
1. Voor Chris Vosters en Maartje Bressers was carnaval 2008 wel heel bijzonder. Zij waren
dat jaar jeugdprins en jeugdprinses en mochten prins Frans d’n 33e begeleiden in ’t
Hupke en ’t Mini-Hupke.

2. Twee weken voor carnaval wisten Maartje
en Chris zelf dat ze jeugdprins en –prinses
werden. In die periode werden er door
juffrouw Joke foto’s gemaakt voor de
vetleren en voor de proclamatie. Ook
moest er een mooie proclamatie in elkaar
geknutseld worden.

3. Na de bekendmaking wie er jeugdprins
en –prinses was, mochten ze hun procla-
matie voorlezen op het podium. Daarna
begon groep 1 tot en met groep 6 met spelletjes, welke groep 7 en groep 8 mochten begelei-
den en deden sommige kleuters playbacken. 

4. Buiten aan huis mocht het natuurlijk ook versierd
worden, want nu moest iedereen weten dat Chris  

en Maartje jeugdprins en
–prinses waren. Bij Chris
hadden De Barbiertjes voor
de aankleding gezorgd en
bij Maartje de ouders.  

5. Op zaterdagmiddag was
het spannend, koud maar
vooral heel leuk op de prin-
senwagen. Je kunt de
wagens dan heel goed zien
en op de prinsenwagen was
het ook gezellig. Chris vond
dit wel het leukste. 

6. Dinsdagmiddag is er de kindercarnaval met de play-backshow voor de kinderen. Vorig jaar hadden vele kinderen hun best gedaan om een
leuke act in elkaar te zetten, hierdoor was het jureren wel wat moeilijk. Maartje vond dit
wel het leukste om te doen. Ook hadden Chris en Maartje zelf opgetreden. Ze hadden
samen met alle andere kinderen uit groep 8 een liedje.

PROCLAMATIE:
Wij, prinses Maartje en prins Chris, 14e in de rij van de jeugdige adel van ’t Hupke,
Tijdelijk heerser over het Mini-Hupke.
We z’n trots dè we in dees jubeljaor als prins en prinses langs prins Frans meuge staon.
We z’n blij dè we in het Mini-Hupke ut start schot vur carnavel meuge geve.
Wij verkloaren hierbij:
Ten eerste: Dè ik prins Chris mee al m’n mede voetballers steeds beter goi presteren,

es as gullie dè nie gelufd moette soterdags mer us komme kèku.
Ten tweede: Dè ik ik prinses Maartje mee sporten nie mis ben want al is de korf nog

zo hoog,
ik gooi de bal d’r in mee une boog.

Ten derde: Dè ik bij de Mini Barbiertjes vur het twidde jaor weer m’n beste beentje
vur zet.

Ten vierde: Dè ik vur
het urste jaor bij de Buntpollen actief ben, en dè me dè goed
bevalt.

Ten vijfde: De ik dur elke wèèk te fitnissen nu in top conditie ben vur car-
naval.

Ten zesde: Dè ik als trompetist mee dees daogen hard van de toren zal
bloazen.

Ten zevende: Dè we hopen dè jullie allemaol wir mee doen mee de mini-play-
back show, 
wor wij zeker van zullen genieten.

Ten achtste: Dè we hil de week vrij zèn en dè we zeker nie an de Cito-toets
zulle denken.

Ten negende: Dè de bunstèkers-vlag wappert an elk huis in Nittersel,
dus carnaval kan beginnen!

Ten tiende: Dè we ieder un super gaaf carnaval wensen, 
en we sluiten met het motto van 
Prins Frans d’n 33e:  Ik carnaval, jij carnavalt, 
wij carnavallen!!

Jeugdprins Chris en Jeugdprinses Maartje 2008
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Optochtlied 2008.
Wijze: In het zuiden.

