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Wij, Prins Jeroen d´n Urste

- 45ste prins van ´t Hupke
- Geboren in Teutengat en door ons Elle een echte Buntstèker geworden
- Groot liefhebber van het vrouwelijk schoon maar ons Elle spant de kroon
- Enorm trots op zijn rijkdom, 2 Buntstèkers en 2 Buntstèkerinnekes
- Welke allen op het mini Hupke zitten
- Gezellig wonend naast de beste schoonmoeder op De Hoeve 
- Bij GFM altijd druk als een klein baasje
- Ontzettend sportief in passieve vorm
- Groot fan van Formule 1, hiervoor moet (bijna) alles wijken
- Liefhebber van klassieke voertuigen met Volkswagen in het bijzonder
- Bewonderaar van de vele enthousiaste carnavalsgroepen in ´t Hupke
- Drinkt af en toe wijn, maar met bier toch meer plezier

Besluiten en verklaren:

- Dè ik heul vereerd ben da ik als ex Teut verkozen ben tot Prins van ´t Hupke
- Dè we meej de carnaval 4 dagen lang meej jong en oud, gaan vur goud
- Dè we gaan vur 4 dagen lol en gein, in de zaal aan het Carolus Simplexplein
- Dè we gère carnaval vieren mee un schon klupke in ons mooie Hupke
-  Dè ik zeker weet dat we mee zun alle gaan genieten van unne verrekkes  

schonne optocht dur onze veule carnavalsgroepen
-  Dè ik heul veul moeite zal moete doen om munne scepter nie 
  te verliezen
- Dè als er na afloop ergens eier wordt gegeten da de Prins mee 
  zun gevolg nie wordt vergeten
- Dè we meej de raad van Elf en dansgroepen groot en klein het 
  dit jaar wir een groot fist zal zijn
- Dè we tijdens de carnaval niet hoeve te lijnen, dur het vele 
  hossen zullen de kilo´s wel verdwijnen
- Dè we ontelbare kere het glas mogen heffe om onze dorst te lessen
- Dè we meej Prins Jeroen d´n Urste dees jaar carnavalle onder 
  het motto:

We gôn mee mekoar  
vur n’un hoop lol dees joar!

Proclamatie
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Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste oproep- en vakantiekrachten!
Sinds de oprichting van Van Ham in 1981 zijn we gegroeid naar een van de meest toonaangevende bedrijven in de 
evenementenwereld. Onze tenten, vloeren en podia’s vind je onder andere op evenementen als Tomorrowland en 
Intents Festival. Naast deze grote festivals, bouwen we ook op een hoop andere plaatsen. Van diverse dorpspleinen 
in Nederland en België voor lokale feesten, tot in pretparken en paleizen. Als er feest is, is Van Ham aanwezig!

Door het continue introduceren van nieuwe producten blijven we voorop lopen in de markt, en bieden we onze 
klanten voor ieder wat wils. Samen met onze opdrachtgevers op een veilige en prettige manier de mooiste events 
bouwen, dat is wat we met “Hart en Zeil” nastreven.

Samen met onze klanten, maar ook als Team. Want iedere schakel van onze organisatie is even belangrijk. Dat kenmerkt 
onze informele en collegiale bedrijfscultuur. Prettig kunnen werken, dat is wat voorop staat. Want alleen dan kun je 100% 
presteren.
 

Wat hebben wij verder te bieden voor toekomstige werknemers? 
 - Een afwisselende baan
 - Uitdagend werk in een groeiend bedrijf
 - Een bovengemiddeld salaris
 - Goede arbeidsvoorwaarden
 - Volop mogelijkheden om intern door te groeien

Kijk op onze website voor specifieke informatie per vacature en stuur ons je sollicitatiebrief met CV per email t.a.v.:

Geert Waterschoot
Geert@vanhamtenten.com           
Tel: +31 (0)497870123
 

MET       EN ZEIL
 

onze informele en collegiale bedrijfscultuur. Prettig kunnen werken, dat is wat voorop staat. Want alleen dan kun je 100% 

Van Ham Tenten & Podia B.V.
Hallenstraat 20, 5531 AB Bladel

Tel: +31 (0)497-383990
info@vanhamtenten.com
www.vanhamtenten.com

Een prachtig nieuw kantoor? CHECK!
Een fijne werkomgeving? CHECK!

Prettige collega’s? CHECK!
De mooiste projecten bouwen? CHECK!

 

Het enige wat nog ontbreekt ben JIJ! Want wij blijven groeien, en groeien lukt alleen 
met het beste personeel. Behoor jij hiertoe? Neem dan contact met ons op! 

Wij zoeken HELDEN voor de volgende functies:
1x (Vracht) Auto-Monteur
1x Logistiek medewerker

1x Senior Logistiek medewerker
1x Junior Project Engineer

 1x Senior Project Engineer

 

1x Constructeur
1x Tenten- en Podia bouwer
1x Vrachtwagenchauffeur

1x Heftruckchauffeur op locatie

Wenst alle mensen in ‘t Hupke een geweldig carnaval toe!

NIEUW ADRES!
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Beste Buntstèkers en Bunstèkerinnekes,

Zal ik me even voorstellen. Ik ben Jeroen Verdon-
schot en kom oorspronkelijk uit Bergeijk. Sinds Prins 
Ben d’n Urste (2006) kom ik in Netersel. Eerst nog 
even met ons Elle in Bergeijk bij het bedrijf gewoond 
en nadat ons huis aan De Hoeve 23 klaar was defi-
nitief in Netersel gesetteld. Eerst nog lekker met zijn 
tweetjes maar later werd ons gezin aangevuld met 
Puk, Fried, Driek en Truike. Niet in één keer hoor. 
Hier hebben een jaar of 8 over mogen doen. In Ber-
geijk heb ik ons bedrijf staan. We hebben een me-
taalbedrijf waarin we klant specifieke machineon-
derdelen produceren door middel van CNC draaien 
en frezen. Het bedrijf heet GFM, wil je hier meer 
van weten kijk dan maar eens op 
www.the-best-part.nl

Ik ben trots om in Netersel te wonen. Eigenlijk is het 
gewoon 1 grote buurt en het rijkelijke verenigings-
leven spreekt me enorm aan. Zelf ben ik sinds een 
aantal jaar voorzitter van de kindervakantieweek 
DoeDuhMeej waarin we alle kinderen uit Neter-
sel een onvergetelijke week bezorgen. Hier kan ik 
enorm van genieten. En ik zet me graag in voor de 
carnavalsgroepen, voor de groepen van onze eigen 
kinderen, de Nopkes en de BuntBengels maar maak 
me er ook graag hard voor dat andere bouwers ook 
een plek hebben waar ze aan mooie creaties kun-
nen werken. Hopelijk kunnen we dit na de carnaval 
in Netersel realiseren.

