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WIJ ZIJN TIJDENS CARNAVAL
GESLOTEN!

EN Z’N GEVOLG
FIJNE CARNAVALSDAGEN

WOLPAKHUIS WENST
PRINS FRANS D’N 33ste

PROCLAMATIE
Wij,
Prins Frans,
d’n Drieëndertigste
Bij gratie van alle Buntstèkers en
Buntstèkerinnekes, groot en klein,

- 33ste Prins van ‘t Hupke
- Fervent bewonderaar van vrouwelijk
schôn, mer toch ’t mist van ons Gon
- Hoffelijk hoeder en hoofdsponsor
van Sanne en Luuk
- Urste burger van “de Fons” teminste
as ge de straat in rijdt
- Buitengewoon bezitter van ’n hoop
ouwe zooi, wôr nog wel iets schôns
van te maken is
- Helaas gepensioneerd bouwer van
carnavalswagens
- Haoperse Gaoper van geboorte mer
Buntstèker in hart en nieren
- Klusser mee nieuw ijzer vur m’n eige
kas en sjouwer mee ouw ijzer vur de
clubkas
- Al 22 jaar nie deelnemer aan de
kempenoptocht mer wel deelnemer
aan de schônste optocht der
Kempen
- Geoefend banentrekker in het ZIB te
Bladel om het hoofd boven water te kunne houden
- Trotse bezitter van de mooiste muziekdrager aller tijden, de jukebox
Verklaare en besluite hiermee:
- dè d’n elfde van d’n elfde een schôn begin is vur carnaval, mèr dè d’n tiende van d’n tiende daor
zeker nie vur onder doe
- dè we na Tûntje, Wim, Harrie en Wil, we ze alle vijf op ’n rij hebben in het Winkelcentrum en dè
we rijp zèn um mee d’n Hoek te fuseren
- Dè ik dees daog ginne steek wil laten vallen, durum ben ik efkes uitgebreid vanwege ‘t carnavallen
- Dè ge beter unne beroerde mèrege kunt hebbe dan unne beroerde avond
- Dè ge dur de bank genomme beter kunt leven van de bank as vur de bank, mer ’t lekkerste is toch
op de bank
- Dè ’t spreekwoord “beter een pilske in de hand dan tien in de lucht”, nie geldt mee carnaval, dè
wil gewoon zegge dè de raad van elf aan ‘t proosten is.
- Dè pilske drinken doe ik hil gèr, mer afsluiten doe ik toch ’t liefst mee ne schrobelèr
- Dè ik sinds kort Abraham ben, mer dè wil wel zeggen dè ik weet wie Buddy
Holly, de Bietels en de Rolling Stones zen
- Dè het lied “Brabant” van Guus Meeuwis wel schôn is als nieuwe volkslied, mer
eigenlijk is ons eige “Bunt en Hei” veul schônder
- Dè mee carnaval de snaare strak gespanne zulle stôn, en dè we durum goed
gestemd zulle zen, mer ginne gevulige snaar willen raken
- Dè de paradeplaat tijdens carnaval zal zijn “You’ll never walk alone”, althans
in de polonaise, en dè durum carnaval gevierd zal worden onder het motto:
Ik carnaval, jij carnavalt, wij carnavallen !
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VISSERS

w w w .adamstotalbalance.nl

MENGVOEDERS
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info@adamstotalbalance.nl

Helvoirtsestraat 33
5268 BA HELVOIRT
Telefoon 013-5091269

Dit is een leuk geintje dat je hersens kraakt. Je zult
het zeker 50 keer of meer proberen,maar je zult
zien dat je je rechtervoet niet te slim af kunt zijn.
1.Als je achter je bureau zit of aan tafel, til je
rechtervoet op van de vloer en draai rondjes naar
rechts (met de klok mee)
2. Blijf draaien en teken nu met je rechterhand een
“6”in de lucht.
Je voet draait nu in de andere richting.
Zie je !!! En er is niets wat je daar aan kunt doen !

Bij de kippen in de ren
Bij de koeien op stal
Bij de varkens in de bakken
Vissers Mengvoeders overal

Gebr. Smits B.V.
Roskam 38 - Veldhoven - Tel. 0402532539 - Fax 040-2538865

Beregeningstechniek
Mastbos 14 - 5531 MX Bladel
Telefoon 0497-388603 - Fax: 0497-387236
Mobiel: 06-10287716
www.wevokeukens.nl
info@wevokeukens.nl

Mastbos 12,
5531 MX Bladel,
Tel. 0497-388618,
GSM: 06-53129049
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Een jongen komt bij zijn vader en vraagt of hij die avond de grote zaklamp mag lenen. Vader, toch wel
nieuwsgierig vraagt wat hij er mee van plan is. De jongen zegt dat ze die avond naar het park gaan, een beetje dollen met
de meiden. Zegt de vader: “dat deden wij vroeger ook maar daarvoor hadden wij geen zaklamp nodig”. De jongen kijkt zijn
vader vol medelijden aan en zegt dan: ‘Ja, dat kun je aan mama goed zien, je wilt toch niet dat mij hetzelfde overkomt”.

Een dom blondje loopt op de Veluwe en ziet daar een herder Een vrouw komt in de keuken en ziet haar
man met de
vliegenmepper en vraagt:
met zijn schaapjes lopen. "Oh wat leuk ! " , zegt het
“Wat doe je?” Hij antwoo
rdt: “ik
domme blondje tegen de herder. "Ik wil ook zo'n lief schaap- jaag op vliegen”. Zij: “en hoeveel heb je er al
dood gemept?”
Hij
:
“dr
ie
ma
nn
et
jes en twee
je hebben!!" "Nou", zegt de herder "Als jij raadt hoeveel
ze: “Hoe weet je nou welke vrouwtjes”. Verbaasd vraagt
schapen hier rond lopen, mag jij er een uitzoeken."Het
vro
Hij: “er zaten er drie op ee uwtjes of mannetjes zijn?”
domme blondje denkt na en zegt: "524" Shit, denkt de
n bierflesje en twee op de
teleherder en zegt: " goed meisje, precies goed !!! kies er maar foon!”
een uit." Het domme blondje kiest er een uit en stopt hem
in haar auto. Op het moment dat ze weg wil rijden klopt de
herder op het raam, en zegt:"Als ik nou raad wat voor kleur
haar jij hebt, mag ik dan mijn herdershond terug !!??"

Achter Bush lopen een aa
ntal eekhoorntjes, wat
denken die? Zo'n grootte
eikel heb ik nog nooit
gezien.
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www.burgersenvanesch.nl
makelaardij o.z.
taxaties o.z.
hypotheken
assurantiën
pensioenen
financieringen

Tilburgseweg 1
5051 AA Goirle
Tel: 013 – 534 21 29
Fax: 013 – 534 42 52
makelaardij@burgersenvanesch.nl

☎

M
0497-681601
06-29445131

Uw kapster aan huis!
Voor het knippen en het
permanenten van je haar.
Bel dit nummer en
Elle Kolen staat voor je klaar.
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LAUWERS
LAS & MONTAGE
BEDRIJF

Zowel RVS, Aluminium en Staal
Car. Simplexplein 13 - 5534 AJ Netersel
Telefoon 0497-386261
Fax: 0497-369622
Een Fransman, een Schot en een Belg zijn veroordeeld
tot vijf jaar gevangenisstraf. Maar ze hebben geluk: de
rechter is jarig, en ze mogen alledrie wat meenemen. De
Fransman zegt: "Dan neem ik graag drie vriendinnen
mee." De Schot zegt: "Dan heb ik graag twaalf kisten
whisky." En de Belg zegt: "Doe mij maar 250 sloffen
sigaretten." Ieder krijgt wat hij verlangt. Na vijf jaar worden ze weer vrijgelaten. De Fransman komt enigszins vermagerd weer naar buiten. De Schot komt dronken naar
buiten en zegt: "Hik, ik heb eigenlijk wel een geinige tijd
gehad." Dan komt de Belg naar buiten met een sigaret in
zijn mond, en hij vraagt: "Wie heeft er een vuurtje?"

