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Eerder in deze krant stond te lezen dat de Buntstèkers vorig jaar de Mie
Moors Memorial hadden ontvangen. Op deze pagina staat een brief die Mie
Moors naar Bladel gestuurd heeft als blijk van waardering hiervoor. Deze
brief willen wij u uiteraard niet onthouden.
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Beste Muggezifters,

Wat me nu is overkomen! Bij hoge uitzondering ben ik Bladel uit. Sinds
maandag 4 februari 2008 ben ik op visite bij de Buntstèkers in ’t Hupke.
Nou ja, visite. Er is eerder sprake van een lange vakantie. Dit op ver-
zoek van de Muggezifters. En ik kan u wel vertellen, het bevalt me nu al
prima! Ik ben in Netersel als blijk van waardering dat de Buntstèkers
harde werkers zijn, eigenzinnig zijn en dat Netersel een krachtige
gemeenschap betreft. Nou dat heb ik zelf aan den lijve mogen ervaren.
Dat is toch anders dan alleen van horen zeggen. Nu al sta ik midden in
de gemeenschap. Dat begon al met carnaval. Wat een gezellige en
gemoedelijke boel. Een groot familiefeest. Op 18 april ben ik naar
Neterpop geweest, een waar muziekspektakel in een grote tent op het
sportpark. Niemand die me daar kende, het was voornamelijk jeugd die
ik daar tegen kwam. Dat was wel anders op het feest van het gilde, die
vierde dat ze 50 jaar geleden heropgericht waren. Ik mocht zelfs
meelopen in hunnen optocht. Hier moest ik wel onderkoffer want hier
kende ik nog wel enkele deelnemers. Hunnen hoofdman durfde mij zelfs
een keer te laten schieten, ik denk dat hij de volgende keer wel nadenkt
voor dat hij weer zoiets zegt. Wist ik dat ik omhoog moest schieten. En
dan de drumfanfare Sint Brigida. Ontstaan uit het gilde. Ook zij hadden
dit jaar een reden voor een feestje. Zij bestaan dit jaar 40 jaar. Hier
mocht ik ook naar toe, wel moest ik weer onderkoffer want ge weet nooit
wie ge daar tegen ’t lijf loopt. En inderdaad ik had verschillende mensen
uit Bladel gezien, maar niemand
die mij herkende. Ik heb zelfs met
Guus Meeuwis meegezongen
over Brabant, ja dat was nog
eens een sfeertje. Ook heb ik
schrobbelèr gedronken, dat doen
ze hier meestal zo aan het eind
van de avond. Dat is lekker man,
dat hadden wij vroeger niet. Wat
een eer, U ziet het. Het is een
ijverig volkje hier in Netersel. Al
met al lijk ik met mijn neus in de
boter te zijn gevallen. En dat op
loopafstand van Bladel.

Muggezifters, bedankt dat ik eens
wat verder van huis mocht zijn.

Mie Moors
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Een goed advies is veel waard!

Beemke 61
5534 AG Netersel
Tel: 0497-682869

‘s maandags gesloten

Loonbedrijf

GEBR. VERMEULEN

Bladel
Telefoon 0497-381417

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 ver-
baliseren 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 ver-
geten." 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 motor 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."

Voor een betrouwbaar advies en
uitstekende service!