En hoe word je nu Prins in Netersel? Op een avond 
telefoon van Johan Vissers. Of ik komende week een 
keer tijd had want dan kwam hij even langs met Erik 
Amting met de woorden “en dan witte gij wel war 
vur” Ik zeg een bak koffie drinken ken bij ons na-
tuurlijk altijd. Dus zo gezegd die week erop op een 
vrijdagavond 22:00 komen Johan en Erik achterom 
gefietst. Het was natuurlijk te laat voor koffie dus de 
eerste pilskes werden op tafel gezet. 

Na een pilsje of 4 de man over koetjes en kalfjes 
gebuurt te hebben kwam het hoge woord eruit. We 
zoeken een Prins voor de komende carnaval en we 
vinden jou wel een goeie kandidaat. Verrassend 
was het natuurlijk niet meer dat ze deze vraag ge-
steld hadden maar het is toch bijzonder als ze het 
vragen. 

Nog een pilske of 4 verder werden er ondertussen 
uitgelegd wat het Prinsen schap allemaal in hield. 
Johan: Heb het er samen maar eens goed over en 

dan horen we het wel of je het graag wilt doen. 
Erik: Als we het morgenochtend voor 08:00 weten 
is het goed. (het was inmiddels 01:30!) Uiteraard 
een paar dagen langer over nagedacht en samen 
besloten om er voor te gaan!

Vereerd om jullie Prins te mogen zijn  gaan we er 
met zijn allen een hele mooie carnaval van maken. 
Ik heb een goed voorbeeld langs me met Adjudant 
Ron dus dat gaat helemaal goed komen!

We gôn mee mekoar 
vur n‘un hoop lol dees joar!

Tot Carnaval,

Groet Prins Jeroen d’n Urste

Van de Prins
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Notelstraat 53 - 5085 ET Esbeek  -  Tel: 013-5169355

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• De kortste verkoopperiode 
• De hoogste verkoopprijzen 
• Het laagste verschil vraagprijs – verkoopprijs 
 
Gebaseerd op cijfers NVM 2010-2019 Bladel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0497 – 380103      www.roijmans.nl 

Een oude man in Louisiana bezat sinds vele jaren een grote farm. Er was een groot meer achter in het land. Het 
was ideaal om te zwemmen, dus hij knapte alles op, bouwde er een picknicktafel een paardenstal en plantte 
er appel- en pruimenbomen. Op een avond besloot de boer weer eens naar het meer te gaan nadat hij er lange 
tijd niet geweest was. Hij nam een grote emmer mee om wat fruit mee terug te nemen. Toen hij in de buurt van 
het meer kwam hoorde hij stemmen roepen en vrolijk lachen. Terwijl hij dichterbij kwam zag hij een groepje jonge 
vrouwen in hun blootje pootjebaden in zijn meer. Toen hij liet merken dat hij er was verdwenen de vrouwen schie-
lijk tot aan hun hoofd onder water. Een van de vrouwen riep hem toe: “We komen er niet uit totdat u weg gaat”. 
De man fronste zijn wenkbrauwen en riep:  “Ik ben hier niet gekomen om jullie naakt te zien zwemmen of in je 
blootje uit het meer te sturen”. Hij hield de emmer omhoog en riep: “Ik ben hier om de krokodil te voeren……”
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Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes,

Ook ik kreeg de vraag om een stukje te schrijven als 
ouwe Prins over hoe ik het heb ervaren om Prins te zijn.

Om eerlijk te zijn is er vrij weinig van terecht gekomen 
zoals ik mij het Prins zijn van tevoren had voorgesteld, 
in de meest positieve zin!

Het begon al met de prinsbekendmaking, waar afgelo-
pen jaar was gekozen voor een extra avond al in no-
vember waar aan het einde de Prins bekend werd ge-
maakt. Toen het hoge woord eruit was en ik de 44ste 
Prins mocht zijn die de scepter over het Hupke mocht 
zwaaien tijdens het jubileumjaar. Was ik tegelijk blij 
en vereerd maar ook opgelucht omdat we het niet lan-
ger voor onszelf hoefde te houden. En ik moet zeggen 
het was het meer dan waard. Wat is er veel gebeurd 
tijdens het afgelopen jubileumjaar.

Als eerste de carnaval zelf, na ruim 20 jaar als wagen-
bouwer carnaval te hebben gevierd dit  jaar zonder 
de wagen! Het was even wennen maar in ut Hupke is 
zoveel te doen met deze dagen dat je eigenlijk weinig 
tijd hebt om daar over na te denken. Wat word er veel 
georganiseerd voor de inwoners, van de allerkleinste 
met peuter/kleutercarnaval tot de ‘iets oudere genera-
tie’ de seniorenmiddag met de Brabantse koffietafel, 
niets als lovende woorden van de bezoekers van de af-
gelopen editie. Hopelijk word deze maandagmiddag 
dit jaar weer net zo druk bezocht.

Dan nog een jubileumfeest. Dat was ook een zeer ge-
slaagde avond met mooie optredens en veel gezellig-
heid. Ook is er nog een mooi kunstwerk onthuld tijdens 
het feestweekend van 800 jaar Netersel. 

Al met al is deze tijd als Prins voor mij een jaar ge-
weest dat ik nooit zal vergeten.
Maar een Prins kan dat niet alleen… daar hoort na-
tuurlijk ook een Adjudant bij.  En het is echt waar zon-
der Adjudant ben je als Prins nergens. Ik wil daarom 
Adjudant Roel ontzettend bedanken. Hij heeft mij 
zeker geholpen op de momenten dat je als Prins het 
even niet meer weet of wat het volgende punt is op 
de agenda. Nu weten de meesten mensen misschien 
wel dat ik de hele carnaval de taak heb gehad om 2 
scepters bij te houden. Maar dat houd in dat ik ook 
2 Adjudanten heb gehad. Daarom wil ik mijn andere 
Adjudant Rick (van C.V. de Barbiertjes) ook hartelijk 
danken voor zijn ondersteuning tijdens deze zware 
tijd met 2 scepters. 

Natuurlijk wil ik ook de Raad van 11 (van beide car-
navalsverenigingen), het bestuur, C.V. de Barbiertjes, 
J.V. de Barbiertjes, de Barranja’s en  mijn familie heel 

hartelijk bedanken voor deze onvergetelijke tijd die 
we samen gemaakt en beleefd hebben.

In het bijzonder wil ik dan toch nog Maria en Cas be-
danken want zonder hun steun zou dit voor mij ook niet 
mogelijk zijn geweest om mee te mogen maken. Nu 
is sinds kort onze Tijn in ons leven erbij gekomen. Hij 
heeft dit allemaal niet mee kunnen maken dus hij zal 
het later als hij groot is alleen met de “sterke” verhalen 
moeten doen…..