Van de Prins:
Beste Buntstékers en Buntstékerinnekes,
Allereerst wil ik toch wel zeggen dat ik zeer vereerd ben dat ik, uitgerekend in het jubileum jaar van De
Buntstèkers, Prins mag zijn van ’t Hupke. Ik had al wel eens vaker de kans gehad voor deze functie,
maar samen met het bestuur wisten we dan toch telkens weer iemand anders te strikken. En zelf sta ik
niet zo graag in de schijnwerpers. Maar ja, het moest er dan toch een keer van komen. Gon zegt altijd
“ge moet ‘t zelf weten, ‘t is jouw clubke. Ik sta achter oe, dè witte!” En zojuist 50 geworden denk ik dat
ik voldoende ervaring heb en zeker niet te oud ben om deze klus te klaren. Ik hou immers wel van een
feestje, zeker in carnavalsstijl. En als dat feestje dan een dag of zes duurt is het ook de moeite waard
om alles uit de kast te halen. Een jaar of tien geleden dacht ik wel eens dat carnaval zijn beste tijd had
gehad. Het wagen bouwen door de buurten werd minder, terwijl dat juist de leukste tijd van het jaar
was. Samen met de buurt een wagen bouwen en zo naar carnaval toeleven. Maar juist toen de buurten
rustiger aan gingen doen, kwamen de jeugdgroepen opzetten zoals de Knøpers en de Barbiertjes.
Mede door hen kwamen diverse buitendorpse jeugdgroepen hier meedoen in de optocht. Dit heeft
onze eigen jeugd zo weten te stimuleren dat zij ook met een wagen of loopgroep willen deelnemen
aan de optocht. Tapkratjes, Buntpollen en diverse andere kleine groepjes, maar ook individuele deelnemers zorgen er momenteel voor dat de carnaval in ’t Hupke een gezonde toekomst tegemoet kan zien.
Ik heb al veel plezier gehad dur samen mee m’n gezin de vetleren en de proclamatie en besluiten te
maken. Ik hoop nog veel meer plezier te beleven tijdens carnaval met alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes in onze nieuwe Residentie “Peerels”. Van carnaval heb ik mer meteen ’n werkwoord gemaakt,
want hard werken dè is ’t wel mee die daoge.

Ik zou zeggen tot ziens tijdens
carnaval, onder ’t motto;

Ik carnaval, jij carnavalt,
wij carnavallen.

Prins Frans d’n 33ste

Van d’n ouwe Prins
Beste Buntstékers en
Buntstékerinnekes,
Mee carnaval in ’t Hupke, verbroederd hil ’t clubke. Dat was het motto van Carnaval 2007 en de
verbroedering is geslaagd. Want dat is het schonste van carnaval, dat heel ’t dorp mee doet en dat
iedereen op gelijke voet met elkaar om gaat. We hebben alle activiteiten beleefd als een groot feest
met veel plezier en met een waanzinnige optocht als hoogtepunt. Het was fantastisch, ook de jeugdige van ’t Hupke, Barbiertjes, Tapkratjes en Buntpollen, zijn bijzonder fanatiek met carnaval bezig
geweest, hier ben ik en hier mogen we allemaal trots op zijn.
Het nostalgische Buntsteken op de Neterselse heide vond ik heel bijzonder, we hadden prachtig weer
op de dinsdagmorgen en enkele oudere buntstekers die het buntsteken nog kende van vroeger
hebben dit stukje van onze cultuur op een waardige wijze doorgegeven aan de volgende generaties,
heel veel dank hiervoor.
Wij, Addie en ik, danken vorst Simon, adjudant Ben,heel de raad van Elf en alle Buntstèkers en
Buntstèkerinnekes voor hun steun, samen hebben we carnaval 2007 tot een groot feest gemaakt.
Ook dank aan Jeugdprins Hugo en prinses Marieke, die op voortreffelijke spontane wijze het feest
hebben meegevierd.
Rest mij nog om prins Frans d’n 33ste heel veel succes te wensen in het jubileumjaar van carnavalsvereniging de Bunstèkers en hierbij zal ik hem met veel plezier terzijde staan als adjudant.
Prins Henk d’n Twidde
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De Hoefseweg 27, 5512 CH Vessem
Telefoon:
0497 - 644 900
Telefax:
0497 - 640 150
info@nrbbouw.nl
J. Nooyens, 06-51996930

• Nieuwbouw
• Renovatie en verbouw
• Brandwerende bekleding
• Gevelbekleding

ALLROUND VAKMANSCHAP ONDER ÉÉN DAK

Esbeek
Bladel

Notelstraat 53
Handelsweg 9

Tel. 013-5169355
Tel. 0497-385218

De Hoeve 7c Netersel
Tel.: 0497-682623
Fax: 0497-682568
www.studiointerpoint.nl
www.geert-jandekok.com
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Van de vurzitter
Beste Bunstèkers en Buntstèkerinnekes
Jaar 2008 is een speciaal jaar voor de Buntstèkers,
dan vieren we namelijk het 33 jaar bestaan van de
vereniging. Wat misschien niet iedereen weet, ons
32ste krantje valt op de deurmat want het 1ste jaar
was er geen krant. Wie had dat ooit gedacht, 33 jaar
carnaval in ’t Hupke. Wij als vereniging hebben dat
toch allemaal te danken aan de inzet van elke
Buntstèker en Buntstèkerinneke. Bedankt!
Ik wil ook onze trouwe adverteerders bedanken.
Dankzij hun hebben we al 32 jaar een fijne carnavalskrant.
Carnaval heeft in die 33 jaar al wat te weeg gebracht.
We zijn begonnen als ’n klein Hupke maar we zijn uitgegroeid tot een hele grote hoop. We hebben nog
steeds een geweldige optocht, althans die veel verandert is tegenover de eerste 20 jaar. Wagenbouwers van de buurten zijn allemaal vriendengroepen uit ons
eigen Hupke en de regio geworden. We zijn blij dat ze naar ’t Hupke willen komen. Onze bouwers van
jaren terug zijn publiek geworden. Een enkeling doet nog mee als individueel en onze jeugd heeft dat
geweldig opgevangen.
Ik wil vanaf deze plaats oud-leden, oud-prinsen, oud-bestuursleden en elke Buntstèker en Buntstèkerinneke
bedanken voor de afgelopen 33 jaar. En ook niet te vergeten de Fam. Hooyen die toch onze vereniging de
eerste jaren het zetje in de rug hebben gegeven.
Tot slot wens ik onze 33ste Prins, Vorst, Adjudant en Raad van Elf, alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes
een geweldig carnaval 2008 toe, onder het motto: Maak veel plezier op een nette manier,
Dat moet kunnen!
Wim Smets