Bekijk ons volledige woningaanbod op 
www.vanlimpt.nl

Sniederslaan 156 - 5531 EN Bladel
Telefoon 0497-361090

www.vanlimpt.nl - info@vanlimpt.nl

• 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
GSM Will     06-53707943
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Erik Amting, baliemedewerker en voorraadbeheerder voor groengele tractoren, mag nu eens
op de bank beginnen, als die maar niet omvalt…
Wil Jansen, fanatiek voetballer en voetbalcoach, houd vanaf de dug-out het wedstrijdverloop
nauwlettend in de gaten en…..heeft het nummer van Huub.
Ferd van de Ven, kan als boer, nieuwe prins en oud docent als geen ander adviseren, hij geeft
bovendien enkele jeugdgroepen de ruimte om een eigen wagen te bouwen, als het maar geen
LaRo 109 wordt.
Harrie van Hoof, fietsenmaker en freelancer buitenshuis, houd de bierstand op peil maar kan
nog wel wat oefeningen met de bal gebruiken.   
Adriaan Hendriks, kippen- en eierboer, woont wat achteraf, voelt zich wel thuis in de ren en
kan ook redelijk goed de nul houden. 
Peter Michiels, hij lijkt tegenwoordig meer op ‘n aannemer dan een koeienboer maar stroopt
voor dit partijtje graag nog eens de mouwen op.
Henk Michiels, elektrisch manneke dat niet alleen de stroom ‘pruuft’ maar ook het goudgele
vocht met witte kraag kan laten stromen. 
Pieter Meulenbroeks, toerboertieker, gaat van boer tot boer en ziet ook dat potje op de hei
helemaal zitten.
Frans van Luffelen, adjudant en steun en toeverlaat van de nieuwe prins, heeft bij het leiden
van een partijtje zelden zijn fluit nodig.
Henk Michiels, minicampingbeheerder en fanatiek voetballer en fietser, voelt zich prima thuis,
midden tussen de strijdende partijen.
Simon Mommers, makelaar van beroep rijdt in vrije tijd rond in een zelfgebouwde auto en geeft
graag aanwijzingen aan de voetballeken.
Frans Waalen, hoofdman van de guld, steeds meer werkzaam buitenshuis en is ook hier op de
hei natuurlijk van de partij.
Wim van der Heijden, koeienboer woont in het stiltegebied aan de hei ver achteraf, kan het van
daaruit allemaal rustig bekijken.
Perry Roozen, zowat de enigst overgebleven varkensboer in Nittersel en nieuw in de raad, zal
tussen de oudgedienden snel het benodigde niveau halen.
Harrie Schenning, koele kikker, staat immers altijd in de kou te werken, heeft het meteen in de
gaten als ze ’t over hem hebben.
Ben Maas, leraar aan de Rooi Pannen in de richting horeca, heeft een enorm strijdgevoel maar
houdt niet zo van het schopperige strijdgewoel.
Ed Michiels, ijzervreter aan landbouwmachines, gaat ten aanval vanuit de verdediging.
Stan Kerkhofs, heeft geen last van hoogtevrees en heeft, na de nieuw gebouwde ‘boerderij’,
voortaan hogere doelen. 
Wim Vissers, fietsfanaat in zijn vrije tijd en op het werk: druk, druk, drukker, heeft ondanks zijn
sportieve inzet altijd een vriendelijk oog voor de toeschouwer.
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KABOUTER PLOP
Ik ben kabouter Plop en samen met m’n
vrienden kun je me altijd in mijn pad-
destoeltje vinden

Dit hier is
Kwebbel, die
praat en praat
en praat
En dit is Lui die
slaapt van ’s-
morgensvroeg
tot ’s-avonds
laat.
Dit hier is Klus,
die knutselt
toch zo graag. 
En ik zal jullie
vertellen wat
er is gebeurd
vandaag. 

’s-Avonds was er feest in mijn Melkherberg, en
alle kabouters zouden verkleed naar het car-
navalsfeest komen. Ik had overal slingers
omhoog gehangen en de tafeltjes en stoeltjes ver-
sierd.
Toen ik daarmee klaar was, bakte ik wel vijf
Ploptaarten en een heleboel Plopkoeken. En dan
wilde ik mij ook gaan verkleden voor het car-
naval.
Maar plots stormde Kwebbel mijn paddenstoeltje
binnen. Ze zag doodsbleek en ze had zo hard
gelopen dat ze haast geen woord kon
uitbrengen. Ze vertelde dat ze in het bos
een draak gezien had, een echte vuur-
spuwende draak. 
Natuurlijk geloofde ik er niets van, want
draken bestaan niet. En al helemaal niet
in ons kabouterbos. Maar Kwebbel
bleef volhouden en zei dat er in het bos
een draak zat.
Ik besloot samen met Kwebbel het bos
in te gaan, en op zoek te gaan naar de
draak.
We vertrokken. De avond viel en
daarom was het onder de bomen al
halfdonker. Maar hoe we ook zochten,
we vonden geen draak. Gerustgesteld
gingen we terug naar mijn padden-
stoeltje.
Kwebbel en ik zaten gezellig samen te
genieten van een beker Plopmelk, toen
plots het deurtje van mijn Melkherberg

