van
benutten. Zoals in de zomer fierljeppen en in de
winter de 'winterse hel van Nittersel'. Na deze opening namen de dansgroepen 2-Enjoy, Just Move,
Dance Unlimited en X-Plosion de zaal over met
spetterende optredens.
De eerste buut was vervolgens van Wichard de
Benis als Doewane over grensgevallen. Hij kreeg al
snel de lachers op zijn hand met zijn verhalen over
smokkelen en internationale gewoontes. Ook gaf
hij iedereen nog een mooie reistip mee: "Op
vakantie gaan naar Oost-Europa is heel makkelijk.
Je auto is er namelijk al!" Jeroen Spooren waagde
het er dit jaar in zijn eentje op in de ton en dat
deed hij met verve. Hij vertelde hoe hij twee jaar
geleden in Netersel was komen wonen. Ondanks
dat hij moest wennen aan het gat, hij kwam immers
uit de 24-uurs economie én alledaagse hectiek van
Hulsel, voelde hij zich inmiddels echt thuis. Zo sloot

hij zijn buut af met de wereldbekende zin:
"Ich bin ein Buntstèker!".
Na de pauze werd het publiek getrakteerd op een
optreden van buurtvereniging de Winkelhoek, die
met hun blik op de toekomst, de bezuinigingen in
de zorg én de leden van de Raad op de hak
namen. In rusthuis 'Heibunt' geen liefdevol, knap
verpleegstertje en ruim zorgbudget voor de grijze
'oud-leden'. Integendeel, alles moesten ze samen
delen tot het laatste wc-papiertje toe... en dat zorgde voor veel hilariteit in de zaal. Hierna kwam Rob
van Gestel uit Diessen. Met zijn typetje 'Giel Subtiel' bezorgde hij de zaal buikpijn van het lachen.
Hij vertelde over het lief en vooral leed dat hij deelde met zijn vrouw Bets. Giel moest van zijn vrouw
maar eens gaan sporten, maar dit ging niet van
harte. Zijn kinderen noemden hem al snel 'Puff
Daddy'. Bets probeerde toch iets van het huwelijk
te maken, maar toen ze hem een keer stond op te
wachten in een 'spannend' pakje was voor Giel de
kous af. Over het zogenaamde stringske wat ze
aan had zei hij: "Als ik zo'n sloggie over m'n auto
zou trekken, bevriest ie heel de winter nie!".
Het tonpraten werd afgesloten
door Ties van Lierop als 'stuward van Hellemund Sport'.
Met leuke grappen en woordspelingen kreeg hij de zaal
meerdere malen aan het
lachen. De avond was compleet door een verrassingsoptreden van Frans en Gon van
Luffelen, die een lied hadden
gemaakt ter ere van de oude
Prins Aaike d'n Urste. Onder
leiding van DJ Dave Bullens
zijn aan het einde van de
avond de eerste polonaises
alweer gelopen en was de carnavalssfeer weer te voelen.
Met Prins Marc d'n Urste kan
het carnavalsgedruis losbarsten in 't Hupke!
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In gesprek met.... Simon Mommers
Dit jaar zijn we in gesprek gegaan met
Simon Mommers. We blikken met hem
terug op zijn tijd als Vorst in ’t Hupke. Wanneer we binnen komen gaat Simon al snel
op zoek naar zijn map met allerlei teksten,
liedjes en krantenknipsels van het carnaval.
Het belooft een gezellige avond te worden!
Als echte Kruikenzeikers verhuisde Simon met
zijn vrouw Ingrid en hun dochter Maud naar ’t
Hupke. Ze zochten het dorpse op en streken
neer aan het Carolus Simplexplein. In Kruikenstad waren Simon en Ingrid erg betrokken bij
het verenigingsleven en Simon was daar al
vaak achter de microfoon te vinden. De eerste
jaren in t ‘Hupke werden voorafgaand aan het
carnaval dan ook standaard de koffers gepakt
en vertrok het gezin voor vijf dagen richting de
stad. Voor kleine Maud begon het carnaval in
Netersel echter ook te lonken, waardoor de
eerste stappen richting het Buntstèkersschap
werden gezet. Afscheid nemen van het Tilburgse verenigingsleven was moeilijk, maar gelukkig hebben zij er in ’t Hupke iets moois voor
terug gekregen (en wij natuurlijk ook).
Simon was namelijk langzaamaan een bekend
gezicht geworden in Netersel. Hij was
inmiddels lid van de toneelvereniging, speelde

Simon nam zijn rol als Vorst bij de Buntstèkers erg serieus, als gastheer van de avond
kreeg hij met zijn vaak scherpe opmerkingen
de lachers op zijn hand. Voor de Prins was
hij een soort spindoctor. In deze rol liet hij
geen bierviltje onbeschreven. Hints voor toespraken, onliners en ideeën voor optredens
en liedjes, hele avonden pasten er op. Voor
Simon was de avond pas geslaagd wanneer
de prins met volle teugen kon genieten van
het carnaval.
Als het sfeertje er lekker bij hing, wilde
Simon het programma daar nog wel eens op
aanpassen, wat zo nu en dan zorgde voor
de nodige zweetdruppels bij andere leden
van de raad van Elf. Maar ach, de spontane
dingen die gebeuren zijn toch vaak de leukste.
Simon herinnert zich nog dat bij een perfect
ingestudeerd moppenfestijn tijdens de prinsbekend-making een aantal jaren geleden
onverwachts ook enkele mensen uit het
publiek zich spontaan aanmeldden voor een
mopje......dat was even improviseren!