Van d’n Burger
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,
Dit jaar gaan de Buntstèkers en Buntstèkerinnekes helemaal
uit hun dak, want de carnavalsvereniging bestaat 33 jaar.
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum!
Jong en oud kunnen in ’t Hupke uitbundig feesten, want de
vereniging geeft een extra feestelijk tintje aan het carnavalsgebeuren in Netersel. Op de zittingsavond in Residentie
Zaal Peerels vindt op een ludieke manier de bekendmaking
plaats van de 33ste Prins van ’t Hupke. Hierna vieren de
Buntstèkers en Buntstèkerinnekes natuurlijk een uitbundig
feest.
Tijdens carnaval regeert Prins Frans d’n 33ste met zijn raad
van elf. Zij zetten met jong en oud het feest voort op de carnavalsdagen tijdens het Buntstèkersbal, het peuter/kleutercarnaval en het seniorencarnaval. Voor ieder wat wils dus!
Natuurlijk is Carnavalsvereniging “De Buntstèkers” ook van
de partij bij de jaarlijkse optocht. Vele vrijwilligers hebben
de afgelopen maanden de handen uit de mouwen gestoken
om er voor het 33-jarig jubileum een bijzondere optocht
van te maken. Er is dan ook hard gewerkt aan praalwagens, kleding, sketches en dansen. Ook dit jaar weer de
moeite waard om te bekijken! Ik wens alle Buntstèkers en
Buntstèkerinnekes een geweldig carnavalsfeest. Met het
motto van de 33ste Prins: “ik carnaval, jij carnavalt, wij
carnavallen”, wordt dit jubileumjaar iets onvergetelijks!
D’n Burger
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Foederer DKF
ACCOUNTANTS & CONSULTANTS
Vestigingen
Eindhoven, Assen, Bladel, Helmond, Lelystad,
Oostzaan, Putten, Roermond, Uden, Weert, Hasselt (B)
Foederer is aangesloten bij

VOOR AL UW
BOUWERKZAAMHEDEN

.international

Lange Trekken 40, Postbus 239, 5530 AE Bladel
Telefoon (0497)361555, Telefax (0497)361575
E-mail: h.dingenen@foedererDFK.com

In memoriam
Afgelopen jaar ontvingen we het droeve bericht, van het overlijden van twee
van onze oud leden. In de zomer is oud Prins Ad van der Heijden overleden.
Ad was Prins in het jaar 1977 en vanaf het eerste moment bij onze vereniging
betrokken. In 1984 is Ad gestopt als raadslid.
In december is oud raadslid Adriaan (Janus) van de Ven gestorven. Janus
was ook vanaf het moment van oprichting lid van onze vereniging. Janus is in
1984 gestopt als raadslid.
Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.
CV de Buntstèkers.

Handel in vee en vlees.
Het adres voor al uw thuisslachtingen.
Voor vers vlees moet je bij Baselmans wezen.

P.Baselmans
Europalaan 102 - Bladel - Tel. 383878
Markt 5 - Hapert - Tel. 387116
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Carnavalsprogramma van De Buntstèkers 2008
Van 21 januari t/m 27 januari bezoeken Prins, Vorst, Adjudant en enkele leden van de Raad
van Elf de zieken en bejaarden, die niet in de gelegenheid zijn om carnaval te komen vieren.
Zaterdag 2 februari
14.15 Toespraak voor
Residentie Peerels
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 met
drive-in discotheek ROGO,
uitreiking prijzen optocht
senioren
tevens afhalen startgelden
02.00 Sluiting

Zondag 3 februari
16.00 Samenkomst Prins, Adjudant,
Vorst en Raad van Elf in
Residentie Peerels
17.00 Aanvang play-back show
en optreden voor de jeugd
rustavond raad van Elf

Dinsdag 5 februari
14.30 Kindercarnaval. Voor
alle kinderen van de
basisschool vanaf
groep 3; diverse
optredens door de
schoolkinderen en
traktaties.
19.11 Officiele sluiting
Carnaval met
symboolverbranding
op het plein.

Vrijdag 1 februari
13.30 Schoolcarnaval
20.00 Sleuteloverdracht op het
gemeentehuis
in Bladel

Maandag 4 februari
10.30 Peuter- kleutercarnaval
(t/m groep 2) met verrassend
clownsoptreden en uitreiking
prijzen kleurplaten
12.00 Einde peuter-kleutercarnaval
14.30 Seniorencarnaval,
met diverse optredens.
18.00 Einde seniorencarnaval
21.00 Groot carnavalsbal met live orkest
PERFECT DIALECT
en drive-in discotheek ROGO
02.00 Sluiting

Carnavalsoptocht:
Opstellen op het Carolus
Simplexplein om
UITERLIJK 14.00 uur
Vertrek: 14.30 uur
Route:
Carolus Simplexplein,
Neerakker, Beemke,
Carolus Simplexplein,
De Lei, De Blikken,
Carolus Simplexplein,
ontbinden.
Personeel
Afgelopen jaar heeft Toon Fiers afscheid
genomen van de carnavalsvereniging. Toon is
lid geweest vanaf 1987, het jaar waarin hij
Prins was van ’t Hupke. De laatste jaren zat
Toon in de werkgroep oud leden, waar hij een
vaste kracht was. Wij bedanken Toon voor
zijn bijzondere inzet en hopen hem nog regelmatig te ontmoeten tijdens carnaval.

Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Wim Smets
Frank van Limpt
Frans van Luffelen
Harry Schenning
Pieter Meulenbroeks
Erik Amting
Niels Buijtels

Deelname optocht in ’t Hupke:
U kunt deelnemen aan de optocht door een inschrijfformulier af te halen bij Niels Buijtels,
Carolus Simplexplein 28, tel 0497-336468. U dient dit formulier in te leveren, uiterlijk
vrijdag 25 januari op bovenstaand adres. Ook kan men zich via de site
www.cvdebuntstekers.nl opgeven voor de optocht, ook dan uiteraard voor vrijdag
25 januari. Het loopnummer moet worden afgehaald op donderdag 31 januari tussen
18.00 en 19.00 uur bij Niels Buijtels, Carolus Simplexplein 28.