Als laatste wil ik nog iedereen bedanken die ik nog 
vergeten ben. Want carnavallen doe je met zijn allen!

Tot slot wil ik de nieuwe Prins Jeroen heel veel succes 
wensen met het Prins zijn komende jaar. ik hoop dat je 
het net zo mooi gaat beleven als ik het afgelopen jaar 
heb beleefd. En ik zal mijn uiterste best doen om als 
jouw Adjudant,  jou daarin zoveel mogelijk te onder-
steunen en dan hoop ik dat het voor jou net zo onver-
getelijk word als voor mij!

Ik heb er alvast heel veel zin in en zoals het motto zegt,

Mee un bar, bier en un schôn clubke, 
44 we carnaval in ut Hupke!!

Van de ouwe Prins
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Jefke mag met de klas naar het politiebureau voor 
een praktijkles. Op een bord ziet hij foto’s van de10 
meest gezochte criminelen. Een van de kinderen vroeg 
bij een bepaalde foto of dat werkelijk de afbeelding 

was van de gezochte persoon.  “Ja”, zegt een agent, 
“we zijn erg hard naar hem aan het zoeken”.   Jefke 
vraagt: “Waarom hield je hem dan niet vast toen je de 
foto maakte?” 

                                      
 
 

Netersel                  06-54221765 
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Buntstèkers en Buntstèkerinnekes, 

Afgelopen jaar hebben we een druk, bewogen en 
vooral geweldig jubileum jaar gehad. Diverse extra 
activiteiten hebben ervoor gezorgd dat we enorm 
veel mooie herinneringen hebben kunnen maken.
Hiervoor wil ik jullie bedanken want zonder inzet 
en enthousiasme van velen van jullie was dit nooit 
gelukt. 

Inmiddels zitten we al weer midden in de voorberei-
dingen om ook carnaval 2020 tot een groot succes 
te maken. Voor mij persoonlijk zal dat niet makkelijk 
worden, ik ben namelijk met het voorzitterschap een 
nieuwe uitdaging aan gegaan. Sommige taken die 
bij die nieuwe uitdaging horen zijn van nature niet 
zo mijn ding, spreken in het openbaar zonder te stot-
teren valt niet mee. Ik zal blij zijn als ik een beetje 
kan vertellen wat ik vooraf bedacht heb. Als ik op 
een podium ga staan krijg ik lichten paniek en begint 
mijn linker hand te trillen. Kortom echt niet alles wat 
ik doe zal goed gaan maar hopelijk vergeven jullie 
het mij en zal het door oefening snel beter gaan.

Als ik denk aan carnaval in ‘t Hupké voel ik me 
vooral trots, de carnaval leeft in Netersel als nooit 
tevoren (zover ik weet, Ik ben namelijk nog jong). 
We hebben nu zoveel wagenbouwers dat er zelfs 
groepen zijn die moeite hebben om een bouwplek 
te vinden. Terwijl we een hele mooie bouwlocatie 
hebben. De Muilerij  is uniek maar wel toe aan een 
serieuze uitbreiding als je het mij vraagt.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en als je dan 
ziet dat er vanaf groep 3 al heel fanatiek gebouwd 
en geknutseld word. De ouders doen ook vrolijk mee 
of ze nou willen of niet, er zal weer gelast, geplakt 
en geverfd moeten worden. Vergeet ook de moeders 
niet die avonden zitten te naaien om alle deelnemers 
weer in een mooi pak te hijsen.

Ik wens iedereen succes en vooral veel plezier met 
de carnaval 2020. De Prins is er klaar voor en ook 
de raad staat te trappelen om te beginnen. Hope-
lijk zien we elkaar met carnaval in den Driesprong 
of langs de nieuwe route tijdens de optocht.

Allaaf

Johan Vissers
 

Van de vurzitter
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VanLoon Convenience Food B.V.
Kerver 25

5521 DA Eersel
The Netherlands

T +31 (0)497 511215
F +31 (0)497 514206

I www.vanloonvlees.nl

Oirschotseweg 7a, Best
www.bread.nl
0499-378455

Het lekkerste
Brood & Banket

Ga ik voor plezier naar het buitenland, komt er op Schiphol ineens een bloedmooie griet naast me zitten in het 
vliegtuig…. Ik zeg tegen haar:  Wilt u misschien liever voor het raam zitten ? Zegt ze : Nee, ik ben met vakantie, oen! 

Ook de apotheker stelt vast dat de kinderen steeds mondiger worden. Een luide jonge stem bij de apotheker: “Drie 
dozen condooms in verschillende maten!’  Iedereen staat aan de grond genageld. De apotheker reageert het 
vlugst:  ‘Ten eerste’ zegt hij, “roept men niet zo! Ten tweede is dit niets voor kleine kinderen, en ten derde stuur je 
je vader maar eens hier naar toe.’ 
Maar Jantje laat zich niet ontmoedigen: “Ten eerste’, antwoordt hij, ‘heb ik in de school geleerd, dat men luid en 
duidelijk moet spreken! Ten tweede is dat niets VOOR kleine kinderen maar wel TEGEN kleine kinderen en ten derde 
gaat dit mijn vader niets aan, ze zijn namelijk voor mijn moeder die morgen voor een week naar Aruba vliegt!’. 

De dokter schreef een hoorap-
paraat voor, voor één van zijn 
oudere patiënten.
De man zag er erg tegenop om 
zo’n ding te dragen, maar toen 
hij inzag dat het nauwelijks 
zichtbaar was, besloot hij het 
toch te proberen. Een maand 
later kwam hij op controle. 
“Hoe gaat het?” vroeg de dok-
ter. “Wel, ik heb de afgelopen 
maand dingen gehoord die ik 
nog nooit gehoord had”. “Dat 
is prachtig!” zei de dokter. “En 
wat zegt uw familie daarvan?” 
“O, ik heb het hen nog niet 
verteld. Ik amuseer mij rot en 
ik heb mijn testament al vier-
maal veranderd”.

10
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Beste Buntstèkers,

Nu ik bijna een jaar burgemeester ben van deze mooie gemeente én de knoop heb doorge-
hakt om in het prachtige Netersel te gaan wonen, kan ik zeggen dat mijn gezin en ik bezig 
zijn met de integratie. Dat uit zich niet alleen in mijn functie of in onze toekomstige woning 
(er wordt nog volop gebouwd), maar ook in die mooie Brabantse traditie: carnaval.

Terwijl ik dit stukje schrijf, is mijn vrouw Nanda namelijk druk met het naaien van carnavals-
kleding voor onze kinderen. Onze oudste is aangesloten bij De Nopkes, de middelste zit 
met kinderen uit zijn klas bij de Buntbengels en onze jongste heeft zich aangesloten bij CV 
‘Steekjelos’. Ze zijn dus al snel besmet met het carnavalsvirus. 