een gezellig deuntje mee bij Sint Brigida en
‘bemoeide’ zich zo nu en dan met de dorpsraad. Het kon niet anders dan dat ook de carnavalsvereniging in de gaten kreeg dat Simon
een goede partij was voor een mooi feestje.
Waar een relatie na enkele onbeantwoorde
aanzoeken gedoemd was te mislukken, gaf
Wim Smets niet op en bleef hij trouw elk jaar
vragen of Simon zijn opvolger als Vorst wilde
worden. Met carnaval in het jaar 2002 was
het grote moment dan toch echt aangebroken
en betrad Simon als Vorst ‘het altaar’ van ’t
Hupke.
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Even terug naar de bierviltjes gevuld met anekdotes, die hebben de carnaval helaas niet overleefd. Wat wel is overgebleven, zijn de liedteksten van Simon over het reilen en zeilen in
Netersel. Ook actuele onderwerpen en de ‘van
Aalsten tot Goor’ waren vaak een bron van
inspiratie voor
hem.

We hebben niet te klagen,
er zijn er weer kleintjes bij.
De ooievaar kwam over,
vloog Nittersel niet voorbij.
Nog meer bewoners,
dat geeft toch zekerheid.
En als ze blijven wonen.
Weten we zeker dat Nittersel
blijft.

Met Ed Michiels betrad Simon voor het eerst
het podium voor een heuse act. Al snel hadden
ze de smaak te pakken en traden ze ook individueel of met anderen op tijdens de zittingsavond en het carnaval. De voorpret die dit met
zich mee bracht was voor Simon vaak al reden
genoeg om zich weer eens aan een optreden
te wagen. Dat de voorbereiding niet altijd tot in
de puntjes verzorgd was mocht die pret niet
drukken, want aan improvisatievermogen was
er geen gebrek.
Als we het hebben over memorabele optredens, dan was dat toch wel het laatste optreden van Simon en Ed tijdens de zittingsavond.
Zij traden samen op in een
badkuip. Uiteraard waren
de ideeën vooraf goed uitgewerkt, alleen het materiaal miste nog. Simon en Ed
maakten zich niet al te veel
zorgen, een badkuip was
vast nog wel ergens, net
voor de zittingsavond, te
lenen.

wel erg knus en klein.
Tijdens het optreden acteerden Simon en Ed
alsof zij met hun badkuip als dollen door een
achtbaan gingen...iets te enthousiast bleek
achteraf. Ze waren eigenlijk al buiten adem
toen ze nog aan hun optreden moesten beginnen.
Al bij zijn aantreden als Vorst heeft Simon aangegeven dat hij het na 11 jaar, het carnavaleske getal, een mooi moment vindt om te stoppen als Vorst. Na bijna 11 jaar heeft hij het
stokje doorgegeven. Zo geschiedde, na bijna
11 jaar heeft hij het stokje doorgegeven aan
Ben Maas. Als afsluiter wil Simon graag
iedereen nog het volgende meegeven: “Wacht
niet op dat duwtje, maar ga ervoor!”

Elke keer met carnaval,
lopen ze voorop.
Dertien in een lange rij,
met steken op hun kop.
De prins die loopt er achteraan,
hij sluit de lange rij.
Toch laat hij daarvoor echt geen
traan, van prins zijn word je blij!

Simon, bedankt voor je bijdrage aan onze
krant.
We wensen je een fijne carnaval toe en drinken er dan eentje op!!

Na alle weilanden doorzocht te hebben, kwamen
ze toch bedrogen uit.
Goed...en nu.....Uiteindelijk hebben ze bij Guido
toch nog een badkuip
lenen. Althans, een badkuipje dan, want hij was
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Er zitten twee Belgen in een bar. Eentje staart uit het raam. “Waar kijk je zo naar?”, vraagt de ander. “Ze
hebben net je auto gestolen”, zegt de ene, “maar maak je niet ongerust, ik heb het kenteken genoteerd”.
LOGISCH DENKEN Noortje heeft voor een proefwerk een 0. En de meester zegt: je kunt ook niet logisch
denken. Zegt Noortje: u wel dan? De meester antwoordt met ja. Noortje zegt: o.k. dan hoe stop je een
giraf in de koelkast? De meester antwoordt: dat kan niet. Zegt Noortje: het kan wel, je doet de koelkast
deur open en de giraf er in en de deur weer dicht. Zegt Noortje nog een: hoe stop je een olifant in de
koelkast? Zegt de meester: deur open olifant er in deur dicht. Fout, zegt Noortje je moet eerst de giraf
er uit halen voor dat de olifant er in kan. Nog een, koning leeuw organiseert een feest welk dier komt niet
opdagen? De meester zegt: de haas misschien omdat hij bang is? Nee antwoordt Noortje de olifant
want die zit nog in de koelkast.
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Carnaval in de Hoeksteen
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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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verslag puur bunt
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Prins Thijs en Prinses Bente van ’t Mini Hupke
Carnaval 2015 was een
feest voor Thijs en
Bente.
Zij
werden
gekozen als jeugdprins
en jeugdprinses van het
Minihupke! Het feest
kon
na
deze
bekendmaking
voor
deze
twee
echt
beginnen. Samen met
Thijs en Bente blikken
we terug op deze leuke
tijd.
Bekendmaking
Ieder jaar is het vaste prik, maandag na de zittingsavond worden op de bassischool
de prins en prinses van ’t Mini Hupke gekozen. De spanning was weer duidelijk
voelbaar, want wie zouden er dit jaar met deze bijzondere titel vandoor gaan? De
kinderen van groep 8 was gevraagd om hun gekste carnavalsspulletjes mee naar
school te nemen en aan te trekken. Dat zorgde voor een gezellige en vooral bonte
kermis. Prins Marc maakte het spannend door het spel ‘Wie ben ik’, te spelen. Er
vielen steeds meer kinderen af en Bente en Thijs werden steeds zenuwachtiger.
Uiteindelijk bleven zij als Prins en Prinses op het podium staan. Thijs vond het erg
leuk om prins te zijn, helemaal omdat zijn vader in
de raad van Elf zit. Ook voor Bente was een
carnaval als jeugdprinses extra speciaal.
Aan het werk
Het leven van een jeugdprins en jeugdprinses
bestaat niet alleen uit feesten, er moet ook
‘gewerkt’ worden. Zo werden er foto’s gemaakt
voor het Eindhovens dagblad en
moest er
natuurlijk ook een proclamatie geschreven worden
die helemaal bij de Prins en Prinses paste (zie de
rechterpagina). De optocht was voor beiden een
van de hoogtepunten van het carnaval. Op de
wagen hadden Thijs en Bente mooi zicht op alle
wagens die voorbij kwamen. Natuurlijk passeerde
ook de wagen van hun eigen groep ‘de
Fistvaerkes’, daar werd wel even extra naar
gezwaaid!
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Vrije tijd
Het bouwen van een carnavalswagen is natuurlijk een van de hobby’s van beiden en
dat doen ze nu al enkele jaren met jawel, de Fistvaerkes! Thijs
houdt daarnaast van voetbal en Bente zit ook
niet stil, zij korfbalt en danst en speelt
ondertussen ook een aardig deuntje op de
saxofoon.
Feesten in ‘t (Mini) Hupke
Als een echte prins en prinses hebben Thijs
en Bente het carnaval in Netersel spetterend
gemaakt, want feesten dat kunnen ze! De
playbackshow, het kleutercarnaval en de
prijsuitreiking, overal waren ze bij. Het is dan
ook het leukste als iedereen bij elkaar is!