Redactie:
Monique Hendriks, Bas van Loon,
Leo van Cann 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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In gesprek met….unnen echte Buntstèker (al 33 jaar)
Woensdag 14 januari 1976 is een gedenkwaardige datum voor alle Buntstèkers. In café
Hooyen is destijds om 20.30 uur in het bijzijn van
een aantal belangstellenden de carnavalsvereniging van Netersel geboren. Als vader van de
vereniging kan het toen-malig bestuur worden
aangewezen: voorzitter Jos Ooms; secretaris Piet
Smolders; (jazeker, die…) penningmeester Jan
Vermeulen; en de leden Ad v.d. Heyden en Bart
Alemans. Piet Smolders is later een bekende Nederlander geworden met zijn tv-optredens over
ruimte-vaart en over sterren-stelsels e.d. Hij
noemde Netersel: ‘Het mooiste plekje in het heelal’.
En als er iemand is die dat kan weten... ….
Nadat de vereniging het levenslicht had gezien,
moest deze natuurlijk ook een naam hebben.
Daarvoor had het oprichtingsbestuur een prijsvraag uitgeschreven. De winnaar werd een
bedrag van 20 gulden in het vooruitzicht gesteld
en eeuwige roem natuurlijk. En de winnaar was
Janus Bleys. Hij is er dus de oorzaak van dat
onze c.v. tot in lengte van dagen ‘De Buntstèkers’
heet. Toen dat geregeld was, moest er ook nog
een clublied worden gemaakt, dat bij elk officieel
optreden van de vereniging ten gehore kon worden gebracht. En ook dit lied, “Bunt en Hei”, is
door Janus geschreven. Leuk om hierbij te vermelden is het volgende: Toen het lied voor het
eerst werd gepresenteerd aan het publiek, dat
was op een doordeweekse dag bij Hooyen, was
de zaal afgeladen vol. De reden hiervan was
ook, dat bij deze gedenkwaardige gebeurtenis
Omroep Brabant aanwezig was. ‘Bunt en Hei’ is
hier toen voor de eerste keer gespeeld en gezongen en dat is door deze regionale zender
opgenomen en op een later tijdstip weer uitgezonden. Toen was het nog een nieuwtje, dat een carnavalsvereniging zijn
eigen (carnavals)clublied had. De
vereniging maakte een voortvarende
start en na het eerste jaar was er al
sprake van 130 leden! En dat voor
een gemeenschap als ’t Hupke! Het
eerste jaar was de optocht nog klein,
getuige punt 3 uit de proclamatie van
de tweede prins van “de Buntstèkers”
Ad v.d. Heijden: “Dè d’n optocht moet
groeien mi 500 procent; dus nie één
maar minstens vijf wagens hai ik
gemend”.
En
hij
had
een
vóóruitziende blik...
Tot zover een korte terugblik naar het
allereerste begin van de vereniging.
Dit, omdat
dit jaar het 33-jarig
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bestaan wordt gevierd en omdat
de persoon waarop wij nu de spot
richten, toen ook al van de partij
was. Hij is dus een van de mensen
van het allereerste uur. En nu, 33
jaar later, is hij nog steeds onafgebroken actief . Wat heet actief, hij
is de voorzitter van de vereniging
en die functie vervuld hij al sinds
1980. Als je Wim Smets noemt,
noem je ‘Bunstèkers’ en omgekeerd. Hij verteld over die eerste
jaren, dat er ook toen al, met veel
plezier carnaval werd gevierd. Al
vóórdat er hier een carnavalsvereniging bestond deed Netersel
met wagens, groepen en individuelen mee in de
optochten van de Muggezifters in Bladel. Het is uit
die tijd dat in er in hun Muggesteek staat te lezen:
“Het is, dat er veel groepen uit Netersel aan onze
optocht hebben deelgenomen, anders had onze
optocht echt niet zoveel voorgesteld” . Wim weet
nog dat ze ’n jaar meededen met een wagen
waarop hij boven in een toren zat en eronder
zaten mensen op een ton. Die wagen had als
motto: ‘Bladel heeft een carillon maar Netersel
moet nog op de ton’. Een verwijzing naar het feit
dat er nog géén riolering in het dorp was. Wim
zat boven in een toren en sloeg op gezette tijden
met een stok op een groot conservenblik om
zodoende het carillon ‘ten gehore’ te brengen. Er
onder zaten twee mensen op een ton. Zo’n zelfde
ton waar vrijwel de hele Neterselse bevolking
haar behoefte op deed. Maar halverwege de
optocht en vanwege té koude flesjes bier moest
Wim zeer nodig. Hij kon geen kant op daarboven
in die toren.

Het blik dat in de toren was opgehangen bleek
uiteindelijk de redder in zijn zeer hoge nood.
Maar na gebruik bleek dit blik zo lek te zijn als
een mandje.
De twee personen die beneden zaten riepen boos
naar boven: “Kan dat niet eens afgelopen zijn
met het morsen van al dat bier!” Toen na afloop
van de optocht de ware oorzaak van dit ‘morsen’
bekend werd had dit zo’n lachwekkende gevolgen, om nooit meer te vergeten. In 1978 werd
Wim verkozen tot Prins van de Buntstèkers en hij
herrinnert zich die tijd als een fantastische periode. Ook toen al werden de bejaarden en de
zieken niet vergeten. Op hun jaarlijkse tochten
naar tehuizen, waar deze Buntstèkers vertoefden,
werden ze overal enthousiast ontvangen.
Sommige verpleegsters zagen hun kans schoon
en maakten een walsje met het “hoge” bezoek
door de brede gangen van het gebouw.
(secundaire arbeidsvoorwaarden?) De dames die
bezocht werden hadden meestel wel een fles Martini in de kast staan en bij de heren was het een
borreltje cognac of jonge jenever. Zodoende werden het overal gezellige carnavaleske bijeenkomsten. Zo belandde het gezelschap op een goede
dag bij het bejaardenhuis in Lage-Mierde om
daar Baltus Hooyen te bezoeken. Deze bleek bij
navraag in de kerk te zijn, maar men mocht van
de zuster op zijn kamer wachten, tot hij thuis zou
komen. Het bed van Baltus stond in deze kamer
en dat bleek een té grote verleiding te zijn voor
Wim, die toen als Vorst lange en zeer vermoeiende dagen maakte.

In ‘vol ornaat’ kroop hij in bed en toen Baltus na
zijn kerkbezoek zijn deur open deed en dat tafereel zag, kreeg deze de schrik van zijn leven...
In ´n bepaald jaar hadden ze met de buurt een
wagen gebouwd met als motto: “Het paard achter
de wagen spannen”. Na de optocht werd het
paard uitgespannen en in de feestzaal van Sjef
Hooyen op ‘stal’ gezet. Op maandag-avond tij-

dens het grote Bunstèkersbal kwamen een paar
feestgangers op het lumineuze idee om een groot
pak stro voor dit paard mee te brengen. Maar
toen iemand het touw door sneed, liep de situatie
bijna uit de hand. Want in die tijd rookte bijna
iedereen en met zoveel los stro in de zaal was
dat een uiterst gevaarlijke situatie. Het kostte Wim
heel veel moeite om het stro verwijdert te krijgen;
de muziek werd stil gezet en de tap gesloten.
Toen pas kreeg hij de vereiste medewerking en
werd het stro de zaal uitgewerkt. (voor het grootste deel) Hoeveel moeite de fam. Hooyen naderhand gehad heeft om de restanten te verwijderen
vertelt het verhaal niet....Bij Toon Bressers in de
schuur werd eens een carnavalswagen gebouwd.
Deze zou als motto krijgen “scharreleieren”.
Maar Toon had zijn kippen in de legbatterij en
toen hij van dat idee lucht kreeg, had hij hiertegen heftig bezwaar.