Refrein:
Drink, lach, zing
Leef je leven helemaal
Drink, lach, zing
Want je leeft maar ene maal
Drink, lach, zing
En onthou dat ene ding
Ieder mens is wel uns even een zuiderling

1
’t hele durp gaat steeds vooruit
Iedereen hing de vlag uit            (in ut Hupke 2x)
’t is un  heel apart verhaol
Dur hangt er zelfs eentje in Blaol  (van ’t Hupke 1x)

2
De drumfanfare wer vurop
Nou die mensen die zen top         (in ut Hupke 2x)
40 jaor zen ze nou oud
Ze gon zeker dur vur goud           (in ut Hupke 1x )

3
’t vrouwke liep op hur gemak
En ze hoi un  lamme tak              (in ut Hupke 2x)
En dieje vent die was wat stijf
Mee nun hark op zun lijf              (in ut Hupke 1x)

4
De tapkratjes hon wel pech
De kop bleef steke in de heg
Ze hon ’n hil mooi pakkie aan
En leken veul op ’n Afg(h)aan

5
Het waoide nou niet erg veel
Met un vlieger aon zun steel
Hij bleef mer zuuke nur z’n mouw
En verrekte van de kouw
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6
Ze hon ’t hil schon vur elkaor
Mee hun guld van 50 jaor
Het kunningspaor dat leek wel echt
Ze kunne bij de guld terecht

7
Carnaval was vrug van’t jaor
Dorrum was ie nog nie klaor
De doos viel telkens van de waoge
Over Peter niet te klaoge

8
O wat was die dame mooi
Ze liep hillemaol in ’t rooi
De buntpollen,  tis nie geloge
Hon un pop mee grote ogen 

9
De vrouw heur tas zat vol mee geld
Ze kreeg ut bijna niet geteld
Dun boef die kwam heel snel uit bos
En hij peerde er op los

10
De mooiste waoge van’t geheel
Ja, nou zeg ik niks te veel
Ze trokken allemaol ten strijde
Veule jongens, mer ok meide 

11
Van onze prins zen wij nie bang
Al is hij dan 2 meter lang
Mee hem kan carnaval niet stuk
Dat is dan ok wer geluk
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Mestdistributie Transport
Gebr. van Herk B.V.

De Hoeven 16
5541 RJ Reusel
Tel.: 0497-641832
Fax: 0497-642465
E-mail: gebr.vanherk@wxs.nl

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 Heijdenstraat 6
5534 AV Netersel
Phone: 0031(0)497 - 68 24 19
Fax:  0031(0)497 - 68 22 84
E-mail:  denouwewinkel@live.nl
Site: www.denouwewinkel.nl

Pension B&B
D’n ouwe winkel

FRANS 
VEROUDE
M O N TA G E B E D R I J F
VOOR UW SANITAIR & C.V., 

ZINK EN DAKWERK
Fons van der Heydenstraat 6, 

5534 AV Netersel, Tel. 0497-682437



Vorig jaar werden de Buntstèkers en Buntstèkerinnekes verheugd met enkele 
redenen waarom je beter een man kan zijn dan vrouw. Eén redactielid heeft daarop
gemeend, dat deze stelling toch ook anders gelezen kon worden. Hierbij dus: 
Let op mannen, dan kom je erachter waarom vrouwen vrouw zijn:
• we kunnen ook buitenshuis een jurk of rok dragen zonder dat iemand zich afvraagt

of je travestiet bent.
• We kunnen ons lekker te buiten gaan aan chocola of andere lekkernijen, want de

reden blijft, je bent ofwel ongesteld of moet het binnenkort worden
• Niet de schuur, maar het huis is van JOU
• We hoeven geen fikse rekening te betalen bij het uiteten gaan
• We niet kaal worden
• We een nationale en internationale dag van de vrouw hebben
• We weten altijd zeker dat onze kinderen ook echt onze kinderen zijn
• We hebben altijd voorrang bij reddingsacties
• Wij zijn slachtoffers als onze mannen vreemdgaan
• Als wij vreemd gaan, zijn onze mannen stommelingen
• Wij kunnen bij een vriendin slapen zonder gelijk homosexueel genoemd te worden
• Wij kunnen verschillende dingen tegelijk doen
• De vrouw van een president is de first lady; de man van een vrouwelijke president

is???
• Als wij besluiten mannenwerk te doen, zijn we pioniers
• Als een man besluit vrouwenwerk te doen, is hij een flikker

