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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

UW MAKELAAR 
die u gratis en deskundig adviseert 
over de reële waarde van uw pand! 

 
0497-380103         www.roijmans.nl 

Tijdens de geschiedenisles vraagt de leraar aan de
klas:"Wie kan mij vertellen wie Columbus was?" "Dat
was een vogel meester," antwoordt Peter. "Hoe kom
je daar nou bij?" vraagt de meester verbaasd.
"Iedereen praat toch altijd over het ei van 
Columbus?"

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: houdt het overzicht, wil ook over de veiligheid van deze club waken zeker in
omstandigheden nogal anders dan ze gewend zijn
Simon Mommers: zorgt als geboren leider dat het vuurtje blijft branden zodat iedereen warm
en actief zijn bijdrage blijft leveren
Stan Kerkhofs: als er door anderen gestookt word is hij niet te beroerd om een handje te
helpen en allerlei brandbaar materiaal aan te slepen
Leo van Cann: heeft oog voor detail, zeker als het licht of geluid betreft, het feest kan pas sla-
gen als het technisch pico bello is
Wim Vissers: weet hoe het is te schommelen en laat daar soms anderen ongevraagd van mee-
genieten
Pieter Meulenbroeks: net op het moment dat je een beetje rustig kunt zitten bijkomen wordt je
weer hardhandig bij de werkelijkheid gehaald
Harrie Schenning: heeft met zijn vooruitziende blik natuurlijk wel weer de goeie kant gekozen;
kijken naar de kant waar ’t risico te verwachten is
Adriaan Hendriks: heeft natuurlijk erg veel verstand van kippen, maar meer van levenden en
hun eieren, een boutje op de bbq wil nog niet altijd lukken  
Wim Smets: wil slechts bij uitzondering anderen laten bepalen wat hij op zijn bordje krijgt
Ben Maas: heeft altijd stiekem weer lol als de (kook)kunsten van een ander niet helemaal oplev-
eren wat ervan verwacht werd
Ed Michiels: kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn maar weet zo zijn onzichtbaarheid op de
camping te camoufleren
Peter Michiels: dacht even nog een maatje te missen maar dank zei de moderne techniek is de
club weer compleet
Wim v.d. Heijden: op de ‘haai’ krijg je niet alle nieuws meteen door, natuurlijk is hij nieuwsgierig
als hij via moderne media geïnformeerd kan worden 
Henk Michiels: is nog steeds gek op het spelletje met de bal maar vindt op dagen als deze net
zo moeilijk medespelers als tegenstanders 
Harrie van Hoof: werpt nog gauw een blik op de vertrouwde omgeving om met een gerust hart
zich over te geven aan andere interessante bezigheden
Jansen: Wil graag voorop gaan als je er op uit trekt, al weer op pad naar een volgend avontuur,
kijk daar maar in de verte…
Frans Waalen: is in ieder geval goed uitgeslapen en uitgerust om ook hier weer goed voor de
dag te komen
Henk Michiels: heeft nog een veer over en mag nu even water staren, na gedane zaken is het
goed rusten
Frans van Luffelen: heeft alles goed geregeld en onder controle, alle gasten op zijn  camping
hebben het naar hun zin, hij kan rustig genieten van dit mooie (voor)uitzicht

Deze groep zal uitgerust voorop gaan tijdens de dolle dwaze dagen en zij zullen  blij zijn u te
mogen begroeten in Residentie Peerels.



Een soldaat staat om een uur 's nachts na een vrolijke

avond, wat onvast op zijn benen met zijn arm om de

lantarenpaal. Er komt een kapitein voorbij, die hem

vraagt wat hij daar middenin de nacht uitvoert.

"NNNoou kkkapitein, de heeeele stad draait om me heen,

en nou wacht ik tot de kazarne voorbij komt en dan

ssstap ik naar binnen."

Komt een man bij het tankstation en vraagt de pompbedi-
ende om 2 nieuwe voorlichten. Zegt de pompbediende:"
Vraag binnen maar even, dan gooi ik de tank vol." Komt de
man even later weer buiten, zegt de pompbediende:" En?
Wat gevonden?" " Nee, uitverkocht."  "Uitverkocht?" vraagt
de pompbediende verbaasd. " Ja, d'r hing een bordje naast
de kassa HALO GEEN LAMPEN."

Martijn is naar de kapper gestuurd. Als hij eindelijk aande beurt is vraagt de kapper: "Wat voor een coupe had jegehad willen hebben?" Martijn denkt lang na en antwoordtdan met pretoogjes: "Het liefst een ijscoupe!" 

Koosje: "Tante, kijkt u 's avonds nooit onder uw bed voordatu gaat slapen?" Tante: "Waarom zou ik?" Koosje: "Om te zienof er een man onder ligt." Tante: "Nee kind, die hoop heb ikallang laten varen."

Meisje heeft voor het eerst van haar leven een appeltaartgebakken en biedt haar vader 's avonds een stuk aan. Vadereet ervan, knikt goedkeurend en zegt: "Niet slecht, maar ikproef geen stukje appel?" "Maar pappie, in hondekoekjes zittentoch ook geen honden?"
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Optochtlied 2007 (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

1 Piratenboot, de vlag in top 
Deze groep die liep voorop

De Heilei was dus wer paraat
Mee de prins in hunne straat

2 Deze drie hon veul plezier
Gaven hil veul geld weg hier
Rijke stinkers, zwarte jas
Bedankt, dat geld dé komt van
pas

3 Verrekes in alle maten
Deden hil de tijd mer praten
Op hun waoge un grote kop
Nou dé ding dé viel wel op

4 Kabouters den de bloeme giete
En van carnaval geniete

Kabouter Plop die zelfs mee
En hij oogde hil  tevree

5 Dit was ok een goed idee
Mee zun alle straks on zee

Ik zag zelfs ok miss ozon
Ik wou dé ik zo iets ok kon

6 Kek hier zen ze wer die twee
Als doppendoos liep zij nu mee

Hij dee gevorluk mee zun leer
Soms gaf hij on heur un peer

7 De broertjes waren siamees
Waren dat nou Wim  en Kees
Mee carnaval doet hil ,t clubke
Zich verbroederen in ,t Hupke

8 Opa, oma opgelet
Anders worde nog geplet

De deur die lag dus op de grond
En opa stiet opeens zun kont

9 Mee Marieke uit de hei
En mee Hugo zijn we blij

Mee hun als prins en als prinses
Wordt carnaval een groot suc6
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TIMMERBEDRIJF
* Machinaal