Symboolverbranding
Nu kwam het besef dat het dan toch echt voorbij is. Voor beiden was het een hele
speciale carnaval.

Eentje om nooit meer te vergeten!
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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

Agriservice Engwerda
Willem Van Oranjelaan 68
5531 HJ Bladel
jelleengwerda@hotmail.com
06-45044766

Een vrouw moet geopereerd worden en ligt klaar op de gang voor de operatiezaal. Na een tijdje komt
er een man in witte jas voorbij. Hij heft het laken op, bekijkt haar bijna naakte lichaam en gaat verder.
Enkele minuten later passeert deze man weer en doet nogmaals dezelfde handelingen. Als hij een
derde keer hetzelfde wil doen vraagt de vrouw : "Dokter, wanneer kan ik de operatiezaal binnen?".
Waarop de man antwoordt : "Ik zou het niet weten mevrouwtje, ik ben namelijk de schilder ".

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

2SWRFKWOLHG-(8*'

(Land van Bunt en Hei)

Refrein;
We zingen met z’n allen van de bunt en de hei
we hossen en we swingen, ja , de jeugd is super blij
Ze bouwen heel schón wagens samen mee de klas
ze gaon dan vur de prijzen en zen zo in hun sas
Ja we zingen en we swingen en we eten chips en ijs,
ja carnaval in het Hupke mee prins Marc.. Bente en Thijs
Hier loopt er eentje hé..en nog een keer
PHDQGP\VHO¿HMH]LHW]HVWHHGVPDDUZHHU
En wij met ons mobieltje wij maken mooie kiek
heus niet alleen van ons maar ook met het publiek

+p)OLHUHÀXLWHUVOHWRSKHWYHUNHHU
overal zijn auto’s die rijden heen en weer.
Steek over bij de zebra dat is een goed idee
als je niet goed oplet krijg je een bekeuring mee.

Die verdomde motor of was’t de muur
hij kreeg hem maar niet losgerukt en raakte overstuur
De metselaar die dacht ik doe gewoon mijn plicht
menne specie die moet op ja dè gat dè moet urst dicht

Wie maakt daar zo’n bende sjonge wat een troep
alles achterlaten op de weg en op de stoep
De poetsploeg van de Barbiertjes is al aan de gang
alles keurig opgepoetst maak je vooral niet bang.

De Bende liep te trekken aan een grote pan
want carnaval kost energie daar krijg je honger van
De kip was niet te vangen die wouw niet in de soep
op het einde werd het dus een grote groente troep

Jongens van de bouw schaften in hun keet
en krijgen een bericht over iets wat niemand weet
Daar hebben ze wel oren naar dat staat ze beter aan
dus laat die Dolle Duckies maar lekker feesten gaan.
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Elektrotechniek
Agro-computers