Toen het motto werd veranderd in “kiep-karren”
werd de vrede snel weer getekend, de wagen
werd verder afgebouwd en hiermee werd met
veel succes deelgenomen aan de optochten. Wim
hecht er aan om ook te vermelden dat de verzorging (eten en drinken) van de c.v. door de
fam. Hooyen altijd perfekt is geweest. En dan te
bedenken dat Jo en Sjef zelf nog tien kinderen
hadden. Nu is het zeker niet zo, dat het leven van
Wim en zijn vrouw An altijd over rozen is
gegaan. De eerste en de tweede Prins van ’t
Hupke , Sjefke v.d. Heijden en Ad v.d. Heijden
zijn al niet meer onder ons. ‘Dat waren fantastische kerels’, blikt Wim droevig terug: “enne, ik
was de derde Prins.....”
En het had niet veel gescheeld of ook hij was
dezelfde weg opgegaan als zijn voorgangers.
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Drie jaar geleden kreeg hij een ernstig autoongeluk. In september van dat jaar zou hij met
prè-pensioen gaan en hij verheugde zich al heel
erg op deze nieuwe periode in zijn leven. Maar
in mei lag hij in het ziekenhuis, meer dood dan
levend; botten gebroken, enkels verbrijzeld,
knieën in de prak en nog veel meer van dit soort
‘ongemakken’.
Toen ik hem een poosje later in het ziekenhuis
opzocht zag hij er nogal beroerd uit en hij had
erg veel pijn. Maar hij was erg positief. Blij was
hij dat hij nog leefde. “Als ik eerst maar eens van
die verrekte pijn af ben” zei hij, terwijl hij op zijn
rug in bed lag, geen kant op kon en pennen aan
alle kanten uit zijn enkels staken. “Voor een
grondige restauratie hebben de doktoren d’n
deze ‘in de steigers gezet’”, zei Wim. Maar altijd
is hij positief gebleven en nooit heb ik hem horen
klagen. Steeds stapje voor stapje verder kijkend.
Als ik maar weer eens rechtop kan zitten; als ik
maar weer eens uit bed mag; als ik maar weer
eens naar huis mag; als ik maar weer eens uit de
rolstoel kan; als ik maar weer eens zelf kan lopen
enz. enz. Zeer te spreken is hij ook over het verplegend personeel: ‘Wat die voor hun salaris allemaal moeten doen en moeten kennen en kunnen
is ongelofelijk, die mogen van mij allemaal het
dubbele salaris gaan verdienen; en die mensen
verdienen ook allemaal een lintje, riep Wim toen
er acties over hun salaris dreigde. Meer salaris
hebben ze wel gekregen, maar gèèn lintje; ...
Wim wel. En al die jaren is zijn vrouw An, pal
achter hem blijven staan.
Niet op de voorgrond, daar houd ze niet zo van,
maar aan de zijkant, overal de helpende hand
toestekend waar dat nodig is. Ze hebben drie
zonen gekregen en inmiddels hebben ze ook
twee klein-zoons. In de periode dat Wim in de
rolstoel zat, stond An niet alleen achter Wim,
maar ze liep er ook (letterlijk) achteraan. Overal
in Netersel en wijde omgeving kon je die twee
toen tegenkomen; Wim in de rolstoel en An hem
voortduwend, tot in Duizel toe! Inmiddels is de
rolstoel verleden tijd en ook met de revalidatietherapie is Wim gestopt. Hij kan weer autorijden,
lopen, en klussen. Kortom, alles functioneert weer
een beetje normaal, al zal het nooit meer worden
zoals het geweest is. Maar als je nu denkt dat hij
daarom ‘achter de geraniums’ blijft zitten heb je
het glad mis.
Voor dit artikel heb ik hem een aantal malen
gebeld, maar overdag is hij zelden of nooit thuis.
Buiten de carnavalsvereniging is hij ook nog 18
jaar voorzitter geweest van het jeugdvoetbal in
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Netersel en heeft hij ook nog 14 jaar toneel
gespeeld bij de KVO. Voor deze activiteiten heeft
hij in 2006 een lintje gekregen en sinsdien mag
hij zich ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ noemen.
Nu nog zit hij in het bestuur van senioren-voetbal
en is hij leider van het 2e elftal. Buiten al deze
bestuurlijke activiteiten klust hij veel en graag en
hij heeft ook nog een vakantiehuis in Zeeland. Als
hij er zelf niet verblijft, dan is het te huur. Zo heeft
hij activiteiten genoeg en zijn de dagen te kort.
‘Ik snap niet hoe ik er ooit nog bij heb kunnen
werken’, zegt hij nu. Maar hij verheugt zich al
weer op de komende carnavals-periode met het
33-jarig jubileumfeest enz. enz. Carnaval in
Netersel is na al die tijd nog steeds springlevend;
‘de Buntstèkers’, samen met ‘de Barbiertjes’, ‘de
Buntpollen’, ‘de Tapkratjes’, de buurtverenigingen en de inwoners van ’t Hupke; het wordt weer
een grandioos feest.
Ik zou nog vele leuke anecdotes over Wim kunnen schrijven maar ook mijn ruimte is (te)
beperkt. Ik ga dit artikel daarom nu besluiten met
’n uitspraak die hij, in verschillende variaties, heel
vaak gebruikt heeft en die hem ‘op het lijf
geschreven staat’: “Maak met carnaval veel lol en
plezier, maar wel op een nette manier; dat moet
kunnen”. Nou Wim, dat de Buntstèkers dàt kunnen, hebben ze bewezen, al 33 jaar!