EN TOT SLOT:
We doen alles wat mannen ook doen, MAAR WEL OP NAALDHAKKEN!!!
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Heeft u een personeelstekort voor lange of korte termijn, dan moet u bij

PRODUCTIE SERVICE HOLLAND zijn

Gespecialiseerd in handmatige productie, in- en ompakwerkzaamheden en laat u verrassen door onze superlage tarieven.

Tel. 0497-682151 te Reusel.

TEVENS HET ADRES VOOR AL UW VERPAKKINGSMATERIAAL

Hulselseweg 15    5531 PE   Bladel   Tel: 0497 - 387281 

Verzekeringen: keuze uit ca.
100 verzekeringmaatschappijen

Hypotheken: keuze uit 
ca. 40 geldverstrekkers

Wij wensen Netersel een 
prettige carnaval!!

De Beijer Bladel
Vakmensen in:

* Klepelmaaien, stobben en wortelfrezen en wegschaven
* Verkleinen en zeven van snoeihout en groenafval, inclusief stobben
* Cultuurtechnische werkzaamheden

Castersedijk 26, 5527 JS Hapert - Tel. 0497-381592 - Fax: 0497-384775
Mobiel: 06-5334002 - www.debeijerbladel.nl - E-mail: info@debeijerbladel.nl
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HOUTCENTRALE Z. EN P.
POLDERDIJK 9

5534 AB NETERSEL
TEL. 0497-681808

ZAGERIJ EN SCHAVERIJ
voor al uw haard- en kachelhout

maat pallets en balkhout
en standaard pallets

GARAGE 
DE KRUYF
VOOR AL UW REPARATIES EN 

ONDERHOUD
SPECIALIST IN AMERIKANEN

De Hoeve 13, 5534 AC Netersel
Telefoon 0497-682509

OOK VOOR DIGITAAL

V. Dissellaan 6a - 5531 BR Bladel
Tel. 0497-382531 - Fax: 0497-381835

www.foto-driesen.nl

Tafels
Stoelen
Praattafels
Barkrukken
Springkussen
Verlichting
Glazen
Parasols
Koelingen

Bloemwerken

De Hoef 10  *  5528 CA Hoogeloon  

Tel. 0497-681390

14 dagen geleden las ik in de krant: 
ROKEN IS DODELIJK!!! Ik ben dadelijk gestopt
met roken!!!
8 dagen geleden las ik in de krant: 
DRINKEN IS DODELIJK!!!
Ik ben de dag erop dadelijk gestopt met
drinken!!!
Gisteren las ik in de
krant: 
SEX IS DODELIJK!!!
Vanmorgen heb ik het
besluit genomen… 
IK STOP MET LEZEN!!!



Een regisseur houdt auditie voor een piratenfilm. Maar er is

de hele dag nog niemand gekomen die geschikt is voor een rol.

Plots komt aan het eind van de dag een man binnenlopen:

houten poot, een haak aan zijn arm en een zwarte lap voor zijn

ene oog. De regisseur roept de man meteen naar zich toe, en

vraagt naar zijn uiterlijk. "Ja," legt de man uit, "u treft het: ik

ben de laatste nog levende piraat." "Maar vertel eens," zegt de

regisseur, "hoe komt u aan die houten poot?" "Zal ik je

vertellen. We varen op de 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 regis-

seur. "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 Middel-

landse 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 kol-

ere-haak!" 