openging. 
Deze keer was het Klus. Hij stormde naar
binnen en zei dat hij groot nieuws had. Hij
had buiten in het bos gegrom en gepiep
gehoord. Meteen vertelde Kwebbel dat dit
de draak was, die zij in het bos had gezien. 
Heel voorzichtig gingen Kwebbel, Klus en ik
naar buiten naar de open plek in het bos.
Recht naar het geluid toe. En toen……toen
zagen we het! Onder een boom tegen de
rand van de open plek, zat een draak! Heel
stilletjes gingen we dichterbij zodat de
draak ons niet zou horen. De draak gromde
en bromde nog steeds, maar bewoog niet.
Maar toen we bijna bij de draak waren,
trapte Klus op een tak. De tak kraakte
luid…. en de draak deed zijn ogen open.
Kwebbel, Klus en ik liepen gillend en zo
hard als we konden weg naar mijn padden-
stoel. Toen hoorden we de stem van Lui
achter ons. “Volgen ons” riep ik luid, terwijl
ik nog rende. “Er zit een draak in het bos”.
Eindelijk….. we waren er. Maar Plopperde-
plop! Toen we ons omdraaiden zagen we
vlak achter ons de draak staan! En de
draak praatte! De draak vertelde dat hij
zich alvast vermomd had voor het feest die
avond, en dat hij in het bos in slaap was
gevallen. Pas toen begreep ik het. Die
draak… dat was gewoon Lui! Wat een
opluchting! Ook al wist ik natuurlijk dat
draken helemaal niet bestaan.   

Plopperde plopperde Plop

26



Optochtlied 2008 (jeugd)
Wijze: In het zuiden

Refrein:
Zwaai, lach, zing
Want we zijn hier allemaol
Zwaai, lach, zing
En we hebben heel veul lol
Zwaai, lach, zing
En we weten toch een ding
’t Minihupke is vandaog ok an de swing

Gele rok en rode pruik
De hele groep was erg leuk

(in ’t Hupke 2x)
Want hoe schÔner dé ge kekt
Hoe beter dé ge dan wer lijkt

(in ut Hupke 1x)

De goal stond midden op weg
En wat hon ze ’n bekers zeg

(in ut Hupke 2x)
Mar wat doen we met zun allen
Dat is natuurlijk carnavallen

(in ut Hupke 1x)

Mike en Nikky den wer mee
En ze waren heel tevree
Hij gaf de bal een flinke mep
Zij kreeg hem bijna tegen hur klep

Deze groep, ja zeg nou zelf
Drie er van die waren elf 
Wer ander hon un hoedje op
De hille groep die was echt top

Mee het kanon een grote knal
Ja dat past bij carnaval
Confetti vloog er in het rond
En belande op de grond

Sterren zakten dur het ijs
En 3 die hon un rijbewijs
Eentje viel er op de grond
De rest die dansten in ‘t rond

Deze twee hon we verwacht
De prins en prinses uit groep 8 
Mee prinses Maartje en prins Chris
Get er dit jaor vast niks mis  
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TIMMERBEDRIJF
* Machinaal

* Nieuwbouw

* Renovatie

A. DE BRUIJN
De Lei 1
Telefoon 0497-681811

Alle Grafische 
technieken en meer...

www.allcolor.nl 

Drukken en printen geeft ongekende speelruimte!

Lange Voren 16b
5521 DD Eersel
T 0497 331 331
F 0497 331 339
E info@allcolor.nl

voor drukwerk, periodieken,
vouwen, nieten, lijmen, nummeren,
mailingen, stanzen, prägen, inbinden,

plastificeren, postaal verwerken,
printing on demand, opmaak,

hoog volume printwerk 
en nog veel meer...

Daarvoor moet je bij FIXET BLADEL zijn....

met de voordelen van de speciaalzaak én
de voordelen van de traditionele bouwmarkt
onder één kap, vindt u bij ons
ALLES voor HUIS én TUIN,
bezoek ons Interieur-Ideeën Centrum met
o.a. sanitair showroom én
we kunnen alles op maat leveren uit onze 
HOWIK®  HOUTINDUSTRIE,

dus tot ziens bij....
5000m2 FIXET BLADEL

Telefoon: (0497) 38 17 95
Industrieweg 3  BLADEL

uw service Bouwmarkt

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 afstand-
je in te gooien. Wat buiten de cirkel valt, is
voor God." "Ik weet wat beters," zegt de domi-
nee: "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."