* Nieuwbouw

* Renovatie

A. DE BRUIJN
De Lei 1
Telefoon 0497-681811

Koperslager 8b

5521 DE  Eersel

Tel:  (0497) 516 525

Fax: (0497) 516 595

Voor meer info:

info@allcolor.nl

www.allcolor.nl

Voor drukwerk • periodieken • vouwen • nieten • lijmen • nummeren • mailingen

stanzen • plastificeren • inbinden • postaal verwerken • printing on demand • opmaak

hoog volume printwerk en nog veel meer... kunt u ook in 2004 weer bij All Color terecht!

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

Jantje zit met zijn mama in de trein. Hij zit con-
stant met zijn hoofd uit het raampje te hangen.
"Doe dat nou niet," zegt mama,
"straks waait je petje weg!" Maar Jantje luistert
niet en gaat gewoon door. Een man ziet het en
pakt Jantje's petje af en verstopt het snel
achter zijn rug. Jantje roept: "Hé, wat heb je met
mijn petje gedaan?" "Oh," zegt de man, "dat heb ik
weggetoverd." "Nou, tover het dan meteen terug!"
zegt Jantje. De man zegt "OK, doe je ogen maar
dicht." Jantje doet zijn ogen dicht, waarop de
man zegt:
"Hokus pokus pilatus pas..." en hij haalt het petje
tevoorschijn.
Jantje doet zijn ogen open, pakt het petje, gooit
het uit het raam en zegt: "Nog een keer!"...

MET CARNAVAL IN
POLONAISE NAAR DE
VERSHOF IN BLADEL

SNIEDERSLAAN 49, BLADEL



Opl. zie voorlaatste pag.
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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
Frans d n 33ste. 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.

P Z I E K E N B E Z O E K O B P U T

W R E S I D E N T I E I D E E I E H

A E I T A M A L C O R P N E D R K C

K B U N T S T E K E R H O S S E N A

I O P A S T O E T S R O V F V S T R

R E K E B V B O E R E K A P E L S D

E A E N B I E R N O G O S D T E C R

M V I A G N P R E T N F G N L J H E

A D T E R H U P K E E F N E E T R V

R O P T O C H T G I V I I H R A O O

Z O E U E T E A T V E E T C E R B L

A N C D P E W J O B R Z T A N K B E

R O E I E N E R A U K E I L O P E T

C A R N A V A L P N L T Z N T A L U

S L O C H K L E U T E I R F G T E E

U A O T O O B O E R E N K I E L R L

E A A L N E L L I A D E M T P E O S

N F S G M U U G G A D S N E O W S A

Alaaf Carnaval Kar Pret Stoet
Amerika Eitje Keu Kei 2x Tapkratje
Aswoensdag Fit Koffie Prinsverkiezing Ton
Ballon Friet Kok Proclamatie Verkleed
Bed Gaas Lachen Receptie Vetleren
Beker Gon Leut Residentie Vorst
Bier Groep Lol Roeien Wagen
Boerekapel Hei Medaille Schrobbeler Ziekenbezoek
Boerenkiel Hossen Muug Sleuteloverdracht Zittingsavond
Bunt Hupke Neus Soep Zot
Buntsteker Idee Optocht Slok
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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

VERON
ELECTROTECHNIEK

Nieuwbouw
Renovatie

Verbouwing

Carolus Simplexplein 25 5534 AK
NETERSEL

06-54221765 / 0497-682158

Jantje gaat met oom Kees en tante Toos een
dagje naar het strand. Na wat gespeeld te
hebben op het strand, komt Jantje bij oom
Kees en vraagt: "Wat zijn die knobbels in de
broeken van de mannen?" Oei, dacht Kees, wat
moet ik hier nou mee. Kees zegt tegen Jantje:
"Kijk, die kleine knobbeltjes zijn arme mensen
en die grote zijn rijke mensen." Jantje gaat
weer spelen, maar komt na een tijdje weer
terug en roept tegen oom Kees: "Raad eens
wat ik gezien heb in de duinen!" "Nou?" "Er was
een arme man en die werd ineens schatrijk!

vrouwen zijn net als typex
eerst zijn ze je type en dan je ex



Degge bedankt zet, dè witte

Het is geen wonder dat de economische ontwikkelingen in Brabant sneller gaan dan elders in
Nederland. Dat deze provincie goed is voor een vijfde van de totale Nederlandse economische
bedrijvigheid hoeft niemand te verbazen. In Brabant draait het om efficiëntie en dat laat zich in alles
proeven. Door de krachtige beknoptheid van de Brabantse taal blijkt die in veel gevallen minder dan de
helft zo lang te zijn als in het Algemeen Beschaafd Nederlands. Een van de meest ‘sprekende’
voorbeelden is wel de Brabantse taal.

Zou u alstublieft nog een willen herhalen wat u juist hebt gezegd? Wa?
Pardon, ik heb u niet helemaal goed verstaan, kunt u dat herhalen? Welluk?
Wij willen u graag even laten weten dat we zijn aangekomen. Volluk!
U heb het geheel en al bij het rechte eind! Krek!
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zeer verbaasd ben over de geweldige
omvang van dit project.

Wè’nne joekel!

Ik denk dat het ’t best zou zijn om aan onze samenwerking een einde te
maken.

Houdoe hè!