Koningshoek 14
5094 CD Lage Mierde
www.jttechniek.com

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

Succes!
Oplossingen op
pagina 53!
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J.V. de Tapkratjes 11 jaar!
Carnaval 2016 is voor J.V. de Tapkratjes een bijzonder jaar. Ze vieren dit jaar hun elfjarig bestaan,
tijd om eens met hen in gesprek te gaan. Aan het
begin van dit carnavalsseizoen spreken we met
hen af in de bouwschuur aan de Ruttestraat.
Een
opgeruimde
keuken, afwasmachine, koelkast, toilet…. Zijn we hier
wel op het juiste
adres? Als we de
deur sluiten zien we
een
poetsrooster
dat verraadt waarom het er hier zo keurig uit
ziet. Een rooster waar blijkbaar alle leden zich
aan houden, behalve Bart. Een foto met de tekst
‘wees geen Bart’ hangt als motiverende tekst
aan de muur. Ja Bart, van je vrienden moet je
het hebben. En een hechte vriendengroep is
het, dat was te merken! Kennelijk zijn we dus
toch op de goede plek.
Wist je dat… Mike zijn eigen bed had
ingeruild voor een aantrekkelijk uitziende
voorwagen in de vorm van een wolk
(ons engeltje…). Maar toen hij midden in
de nacht alleen wakker werd in de
bouwschuur, zijn “vrienden” hadden hem
natuurlijk laten liggen, zag deze plek er
toch wat minder aantrekkelijk uit.
Al snel verzamelen zich enkele Tapkratjes en
komen de sterke verhalen boven tafel. Martijn
en Jip vertellen ons dat het elf jaar geleden allemaal begon aan de keukentafel in de Latestraat. Samen met een paar vrienden hebben ze
de klassenlijst erbij gepakt en aangestreept wie
mogelijk interesse had om bij de club te komen.
Een naam hadden ze nog niet, daar moest een
vergadering over worden gehouden. Met een

schuin oog kijkend naar de Barbiertjes kwam
de naam Tapkratjes naar voren.
Hun eerste creatie was “wij gaan over de
tong”. Ze lieten hun fantasie meteen de vrije
loop met pakkende BN-ers zoals BH-trix, Gerard Jostring en Jan Shit, en toen waren ze nog
maar 12…. Hun wagen kostte dit eerste jaar
maar 17 euro en 21 cent, dit was enkel de
witte tex. Daarnaast hadden ze de inhoud van
allerlei gekregen potten verf bij elkaar gekwakt.
Olie- of waterbasis , daar keken ze niet naar,
als ze maar meters konden maken!
Een bouwplaats zoeken is vaak moeilijker dan
het lijkt, dit was ook bij de Tapkratjes het geval.
Maar flexibel als ze waren gingen ze van het
lassen bij Mike Vosters door naar het plakken
bij Martijn Michiels om afsluitend alles onder te
verven in de hallen van Sibo. Je voelt hem al
aankomen, ze konden hierna weer op zoek
naar een nieuwe bouwplek. De daaropvolgende jaren hebben ze er bij familie van de
Ven ongeveer 200 stoppen doorheen gejaagd
en ze minimaal 40 keer wakker gehouden.
Maar dit mocht de pret niet drukken, ze hebben
dit ervaren als een fijne tijd! Een hoogtepunt
was het jaar dat Ferd prins was. Hij gaf hen
allemaal
symbolisch een kapotte stop als
onderscheiding, want die hij had hij nu immers
toch genoeg. De laatste plek waar ze zijn
neergestreken is bij familie Couwenberg aan de
Ruttestraat. Ook hier voelen ze zich meer dan
welkom en ze zijn erg blij dat ze hier ook dit
jaar hun wagen mogen bouwen.
Wanneer we vragen naar de wagen waar ze
echt trots op zijn komen de wagens “’t is mis”
en “burgeroorlog” naar voren. Als we ze
moeten geloven zit het met de creativiteit wel
goed. De commissie die aan het begin van het
carnavalsseizoen aan de slag gaat met het
bedenken van het thema is tijdens de eerste vergaderingen vooral bezig met het in toom
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houden van de creatieve uitspattingen van
Frans die vaak op het randje zijn maar soms er
ook net over. Zo was het thema “’t is mis” in
deze tijd van kerkelijke dwalingen natuurlijk
voor sommigen wel wat gewaagd maar werd
het goed ontvangen.
Wist je dat… Er op vrijdagavond standaard een telefoontje komt bij Marmaris. “Pizza tonijn zonder ui bij die
carnivalswagen” is inmiddels genoeg
voor de bezorger om de weg te weten.
Gevraagd naar waar we de tapkratjes aan
kunnen herkennen worden de humor en de
woordspelingen op de wagen genoemd. Maar
hun belangrijkste kracht is toch wel de act die
alles in en om de wagen tot een geheel maakt.
Zowel de kostuums, het acteerwerk en het geluid zijn tot in de puntjes verzorgd en op elkaar
afgestemd. Wanneer ze als toeschouwer aan
je voorbij komen rijden word je letterlijk en
figuurlijk meegenomen in het verhaal en de act
van de Tapkratjes.

commissie, zorgen ervoor dat alles tot in de
puntjes geregeld is. Voor het jubileumjaar is er
zelfs een speciale commissie “werkgroep 11
jaar’, in het leven geroepen om er een
grandioos feest van te maken. Wat de
toekomst hen gaat brengen is voor hen zelf
ook nog een groot vraagteken. Die barbecue
bij het ’t Pleintje om Hapert tijdens de Kempenoptocht ruikt ieder jaar toch ook wel erg
lekker…. Wij wensen ze een grandioos carnavalsjaar!! Bedankt mannen en we drinken er
nog 1 (of meer) op!
Voor in je agenda!!

Wist je dat… er achter de bouwschuur een
aantrekkelijke vijver schijnt te liggen waar je in
strenge winters uitgebreid kunt ijshockeyen terwijl er dan toch echt aan de wagen gewerkt
moet worden……!!

centrale verwarming

VERSUS

ZACHT WATER

complete badkamers

*BOSHUIS WATERONTHARDERS ERVAAR DE VOORDELEN VAN KALKVRIJ WATER

HARD WATER

Voor uw:

rioolontstopping
zink- en dakwerken
Boshuis* waterontharders

Wouters Riool- en Installatiewerken | www.johnwouters.nl | 06 51 303 100

2QWZHUS$QQH0LHNH-DQVVHQ*UDÀVFKH9RUPJHYLQJ

Met ongeveer 55 actieve leden heeft jeugdvereniging de Tapkratjes inmiddels serieuze vormen aangenomen. Verschillende commissies,
zoals de bouw-, sponsor- en extra inkomsten-