Er zit een bedelaar langs de weg die elke dag 1.000
frank krijgt van dezelfde voorbijganger. Dit gebeurt
enkele jaren tot plots de bedelaar van dezelfde man
slechts 700 frank krijgt. De bedelaar denkt bij zichzelf
dat 700 frank nog altijd niet slecht is, maar tochminder is dan 1.000 frank. Een jaar later krijgt hijplots maar 500 frank meer en nu wil hij wel eensweten hoe dit komt. Hij vraagt dus aan de man van

wie hij jaren 1.000 frank, daarna 700 frank en nu nog
500 frank heeft gekregen waarom dit zo is. De man
antwoordt: "Ja, het leven wordt alsmaar duurder en
vorig jaar is mijn oudste zoon naar de universiteitgegaan en dat kost veel geld. Vandaar dat ik je 700
frank gaf. Nu is ook mijn oudste dochter naar de uni-
versiteit gegaan en dat kost dus weer wat meer." De
Bedelaar vraagt daarop: "Hoeveel kinderen heeft u zo
eigenlijk?" waarop de man antwoord: "vier schatten
van kinderen" De bedelaar bezorgd: "U gaat die toch
niet allemaal op mijn kosten laten studeren?"
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Advies en uitvoering van
GESPOTEN POLYURETHAAN ISOLATIE-

EN DAMWAND PROFIEL PLATEN

Neerakker 8 - 5534 AW Netersel

Vers vlees
boerderij

ARCHITEKT en INGENIEURSBURO ROYMANS

Neterselsedijk 43 5094 BC Lage Mierde
tel. 013-5093636 fax: 013-5093637

* verse frites
* softijs
* div. snacks
* div. stokbroodjes

Wij wensen u allen een fijne
carnaval toe

Toon & Lion
Sniederslaan 4 - Bladel
Telefoon 0497-385568
www.dendoel.nl

Cafetaria d’n Doel

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

www.boerderijslagerij.nl

Treinreis
Een man gaat met de nachttrein naar de wintersport. In de
slaapcoupé komt hij tot de ontdekking dat hij de ruimte moet
delen met een vrouw. Ze stellen zich aan elkaar voor. De vrouw
gaat boven slapen, de man onder. Ze gaan in bed liggen, maar
na een kwartier roept de vrouw: "Buurman, slaapt u al?" "Nee"
zegt de man. "Ik heb het nogal koud" zegt de vrouw, " wilt u
misschien het raampje dicht doen?" "Natuurlijk" zegt de man.
Hij stapt uit bed, doet het raampje dicht en gaat weer liggen.
Na een kwartier roept de vrouw: "Buurman, slaapt u al?" "Nee"
zegt de man. Het wordt nogal benauwd" zegt de vrouw, "wilt u
misschien het raampje weer open doen?" "Oké" zegt de man.
Hij stapt uit bed, doet het raampje open en gaat weer liggen.
Na een kwartier roept de vrouw: "Buurman, slaapt u al?" "Nee"
zegt de man. "Het begint nu toch weer koud te worden" zegt
de vrouw "maar ik heb gezien dat daar in het kastje nog een
deken ligt. Wilt u die misschien voor mij pakken?" "We zouden
natuurlijk ook net kunnen doen of we getrouwd zijn" zegt de
man. "Goh, zou u dat willen?" Vraagt de vrouw. "Ja hoor" zegt
de man. "Nou, dat lijkt me ook wel fijn" zegt de vrouw. "Mooi"
zegt de man: "Kom uit je nest, pak zelf die deken, kruip weer in
je nest, houd je mond en laat me slapen.
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Aan de telefoon.
Ik zou graag met iemand spreken die me kan inlichten over de toestand van een patiënt die bij u verpleegd wordt
Hoe is de naam van de patiënt? Louis Peters. 
Een ogenblik aub, ik verbind u door met de verpleging.
Met de wachtdienst, wat kan ik voor u doen?
Ik zou graag weten hoe het gesteld is met de gezondheidstoestand van Louis Peters in kamer 302?
Een ogenblikje, ik verbind u door met de dokter van wacht.
Met de dokter van wacht.
Dag dokter, ik had graag geweten hoe het gaat met mijnheer Louis Peters die al drie weken bij U verpleegd wordt in
kamer 302 ?
Een ogenblikje, ik zal zijn dossier even raadplegen
Hier heb ik het ... Hij heeft vandaag goed gegeten, zijn bloeddruk en hartslag zijn normaal, hij reageert goed op de
voorgeschreven medicatie.
Morgen nemen we de hartmonitoring weg. Als alles zo nog 48 uur gunstig verder evolueert, zal zijn behandelende arts
hem waarschijnlijk uit het ziekenhuis ontslaan voor het volgende weekend.
Dat is fantastisch nieuws, ik ben ongelooflijk opgelucht. Bedankt dokter, van harte bedankt .
Zo te horen bent u wel erg begaan met de patiënt ........ dichte familie ?
Nee nee dokter, ik ben Louis Peters zelf.. Ik bel u vanuit kamer 302. Iedereen loopt hier mijn kamer in en uit maar nie-
mand zegt verdomme iets. Ik wou zelf óók eens weten hoe het met mij gesteld is................
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SABEH TOURS
Verhuur van luxe touringcars