Bent u er misschien op uit om dit conflict te laten escaleren? Zuukte stront?
Kunt u ons laten weten waar uw wensen naar uitgaan? Wè wilde?
U moet ons bij deze onderneming niet voor de voeten lopen. Gô’s ötteweeg.
U heeft drie pogingen om achter de waarheid te komen. Drie k’raaien.
Ik moet wat u daar zegt als volstrekte onzin bestempelen. Wè’nne klets.
Daar ben ik helemaal voor! Sjuust!
Waarom kijkt u mij met zulke grote oen aan? Wè kèkte?
Die hele woordenbrei van u lijkt vooral op een poging om uw ontbrekende
deskundigheid over dit onderwerp te verhullen.

Zever toch nie zo.

Hebt u in deze zaak al een beslissing genomen? Wà doede?
Ik denk dat wij na alles wat hier gebeurd is beter afstand kunnen nemen van
deze persoon.

Bloast ‘m toch op.

Dit wordt door mij al bijzonder teleurstellend ervaren. Dè’s sunt.
Ik zou wanneer ik u was nie meer op deze zaak terugkomen Houw ouwe meulen!
Ik wil onze gastheren na deze heerlijke lunch laten weten dat wij graag
bereid zijn hen op onze beurt bij ons te verwelkomen.

Kumt de schaai mar
is trughoalen

Laten we met zijn alle even pas op de plaats maken Wacht ’s ekkes.
Het leven gaat niet altijd over rozen! Tis wa.
Bent u daarvan toevalligerwijze op de hoogte? Witte gei’t?
Is er iemand die ons wat meer inlichtingen over deze persoon kan geven? Kent iemes dieje

mens?
Ik hoop dat u zich tot het uiterste zult inspannen Peert ‘r tegenaon.
Tot mijn genoegen kan ik u laten weten dat er bij de uitvoering van ons
project sprake is van een snel voortgaande progressie.

We zen ’n hil end op
scheut.

Kunt u mij een prognose geven van de winstcijfers? Wa schöft dè?
Wij zijn u uitermate erkentelijk voor de vele inspanningen die u zich hebt
getroost.

Dadde bedaankt zet,
dè witte.

Dat is geheel in overeenstemming met mijn wensen. Krèk wa’k wou.
De gecompliceerdheid van dit probleem maakt dat wij het overzicht over de
materie beginnen te verliezen.

’t Zit lilluk in de frut.

De hiervoor gedane investeringen staan in geen enkele verhouding tot de
inkomsten die er het resultaat van zijn.

’t Kalf is gròtter as de
koei.

Het voorstel dat u ons hebt gedaan heeft bij nader inzien niets om het lijf ’t Is zeik op unne riek.
Wanneer u de stukken meer zorgvuldig had doorgelezen, zou u tot geheel
andere conclusies zijn gekomen.

Gè het zeejker stront
in oew òòge.

Het betreft hier iemand die slechts ’n geringe arbeidsprestatie kan
neerzetten

’t Is ne luie mieter.

De ontwikkelingen gaan op dit moment helemaal de goede kant uit. ’t Lopt as ’n tiet.
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Optochtlied 2007.
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
Sint Brigida dee goed zun best
Mer ok ,t Stinsels dweilorkest
Iedereen hoi veul plezier
Kwamen zei nou zonder pier

2
De nixnutten van groot nur klein
Vonden het hier ok heel fijn 
Van Afrika un hille reis
Joegen zei op de urste prijs

3
Weinig eten lijkt mer schijn
Doen die 2 wel on de lijn
De Loonse Leuters mee hun waoge
Daorover zulle wij nie klaoge

4
Wilde gij nog kiepe fokke
Straks dan moete ze wer ophokke 
Heel veul clowns liepen er mee
De geintrappers waore tevree

5
Wie zit er nou toch in de val
Tis wel sunt mee carnaval
Dit was echt een mooie boot
En hij was ok supergroot
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6 
Un autoband um zijne nek
Die Peter is nog nie zo gek
Ja, wat was er aon de hand
Carnaval, lopende band

7
Een goed idee zag je al ras
Opa hoi un goei oppas
Un kreuge vol mee platte grond
Ik weet ok nie hoe ge dit vond

8
4 paarden, een keu, een vendelier
Ja die waren allemaal hier
Iedereen was dus paraat
Alleen was Henk al wer te laat 

9
Koffer 11 was carnaval
We gon beginnen mee `t bal
Hij bleef liggen in zun bed 
En de rest die mokte pret

10
Over Dolle Tolle niet te klaoge 
Mee un hele grote waoge
Schots en scheef, nie waterpas
Bij hen komt dat later pas

11
Hij hoi un joekel van een wijzer
En zun haor wordt al wat grijzer 
Wie was nou toch die gele meid
En hun werk kost hil veul tijd

12 
De kinderopvang op zun kop
De kender ving ze meestal op
Die een zat onder in het nouw
Is ze durrum mensenschouw

13
De maffe bouwers mee hun pop
Ok un schotel stond er op
De tapkratjes, den wer mee
Mee hun stam en hun café

14
Oma’s haren zijn al grijs
Misschien van daor de urste prijs
De strijkplank in de prijzenkast
De Barbiertjes hon verrast

15
Urst de kunning , nou de prins
Hij is frît van hier tot ginds
Be de guld sluit hij  de deur
Ok hier is hij  leste veur
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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

Zit er een man in een bar die een pilsje besteld. De barkeeper geeft hem zijn pilsje en zegt: "da's 
Fl. 1,30 meneer." De man pakt 13 dubbeltjes en gooit die achter de bar. De barkeeper zegt hiervan
niets en pakt ze kalm op. Dit gaat een keer of vier door, totdat de man er weer een besteld en
met een rijksdaalder betaald. De barkeeper denkt: "Ha, ik zal jou krijgen!" Hij pakt 12 dubbeltjes
wisselgeld en gooit die over de bar heen naar de man toe. Pakt die man een dubbeltje uit zijn zak
en gooit die ook op de grond en zegt: "Doe mij nog maar een pilsje."