EXTRA PUZZEL VOOR DE JEUGD

WOORDZOEKER
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Buntstèkers vieren 33 jarig bestaan met jubileumzittingsavond
In het jubileumjaar van cv de Buntstèkers vind er een speciale zittingsavond plaats. Alle artiesten die in het
“verre” verleden op de planken gestaan hebben zijn benaderd of zij dat ene optreden of een van die vele optredens nog een keer willen uitvoeren. Dat heeft er toe geleid dat er een speciale avond tot stand gekomen is met
een avondvullend programma. Maar liefst 15 optredens zijn er
aangemeld voor deze avond. De artiesten zijn gevraagd of ze een
leuke herinnering van hun optreden destijds naar de redactie
willen sturen om zo een aankondiging te maken voor deze zittingsavond. 1ste Dames raad van elf: het was in 2006 tijdens de
zittingsavond. wij waren toen allemaal als soldaat verkleed. Wij
hadden goed geoefend in het nazingen. heel goed zelfs. Het was
nl. zo, Gon zong de tekst in de verkeerde wijs voor. En wij als
goede soldaten zongen het perfect verkeerd na. En niemand die
het merkte. Waar oefenen we eigenlijk voor.
2de Kees van de Ven: Ik heb het op dit moment druk met onze
verhuizing en kan
zodoende niet met zekerheid zeggen of ik een buut kan doen. Ik heb
er nog wel een liggen . Dat is de “Urste Netterselse Chirurg”. Dit was
mijn 2e buut die ik ooit gedaan heb ( 1980) Alleen de eerste 2 regels
ken ik daar nog van, dus ik zal nog aan de bak moeten. Dinsdag over
een week zitten we in Bladel en kort daarna zal ik bekijken of het haalbaar is. Ik was overigens de eerste Neterselse tonprater als “Frutje
Frot” in 1979. Sjefke van der Heijden was toen die andere.
3de Zusjes van der Heijden: Wij spelen op dat moment 2 dikke dames
die enkele maanden in Netersel verblijven en we zijn helemaal weg
van die prachtige zwarte toren: "Een leuk dorpje hoor Netersel. Vooral
die enorme zwarte toren in het centrum. Wat een prachtstuk, wat een
kanjer en vooral die egale diepzwarte teint doet 't um. Ik was er
meteen helemaal verliefd op en ik hem 'm aangemeld voor monumentenzorg. En wat blijkt nu: dat de Neterselse mensen tegen deze zwarte toren zijn. Ze zijn helemaal anti. Hij
wordt verguisd. Onbegrijpelijk ze willen 'm verwoesten. Zo'n uniek exemplaar enig in zijn soort. Maar het zal wel
net zo gaan als met de Berlijnse muur. Als hij eenmaal weggaat wil iedereen ineens een stukje hebben. Maar ik
zal er een stokje voor steken. Tegen de tijd dat hij wegmoet zetten
we een ooievaar op het dak. Geen hond die 'm dan nog om durft
te doen. Een ooievaar is multifunctioneel. Die gaat tevens de vergrijzing van het dorp tegen.
4de Ton Geurtzen en Cristian van Gorp: Misschien leuk om te
vermelden dat we in het liedje "Dor in Nittersel" benadrukken dat
Bladel bij Nittersel ligt. Ook dat, als er een karnavalsoptocht in
Nittersel wordt georganiseerd, en er zou gin volluk van buitenaf
komen, er niemand langs de weg zou staan. Dat benadrukt dat
het Nitterselse volluk overal bij is en ontzettend aktief is.
5de Wim Smets en Annemiek Couwenberg: Zij hebben samen
een tweetal jaren op de planken gestaan. Na deze korte maar leuke carrière hebben zij zich weer tussen het publiek begeven om het bweer eens van de andere kant te bekijken. 6de Johan Pijnenburg: Geen Buntstèker, echter
wel Ere-Buntstèker, die ook tijdens ons 11- en 22 jarig jubileum op de planken heeft gestaan. Hij zal zeker ook dit
jubileum van de partij zijn.
7de André Panjoel: André heeft diverse keren op de planken gestaan in ’t
Hupke en ook nu zal hij wederom van de partij zijn. 8ste Henk Michiels:
Henk Heeft al verscheidene keren deelgenomen aan onze zittingsavonden. Diverse keren in de vroege jaren met de KPJ, en later in verschillende samenstellingen van het Artiestencafe was Henk ook een vaste
kracht. Zijn laatste optreden was er een als tonprater. Ook in het
jubileumjaar waarin Henk Adjudant is zal hij aanwezig zijn op het podium. 9de D’n Hoek: Of liever gezegd “De jeugd van d’n Hoek”. Toen in de
beginjaren Toon Fiers werd gevraagd of hij ook mee wilde doen; zei Toon
“dè moete die jong manne mer doen”. Dus toen was het al snel duidelijk
wat de naam van de groep moest worden. D’n Hoek heeft al voor heel
wat Hilarische toestanden gezorgd op het podium. Sinds enige jaren
verzorgt BV D’n (winkel)Hoek een bijdrage aan de zittingsavond van de Buntstekers. De voorbereidingen voor
deze acts zijn altijd zeer geslaagd en gezellig, waarbij iedereen zijn fantasie flink laat werken. Bij een van de
optredens kwam zo het idee om een opblaaspop te gebruiken…….(je weet wel…… ja, zo-een).
Het idee was goed, maar waar haal je nou zo’n ding. Het is geen artikel wat je standaard in de supermarkt vindt
en natuurlijk had ook niemand zón dame al in huis. Dit zorgde al voor heel wat hilariteit in D’n Hoek, maar onder
tussen hadden we de geschikte vrouw nog steeds niet gevonden. Na “vele” avonden overleg werd besloten
om haar via de post te bestellen, ze zou dan nog tijdig kunnen arriveren om keertje mee te oefenen zodat ze
haar rol goed zou kennen. Zo gezegd, zo gedaan.
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Heel ’t Hupke kon van haar genieten; tijdelijk dan toch, want door het
vele oefenen werd het haar toch wel wat te veel en viel ze aan het einde
van haar optreden door de “mand”……
10de Het Artiestencafé: Het Artiestencafé heeft in diverse samenstellingen deelgenomen aan de zittingsavonden. Ook vanavond zullen zij in
een wederom nieuwe samenstelling optreden.
11de KPJ: Voor de KPJ moeten we al weer wat verder terug in de tijd. In
de beginjaren waren zij regelmatig van de partij tijdens de zittingsavonden. Ook nu zijn zij wedreom van de partij. 12de Ed Michiels: Ed is
begonnen met zijn maatje Simon maar na enkele jaren wilde hij het
weleens alleen proberen, wat hem bijzonder goed afgaat.
13de De Bloopers: Ook voor
de Bloopers moeten we terug in de tijd, eind jaren tachtig, begin jaren
negentig traden zij een vijftal keren op. Tijdens het 22 jarig jubileum
maakten zij hun “the best of”, dat optreden willen zij graag nog een
keer herhalen. Een leuk voorval tijdens hun optreden was dat tijdens
het snelle omkleden achter de coulissen iemand een jurkje achterste
voren aan deed. Hetgeen ervoor zorgde dat dat hij wel een heel diep
decolloté had.
14de Johan, Elly en Jose: Zij zijn begonnen met de KPJ waarmee zij
een keer een levende kerststal
uitbeeldden met als ster boven
de kerststal een heineken vlag
(met ster).later zijn zij met z’n drieën verder gegaan als oa. Tina, Toos en
Tessa als persiflage op Linda, Roos en Jessica (in die tijd bekend van
Neterpop). José ging in die tijd wel eens op wintersport en dan trad zij
samen met Johan op oa. De kliko’s en de soldaten. Leuk om te weten is
dat zij pas drie weken voor de zittingsavond begonnen aan hun optreden
en dan moesten ook nog de attributen gemaakt worden. Maar altijd met
veel plezier.
15de Hein van Eekert: In december ontving ik een mailtje van Frans van Luffelen
of ik even een verhaaltje kon schrijven voor de carnavalskrant. Waarom niet!
Toch maar eens gaan zoeken in één van mijn plakboeken. Of liever gezegd in
plakboek nummer één, want Netersel is toch de plaats waar het ooit begonnen
is. Ik kwam al een tijdje over de vloer bij de familie Hems en trof daar regelmatig
Toos Couwenberg, Mia Hems en Kees van de Ven. Allemaal familie en alle drie
actief als tonpraoter op dat moment. Ik had al eens ooit een buutje gedaan op
school en dat was best goed bevallen. Zodoende was de link snel gelegd en
stond ik voor ik het wist in de ton bij de buntstèkers. Volgens mijn plakboek was
dat op 24 november 1984 als “Harrie krap in de jas”. Het is al weer zo’n 23 jaar
geleden, maar ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Destijds voetbalde
ik ook bij VV Netersel en had ik van de club een trainingspak gekregen dat veel
te klein was. In het labeltje van de jas stonden nog de initialen JR van Joan
Roest en die was toch echt een paar maten kleiner dan ik, vandaar dus de
toepasselijke artiestennaam “Harrie krap in de jas”. Ondanks dat ik stijf stond
van de zenuwen ging het wonderwel goed en het begin van een lange carrière
was gemaakt. In 1995 ontving ik nog een koperen ton voor elf jaar tonpraoten in
het Hupke. Voor mij echt een eer! En zeker nu, omdat de ton gemaakt is door
Frans van Luffelen die nu prins geworden is. De ton staat nog steeds op een
mooi plekje.
Vooral de sfeer die er heerste in al die jaren is me bij gebleven, het was echt een
dorpsgebeuren. Vooral voor Sjefke van de Heijden had ik een zwak. Zijn humor
en levensvreugde is me bijgebleven. Hij was echt unne fijne mens. Ik heb
geweldig moeten lachen over de manier waarop hij een grap maakte over de lantaarnpaal die midden op de inrit stond bij Harrie Vissers. Dat ding stond daar al
jaren echt gigantisch in de weg. Heel simpel nam Sjef zijn hoedje af, sloeg er een deuk in en stelde de simpele
vraag; waar ben ik geweest? Op zich stelde het niks voor, maar het was gewoon de manier waarop. Oh zo simpel
en voor iedereen herkenbaar.
Een aantal jaren terug heb ik het tonpraoten vaarwel gezegd en ben verder gegaan met mijn broer Mark als m’n
bruur z’n bruur. Op zich is dat zeker zo leuk omdat we steeds samen op pad zijn en erg veel lol hebben. Toch vind
ik het ook wel mooi om weer eens het oude pakje aan te trekken en nog eens in de ton te staan waar het ooit
eens begon. Eerlijk gezegd kriebelt het weer behoorlijk.
Buntstèkers, van harte proficiat met jullie jubileum. Vooral jullie aanpak spreekt me erg aan. Niet moeilijk doen
als het makkelijk kan.
Hopelijk kunnen we nog lang met elkaar genieten.
Groeten, Hein van Eekert.
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Verzekeringen: keuze uit ca.
100 verzekeringmaatschappijen
Hypotheken: keuze uit
ca. 40 geldverstrekkers

Hulselseweg 15

5531 PE Bladel Tel: 0497 - 387281

Wij wensen Netersel een
prettige carnaval!!