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

Een huisarts belt in een weekend een loodgieter met de vraag of hij
direct wil komen, want hij heeft water in de kelder. De loodgieter
probeert de huisarts af te wimpelen en vraagt of dat niet kan
wachten tot maandag. Maar de huisarts staat er op dat de 
loodgieter direct komt. Daarop zegt de loodgieter toe om direct te
komen. Bij de huisarts aangekomen neemt deze hem mee naar de
kelder, doet de deur open en de loodgieter ziet inderdaad dat de
kelder vol water staat. De loogieter vraagt de huisarts of die een
paracetamol voor hem heeft. De huisarts gaat niet begrijpend een
paracetamol halen en geeft deze aan de loodgieter. De loodgieter
gooit de paracetamol in het water en zegt tegen de huisarts: "Ik
ben weer weg en als het maandag niet over is moet je me bellen".

0497-682793
06-53956228

Markt 49, 5531 BC  BLADEL
t: 0497 – 380103 i: www.roijmans.nl

De kortste weg naar een
succesvolle verkoop!!!
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Uitslag optocht 
’t Hupke 2008

Antwoorden kinderpagina 
 
Mega Mindy 1 en 5 zijn dezelfde 
 
Vormenpuzzel 

 
Bob de Bouwer 

• Hoed van Spud 
• Reliëf in de banden van Hector 
• Bloemen rechts onderaan 
• Zwarte steen 
• Uitlaat van Hector 
• Rechter gereedschap van Bob de Bouwer 
• Mond van Spud 

 
Flessen en peren 9 flessen en 10 peren 
 
Blokkenvormen Van de linkervorm zijn er  
2 blokken uit en van de rechter 3.  
 

 
Antwoorden tienerpagina 

 
Pijlwoordenspel 
1. monster  2. madelief  3. moeder  4. minister   
5. muis 6. meeldraad  7. marmer  8. mais   
9. marmot  10. markt 
   
Laatste le tterwoord Zuid-Amerika  
 
Sportieveling 
1.D   2.E   3.G   4.H   5.B   6.A   7.C   8.F  
 

Woordzoeker Appel 
 

 
Plaatsnamen Groningen, Maastricht,  
Apeldoorn, Rotterdam  Voertuig gezocht  
Vrachtwagen 

Nr. Titel Deelnemer Score Prijs
JUNIOREN INDIVIDUEEL
4 Ik heb hem in het oog ! Nikky & Mike van Beek 105 1

JUNIOREN GROEPEN
6 Knallen, knallen, knallen, wij gaan carnavallen De Confettiknallers 119 1
2 Hoe schôner dè ge kekt. Hoe bèter dè ge plekt. BV 't Beemke 113,5 2
7 Sterren dansen voor de 1e prijs D'n Winkelhoek 109,5 3
3 Het is voetballen of korfballen, maar carnevallen doen 

we met z'n allen 't Sporthupke 104,5 4
5 "tis 3 keer niks" / "mer 3 keer elf jaar Buntstèkers, 

dè is nie niks" Jan en Bets Michiels 
met kleinkinderen 100,5 5

VOLWASSENEN INDIVIDUEEL
9 Hoe vind je m'n pakkiestaan?   