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



Proclamatie :
Wij, prinses Marieke en prins Hugo, 13e in de rij van de jeugdige adel van ’t Hupke 
Tijdelijke heersers over het Mini-Hupke
Actief op het veld en in het bos

Beide Herrieschupper bij de DRUMfanfare

1e Komt er allemoal mèr in, 
want carnaval in ut mini Hupke is un goei begin

2e Dè we meej prins Henk d’n Twidde zèn heel blij, 
want hij komt van BV de Heilei

3e Dè we na dieje cito genoeg hebben gedacht 
en lang op carnaval hebben gewacht

4e Dè we dees daag meej z’allen in Nittersel wir lekker gaon carnavallen
5e We zen meej ‘De Buntpollen’ al druk bezig, maar dees jaor ben ik op

de prinsenwagen aanwezig
6e Dè ik dees jaor al veul bij De Tapkratjes geholpen heb,

en dè ‘k ’t daor ok erg noar m’n zin heb
7e Dè ik meej men trompet hil Nittersel op zunne kop zet
8e Dè ik meej men trommel zurg vur veul herrie en gerommel
9e Dè we zulle dansen en hossen d’n hulle dag en 

dè rusten meej dees daog nie mag
10e Dè we groot en klèn, dus alle mensen unne schonne carnaval toewensen

Meej ons als prins en prinses
Wordt carnaval een groot suc6!!!

Als je jeugdprins en –prinses
bent van ’t Mini-Hupke, dan
ontvang je een ‘sleutel’ van
de school. Op dat moment
heb jij daar de symbolische
leiding.

Prins Hugo en prinses Marieke hadden vantevoren
stiekem  enkele foto’s gemaakt in het carnavalstenue.
Deze foto’s werden gebruikt voor hun presentatie en
hun vetleren.

Voor Marieke en Hugo was het heel erg leuk dat hun
klasgenoten; de Buntpollen meededen aan de optocht en
playbackshow. Hugo heeft met hen ook aan de playback-
show  meegedaan.

Omdat jeugdprinses Marieke eigenlijk in Lage Mierde woont,
moest op zaterdagmorgen de grens worden verlegd. Prins
Huub d’n Urste van de Peperbussen en prins Henk d’n Twidde
uit ’t Hupke ondertekenden hiervoor beiden een grensprocla-
matie en er werden grensborden geplaatst en onthuld.

Jeugdprins Hugo en jeugdprinses Marieke

Spannend was het op vrijdagmiddag; zeker toen er 3
jongens en 3 meisjes  overbleven, die nog op het
podium stonden. Maar dan eindelijk was het duidelijk
dat Hugo Maas en Marieke van de Ven jeugdprins en
-prinses 2007 waren.

De broers en zussen van jeugdprinses Marieke
en jeugdprins Hugo vonden het wel heel erg
leuk, dat Marieke en Hugo in de belangstelling
stonden. Het was dan ook erg moeilijk voor
Marieke en Hugo geweest om het voor hen ver-
borgen te houden.
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Buntstèken
Nadat Henk Michiels geïnstalleerd was als 32e
Prins van ’t Hupke kwam al heel snel de vraag
bij hem op hoeveel mensen in Netersel (en
daarbuiten) weten wat buntsteken eigenlijk
inhoudt.

Het zou toch vreemd zijn als er leden van “De
Buntstèkers” zouden zijn die eigenlijk niet  pre-
cies weten waar deze naam vandaan komt en
waarom dit buntsteken werd gedaan, was de
gedachte. En het zou jammer zijn als dit
ambacht voor het nageslacht verloren zou
gaan omdat het aantal mensen , dat hier alles
van af weet natuurlijk steeds kleiner wordt. 

Deze gedachte was helemaal niet zo vreemd,
omdat buntsteken om daar bezems en borstels
van te maken helemaal in ongebruik geraakt
is. In de tweede wereldoorlog werd dit
ambacht laatstelijk nog uitgevoerd door geal-
lieerde piloten en andere mensen die hier
ondergedoken zaten. Bij het buntsteken op de
Neterselse heide waren zij relatief veilig voor
de Duitsers en op hun onderduikadres hadden
ze iets omhanden en konden zij zodoende ook
nog iets terug doen voor diegenen die hun
onderdak verschaften. Na de oorlog werden
bezems en borstels in fabrieken geproduceerd
en daarmee was het steken van bunt helemaal
van de baan. Dit had  weer tot gevolg dat dit
buntgras de hei ging overwoekeren zodat deze
laatste steeds meer verdween. Om dit proces
tegen te gaan werden hele stukken grond met
machines geplagd en sinds de Neterselse heide
eigendom is van “Brabants Landschap”
moeten loslopende koeien de taak van deze
machines overnemen.

Brabants Landschap verleende desgevraagd
vlot toestemming om op de hei bunt te gaan
steken en ook de mensen die nog weten hoe
e.e.a. in zijn werk gaat, de “specialisten” dus,
werden gemakkelijk bereid gevonden om mee
te werken.

Op dinsdagmorgen 20 februari 2007, car-
navalsdinsdag dus, om 11.00 uur was de
bijeenkomst  gepland.
Van heinde en verre, met fietsen, auto’s, en
lopend verzamelde heel carnavalsminnend
Netersel zich op de hei teneinde getuige te zijn
van een “historische” gebeurtenis. De beno-
digde attributen om ter plaatse een bezem te
vervaardigen werden per transportfiets
aangevoerd. 

Om bunt te steken zijn nodig: 
* Flinke ijzeren staven en houtblokken die als

koevoet dienen bij het loswrikken van de
pollen van het buntgras. 

* Een  hakblok en een bijltje om de wortels op
maat te kappen.
Om een bezem te vervaardigen heb je
verder nog nodig: 

* Een bezemsteel.
* Een dikke plank ter breedte v/d bezem waar

een heleboel gaten in geboord zijn.
* Een dunnere plank met dezelfde afmetingen

die als afdekking gaat dienen.
* Binddraad.
De werkwijze is als volgt: Flinke pollen bunt-
gras worden met behulp van de ijzeren staven
en de houtblokken uit de grond gewrikt. 

Het gaat hierbij echter niet om het gras, maar
om de wortels van deze grassoort.
Voldoende wortels van het buntgras (soms wel
tot 40 cm. lang) werden op deze wijze verza-
meld. 
Vervolgens kon het vervaardigen van de
bezem beginnen.