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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M E TA A L
• Inkoop diverse oude materialen
• Gratis container plaatsing
• Voor u gewogen en à la contant afgerekend

R E C Y C L I N G
Denestraat 2 - 5541 RL Reusel
GSM Willem 06-53437067
www.willemkaethovenmetaalrecycling.nl

Een auto waarin een koppel zit wordt aangehouden door de politie. Is er iets , agent, vraagt de man aan het stuur. Agent:" ik moet U verbaliseren omdat U 75km/u reed waar U maar 50 mag rijden." Man:" allé agent ik reed ten hoogste 60." Vrouw tegen man:" maar Kees toch
ge reed zeker 80" Kwade blik van man naar vrouw Agent:" ge krijgt ook nog een boete omdat uw achterlicht kapot is" Man:" allé agent dan
moet dat juist gebeurd zijn " Vrouw tegen man:Kees, vorige week zegde nog dat ge dat achterlicht moest vervangen, dan zijt ge dat vergeten." Kwade blik van man naar vrouw. Agent:" en, meneer, ook nog een boete omdat ge uw gordel niet aan hebt." Man:" allé agent dat
kunt ge niet maken want ik heb hem uitgedaan toen je van je moto stapte en naar mij toekwam" Vrouw tegen man:" maar Kees, ge doet
nooit uw gordel aan, ge vindt dat te lastig. De man geraakt over zijn toeren en roept tegen zijn vrouw:"WILT GE NU EINDELIJK UW SNAVEL
EENS HOUDEN" Agent tegen vrouw:" roept uw man dikwijls zo tegen U mevrouwtje?" Vrouw tegen agent:" nee agent, alleen als hij zat is."

Loonbedrijf

GEBR. VERMEULEN
Bladel
Telefoon 0497-381417

Beemke 61
5534 AG Netersel
Tel: 0497-682869
‘s maandags gesloten
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Op een morgen gaan twee Hollanders en twee Belgen met de trein naar hun werk. De twee Hollanders
kopen twee kaartjes. De twee Belgen kopen samen
één kaartje. "Nu ben ik toch wel eens benieuwd hoe
ze dat gaan flikken", zeggen die Hollanders. Op de
trein: net voor de kaartjesknipper komt gaan de
twee Belgen samen op het toilet zitten. Na eerst
bij de Hollanders de kaartjes te hebben geknipt,
loopt de kaartjesknipper naar het toilet en zegt :
"kaartje, alstublieft!" De Belgen steken het kaartje
onder de deur en de kaartjesknipper knipt het. de
volgende morgen kopen de Hollanders 1 kaartje en
de Belgen geen kaartje. Weer zijn de Hollanders
benieuwd. Net voor de kaartjesknipper komt, gaan
de 2 Hollanders op 1 toilet zitten. De Belgen kloppen op de deur en zeggen : "kaartje alstublieft!". De
Hollanders schuiven het kaartje onder de deur,de
Belgen pakken het en kruipen samen in een ander
toilet tot de kaartjesknipper komt.

Osteopathie

Hapert

SCHILDERWERKEN
KEMPENLAND
Carolus Simplexplein 15
5534 AJ Netersel.
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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

zaterdagavond

Horizon 19, 5531 XM Bladel
Telefoon 06-18596505
E-mail: info@hetspeklapje.nl
Website: www.hetspeklapje.nl

Een oud vrouwtje rijdt over de
E 40 autosnelweg met 40
km/u. Ze wordt tegen
gehouden door de politie.
"Wel mevrouw", vraagt de
agent, "Waarom rijdt u zo
traag? U weet toch dat de
minimumsnelheid op een
autosnelweg 70 km/u
bedraagt?", "Eh, ik dacht
gewoon", antwoordt het oude
vrouwtje, "Dat ik hier maar 40
mocht rijden, omdat hier
overal zo van die 'E40' borden
staan." De man die naast het
oude vrouwtje zit, zit hevig te
bibberen. "Wel vriend, wat heb
jij nu?", vraagt de agent. "We
komen net van de E313."

“met carnaval staan
onze neuzen allemaal
in dezelfde richting”

T. 0800 2383732

www.foederer.nl
ACCOUNTANCY

|

BELASTINGADVIES

|

CONSULTANCY

|

CORPORATE FINANCE
19:48

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

P.Baselmans
De Hoeve 36 - Netersel
Tel. 06-22882753
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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
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Een Schot zag een vriend en landgenoot in een splinternieuwe slee van een wagen rondrijden en vroeg hem hoe
hij aan dat voertuig kwam. En de vriend vertelde: "Dat is zo
gegaan. Ik stond bij de snelweg te liften, toen er een meisje
langs kwam, in deze auto, en die nam me mee. Toen we een
poosje hadden gereden, draaide ze ineens een landweggetje
op. Ze trok al haar kleren uit en vroeg me smekend: 'Neem
wat je wilt!' Nou, toen heb ik haar wagen genomen."