MET CARNAVAL IN
POLONAISE NAAR DE
VERSHOF IN BLADEL

SNIEDERSLAAN 49, BLADEL
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D F V A N A T A A R T S E T T U R E D

F E O N E K K I L B E D K D E P O E L

J N N N E E R A K K E R M D E R B E A

E E S H S I D E H O E V E D E L O N A

U T T S O V I E L T E G E E I S O N Z

D R D E C E D B A L H A B K I A N W L

E A L S E H K H T N O W K M E N T I E

B A N E L I U M E D E E S I D E U T E

O T D I K N S T S IJ N E E H K E I V P

U S E H IJ T C E T B D L R M E S N E S

L P M C D T H V R E E E E A T E T N R

E I U S R D O E A D R E N V K O J S E

S H I A E E T O A T B S A S N K E B T

B C L L D D E H T E E R W S T K E E U

A S E B L O L E M D R E R E N R I R E

A I N E O T V D E G G E N I G N A G P

N I E L P X E L P M I S S U L O R A C

S I M S E D N D E G R O E S B O C H T

DE LEI 2x
 DE MUILEN 2x
 NEERAKKER 2x
PEUTERSPEELZAAL
DE POEL
POLDERDIJK
DE RUTTESTRAAT
SCHIPSTAARTEN
SCHOTELVEN
SCHUTTERSWEG
DE SMIS 2x
WITVENSBERG

BEEMKE  2x
DE BLIKKEN 2x                           
BLASCH         
BOONTUINTJE                            
CAROLUS SIMPLEXPLEIN        
DEN HOEK                                   
FONS VD HEIJDENSTRAAT      
DE GROESBOCHT                       
HOENDERBERG                          
DE HOEVE 2x                               
JEU DE BOULESBAAN               
LATESTRAAT                              
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O+ -ke ˚˚˚˚ ˚˚˚˚ -d+w  n=g

-s+t ˚˚˚˚ k+ -t+s+ + -i+n

-ld+ -s-in + -ptop+ -t+ +d ˚˚˚˚

t+ -eu+ -lee+ -i+n+ -aa ˚˚˚˚ -s+a ˚

h+ -p ˚˚˚˚ -t+f+ -afv+ -v ˚˚˚˚ -e+m ˚

-c+e ˚˚˚˚ -g+k ˚˚˚˚ ˚˚˚˚ h+ -n+l ˚˚˚˚ +

-ee

PUZZEL
Op deze pagina staat een puzzel, maar geen gewone puzzel uiteraard. Dit jaar gaan we op jacht naar de schat. Hieronder vind u enkele
aanwijzingen die u kunnen leiden naar de verborgen schat ergens in ’t Hupke. Maar die aanwijzingen krijgt u niet zomaar, daar moet u
onderstaande puzzels voor oplossen. Elke oplossing kan u dichter bij de verborgen schat brengen. De schat is een persoonlijke medaille
van Prins Ferd Net 013. Degene die de schat gevonden heeft moet deze bij hem bezorgen. Van hem ontvangt de winnaar dan 22,-.

Zoek de onderstaande woorden in de puzzel. De overgebleven letters vormen een zin die de oplossing kan bieden naar het vinden van
de schat.

REBUS

De derde aanwijzing is;
Het is nu erop of 
eronder, succes. Mocht 
na deze aanwijzingen de
schat niet gevonden 
worden, let dan op de
volgende aanwijzingen 
in het dorpskrantje.
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Uitslag puzzel CV krant vorig jaar
Ben en Tom van der Heijden hadden de verbor-
gen schat uit de puzzel van de CV krant van
vorig jaar gevonden. Deze hing aan een klein
paaltje achter het publicatiebord bij ‘de Poel’.
Samen ontvingen zij € 22,- en een persoonlijke
medaille van Prins Frans d’n 33ste. Hieronder
een korte uitleg van de puzzel. Oplossing van
de woordzoeker: Op werpafstand van de route
van de optocht. Oplossing rebus: Niet als een
echte schat in de grond, nee deze schat ligt
gewoon in het zicht, je hebt dus geen schop
nodig. Oplossing via cryptogram: vanaf hier
een mooi uitzicht over een driehoekig plein met
bomen daar om heen. Eerste aanwijzing in van
A tot G: Hij is zeker geen valse, slaat op de
starter (het beeld voor de Poel) die stilstaat, en
dus zeker geen valse starter is. Hij zou je zeker
zien zonder zijn hoofd te draaien als je de
schat gevonden hebt. De laatste aanwijzing dat
hij momenteel in een scheiding zit bracht je
naar de scheiding (tuin) van de Poel met Ver-
hees. Daar staat een houten paaltje van 20 cm
waar de schat aanhing.
Namens de redactie van de CV krant bedankt voor de leuke reacties die we over de puzzel
ontvangen hebben.