In de jaren 80 liep ikzelf met mijn lagere school mee in de optocht van Papland (Wouw) 
en keek ik bij de optochten van Tullepetaonestad (Roosendaal) en Krabbegat (Bergen op 
Zoom). 
Van die eerste optocht is nog bewijsmateriaal; ik loop er in een groene boerenkiel met rode 
opdruk en een vlieger op mijn rug gebonden. Het carnavalsthema van dat jaar in Wouw 
was ‘Laat maar waaien’. Mijn basisschool had daar handig op ingesprongen met de car-
navalsleus ‘De openbare heeft de wind mee’. Het was een boodschap aan het college van 
B en W van destijds (dat een voorkeur had voor de katholieke basisschool). Ik liet me dus voor het eerst horen over een politiek onder-
werp, zonder me dat heel bewust te realiseren…

Zelf ben ik nog geen lid van de Buntstèkers, maar ik zit door mijn werk wel midden in de carnavalsvoorbereidingen. Zo willen we met 
het college van B en W bijvoorbeeld iets leuks organiseren voor de sleuteloverdracht. Hoe en wat, dat moet u afwachten maar verbroe-
dering staat daarbij in ieder geval voorop. Want zoals iedereen met carnaval kan meedoen, door wagens te ontwerpen en te bouwen, 
kostuums te maken of activiteiten voor de vereniging te organiseren, zo zou het eigenlijk het hele jaar door moeten zijn. Carnaval als 
verbindend element in de lokale samenleving; ik zie daar alleen maar voordelen in. 

Maak er een fijne tijd van in Ut Hupke en vraag eens iemand die je normaal gesproken niet zo vaak ziet om mee te gaan naar de Poel 
of D’n Driesprong; wie weet wat voor leuke contacten je er aan over houdt.

Alaaf!

Remco Bosma
Burgemeester Gemeente Bladel
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M LAUWERS
LAS & MONTAGE

BEDRIJF

Zowel RVS, Aluminium en Staal

Vogelwikke 44 - 5531 KB Bladel
Telefoon 0497-386261

Tegelwerken

Sjors 06-13385112
Jim 06-23848780

Hoe men iemand iets laat weten zonder te beledigen....... Een oude man van 98 jaar gaat naar zijn huis-
arts voor zijn jaarlijkse onderzoek. De arts vraagt hoe hij zich voelt: Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. 
Mijn vriendin is 18 jaar, zwanger en verwacht een kind van mij. Niet slecht.... hè dokter ????!!!! zegt de 
oude man. De arts denkt na en zegt: Laat me U een verhaal vertellen. Ik ken een jager die nog nooit een 
jachtpartij heeft overgeslagen. Maar op een dag deed hij per abuis zijn paraplu op zijn rug in plaats van 
zijn geweer. Toen hij in het bos was stond er plotseling een beer voor zijn neus. Hij nam de paraplu van zijn 
rug mikte en .......... PANG ! ! ! De beer viel dood neer. Ha, ha, ha , lachte de oude man, dat kan niet. Er moet 
een andere jager geschoten hebben. Precies dat bedoel ik, zei de arts.

Handelsonderneming
Van Dommelen
Bart van Dommelen
De Lei 12    Tel. 0497-336418
5534 AN Netersel   Fax: 0497-336413
Mobiel: 06-51530154

nieuwbouw, renovatie, verbouwing
Netersel, 06-52308343
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Van 10 februari t/m 14 februari bezoeken Prins en Adjudant de zieken en 
bejaarden, die niet in de gelegenheid zijn om carnaval te komen vieren.

Zaterdag 22 februari
14.15   Toespraak voor de 
 Residentie aan het 
 Carolus Simplexplein
14.30  Start optocht
15.45  Ontbinding optocht op het
 Carolus Simplexplein
18.00   Uitreiking prijzen optocht junioren
21.00 Groot Buntstekersbal  m.m.v. DJ Ton van Alphen
22.00 Uitreiking prijzen optocht senioren
02.00 Sluiting

Zondag 23 februari
16.00 Samenkomst Prins, Adjudant,
 Vorst en Raad van Elf in
 Residentie Driesprong
17.00 Carnaval voor het hele gezin
  

Vrijdag 21 februari
13.15 Schoolcarnaval
20.00  Sleuteloverdracht op het gemeentehuis
 in Bladel

Donderdag 20 februari
19.30 Carnaval in de Hoeksteen

Maandag 24 februari
10.30 Peuter- kleutercarnaval 
 (t/m groep 2) met optreden Little Stars
 en uitreiking
 prijzen kleurplaten
12.00 Einde peuter-
 kleutercarnaval
14.30 Seniorencarnaval,
 met diverse optredens.
18.00 Einde seniorencarnaval
21.00  Groot carnavalsbal met  
 drive-in 
 discotheek en 
 live band
 Trekhawk 
02.00 Sluiting

Carnavalsoptocht:
Opstellen op het Carolus Simplexplein om 
UITERLIJK 14.00 uur

Vertrek: 14.30 uur

Route: De Blikken, 
 De Lei, 
 Carolus Simplexplein,
 ontbinden.

 

Programma 2020
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15

Deelname optocht in ’t Hupke: 
U kunt deelnemen aan de optocht door een inschrijfformulier te downloaden op onze site: 
www.cvdebuntstekers.com 
Dit formulier inleveren voor vrijdag 14 februari bij: Jan Castelijns,  
Schuttersweg 23, tel 06-12926940. Ook kan men zich via de mail opgeven voor de optocht 
(cvdebuntstekers@gmail.com) ook dan uiteraard voor vrijdag 14 februari.  
Het loopnummer wordt op woensdag 19 februari via de mail toegestuurd en dient men zelf op 
A4 af te drukken.

Bestuur:
Voorzitter  Johan Vissers
Secretaris Ferd van de Ven
Penningmeester Erik Amting 
Bestuurslid Roel van de Sande
Bestuurslid       Jan Castelijns

Kleurplaat:
Alle kinderen (van 0 tot 12) mogen weer een kleurplaat kleuren. De kinderen op de 
basisschool krijgen deze van hun juf of meester. De andere kinderen kunnen hem 
downloaden op onze Facebook pagina.

Redactie:
Inge Heijneman, Karolien Hessels, 
Carolien Michiels, Niels van Erck, Bas van Loon 
en Frans van Luffelen hebben dit jaar gezorgd 
dat de krant voor u ligt. Bedankt voor jullie 
inzet en we hopen dat jullie volgend jaar weer 
van de partij zijn.  

Dinsdag 25 februari
14.30  Kindercarnaval met optreden 

D-stars, Remixx en D-Future 
  Voor alle kinderen van de  

basisschool vanaf groep 3; diverse 
optredens door de schoolkinderen  
en traktaties.