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
Een pastoor, een dominee en een rabbijn hebben een discussie: wat is een goede methode om uit te
maken hoeveel van de kerkinkomsten aan God gewijd moeten worden? De pastoor zegt: "Ik weet een goede
manier: we trekken een cirkel op de grond en proberen al het muntgeld er van een afstandje in te gooien.
Wat buiten de cirkel valt, is voor God." "Ik weet wat beters," zegt de dominee: "We trekken een streep op
de grond bij de muur en daar gooien we het geld naar toe. Alles wat tussen de streep en de muur blijft
liggen, is voor God." "Dan weet ik nog wat beters," zegt de rabbijn: "We gooien al het geld in de lucht. En
wat God vangt, dat mag 'ie houden."
Voorbeeld van een spreekwoord
'Kris, kun jij een voorbeeld geven van het spreekwoord "Eerlijk duurt het langst"?' vraagt de juf. 'Als ik mijn
sommen overschrijf van Erik, dan duurt het kort. Maar als ik ze eerlijk zelf maak, dan duurt het lang.'
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(Land van Bunt en Haai)

Refrein;
We zingen met z’n allen van de Bunt en Haai
ja de stemming is weer opperbest, nèè het is hier echt nooit saai
Samen mee Prins Marc gaon we aon de zwier
dè kost ons weinig moeite ja ‘t Hupke hi plezier
Ja we zingen en we drinken en we eten nog een aai
tussen Bladel en de Beerzen in het land.... van Bunt
en Haai.

Waor vliegen blikken kris kras in het rond
ELMYHDUUHNXVGLH¿VWHQPHH¶QPHVNHIRUVHQEORQG
Dan dè Zeeuwse vrouwke, we waren nie gerust
iedereen die dook snel weg maar werd toch nog gekust.
Muzikale poezen kwamen voorbij
met ouwe liedjes van de Cats maakten ze ons blij.
Wie liepen daar te pijpen mee ne kreuge vol
Zoek uit voor maar 5 euro en gè hed veul lol.

De” Tom en Tom” die sloeg zowat op hol
de ommetjes onvindbaar op onze wereldbol
Maar voor de echte koopjes de Meukers gaan op jacht
ze hamsteren en laaien vol het is een ware pracht.
Aftrekadviezen van de consulent
maken het aantrekkelijk voor elke jonge vent
Die Gruunt(j)es van de Hoef die zèn toch nie zo mis
wà buurvrouwen stiekem doen is gin kattepis.

36

Twee dikke dames moeizaam in de tocht
wat hadden we met hen te doen ze zaten vol mee vocht.
Dan de Dolle Tolle die gooide mee hun pet
en tussendoor een wipje wat hadden ze een pret

Pliesie bericht over nè juwelier
wie had ‘n overval verwacht en zelfs bij de Barbier?
Een bende Zatte Dara’s in een rol tapijt
dè doen ze nou dus echt nooit mèr, wà hebben die un spijt!
Prins Marc dun Urste door zijn volk geëerd
misschien dan wel nun dikke kop mèr zeker nie verkeerd.
Adellijke vrienden in een lange rij
ze voegden wel niet echt iets toe mèr waren er wel bij

Bouwmarkt Gammel opent een nieuwe zaak
met demonstraties en korting is ’t meteen al raak
De Tapkratjes die raken lastig in parket
met schroeven en bouten werd het toch nog vet

Refrein;
......................... in het land……. van Bunt en Haai.
van bunt en haai... van bunt en haai... van bunt en haai
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Atlantische Oceaan. We zijn in gevecht met een
ander schip. De kogels vliegen over en weer. Ik krijg
een voltreffer in mijn been. Been eraf, houten poot
erop." "Wat vreselijk," zegt de regisseur. "Een piraat
kent geen angst en geen pijn." "En hoe kom je aan
die haak?" vraagt de regisseur. "Da's een ander verhaal. De Golf van Biskaje. We komen bij een schip
langszij, dan klinkt het commando `enteren'. Ik neem
een sprong en blijf met mijn hand klem zitten
tussen die twee schepen. Hand eraf, haak erop."
"Wat verschrikkelijk," zegt de regisseur. "Een piraat
kent geen angst en geen pijn." "Maar hoe is dat dan
gekomen van dat lapje voor je oog?" vraagt de regisseur. "Da's weer een ander verhaal. De Middellandse
Zee. Alles is rustig, het is lekker weer, en mijn maten
en ik liggen een beetje in de zon te bakken. Komt er
een meeuw voorbijvliegen, die poept zo in m'n oog."
"Maar dan hoef je toch niet zomaar meteen je oog
te missen?" zegt de regisseur. "Nee," zegt de piraat,
"maar toen had ik net een dag die kolere-haak!"

CONTACTLENZEN
IDEAAL MET CARNAVAL
Uitproberen? We geven u een advies op maat!

Markt 30 Bladel Tel 0497 360420 www.oogwereld.nl

TAXIBEDRIJF
Coppens “De Mulder”

Bel voor vrijblijvende informatie naar

0497-383838 & 0497-641706
Beemke 36 - Netersel
Telefoon 06-51611665
www.paridaans-dakkapellen.nl

Aanbouw - Verbouw - Renovatie
Prefab dakkapellen.
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www.taxicoppens.nl

Wij hebben contracten met
diverse zorgverzekeraars!!

Taxivervoer • Luchthavenvervoer
Ziekenvervoer • Rolstoelvervoer
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In de hemel zitten twee poorten. De ene poort is
voor mannen die niks te vertellen hebben gehad in
't leven. De andere poort is voor mannen die alles
te zeggen hebben gehad. Bij de eerste poort
staat een rij van hier tot Tokio. Bij de andere
poort staat een man. Petrus is druk bezig met
de lange rij, en roept naar de ene man: "Weet u
wel zeker dat u goed staat?" Zegt de man: "Weet
ik niet, ik moest van m'n vrouw hier naartoe."