De Hoeve 40, 5534 AD Netersel, Tel. 0497-682192, Fax: 0497-682436
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C.V De Meûkers uit Bladel

We werden opgebeld (door de prins) om te vragen of we
een stukje wilden schrijven over ons en de optocht in
Netersel. Natuurlijk hebben we meteen ja gezegd om iets
te schrijven voor het gezellige dorp Netersel. Het begint
allemaal in de schuur van boer Wouters in Bladel,
ongeveer eind september zijn we begonnen. Eerst hebben
we een paar mooie ideeën op papier gezet, en er goed
over vergadert. Toen hebben we er een spreuk uitgepakt en
die hebben we verder uitgewerkt. We zijn nu al druk bezig
met het lassen en de kop is al afgemaakt en kan geplakt
worden. Het Ontstaan van de Meûkers is begonnen na de
kinderoptocht. Hans Baselmans, Dirk Wouters, Cas de
Leeuw en Paul Wouters, die toen nog de Gabbertjes heten.
Maar die naam hebben we dus niet meer sinds dat we met
de Meûkers aan de grote optochten meedoen.
Hans Baselmans, Dirk Wouters, Cas de Leeuw en Paul
Wouters hebben samen met z’n 4e aan de kinderoptocht
meegedaan. In het laatste jaar van de kinderoptocht,
hebben we ook meegedaan in Netersel. Zo zijn we dus nu
in Netersel terecht gekomen. We hadden onze wagen al
wat groter gemaakt en onze planning was om het jaar er
op mee te doen in de grote optocht. En dat deden we ook,
we hadden een onderstel ergens vandaan gehaald en

Mensen met een gevoelige maag kunnen beter maar dit verhaal overslaan.
Maar als je wel tegen een stootje kunt mag je dit verhaaltje gerust lezen. Het
kan immers iedereen een keer overkomen, omdat je misschien toevallig een
verkeerd pilsje gedronken hebt. Of dat je iets verkeerd gegeten hebt. En dan
kun je er maar beter wel op voorbereid zijn.

Leer kotsen in 10 stappen
1. Ontspan jezelf.
Wees jezelf, ontspan en kijk je vrienden aan alsof alles onder controle is.
2. Zoek een geschikte kotsplaats.
Inspecteer de kotslocatie, let op het absorptieniveau, afketshoek en de reflectie-index.
3. Opbouwen van anti-peristaltische knijpbewegingen.
Laat je maag lekker borrelen, bouw het gerommel rustig op voor een
vloeiende –onafgebroken- kotsstraal.
4. Afsluiten strottenhoofd en openen van de mond.
Kotsen is een eenrichtingsverkeer, sluit daarom je luchtpijp af. Vorm met je
mond een mooie tuit voor een goede drukopbouw (nodig om niet op je eigen
schoenen te kotsen).
5. De daad: lekker en ontspannen kotsen.
Neem wederom een ontspannen houding aan (bijvoorbeeld met de handen in

waren daar op gaan bouwen met 4e. Steeds verder het
jaar in kwamen er vrienden bij en werd de groep groter.
We begonnen dus voor het eerste jaar aan de grote
optochten en dat was een hele mooie ervaring, de eerste
optocht was in Netersel, het was een mooie optocht om te
lopen, en de prijsuitreiking maakt het nog leuker, we kregen te horen dat we het onderstel van de Knøpers kregen.
Dus onze avond kon in Netersel al niet meer stuk. Uiteindelijk waren we zevendes geworden. Het jaar erop waren
we vroeg begonnen, omdat onze wagen groter was
geworden en omdat we natuurlijk met iets moois voor de
dag moesten komen. We waren goed bezig en mooi optijd
klaar, we hadden met veel plezier de optocht in Netersel
gelopen en gingen avonds naar de prijs uitreiking. Boven
onze verwachtingen werden we 2de en onze avond kon
ook toen in Netersel niet meer stuk. We zijn nu alweer druk
aan het bouwen aan de wagen, we zijn al aan het plakken
aan de wagentjes en de kop. Maar aan de grote wagen
moet nog veel gelast worden voor dat hij geplakt kan worden. We hebben weer veel zin in carnaval 2008. En zien
jullie allemaal in de optocht in Netersel. Tot dan….
Groetjes De Meûkers uit Bladel

je zij) en buig wat door naar voren. Houd je hoofd enigszins schuin omhoog
voor een mooie en sierlijke kotsstraal.
6. Kom langzaam weer overeind.
Laat het lichaam geleidelijk weer terugveren naar de oorspronkelijke startpositie. Houd de benen nog in spreidstand en het hoofd enigszins naar voren
voor een eventuele “afterpuke”. (NB. Let op de symmetrie van het resultaat).
7. Vol vertrouwen nagenieten.
Je hebt het verdiend: tevredenheid is troef. Uiteraard hebben wij hier te
maken met de kotsinstructeur zelf, maar in een ieder schuilt dit kunstje.
Overigens kun je zien dat kotsen zonder smerige vlekken op gezicht of kleding mogelijk is.
8. Inspecteer nog even wat je gegeten hebt.
Maak een goede analyse van je kots. Is alles eruit? Over het algemeen is
shoarma goed te herkennen aan de dunne reepjes die ca. 4 uur intact blijven.
9. Wees zeker van je zaak.
Bekijk de details aandachtig. Bedenk dat je in een aangeschoten toestand
verkeert. Een foute inschatting is altijd mogelijk. Zak even door de knie en
analyseer nogmaals: Waren het nou MC Nuggets of was het de kaasfondue
van gisteren?
10. Geslaagd
Als je dit nog kunt lezen, dan ben je geslaagd voor de test.
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Muziek
‘Lalalala!’, zingt Kwebbel. Plop tokkelt op zijn gitaar
het liedje mee. ‘Mag ik ook meedoen?’, vraagt Klus.
‘Je hebt geen instrument, Klus. Dus kun je niet meedoen!’,
antwoordt
Kwebbel. ‘Lalalalaaaa’,
zingt ze verder. Nors
gaat Klus terug naar
huis. Terwijl hij terug
naar huis loopt struikelt
hij plots over een stuk
hout dat zomaar op het
bospad
ligt.
Boos
schopt Klus de stok
weg. Ptok! De stok ketst
tegen een kei. De mutspunten van Klus vliegen
ineens omhoog. ‘Ik heb
het’, lacht Klus. ‘Ik heb
een instrument!’. Klus holt snel naar zijn paddestoel
en zoek van alles bij elkaar: een kookpot, een fles,
een beker, een houten doosje, het deksel van een
kookpot….
Al die dingen legt hij in zijn kruiwagentje. En
bovenop de stapel legt hij de stok. Hij holt met zijn
volle kruiwagen terug naar de Melkherberg.
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‘Lalilalilalaaa’, zingt Kwebbel. Tingtongteng!
Zingt de gitaar van Plop. ‘Hallokidoki’, lacht
Klus. ‘Ben je daar weer, Klus?’, zegt Kwebbel
boos. ‘Je weet toch dat je zonder instrument niet
mee kan doen.’ ‘Aha!’, lacht Klus, ‘Maar ik heb
een instrument en dus mag ik meedoen.’ Klus
neemt alle dingen uit zijn kruiwagentje en zet
ze op een tafeltje. Dan neemt hij de stok. Hij
schraapt een keer zijn keel…. en tikt dan met
de stok tegen de fles. Kling! Dan slaat hij tegen
de kookpot. Tong! Dan tegen het houten doosje… Tok! Steeds vlugger slaat hij. Van het ene
ding weer op het andere. Totdat hij een leuk
melodietje heeft. Kwebbel en Plop staren Klus
met open mond aan. Dan begint Plop op zijn
gitaar het deuntje mee te spelen. En uiteindelijk
valt ook Kwebbel in. Het klinkt zo mooi, dat alle
andere kabouters uit het Kabouterbos uit hun
paddestoelen wandelen om te komen luisteren.
En als ze stoppen met muziek maken, klinkt er
een
luid
applaus. ‘Nog
een keer, nog
een
keer’,
roepen
de
kabouters. En
iedereen mag
om de beurt
een trommelen
op het drumstel
van Klus!