19.11  Officiële sluiting  Carnaval met  
symboolverbranding op 

            het plein.
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Loonbedrijf

GEBR. VERMEULEN

Bladel
Telefoon 0497-381417

• 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
www.willemkaethovenmetaalrecycling.nl

  
  

   
Persoonlijk   -   Ondernemend   -   Onafhankelijk  

  
Neterselsedijk 18 A  

5094 BD LAGE  MIERDE  
013-5093200  
www.gerrekens.nl  
  
 
 
 

 

  
  

   
Persoonlijk   -   Ondernemend   -   Onafhankelijk  

  
Neterselsedijk 18 A  

5094 BD LAGE  MIERDE  
013-5093200  
www.gerrekens.nl  
  
 
 
 

 

Neterselsedijk 18 A • 5094 BD LAGE MIERDE 
013-5093200 • www.gerrekens.nl

w w w . j m i c h i e l s . n l
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Manlief heeft de hele dag hard 
gewerkt, en gaat na het eten 
op de bank z’n krantje lezen. 
De vrouw is in de hoek van de 
kamer de was aan het stri-
jken. De man kijkt naar haar, 
en vraagt: “Waarom ben jij je 
bh’tjes aan het strijken? Er zit 
toch nooit wat in?” Waarop 
zij zegt: “Ik strijk jouw onder-
broeken toch ook?!”

Een politieagent houdt twee 
zwervers aan. Hij vraagt aan 
de een: “Waar woon je?-Ik? Ner-
gens?” Antwoordt de zwerver. 
“En jij?” vraagt de agent aan de 
ander. “Wij zijn buren!”
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Vorig jaar op maandagmiddag tijdens carnaval is Gon van 
Luffelen gehuldigd tot Ere Buntstèker. Gon is al die jaren 
dat Frans bestuurslid is geweest de rechterhand van hem 
geweest. Als bijvoorbeeld de vetleren opgehaald moesten 
worden dan heeft zij dat vele keren gedaan. Jarenlang 
de kleurplaten steken in de carnavalskranten. Zo heeft zij 
nog in de tijd dat het optochtlied op een rol behang werd 

gepresenteerd (wie weet dit nog) er meerdere malen voor 
gezorgd dat die teksten op de rol gezet werden en la-
ter de PowerPoint presentatie verzorgt. Ook stond ze vele 
malen voor de dames van de raad op het podium tijdens 
de zittingsavond. Kortom te veel om op te noemen, Gon 
nogmaals proficiat met deze onderscheiding.

Ook Frans van Luffelen ontving een onderscheiding, meest-
al droeg hij mensen voor om in het zonnetje te zetten. 
Deze keer was hij zelf aan de beurt, hij werd Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau en ontving de onderscheiding 
uit handen van wethouder Wim van der Linden. Hij werd 
onderscheiden voor ruim 27 jaar vrijwilligers werk in de 
Neterselse gemeenschap, waarbij zijn jarenlange voorzit-
terschap van de Buntstèkers misschien wel het meest in het 
oog springt. Hij speelt een belangrijke rol bij de totstand-
koming van zowel de carnavalskrant als de zittingsavond 
en heeft natuurlijk jaren lang veel tijd en energie gestoken 
in het bestuur van de Buntstèkers. 
Vooral de vele activiteiten om geld in te zamelen voor de 
vereniging kunnen op zijn naam geschreven 
worden. Denk aan de veiling, ophalen oud 
ijzer en voorheen ook het verzamelen ervan. 
Het hele jaar door zorgden Frans en enkele 
leden voor de opslag van het ijzer zodat dit 
verkocht kon worden als de prijzen goed wa-
ren. Ook de verkoop van de 2ehands spullen 
tijdens de zomermarkt was een kolfje naar 
zijn hand. Het houden van de brommerbeurs 
is ook mede dankzij Frans van de grond ge-
komen.
Verder heeft Frans zich altijd voor 100% inge-
zet voor de saamhorigheid in het dorp. On-
der andere het record van de langste polo-
naise in 2010 waarbij ongeveer de helft van 
de inwoners aan meedeed om dit te halen. 

Dit was voor hem een van de hoogtepunten om op terug 
te kijken
Frans heeft ook nog een rol gespeeld bij het oprichten van 
onze grootste jeugdvereniging namelijk DV Netersel. Wat 
begonnen was om een extra optreden te hebben op de 
zittingsavond, is uitgegroeid tot een geweldige club waar 
duidelijk behoefte aan is in ons dorp. 
De jeugd kon ook gebruik maken van de las-expertise van 
Frans. Waar hulp nodig was kwam die er ook. Daarnaast 
moet vermeld worden dat zijn inzet aan de basis ligt van 
het grootste geheim van Netersel: wie wordt de nieuwe 
Prins!

Onderscheidingen

17

Gon van Luffelen benoemd tot ERE Buntstèker

Frans van Luffelen
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Jubileum zittingsavond

Vrijdag 9 februari is DE avond waar al weken naar uitgekeken 
wordt in Netersel: de zittingsavond van Carnavalsvereniging De 
Buntstèkers. 2019 is een bijzonder jaar voor hen en het dorp want 
er is van alles gaande in ’t Hupke. In een afgeladen feestzaal in 
De Poel gaat met enige vertraging de jubileumviering van start! 
De Buntstèkers vieren het 44ste jaar van hun bestaan en we zien 
in het publiek onder meer wethouder Wim van der Linden die zijn 
bijdrage komt leveren.

Na de opening door voorzitter Frans van Luffelen en de inmiddels 
vaste presentator Jeroen Spooren staat al meteen de wethouder 
op het podium. Hij vraagt speciale aandacht voor Frans en roept 
hem bij zich. In een zeer complete toespraak blikt de wethouder 
terug op het rijke verleden van de Buntstèkers en in het bijzonder 
op de bijdrage hierin van scheidend voorzitter Frans. Wim felici-
teert hem vanwege zijn inzet gedurende ruim 25 jaar. Samen met 
het bestuur heeft hij voor een belangrijk deel de route bepaald 
van het Neterselse Carnaval. Het is om deze reden dat het Zijne 
Koninklijke Hoogheid heeft behaagd dat Frans van Luffelen een 
ridderorder krijgt uitgereikt uit handen van Wim van der Linden! 
Na een staande ovatie door het publiek spelt Wim de versierselen 
op, ook het gezin van Frans wordt bedankt voor hun bijdrage. Het 
jubileumfeest gaat verder met maar liefst 12 acts. Netersel heeft 
ondanks zijn kleine aantal inwoners een bijzonder rijk verenigings-
leven en zonder dat er ook maar 1 buitendorpse partij aan te pas 
komt, ontrolt zich een geweldig feest.