42



Het binddraad werd dubbel gevouwen en door
een van de vele gaten in de dikke houten plank
gestoken.
Zodoende ontstaat er een lus aan de andere
kant van de plank, waar een bosje buntwortels
doorheen werd gestoken. 

Vervolgens wordt deze lus zo ver
mogelijk teruggetrokken; zo ver
dat dit bosje muurvast in de
plank komt te zitten.
Zodoende werden alle gaten
opgevuld, de afdekplank werd er
bovenop vast getimmerd en de
steel werd er doorheen gestoken. 

Restte nog de wortels op de juiste
lengte af te kappen en klaar was
de bezem 
En dit prachtige exemplaar van
een door (vele) buntstekers en
met originele bunt, handmatig
vervaardigde bezem heeft nu een
ereplaats gekregen ten huize van
Addy en Henk Michiels in de
Ruttestraat.

Rest mij nog te vermelden dat het zeer aan te
raden is om deze carnavalskrant tot in lengte
van dagen te bewaren. Dit zeker voor de
nieuwe (aspirant) Prinsen van ’t Hupke, omdat
mij ter ore gekomen is dat de toekomstige Prin-
sen van ’t Hupke een proeve van bekwaamheid
moeten gaan afleggen door het zelf vervaardi-
gen van bovenvermelde soort bezem. Een com-
missie van wijze heren is al in het leven
geroepen die de prestaties van deze aspiran-
ten streng zal beoordelen!
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Frans van Luffelen
In Haopert gebórre, in Hóóge Mierd z’n Gón
gevónde. Saome zó’n ze gôn starte in Lóón
mér niks gevónde.
Hóógelóón vón Frans mér ’n gat, héij woow
miir ’n stad. Dörrum z’n ze in Nittersel ônge-
land, dé vón’nie, je dat.
Ze woone daor nouw al bekant viiféntwinteg
jaor. Ze wulle d’r nog lang bliive saome, dé’s
zónneklaor.
In al die jaore hébbe die twii nie stil gezeete.
Twii kénder z’n’ner gekomme, Sanne ’n Luuk,
geheete.
Én Frans hi nog van alles te doen én hee’ge’ter
druk meej. Urst hit’tie ut hûis tegoej ópgeknapt
én is nouw tevreej.
Mér ge moet wa beezegheeje hébbe én hi wa
gevónde. Aauw waoges ópknappe, wèggójje
is ummers zónde.
Mér z’n gróóte passie is toch wél de karneval. 

Dé sti vuróp, dé gi vur, dé kömt boovenal.
Meej de karneval kan’nie wél platte praot
verkóópe. Mér schriive dé’s iet anders, dôr
gôd’de nie zó gemak meej lóópe.
Nouw is’ser toevalleg zóó’n buukske over z’n
taol. Daor wul’lie alles af weete t’ is ‘n hil ver-
haol.
Toch wul’lie dé perseej zéllef ónder de kniejes
kriige. Dörrum zulle w’m mér laoten doen én
ammel zwiige.
We denke allemôl wél dé dieje Frans van
Luffele. Hiil dik in dé Nittersels buukske li te
snuffele.
Frans  we wènse èuw hiil veul plezier meej dé
buukske. Trèk’tew aojge mér trug in iin of
ander stil huukske.
Dan kömt dé ammel meej’der tiid vur mekaor.
Dé’s vur niemes gin bezwaor.
Groetjes van Wim v. d. Hoenderbérg

Hoaperse Goaper versus Hoaiboer is nog ginne Buntstèker
Wat lees ik nou zult u denken, dat zit zo. 
Ieder jaar met carnaval moet er wel eens iets in de carnavalskrant komen staan wat dan in
het dialect moet. De proclamatie bijvoorbeeld, maar ook zeker de besluiten en verklaren van
de nieuwe prins. Men kan wel nagaan dat dat lange discussies oplevert over het feit of er
nou wel of niet een hoedje op een letter moet of dat het streepje nou naar voren moet, of
juist naar achteren. Nou zijn we daar altijd wel uitgekomen, maar dat bracht ons Gon op
het idee om mij, toen ik een tijdje terug Prins werd, het “Nittersels wóórdenbuukske” cadeau
te doen. Dat zou een eind moeten maken aan de eindeloze discussies over al die hoedjes en
streepjes. Maar toen ze een exemplaar ging halen bij onze dorpsgenoot Wim Hendriks in
Bladel, leek het hem wel een leuk idee om een verhaaltje voorin het boekje te plaatsen.

Gon
Ik liis vanneméérege in't nuuwsblad dé éije
Frans prins is geworre van de Buntstèèkers.
Wul'de gi dieje mèns daormeej fliesietiire, t'is
nie niks, wir vur 'n tédje hit'tie 'n drukke bè
baon.
Ók géij veul gelukwènse meej dees iirebaon
van hum, és'sie dik meej z'n taol in de frut zit,
lôt'tum dan gerust meele.
Ik zal'lem wél vórt héllepe és'ter naauwd én
és'sie dé wul, dé zèg'tem mér, t'is gàère
gedôn.
s'Mééreges um aacht uure kiik ik of'fer iet is
binnegekomme, mistal héb ik dan tédzat um
iet trug te schriive.
Groetjes van Wim v. d. Hoenderbérg

Gon 
Ik las vanmorgen in de krant dat Frans prins is
geworden van de Buntstekers.
Wil jij je man daarmee feliciteren, het is niet
niks, weer voor een tijdje heeft hij een drukke
bijbaan.
Ook jullie veel gelukwensen met die erebaan
van hem, als hij soms met zijn taal in de knoop
zit, laat hem dan gerust contact opnemen.
Ik zal hem wel steunen als het er op aan komt
en als hij dat wil, dat zeg maar tegen hem, ik
doe het graag.
's Morgens om acht uur kijk ik of er iets is bin-
nengekomen, meestal heb ik dan alle tijd om
iets terug te schrijven.
Groetjes Wim Hendriks

Een paar dagen na de prinsverkiezing kreeg Gon weer een mailtje van Wim Hendriks, 
hier zal ik de vertaling bij laten staan, voor het geval dat men problemen heeft met het

lezen van de brief.
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Ruim 11 jaar geleden begon het allemaal bij Siem
de Knuiter in de schuur. Twee vriendengroepen 1 uit
Netersel en 1 uit Bladel gingen samen een wagen
bouwen; De Barbiertjes waren geboren. Een vrien-
dengroep van ongeveer 20 man ging er vol tegen
aan. Op een oude platte wagen werd onze eerste
wagen gebouwd. Toen de tijd werd de carnavalsop-
tocht nog gedomineerd door de diverse buurtv-
erenigingen. Wij keken toen ontzettend op tegen BV
de Blikken, ’t Plein ’t Winkelcentrum en Blasch en
natuurlijk de Knøpers uit Bladel. Onze eerste deel-
name aan de optocht in Netersel werd beloond met
een vierde plaats. 