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

Met aantekening diabetische en reumatische voet
Een secretaresse van een internationaal bedrijf
komt bij de directeur binnenlopen: 'Ik heb net
weer een brief gehad van ons filiaal in de
Sahara, ze schrijven dat ze ernstig water te
kort komen'. 'Ach' zegt de directeur, 'ze hebben
daar altijd water te kort, zo dringend is het
niet'. 'Nou, ik denk dat het dit keer wel dringend
is, want de postzegel hebben ze met een
paperclip vastgemaakt!'.

tel. 06-51099068
Kees Paridaans
Carolus Simplexplein 7
5534 AJ Netersel
Telefoon 0497-682261
E-mail: k.paridaans@planet.nl
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DȲɏ vʋɚ
tȹʑɚ ...
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
-Hϑ6SDULGDQV
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
)UDQVY/XϑHOHQ
2009 Ferd v.d. Ven
2010 Kees Waalen
2011 Erik Amting
2012 Guido van Acker
2013 Johan Vissers
2014 Adriaan Hendriks
2015 Marc Vissers

ʯMDʝɠȰɰȵʑȳɏ

ʮMDʝɠȰɰȵʑȳɏ

ʭMDʝɠȰɰȵʑȳɏ
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t"MMSPVOEHFDFSUJGJDFFSECPPNWFS[PSHJOH
t3PPJFOWBOCPNFO
t"BOFOWFSQMBOUFOWBOCPNFO

De Hoeve 3, 5534 AC Netersel T. 06 51801700 www.vandewouwboomverzorging.nl
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Op jacht naar de schat
Ook dit jaar is er weer ergens in ’ t Hupke een schat verstopt. De schat is een persoonlijke
medaille van de Prins. Los de puzzels op deze pagina’ s op en zo krijg je drie aanwijzingen die je kunnen leiden naar de schat. Als je de schat gevonden hebt breng hem dan naar
de Prins, van hem ontvang je dan tijdens carnaval € 22,- en mag je met de Prins op de foto!
Als de schat na een week nog niet gevonden is volg dan de verdere aanwijzingen in het
gastenboek op onze site, SUCCES!!!
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Uitleg plattegrond puzzel
Voor deze puzzel moet je er op uit. In het plattegrondje van Netersel zie je een heleboel steken
afgebeeld, zoek deze steken bij de desbetreffende woningen in ’t Hupke. Het nummer dat bij
de steek staat hoort bij het nummer in de gegevens hieronder. De letters die je hebt vormen
samen een aanwijzing voor de puzzel. Tip; de rode steken verbergen een beginletter van een
woord in de aanwijzing. Om je alvast op weg te helpen hebben we een letter cadeau gegeven,
succes!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

tweede letter achternaam
tweede letter achternaam
eerste letter achternaam straat
tweede letter achternaam
vierde letter achternaam
zevende letter achternaam
gratis letter
Z
tweede letter bedrijfsnaam
derde letter achternaam
eerste letter achternaam

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

tweede letter achternaam
zevende letter achternaam
vierde letter achternaam
eerste letter achternaam
tweede letter achternaam Prins
tweede letter voornaam (Vorst)
eerste letter meisjesnaam
vijfde letter achternaam
zesde letter achternaam
zevende letter achternaam
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B emen, lifestyle
Blo
yle & sf
s eer
sfe
sfeer
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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

Een alcoholist komt een bar binnen en neemt
een borrel. Hij kijkt in zijn binnenzak en bestelt
opnieuw een drankje. Hij kijkt weer in zijn
binnenzak en bestelt opnieuw een drankje etc.
etc. De barkeeper zegt: “Wat zit er toch in je
jaszak?” De man zegt: “Dat is een foto van mijn
vrouw. Zodra zij er goed uit begint te zien, dan
weet ik dat het tijd is om naar huis te gaan.”

Ik reed op de autostrade richting Brussel
toen ik plots naar het toilet moest. Ik stopte
bij het eerste het beste benzinestation en
liep er naar de toiletten. De eerste was bezet
dus nam ik de tweede.Net toen ik op de pot
zat begon die gast te praten. "Hey, alles in
orde?". Ik vond het noch de plaats noch het
tijdstip om een babbeltje te slaan, maar uit
beleefdheid antwoordde ik toch. "Euh ja hoor,
alles goed." "Want ben je aan het doen?",
vroeg hij.
Mja, een rare vraag maar kom. "Wel euh, ja, ik
ben aan het kakken hé, gelijk gij." Toen hoorde
ik die man geïrriteerd zeggen: "Sorry schat
maar ik ga je seffes terugbellen, er is nen
onnozelaar naast mij op toilet die op al mijn
vragen antwoord."

Voor Italiaanse wijnen
en wijnproeverijen!

Exclusive wines
Willem Hessels
Beemke 27a - 06-21395607
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peuter/kleuter-carnaval

Ik reed op de autostrade richting Brussel toen ik plots naar het toilet moest. Ik stopte bij het eerste het
beste benzinestation en liep er naar de toiletten. De eerste was bezet dus nam ik de tweede.Net toen ik op de
pot zat begon die gast te praten. "Hey, alles in orde?". Ik vond het noch de plaats noch het tijdstip om een
babbeltje te slaan, maar uit beleefdheid antwoordde ik toch. "Euh ja hoor, alles goed." "Want ben je aan het
doen?", vroeg hij. Mja, een rare vraag maar kom. "Wel
euh, ja, ik ben aan het kakken hé, gelijk gij." Toen
hoorde ik die man geïrriteerd zeggen: "Sorry schat
maar ik ga je seffes terugbellen, er is nen onnozelaar
naast mij op toilet die op al mijn vragen antwoord."