De diversiteit is 
groot. Achtereenvol-
gens zien we maar 
liefst 4 dansgroepen 
uit het dorp. Ook het 
Netersels poporkest 
PUUR presenteert 
zich. Niet alleen vor-
men ze deze avond 
de bediening in de 
zaal, maar muzikaal 
zijn ze ook van de 
partij. Als onver-
wachte gast zien we 
dorpsgenoot Toon 
Bressers het podium 
opkomen die uit-
gedost als Bennie 
Jolink met de vele 

blazers van het orkest een 
potpourri van Normaal de 
zaal in blaast. Als finale mag 
natuurlijk het verenigingslied 
Bunt & Hei niet ontbreken. 
Tussen de acts worden video-
films vertoond met louter 
Netersels acteurs die allen 
hun talenten op grafische 
wijze in beeld brengen. 

Dat Netersel dit jaar 800 
jaar bestaat mag niet zomaar 
onvermeld blijven. De organi-
satoren, uitgedost als zijnde 
geraakt door de tijd zelf, ver-
schijnen op het podium voor 
een Brabantse Kien. 

18

buntstekers 2020.indd   18 16-01-20   11:53



Jubileum zittingsavond

Een markante videopresentatie van oude opnames van het dorp en 
haar bewoners, leveren de benodigde jaartallen en daarmee Kien-
nummers op. De valse Kien ontbreekt natuurlijk niet!

De dames van Raad dragen hun steentje bij met een Medley van 
het Optochtslied dat jaarlijks geschreven wordt en waarin alle 
deelnemende groepen bezongen worden. Een andere top act is 
dit jaar van de buurtvereniging Winkelhoek: met een uitzonderlijk 
fraaie licht – en dansshow. In het pikkedonker dragen ze glow-in-
the-dark pakken waardoor alleen hun kleurige silhouetten zicht-
baar zijn wat een adembenemende show oplevert. Achtereenvol-
gens verschijnen de Fistváérekes met een oplossing voor de CO2 
uitstoot, presenteren de “elegante” mannen van de Barbiertjes 
hun versie van het Zwanenmeer ballet van Tsjaikovski en is er een 

beschouwing door Bart Seuntiens en Jaap Waalen die er vanuit 
Jachtvereniging St.Hubertus geen moeite mee hebben om dozijnen 
bekende dorpsgenoten op de hak te nemen.
Na de dorpse verhalen en spitsvondigheden van Bart & Jaap leest 
Opa Barbier voor het slapen gaan nog voor aan de kinderen 
waarbij de verse Prins Ron over de gehele breedte van het video-
scherm achtereenvolgens wordt afgebeeld als Superman, Mega-
mindy en Batman, waarmee de toon voor zijn termijn als Prins 
helder wordt neergezet.

De laatste act is voor de Tapkratjes die met een drie man sterke 
formatie in paarse pakken en met goudkleurige schoenen de boel 
nog even op stelten zetten. Met een dankwoord van scheidend 
voorzitter Frans van Luffelen aan allen en DJ Dave als gangmaker 
wordt het nog erg laat in De Poel. Voor de jubilerende Buntèkers 
en heel Netersel is Carnaval 2019 officieel maar vooral dende-
rend van start gegaan.

19
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VOOR CARNAVAL IN
POLONAISE NAAR DE
VERSHOF IN BLADEL

SNIEDERSLAAN 49, BLADEL

Pastoor en de kapelaan zaten samen op de 
brommer. De pastoor rijdt met losse handen en 
wordt aangehouden door een fanatieke politie 
agent. “Weet U wel dat U niet met losse handen 
mag rijden?” “Dat klopt agent maar als ik met 
losse handen rijdt dan houdt onze Heer mijn 
stuur vast!” “Dan krijgt U nu een bekeuring” zei 
de agent “want U mag niet met zijn drieën op de 
brommer rijden!”.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

08.00 uur tot 18.30 uur

zaterdag:

08.00 uur tot 09.00 uur

• Ontwerp & opmaak van uw drukwerk

• Zakelijk drukwerk • Familie drukwerk 

• Fullcolor folders • Brochures • Boekjes

• Drukken & Printen in eigen huis!

Geopend van: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

Leemskuilen 13  •  5531 NK Bladel  •  0497-386683  •  info@kluytenaar.nl • www.kluytenaar.nl

08.00 uur tot 18.30 uur

zaterdag:

08.00 uur tot 09.00 uur

 Ontwerp & opmaak van uw drukwerk

Tevens uw 

verkooppunt voor:

• Post- en pakketzegels 

 • RDW overschrijving/
schorsing voertuig 

• Afhaallocatie: 
pakje gemak

 Notelstraat 30, 5085 EV Esbeek,
Tel.: 013-5091381
www.michelbrinkelektro.nl
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Ton Geerts
06 - 25 38 31 58

Geerts Metaal wenst alle buntstèkers

en buntstèkerinnekes een kwalitatief

goede carnaval toe!

RVS Constructie / Laswerk

info@geertsmetaal.nl
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Refrein;
Carnaval  in ’t Hupke dat  is voor groot en klein
dat maakt ‘t zo gezellig hier, iedereen die wil er zijn 
De een die is nog mooier,  dan de andere verkleed
de jeugd die heeft de toekomst, als je dat maar niet vergeet.
Ja, we zingen en we hossen en Prins Ron die gaat voorop
Met Floor  en met  Dores wordt het echt,….weer helemaal top

De Geintrappers bouwen, de Lego vliegt in’t rond
een huisje voor de oudjes van de bejaarden bond.
Ja, iedereen wil wonen, in ’t land van Bunt en Haai
dus jullie zijn goed bezig, ga zo door en hou je taai.

Nieuwe groep feestneuzen, met ranja aan de bar
koekjes ja, van eigen deeg, Prins brengt ons in de war.
Jong geleerd is oud gedaan dus plakken hop hop hop
en over een paar jaar, staan zij dan aan de top.

Driek die liep te stralen, ja echt een toffe Peer
maar van  die 2 druiven, kreeg hij het heen en weer.
Beter zo dan in de fles, want dan word je maar wijn
en carnaval gaan vieren, dat is toch wel zo  fijn.

Zag jij het vliegen, het toestel van B-B
als jij ook wil rijzen, dan mag je met hen mee.
De geet staat aangegeven, het meel dat ligt al klaar
knappe stoe-war-dessen, goeie reis dus starten maar.

Graven en ontdekken, een hele grote kist
als iemand nu toch maar de cijfercode wist.
Het magische getal, een daverende lach
De Nopkes ja die kwamen, als schatjes voor de dag.

Dit jaar in dèn optocht, waren wat Steekjes Los
iedereen die kon ’t zien, het was ook bij de NOS.
Brei-sters en ook bijen, prinsen met hun steek
samen carnavallen, ja ‘t  liefst een hele week.