Oplossingen: voorlaatste pagina
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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

CITROËN

Automobielbedrijf

Lavrijsen
Industrieweg 9
5527 AJ Hapert
Telefoon 0497-382781
Fax: 0497-386490
Mobiel: 06-53400845
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VOSTERS-PULLES

NETERSEL 0497-682431

Wout van Herk gehuldigd tot Ere Buntstèker
Vorig jaar tijdens carnaval is Wout van Herk gehuldigd voor het
feit dat hij al 22 jaar actief lid is van onze vereniging. Wout die
in 1999 Prins was in ’t Hupke is er zo een die liever niet op de
voorgrond treedt. Maar nu was het toch tijd om hem en zijn
vrouw Ger in de bloemetjes te zetten. Sinds jaren trekt Wout, tijdens de optocht, onze prinsenwagen met zijn prachtige oldtimer door ’t Hupke (met veel plezier), hij heeft daarbij vaak
meer bekijks dan de raad die op de prinsenwagen staat. Tijdens
de veiling waren Wout en Ger steeds vaste krachten in de
keuken. Ook als
er oud ijzer
opgehaald moet
worden is Wout
altijd van de partij. Wout had hier eigenlijk al niet meer op
gerekend, omdat hij in 2004 voor het laatst in de raad van elf
had gezeten. Daarna heeft hij de vereniging echter niet verlaten, maar is verder gegaan in de werkgroep oud leden.
Regelmatig zijn hij en zijn vrouw ook van de partij tijdens de
optochten in Bladel en Hapert. En ook hier zijn ze meermaals
in de prijzen gevallen. Eens te meer laat de carnavalsvereniging zo zien dat de werkgroep van grote waarde is voor de
vereniging. Voor al deze jaren van inzet ontving hij de
medaille van Ere Buntstèker.

Nieuwe Loesje Uitspraken...
Van sommige mensen kan ik niet begrijpen dat ze van miljoenen zaadjes de snelste zijn geweest.
Uit recent onderzoek is gebleken: treinen rijden niet op tijd, ze rijden op rails.
Na regen komt regent, kijk maar in het woordenboek.
De emancipatie van een vrouw houdt op als haar auto het begeeft.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Manager bij een peptalk: Afgelopen jaar stonden we aan de rand van de afgrond maar sindsdien hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt.
De misdaad is al georganiseerd, nu de politie nog.
Geloof je in liefde op het eerste gezicht? Of moet ik nog een keertje langslopen?
Van geld dat we niet hebben kopen we dingen die we niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die we niet mogen.
Microsoft logica: Op start drukken om af te sluiten.
Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand. Iedereen denkt er genoeg van te hebben
Een huisarts weet van veel dingen een beetje. Een specialist weet van een beetje heel veel. Ik ben een supergenie: Ik weet van niks ALLES.
Ik praat niet te snel, jij luistert te langzaam.
Liefde is blind, daarom kan ze me niet vinden.
Leerstof: het stof dat vrijkomt bij het afvegen van het schoolbord.
Tuurlijk, waar een wil is is een weg, maar helaas zijn er op de mijne wegwerkzaamheden.
Er zijn mensen, die denken dat ze denken, maar dat denken ze maar.
Als werken goed was, hadden de rijken het niet aan de armen overgelaten.
Bij vlagen ben ik geniaal... Helaas is het hier altijd windstil.
Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan wordt feilloos bewezen door het feit dat ze nog geen contact met ons hebben opgenomen.
De maatschappelijke ladder is voor de meeste mensen een huishoudtrapje.
De medische wetenschap heeft nog steeds geen doeltreffend vaccin ontwikkeld tegen de aanstekelijkheid van de geeuw.
De decoleté is als de zon: Je mag er wel naar kijken maar je moet er niet in staren.
Zolang m'n baas net doet alsof ik veel verdien, doe ik net alsof ik hard werk.
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V.G. De Lantefanters een prachtige groep
Wij zijn een vriendengroep uit Hoogeloon en een
paar mensen uit Hapert we zijn met ongeveer 27 man
tussen de 15 en 16 jaar en onze naam luid, De Lantefanters. Wij doen nu al 2 jaar mee met carnavalsoptochten hier in de regio waaronder dus in Netersel,
we hebben onder andere ook al meegedaan aan
optochten in Hoogeloon en de Kempen optocht in
Hapert en bouwen nu voor het 4e jaar een carnavalswagen.
Zoals ik al zei zijn wij ongeveer 15, 16 jaar oud en
daarmee zijn wij een van de jongere groepen die
ieder jaar een carnavalswagen bouwen, de meeste
andere groepen zijn allemaal iets ouder en daarom
kunnen wij ook trots zijn op onze uitslagen in de
optochten van afgelopen jaar namelijk 4e in Netersel,
2e in Hoogeloon en een prachtige 17e plaats in de
Kempen optocht te Hapert. Wij hopen deze stijgende
lijn natuurlijk voort te zetten en zo nog een keer in de
top 10 van de Kempen optocht te eindigen en de
optocht van Hoogeloon te winnen.
Maar hoe komen wij nou eigenlijk in de optocht van
Netersel terecht? Dat is eigenlijk een vraag waarop
meerdere antwoorden mogelijk zijn. Toen wij voor het
eerste jaar een wagen gebouwd hadden stonden we
voor de keuze, waar gaan we nu mee doen aan
optochten? Na er even over na gedacht te hebben met
de hele groep kwamen we tot twee opties we wilden
wel in Casteren mee doen maar Netersel leek ons ook
wel leuk. Argumenten hiervoor waren onder andere
dat andere Hoogeloonse groepen ook aan deze
optochten mee deden. Maar ja toen moesten we nog

kiezen Casteren of Netersel? Toen kwamen er wat
meningsverschillen de een ging liever naar Casteren
en de ander liever naar Netersel. ‘’In Casteren is het
veel gezelliger! Nee in Netersel is het 10 keer zo leuk’’
werd over en weer geroepen maar toen we te horen
kregen dat we pas in Casteren mee mochten doen als
er iemand uit Casteren in de groep zat was de keuze
snel vereenvoudigd tot Netersel. En natuurlijk vond
iedereen het in Netersel ook hartstikke gezellig.
Maar zoals altijd zal er kritiek zijn, en deze zal ook
altijd blijven, op de jurering en de kleine meningsverschilletjes met andere groepen, dat zij veel hulp
hebben gehad of zijn bevoorrecht zijn omdat ze uit
Netersel komen. Maar dit word natuurlijk gewoon
bekeken als een gezonde rivaliteit die de spanning
verhoogt en de pracht van alle wagens verhoogt
omdat iedereen zich voor honderd procent inzet om
zo hoog mogelijk te eindigen in een optocht.
Wij hopen dat we jullie zo een beetje meer hebben
geïnformeerd naar onze vriendengroep De Lantefanters. Dit jaar bouwen wij natuurlijk weer een prachtige
carnavalswagen en hopen dat u weer of misschien
voor de eerste keer naar ons komt kijken in een van
de optochten waaraan wij dit jaar mee doen, deze
optochten zijn op zaterdag 2 februari te Netersel,
zondag 3 februari te Hoogeloon en op maandag 4
februari aan de Kempen optocht te Hapert. Of wij
hopen dat u gewoon gezellig met ons Carnaval komt
vieren.
Met vriendelijke groet, V.G. De Lantefanters
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