“RIDDER in de ORDE van de BUNTSTÈKERS”
Tijdens de drukbezochte receptie
ter gelegenheid van het 33-jarig
bestaan van onze vereniging
vorig jaar, is Wim Smets
benoemt tot “RIDDER in de ORDE
van de BUNTSTÈKERS”.
Als één van de oprichters is hij
hiervan de enige, die na al die
jaren nog actief is binnen de
vereniging. In 1978 uitgeroepen
tot Prins van de Buntstèkers en
sinds 1980 vervulde Wim de
functie van voorzitter. Het
jubileumjaar vond hij een mooie
aanleiding om de voorzitter-
shamer door te geven aan een
jongere generatie omdat hij het
na 33 jaar nu toch wel genoeg

vindt. Niet dat hij bij de pakken neer gaat zitten, integendeel. Hij blijft nog altijd actief op
verschillende terreinen, veelal samen met zijn vrouw An. Klussen in en om huis, hier en daar
schilderen, de voetbalvereniging, zijn kinderen en kleinkinderen en hun vakantiehuis in Zee-
land. En ik ben er van overtuigd dat Wim er weer zal zijn, mocht de carnavalsvereniging een
beroep op hem doen, in welke hoedanigheid dan ook. In 2006 heeft hij een lintje gekregen
voor zijn verdiensten voor Netersel en sindsdien mag hij zich “Lid in de Orde van Oranje
Nassau” noemen. En nu dus ook nog “Ridder in de Orde van de Buntstèkers”. Ik weet niet
waar hij het meeste blij mee is?? Wim, nogmaals bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor
“de Buntstèkers”.
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Keukenmontage • Badkamers
Schilderwerk • Timmerwerk

Montagewerk • Onderhoudswerk

Vessemseweg 13 M. 06 20 368 570
5528 CB Hoogeloon    info@hazelbag.com

TAXIBEDRIJF
Coppens ’De Mulder’ v.o.f.

Bladel: Tel. 0497-383838
Reusel: Tel. 0497-641706

Molenstraat 3 - 5541 CK Reusel

• taxi • ziekenvervoer
• rolstoelvervoer
• groepsvervoer

FAX: 0497-643771

Ontgoocheld kijkt de chef op zijn uurwerk en beseft dat zijn
bediende niet op tijd zal komen met het rapport voor de ver-
gadering die op het punt staat te beginnen. Hij neemt de
telefoon en belt zijn bediende thuis op... 
-“Hallo" antwoordt een kinderstemmetje heel stil. -“Hallo. Is
uw vader daar?" 
-“Ja , hij is hier..." antwoordt het kind heel stil  -“Kan ik hem
spreken ?" 
-“Neen" antwoordt het stemmetje  fluisterend
Een beetje verwonderd, wil de chef toch met een volwassene
spreken :  
-“En je moeder, is zij daar?". -“Ja zij is hier".  - “Kan zij met mij
spreken?".   
-“Neen. Zij is bezig".   - “Is er iemand anders bij jou?".  -“Ja..."  
-“Wie?".  -“Een politieman". Een beetje verwonderd vervolgt de
chef:
- Wat doet die daar?? -“Hij spreekt met papa, mama en een
brandweerman”.
Een groot lawaai klinkt aan de andere kant van de lijn en de
chef vraagt met schrik in het hart: -“Wat is dat lawaai ???". -
“Een helicopter". -“Een helicopter???". -“Ja , die van de fed-
erale   politie. -“Maar wat gebeurd daar toch??? En het fluis-
terend stemmetje zegt lachend:“ Sssst... Zij zijn mij aan het
zoeken!!!"

Alles voor de alledaagse fiets- mountainbike - racefiets