Optochtlied JEUGD 2019 (Land van Maas en Waal)
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Jubileum feestdag

22

buntstekers 2020.indd   22 16-01-20   11:54



Jubileum feestavond
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BicarBlast B.V.
Sigarenmaker 2
5521 DJ Eersel

Phone: +31 (0)497 330032
Fax:     +31 (0)497 330344
E-mail: niels@bicarblast.com
Web:   www.bicarblast.com
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Vorig jaar tijdens de receptie ter gelegenheid van het 44 
jarig bestaan van de Buntstèkers werd Bas van Loon ge-
huldigd tot Ere Buntstèker. Mensen die Bas kennen weten 
wel wat hij zoal doet voor diverse verenigingen maar voor 
de carnaval is de lijst echt enorm. Aan de prinsenwagen 
zitten alleen maar zeiltjes die Bas ontworpen heeft. Bijna 
de helft van alle vetleren zijn van zijn hand afkomstig. Als 
redactielid van deze krant is Bas ’misschien wel’ onmis-

baar. Een groot gedeelte van de grafische opmaak neemt 
Bas voor zijn rekening zonder de andere redactieleden 
tekort te doen. Bas die totaal verrast werd met de onder-
scheiding, was hiermee supertrots. Op de foto zien we 
Bas samen met Johan Pijnenburg die als eerste ooit de 
onderscheiding Ere Buntstèker in ontvangst mocht nemen. 
Bas nogmaals bedankt voor de bewezen diensten namens 
CV de Buntstèkers!

Vorig jaar maandagavond tijdens carnaval ontving het 
bestuur van de stichting ONV het beeld van Karel d’n In-
voudige voor de werkzaamheden die zij gedaan hebben 
vooral voor de totstandkoming van de Muilerij. Momenteel 
biedt deze accommodatie onderdak  aan twee jeugdgroe-
pen die garant staan voor deelname aan de optocht. Wat 
het belang onderstreept van deze locatie. Frans Vosters, 
Frank van Limpt, Henk Meulenbroeks, Henk Koning, Ron 
Buylinckx en Ferd van de Ven zijn vanaf het begin betrok-

ken bij de stichting. De Muilerij biedt niet alleen onderdak 
aan de carnavalsgroepen maar dit jaar zagen we ook 
dat toneelvereniging Pardoes de zaal omtoverde tot een 
prachtig theater. Ook de carnavalsvereniging heeft afge-
lopen jaar gebruik gemaakt van de Muilerij tijdens de 
jubileumactiviteiten. Zowel overdag voor de kinderen als 
s’avonds voor de volwassenen bleek het een prima locatie 
voor zulke activiteiten. 

Onderscheidingen
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Bas van Loon gehuldigd tot ERE Buntstèker

ONV ontvangt Karel d’n Invoudige tijdens jubileumjaar
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tel. 06-51099068

Kees Paridaans
Carolus Simplexplein 7

5534 AJ Netersel
Telefoon 0497-682261

www.klusbedrijfparidaans.nl
info@klusbedrijfparidaans.nl

Met aantekening diabetische en reumatische voet

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

Een boer is met zijn knecht op het land als hij tot aan 
zijn enkels in de blubber zakt. “Ga mijn laarzen halen”, 
zegt de boer. Als de knecht bij de boerderij is komt hij de 
twee bloedmooie dochters van de boer tegen. “He, wat 
doe jij nou hier”, vragen de meiden. “Ik mag van de boer 
met jullie allebei naar bed,” zegt hij. “Daar geloven we 
niks van,” zeggen de meiden. ”Oh nee? Wacht maar dan 
vraag ik het hem,” zegt de knecht. En hij roept keihard 
naar de boer op het land: “Moest ik er nou 1 of 2 pak-
ken?” De boer schreeuwt terug: “Allebei natuurlijk!”

26
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O p t o c h t  2 0 1 9
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Receptie feestavond

Een jubileum is er om te vieren en zo gaat het ook met het 
44ste jubileum van de Buntstèkers. Op 19 januari staat er 
weer eens een rij voor de residentie in Netersel waar zich 
de eerste genodigden al vroeg gemeld hebben. Koud is 
het wel want de winter heeft zijn intrede gedaan, waarvan 
binnen overigens niets te merken valt.

Door de markante blauwe Buntstèkers-poort gaat het naar 
de feestzaal waar meteen bij binnenkomst een lange tafel 
in beeld komt met daarop exemplaren van alle Carnavals-
kranten die de Buntstèkers ooit hebben samengesteld. Een 
bonte serie kranten met daarin de geschiedenis van de 
vereniging. Even verderop ligt op schragen de achterdeur 
van de fameuze Neterselse Prinsenwagen. De daarop af-
gebeelde Buntstèker kan door iedereen die dat wil gesig-
neerd worden als herinnering aan dit bijzondere jubileum. 
Daarna kan de deur terug in de wagen… om er over elf 
jaar wellicht weer eens uitgehaald te worden. Ook mar-
kant in beeld is het getal 44 dat in enorme afmetingen 
staat opgesteld in de feestzaal. Natuurlijk in de bekende 
blauw kleuren met daarom foto’s van alle 44 Prinsen en 
natuurlijk de Veldwachter en 
ook ….. d’n Buntstèker. De 
44 vormt het decor voor de 
gastheren van deze avond. 
Overigens zijn aan de wan-
den van de zaal de statie-
portretten van alle Prinsen te 
vinden: 22 links en 22 rechts. 
Volgend jaar starten we met 
een nieuwe rij.
Omringd door feestvierders 
staan de Prins, zijn Adjudant 
en het bestuur klaar om alle 
felicitaties in ontvangst te ne-
men. Cadeaus worden over-
handigd, medailles worden 
omgehangen en al feestend 
baant men zich een weg ver-
der de zaal in. Onder de be-

zoekers herkennen 
we snel de jeugd-
verenigingen uit 

Netersel: de Buntbengels maar ook de Fistvaerekes. Even 
later staat hun vertegenwoordiger in de Ton-van-Netersel 
om het publiek toe te spreken en de Buntstèkers te felici-
teren met hun 44 jaren. Ook de binnenkomst van de Bar-
biertjes blijft niet onopgemerkt. Ze brengen een kleurig 
cadeau mee in de vorm van een, hoe kan het ook anders, 
bier-tableau. “Alleen om naar te kijken of ook voor ge-
bruik?” wordt er gevraagd uit het bestuur. Veel andere 
cadeau’s komen voorbij en ook de broederschap tussen 
de verschillende Carnavalsverenigingen is zichtbaar.