VGM

Manlief heeft de hele dag hard gewerkt, en gaat na
het eten op de bank z' n krantje lezen. De vrouw is in
de hoek van de kamer de was aan het strijken. De man
kijkt naar haar, en vraagt: "Waarom ben jij je bhtjes
aan het strijken? Er zit toch nooit wat in?" Waarop zij
zegt: "Ik strijk jouw onderbroeken toch ook?!"

de Goeij Machines bv

Notelstraat 38
Esbeek
Martien de Goeij
Tel: 06-51817287
www.vgmesbeek.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

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

Door gebruik te maken van alle nieuwe technologieën met betrekking tot de vruchtbaarheid lukte het
een 65 -jarige vrouw een baby te baren. Toen ze thuiskwam uit het ziekenhuis kwamen haar
vriendinnen op bezoek. "Mag ik de baby zien"? vroeg één van hen. "Nog niet", antwoordde de 65-jarige
moeder, "straks". Na een half uur vroeg de andere vriendin : "mogen we nu de baby zien ? " "Nog niet",
zei de moeder. Nadat opnieuw een paar minuten waren verstreken vroegen ze weer: "mogen we nu de
baby zien ? " "Nee", antwoordde de moeder. De vriendinnen werden erg ongeduldig ; ze zeiden: "wanneer kunnen we nu eindelijk de baby eens zien? " "ZODRA HIJ HUILT" was het antwoord. "ZODRA HIJ
HUILT ?????" vroegen de vriendinnen, "waarom moeten we wachten tot hij huilt??" De moeder antwoordde: "omdat ik ben vergeten waar ik hem heb neergelegd !

Vers vlees
boerderij
www.boerderijslagerij.nl
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Play
Back
Show

Hét tu
tuincentrum van dé kempen
mpen
Hulselseweg 11 Bladel
0497 360215

www.tuincentrumgroenen.nl
w
nl

Puzzelwinnaar
krantpuzzel 2015

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

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 aanwijzing. Op de foto zien we dat ze
van Prins Marc d’n Urste een enveloppe ontvangen als beloning voor hun vondst.

Harrie Schenning benoemd tot Ere Buntstèker.
Vorig jaar op zaterdagavond tijdens carnaval is Harrie Schenning benoemd tot Ere Buntstèker. Harrie
is al 22 jaar lid van onze vereniging. In 1998 was hij Prins in het Hupke, als Prins HAM d’n Urste
was hij steevast nummer een in de polonaise. Hij heeft verscheidene jaren in het bestuur gezeten
waar hij allerlei klusjes op zich nam. Na zijn bestuursperiode is Harrie altijd actief gebleven. Zo heeft
hij jaren met Bert Lavrijsen de advertenties opgehaald voor de carnavalskrant. Ook het symbool is
wel aan Harrie toevertrouwd. Als het symbool gemaakt is, zorgt Harrie samen met zijn vrouw Corrie
dat het strak in de lak zit en nergens meer aan ontbreekt. Als carnaval op een eindje loopt zorgt hij
ook zelf weer er voor dat het symbool verbrand wordt. Ook zorgen
zij samen voor de kleding van de raad, en je kunt gerust zeggen dat
wij er altijd strak uitzien. Ook als ceremoniemeester nam hij zijn
taken serieus. Ga als raadslid niet liggen dollen met een steek want
Harrie grijpt onmiddellijk in. Ook zorgen zij samen voor de bloemen
tijdens carnaval en dan speciaal de Bunt en Hei. Kortom een hele
lijst van activiteiten die Harrie en Corrie op zich nemen, dus zeer
terecht de onderscheiding tot Ere Buntstèker.
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Uitslag optocht 't Hupke 2015

Prijs Nr. Titel
JUNIOR INDIVIDUEEL
1
2
Menne motor zit muurvast
6
Me and my selfie
2
3
4
Wa'n bende

Deelnemer

Totaal

Mike Heuveling & Tigo Hendriks
Twii dezelfies
Jeugdbarbiertjes

116,5
108,5
98,5

JUNIOR GROEP
1
1
Keet met Carnaval
2
5
We regelen het verkeer(d)
3
3
Wij trekken een soepie !!

Dolle Duckies
De Flierefluiters
De Bende

118
114
111

INDIVIDUEEL
1
13 Tom & Tom zuuke "het ommetje"
2
9
Gruunt(j)e of nie?
3
9a Aftrekpost
4
15a Wij houden teveel vocht vast
5
8
Pijpen 5 euro
6
14 Zeeuwse kust
7
15 Met de Cats hebben wij een kater
8
7
Prins Marc hi nen dikke kop,

Vriendengroep mee zun 88888888
De Buurvrouwen
Hanne vd Wijdeven & Joke Peijnenburg
Annelies Veroude & Dianne Holthauzen
Oude Barbiertjes
Wim Vissers
Ron & Yolanda
Die van ons

120
116
112
110
105
102
94
92

GROEP
1
10 Blikvanger
De Fistvearekes
117
2
16 We maken de optocht niet mooier, wel langer Het adelijk gevolg van Prins Marc d'n Urst 102
WAGEN
1
17
2
18
3
12
4
11

Koopjes Jagen
Lastig Parket
Wij rollen de bende op
We gooie dr mee de pet nar

OPSTEKER (aanmoedigingsprijs)
12
Wij rollen de bende op

De Meukers
J.V. Tapkratjes
J.V. de Barbiertjes
Dolle Tolle

134
131
120
96,5

J.V. de Barbiertjes
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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 6 FEBRUARI:
vanaf 16.30 tot sluiting: m.m.v. DJ Ton van Alphen
Prijsuitreiking om 23.00 uur

ZONDAG 7 FEBRUARI:
vanaf 16.00 tot sluiting: m.m.v. DJ Ton van Alphen
playbackshow volwassenen
Optreden ’2-Enjoy’, en ’Just Move’

MAANDAG 8 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 9 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"

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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