Met de grote rivaliteit die er toen tussen de verschil-
lende buurtverenigingen was hadden wij weinig te
maken. Wij waren toch maar wat jonge snotneuzen.
Als wij ergens kwamen om te nieuwsgierigen, wer-
den we ook niet weg gestuurd, maar werd ons uit-
gelegd hoe wij dingen konden doen. 
Na een paar jaar bij de Knuiter te hebben gebouwd,
konden we terecht bij Henk Hendrikx op de Witvens-
berg. Ook dat was van korte duur. De bouw van de
wagen begon toen al begin oktober en met de licht-
stoet er bij was je tot begin mei bezig. Voor de
meeste boeren dus een zware belasting. In 2001 zijn
we in de ouwe mulderij van Verhees gaan bouwen
en werden we een officiële Jeugdvereniging. Dit was
een goede zet want voor de eerste keer werden wij
eerste in Netersel. Mede door de hulp van de
Knøpers werd er dat jaar een grote stap voorwaarts
gemaakt. Ook doordat zij meededen als loopgroep.
De twee jaar erna moesten wij het weer opnemen
tegen hun en legden wij het af.  

Een andere grote verandering die duidelijk begon te
worden was dat de buurtverenigingen er een voor
een mee op hielden. Het aantal wagens en loop-
groepen werd dus ook minder, met als diepte punt
2002 waar maar twee wagens in de optocht mee

reden: de Knøpers en wij.
Gelukkig hebben de Buntstèkers
dit op tijd in gezien. Ook onze
nieuwe prins PRINS FRANS d’n
33ste heeft daar een heel belan-
grijke bijdrage in geleverd. Door
de grenzen van ut Hupke open te
stellen “vur BUITENDURPSE”,
zoals de jongens en meiden uit
Vessem, Hoogeloon en Lage
Mierde. Hierdoor kreeg de
optocht nieuw elan en begon
weer te leven en te groeien.
Maar daarom werd er niet min-
der fanatiek gebouwd. In 2004
was de strijd zwaar en hevig en
werd er voor eerste keer door
ons van de Knøpers gewonnen.
Dit was voor ons een mijlpaal. 

Afgelopen jaar was ons jubileum
jaar 11 jaar bouwen. Met het

thema ‘Wij gaan met de prijzen strijken’ begonnen
we aan een voor ons bijzonder jaar. Ook intern was
er veel gebeurd, zoals de oprichting van onze eigen
jeugdafdeling voor de jeugd van 10 tot 15 jaar. De
bouw van een nieuwe accommodatie begon vorm te
krijgen. En natuurlijk een terugblik op 11 jaar car-
naval. Waar vroeger de buurtverenigingen de dienst
uit maken is het nu de jeugd. Zoals de Buntpollen, de
Tapkratjes en de Barbiertjes. Met maar liefst 11
wagens aan de start van de optocht waarvan
gelukkig 3 uit Netersel heeft carnaval in Netersel nog
veel toekomst terwijl er in veel dorpen niet eens een
raad van elf meer is. Voor ons was het een geweldig
jaar met als klap op de vuurpijl de onderscheidingen
die wij van de Buntstèkers mochten ontvangen voor
onze deelname aan de optochten van de afgelopen
11 jaar. Een geweldig mooi symbolisch kado

Buntstèkers bedankt voor het organiseren van de
optocht voor iedereen en jullie tomeloze inzet en Pro-
ficiat met jullie 33 jarig bestaan

De Barbiertjes Netersel
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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

De Beijer v.o.f. Bladel

Vakmensen in:
* Klepelmaaien, stobben en wortel-

frezen
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

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
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Hieronder volgen enkele redenen waarom je beter een man kan zijn.

Veel mannen zullen zich in het grootste deel van de stellingen

herkennen, veel vrouwen zouden na het lezen van deze lijst best

man willen zijn ! 
-Als je vijf dagen weg gaat, 

hoef je maar één koffer mee te nemen;
-De rij voor het toilet is altijd minstens 80% korter;

-Je krijgt zelf alle flessen en potten open;
-Vrienden van vroeger zeggen niet "Goh, 

je bent wel dikker geworden hè?;
-Als je solliciteert, letten ze niet op je kont;

-Je kunt in je eentje naar het toilet gaan;
-Een gemiddeld telefoongesprek duurt 30 seconden;

-Als men kritiek op je werk heeft, hoef je niet in paniek te raken

omdat "iedereen een hekel aan je heeft"
-De schuur is van JOU;
-Je kunt je douchen en aankleden in 10 minuten;

-Je onderbroeken kosten F10,- per drie;
-Geen van je collega's kan je aan het huilen krijgen;

-Lager als je nek hoef je je niet te scheren;

-Als je 34 bent en nog steeds vrijgezel, 
maakt niemand zich echt druk;

-Je kunt meedoen aan wedstrijden ver-pissen;

-Je hebt aan drie paar schoenen meer als genoeg;

-Frans Bauer? Wie is dat?;
-Je begrijpt wat de garagehouder je vertelt;

-Het maakt je niet uit als niemand ziet dat je naar de 

kapper bent geweest;
-De wereld is één groot urinoir;
-Als je een T- shirt aanhebt kun je nog steeds springen;