Of vind je ons afg(h)aan? v.d. Wijdeven & van Lippen 121 1
13 "Bank-overval" Vriendengroep "

mee zun 88888888" 117 2
20 Pas op !   Wij hebben losse handjes ! Annie Vrijsen & 

Henriëtte Schellens 116,5 3
14 Carnaval valt vrûg dees jaor Peter van Hoof 111,5 4
21 Rooie loper Annelies Veroude 111 5
28 Ik ben ûnne stijve hark. 

Maruh ik ben ûnne lamme tak. Bart Lavrijsen & 
Maria van Schagen 110,5 6

27 Al waait ut nie, de mènne stih toch Wim Vissers 110 7
8 Boer zoekt mouw Jan van Limpt 102,5 8

VOLWASSENEN GROEPEN
26 Beauty en de Nerd De Rampestampers 124,5 1
29 Dat kan niet door de beugel Jv. De Buntpollen 120,5 2
15 Lopend buffet De Grappetappûrs 118,5 3
19 We boxen ons door carnaval heen ! de loonseleuterinnekus 112 4
22 We Bakken er niks van D.G.H. De Geintrappers 109 5
10 't Gilde Buurtver. De Hoeve 101 6

VOLWASSENEN WAGENS
31 Wij trekken ten stijden J.V. De Barbiertjes 144,5 1
30 Een gok wagen De Meûkers 133 2
23 Superrr Carnaval JV de Tapkratjes 126 3
18 Carnaval is MAG(nif)IE(k) C.V. de Galliërs 123 4
25 Carnaval on ice De Dolle Tolle 122,5 5
17 Carnaval is un heel circus Pottekekers 120,5 6
16 Ter land, ter zee en in de lucht Maffe Bouwers 112,5 7
12 We schuiven alles aan de kant voor carnaval cv de doerakken 101 8
11 We zèn yzèrsterk De Nixnutten 100 9
24 Lantefanters Showkees V.G. De Lantefanters 0 10

Adverteerders bedankt! 
Gaarne willen wij onze adverteerders bedanken, zij zijn
’n steunpilaar van onze vereniging. Gaarne willen wij
onze sympathisanten vragen, om op hun beurt, onze

adverteerders weer te willen steunen.
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Wij hopen u met veel goede zin te ontmoeten!

Peter en Els Tummers-v. Dun
Carolus Simplexplein 15 - 5534 AJ Netersel

Tel.: 0497-681346

’Wij wensen iedereen een goede carnaval’. Veel leut.

Residentie van “De Buntstèkers”
Tijdens de carnavalsdagen muziek m.m.v ’drive in discotheek’

ZATERDAG 21 FEBRUARI:
vanaf 16.30 tot sluiting: m.m.v.  ’drive in discotheek’

ZONDAG 22 FEBRUARI:
vanaf 15.00 tot sluiting: 16.00 uur aanvang playbackshow volwassenen + disco

17.00 uur optreden Magic Mike

MAANDAG 23 FEBRUARI:
voormiddag: vanaf 10.30 uur peutercarnaval met disco

verrassend Clowns optreden
vanaf 14.30 uur Seniorencarnaval

vanaf 21.00 uur tot sluiting:

groot Buntstèkersbal m.m.v.orkest  PERFECT DIALECT
en drive in discotheek.

DINSDAG 24 FEBRUARI:
vanaf 14.30 uur: kindercarnaval met playbackshow + disco tot sluiting

voor het hele gezin