-Je kunt op minstens 20 manieren een bierflesje openen;

-Grijs haar en rimpels geven je karakter en verbeteren je uitstraling;

-Je kunt condooms kopen zonder dat de verkoper zich van alles in zijn hoofd haalt;

-Als je moet kakken hoef je niet te zeggen dat je "je even gaat opfrissen";

-Je kunt op de TV altijd wel een sportwedstrijd vinden;

-Als je een boer laat, is dat iets dat men toch al van je verwacht;

-Je hoeft niet iedereens verjaardag te onthouden;

Jantje zat in de gevangenis omdat hij met een kat-
tepult geschoten had. Op een dag zei de gevangenis-
directeur: "je mag naar huis jantje! wat ga je doen als
je thuis komt?' "Een meisje zoeken meneer!" zegt jant-
je. Zegt de directeur: "wat ga je met dat meisje doen
dan?" zegt jantje: "Haar broekje uittrekken meneer!"
"en wat ga je dan doen jantje?" vraagt de directeur.
zegt jantje: " het elastiekje eruit trekken om er een
nieuwe kattepult van te maken!" Jantje haalt voor zijn moeder stroop bij de kruidenier
hij geeft het blikje dat hij van z’n moeder kreeg aan de
kruidenier deze vult het blikje met stroop en vraagt:
"Heb je wel centjes bij je?" Waarop jantje antwoord:
"Ja zit in het blikje meneer!"
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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



’t Hupke breidt grondgebied uit
In 2007 was Marieke van de Ven Jeugdprinses van ’t
Hupke aan de zijde van Jeugdprins Hugo. De
kinderen van de familie van de Ven zitten al jaren in
Netersel op school maar wonen aan de Meierweg in
Lage Mierde, net 100 meter buiten Netersel. Maar de
hele familie voelt zich in Netersel natuurlijk veel beter
thuis en ze zijn dan ook volledig op Netersel georiën-
teerd. Dit was voor Prins Henk d’n Twidde aanleiding
om een pact te smeden met Prins Huub d’n Urste van
het naburige Peperbussenrijk. Na vele stevige beraad-
slagingen en onderhandelingen zijn we overeen-
gekomen dat de grens gedurende de carnavalsperi-
ode voortaan wordt verlegd en dat de familie van de
Ven in ’t Hupke woont.

Op zaterdagmorgen met carnaval toog het hele
gezelschap van ’t Hupke en het Peperbussenrijk naar
de Meierweg om de officiële handelingen te verricht-
en. Hier werd de volgende proclamatie door beide
prinsen verkondigd, het schuin gedrukte door Prins
Henk d’n Twidde en het andere door Prins Huub d’n
Urste.

Proclamatie:
• Goedemorgen Buntstèkers en Buntstèkerinnekes
• Goedemorgen Peperbussen en Peperbussinnen
• Wij prins Henk d’n Twidde van ’t Hupke
• Wij prins Huub d’n Urste van het Peperbussenrijk
• Wij, regerend onder het motto:

Mee carnaval in ’t Hupke
verbroederd hil ’t clubke

• Wij, regerend onder het motto:
Spontoan d’r tegenoan

Verklaore en besluite hiermee:
• Onder toeziend oog van adjudant Ben
• En onder toeziend oog van adjudant Jorrit
• In het bijzijn van jeugdprinses Marieke
• En in het bijzijn van jeugdprins Hugo
• Dat wij regerend over de Heilei en alle aanpalende

landerijen
• Dat wij regerend over de Meierweg en alle aanpa-

lende landerijen
• Samen besluite tot een correctie van de grens
• Dat mee carnaval de grens tussen het Peperbussen-

rijk en ’t Hupke wordt verlegd naar dees punt
• Zo dat Jeugdprinses Marieke van ’t Hupke, ’n echt

Buntstèkerinneke, ook echt in ’t Hupke woont
• En zo dat Jeugdprins Hugo ook ’n echt Buntstèkerin-

neke uit ’t Hupke aan zijn zijde heeft

• Dit besluit zal blijven gelden totdat het door de car-
navaleske overheid wordt herroepen

• Tot in lengte van dagen, tot in de eeuwigheid
• Zo is Besloten de zaterdag de 17e februari 2007
• Zo is Besloten de zaterdag de 17e februari 2007
• En dan gaan we nu over tot de officiele handelingen
• Met de onthulling van de nieuwe borden tussen

onze beide rijken

Wij danken u voor uw aandacht en wensen u verder
een spontaone en broederlijke carnaval. 

Prins Huub d’n Urste Prins Henk d’n Twidde
Adjudant Jorrit Adjudant Ben

Deze officiële  proclamatie werd door de overheid
ondertekend en daarmee is de gehele familie van de
Ven voor altijd Buntstèker en Buntstèkerinneke. Dit
heeft Jeugdprinses Marieke het afgelopen jaar
bewezen door een heel spontane en leuke prinses te
zijn. Maar ook de rest van de familie is zeer betrokken
bij het carnavalsgebeuren en bij het overige verenig-
ingsleven in Netersel. Zo biedt de familie ook onder-
dak aan twee van onze jeugdgroepen, de Tapkratjes
en de Buntpollen. Zij bouwen allebei hun carnaval-
swagen in de schuren van de familie van de Ven. Dit
verdient veel lof om deze ruimte belangeloos beschik-
baar te stellen aan deze groepen, want zoals iedereen
weet gaat dit met de jeugd niet altijd van een leien
dakje. 

Door het heugelijke feit dat de hele familie nu
Buntstèker en Buntstèkerinneke is biedt dit natuurlijk
perspectieven voor het nog verder uitbouwen van
hun betrokkenheid bij het carnavalsgebeuren in 
’t Hupke.
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SABEH TOURS
Verhuur van luxe touringcars

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

0497-682793
06-53956228

 
 

Persoonlijk  -  Ondernemend  - Onafhankelijk 
 

Draaiboom 40 
5094 CC LAGE MIERDE 

 013-5093200 
 

 

Lendering’s 
Autobedrijf B.V.

De Stad 8 - 5095 AG Hooge Mierde

• Benzine - LPG - Diesel
• Shop - Stomerij - Bloemen
• In- en verkoop alle merken
• Reparatie alle merken
• APK - Keuringsstation
• Contant geld pinnen tot € 200,-

Tel. 013 - 5096061
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Uitslag optocht 
’t Hupke 2007

Antwoorden kinderpagina 
 
Hier komt muziek uit! 
Trompet 
Viool 
Trommel 
Bekkens 
 
Tekeningen 
Van boven naar beneden:. 
e. Stien draagt de koffers 
h. Piet Piraat heeft een aardbol 
c. Steven schrobt de vloer 
b. Berend heeft een vis 
 
Domino 
Stukje 1 en stukje 5 
 
Voorwerpen 
Voorwerp B en 5 zijn beiden een boek 
 
De clown wil de dwarsfluit bespelen en  
de andere clown bespeelt de saxofoon. 
 

 
Antwoorden tienerpagina 
 
1.Generaal Gasselveld zei: "Ik zal worden 
doodgeschoten." Als die bewering waar was, zou hij 
dus worden opgehangen, en derhalve niet worden 
doodgeschoten. Maar daardoor werd zijn uitspraak 
onwaar, wat inhoudt dat hij moest worden 
doodgeschoten, waarmee de uitspraak weer wel waar 
was, enzovoorts. Met andere woorden: het vonnis van 
de rechtbank kon niet worden voltrokken, en de 
generaal werd vrijgelaten.  
 
2.Het is niet mogelijk om drie vruchten correct te raden: 
de vierde vrucht is dan ook correct! Dus niemand heeft 
drie vruchten correct geraden en 123-43-39-31 = 10 
mensen hebben vier vruchten correct geraden 
 
Rebusraadsel 
Met welke boog kun je niet schieten? 
Een regenboog 
 
Zeven kabouters 
Van links naar rechts: SI-SOL-DO-RE-FA-MI-LA 
 
Blokkenfiguur 
Figuur 1 
 
Laatste letterwoord 
Lasso 
 
Sudoku 

 
 
Indringers 

1. voet (geen deel van het hoofd) 
2. hond (geen wild dier) 
3. tante (de enige vrouw) 
4. lepel (kun je niet opeten) 
5. daarom (is geen vraagwoord) 

VOLWASSENEN INDIVIDUEEL
prijs startnr. omschrijving deelnemer score
1 28 Mensenschouw Stefan en Annelies Veroude 128,5
2 27 Die van ons zi wordt toch 's 

wijzer mee Carnaval Wim Vissers 117
3 29 Kinderopvang Vriendengroep met z'n 8888888 116,5
4 13 Altijd aan de lijn A. Vrijsen & H. Schellens 114
5 20 Ik vier Carnaval aan de 

lopende band Peter van Hoof 111,5
6 15 "ophokplicht" Frans van Luffelen 111
7 22 De weg kwijt Jos en Jonas Hoonhout 100,5
8 21 Opa's OPPAS Frans Kraayevanger en Manouk 96,5

VOLWASSENEN GROEPEN
prijs startnr. omschrijving deelnemer score
1 16 Wij hangen de clown 

uit mee carnaval de geintrappers 115
2 30 goei werk kost kei veel tijd BV de Hoeve 111
3 23 Mee Carnaval in 't Hupke 

verbroederd hil 't clubke BV de Heilei 107
4 14 We hebben geen thema maar

liggen wel op schema De loonse Leuters 98,5

VOLWASSENEN WAGENS
prijs startnr. omschrijving deelnemer score
1 33 Wij gaan met de prijzen strijken JV de Barbiertjes 143
2 24 Carnavalsjacht De Meukers 128
3 25 Ready,set,,,Carnaval Dolle tolle 122,5
4 17 Er is geen betere val 

als Carnaval Lanteflanters 120
5 31 Stamcafé JV de Tapkratjes 113,5
6 32 Wij zoeken het carnavalsgevoel de maffebouwers 112,5
7 18 Al is carnaval in zicht,

krijgt iedereen een blij gezicht De Galliers 112
8 26 We bouwen later pas waterpas De Durdrinkers 111
9 12 van africa naar hier was een 

hele reis daarom jagen wij op 
de 1e prijs Pottekekkers 106

10 19 Mee veel geluid komme wij 
in dun optocht vooruit De Rampetampers 105

11 11 Dol fijn om in de optocht te zijn De Nixnutten 98

JUNIOREN INDIVIDUEEL
prijs startnr. omschrijving deelnemer score
1 7 Uit je doppen kijken Freek en Lois 111,5
2 5 Rijke stinkers Roel, Niek & Luuk 102

JUNIOREN GROEPEN
prijs startnr. omschrijving deelnemer score
1 5 gieten,gieten,gieten,

met carnaval genieten de Buntpollen 117
2 6 Al werkt 't klimaat een 

beetje mee…hebben we straks 
Carnaval aan zee BV 't Beemke 114,5

3 2 mee carnaval zijn wij piraat BV de Heilei 109,5
4 9 ze lopen be ons de deur plat fam. Michiels/vd Pas 109
5 8 ver(broed)ering De winkel hoek 103,5
6 4 wij zijn jong verrekes; verrekes 

van jong bedoelde de verrekes 100

b.
c.
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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 ROGO

ZATERDAG 2 FEBRUARI:
vanaf 16.30 tot sluiting: m.m.v.  drive in discotheek ROGO

ZONDAG 3 FEBRUARI:
vanaf 15.00 tot sluiting: 16.00 uur aanvang playbackshow volwassenen + disco

MAANDAG 4 FEBRUARI:
voormiddag: vanaf 10.30 uur peutercarnaval met disco

verrassend Clowns optreden
vanaf 14.30 uur Seniorencarnaval

vanaf 21.00 uur tot sluiting:

groot Buntst kersbal m.m.v.orkest  PERFECT DIALECT
en drive in discotheek ROGO .

DINSDAG 5 FEBRUARI:
vanaf 14.30 uur: kindercarnaval met playbackshow + disco tot sluiting

voor het hele gezin