28
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De speciale handgemaakte decoraties met het getal 44 
voor de Prins, Raad en het bestuur worden aangebracht 
en de dienbladen met kleurrijk en smakelijk gebak gaan 
door de zaal. Zoon Cas van Prins Ron is kort vermist maar 
blijkt even later in de Ton te zitten. Goed op weg om over 
een jaar of 22 zelf de scepter ter hand te nemen. 

Kort achter elkaar arriveren de Prins en Raad uit Bladel, 
Hapert, Hoogeloon en Casteren. We zien dat de fotograaf 
moeite heeft met alle pluimen en fazantenveren die zijn 
beeld belemmeren. 

Daarvoor echter, richt Frans van Luffelen zich vanuit de 
Ton nog tot het publiek met zijn officiële opening van het 
jubileumjaar. Dankwoorden zijn er voor velen maar één 
persoon komt even later vol in de spotlights te staan. Bas 
van Loon en zijn vrouw Ans worden naar voren geroepen.
Bas wordt benoemd tot erelid van de Buntstèkers. Frans be-
noemd zijn verdienste voor de Carnavalskrant. Hoe van-
zelfsprekend het al die jaren ook geworden is dat de krant 
bij allen in Netersel op de deurmat ligt; het gaat niet van 
zelf! De bijdrage van Bas van Loon bestaat onder meer uit 
het opmaken van alle pagina’s. Zaken als lettertype, ach-
tergrond, vlakverdeling enzovoorts, ze horen allemaal tot 
zijn vakgebied. Maar ook zijn zowat de helft van alle ”vet-
leren” medailles ontworpen door Bas. Evenals de zeiltjes 
die de prinsenwagen versieren. Nadat Bas de versierselen 
krijgt omgehangen gaat het feest echt los. Op het podium 
is Kwart-vur-Elf aangetreden om het feest nog eens extra te 
ondersteunen. Tot in de kleine uurtjes wordt er getoost op 
de volgende 11 jaar. Reikhalzend wordt uitgekeken naar 
het volgende Carnavals evenement in Netersel.
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Schalksakker 3

5571 SG Bergeijk

T. 0497 575 712

www.the-best-part.nl

info@the-best-part.nl
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peuter/kleuter-carnaval
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Jubileum-Optochtlied 2019  (Land van Bunt en Haoi)
           Tekst: Anja Maas

Refrein;
Carnaval  in ’t Hupke dè  is voor iedereen
dè maokt ‘t zo gezellig hier, met z’n allen samen één.
D’n optocht was een feestje, bouwers het was TOP
dus nu lekker genieten en Prins Ron die gaat voorop.
Ja, we hossen en we springen nou al 44 jaor 
het zit ons in de genen dus we zèn.... nog lang nie klaor

Het jubileum jaar, héél feestelijk gestart
uit de koffer kwam Prins Ron, ja écht een zware jacht 
Gezellige receptie, ja wir een volle tent
44 jaor ’t Hupke,  veel Netersels talent.

Er zijn in al die jaren, veel mensen actief geweest
besturen, sjouwen, regelen, ja steeds weer één groot 
feest
Raad van elf geniet ervan, aan jullie nu de eer
met z’n allen gaan we voor, een feestje met veel sfeer.

Café het Herrie- Hupke, brengt leven in de tent
’t orkest dè is van slag, muziek klinkt onbekend.
Mee unne goeie maot, zal het bèter klinken 
dan kunnen we samen, een lekker pintje drinken.

Studeren is soms moeilijk en niet altijd gewoon
Dennis haalt diploma en John valt uit de toon.
De Koekwaus–trein is laat, de wissel ging niet, weetje,
Per-Ongeluk dan toch, een loco loco feestje.

Wat stond daar te gebeuren, 
  met die benen in de lucht
Ronneke werd geboren  
  in een vloek en in  een zucht.
Zijn levensloop die kwam, 
  in een notendop voorbij
ons Prinsje op zijn skelter, 
  die was echt superblij!

32
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De langste en den dikste, van de Barbieren clan
die mende dees jaor allebei, Prins te moeten zèn.
Vrienden zijn ten einde raad en gaan heel snel op zoek.
Maar ja het feit dat blijft, wie Prins is die bakt koek.

Strooptocht in de jungle, brengt Barbiertjes van de wijs
ruiken zij nu dieren, of suiker-stroop-anijs?
Oempa, oempa  loempa’s, bescher-re-men de boel
maar  Willie Wonka zorgt, voor ‘t carnavals gevoel.

Zeg hebben jullie ook al, van Match Fixing gehoord
Fistvaerekes 11 jaor, en al redelijk ontspoord.
Van harte PROFICIAT, jullie gaan echt in galop
en over ’n paar  jaartjes… staan jullie aan de top.

Trotse zeugen en beren, kwamen samen in de stoet
want hun vaerkes van jong, die weten hoe het moet.
Al 11 jaren op een rij, lopen zij de optocht mee
een ode door hun ouders, ja dat zit wel oké!

Wie houdt er niet van bloemen, vdie maak je toch niet stuk
wil je graag de beuk erin, madeliefje brengt geluk.
Kappen nou of Pleur-op, het moet plantaardig zijn
Tapkratjes breng wat kleur, een zonnebloem wat fijn.

Het flower-power stel, g(en)iet echt van mekaor
ondanks dat zij hier giet, en haar schatje hij gi(t)aar.
Twan zat mee zijn vrienden, behoorlijk in een dip
van al die lege zakken, raak je zeker in de shit.

De Power-Girlzzzz die poetste den optocht stralend schoon
Met was-me-schien en zuigers, hun werk verdient een kroon.
En ook het duo Sop Sop was in een heel goei bui
hun gouden ticket voelt,     als de bolletjes trui.

Primitieve Zottekes,  zwaaien met hun knotsen
Draaien door tot Carnaval ,   gaan dan lekker hossen.
Ja, die drie tesamen, die naaide gin oor aon
En zelfs in den biechtstoel, kunnen kleine potjes staon.
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Een vrouw staat langs de weg te liften. Een man stopt en laat haar binnen. Na een paar uur gere-
den te hebben, slaat er ineens een vonk over tussen die twee, en wordt de auto op een rustig plekje 
geparkeerd. Als de vrouw haar blouse weer dichtknoopt, zegt ze tegen de man: “Ik moet je wat 
bekennen. Ik ben eigenlijk prostituee, dus deze beurt kost je 25 Euro.” De man zegt: “Ik moet je ook 
wat bekennen. Ik ben eigenlijk taxichauffeur, en dit ritje kost jou 250 Euro!”.
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www.boerderijslagerij.nl

Voor barbecue en wok moet 
je bij Van Lieshout zijn, 
ook voor worstebrood

35

 

Een dronken, fel naar alcohol geurende man zat in 
de metro naast een priester. Zijn das zat vol vlek-
ken, zijn wangen zaten vol rode lippenstift en een 
halflege fles Bacardi stak deels uit de zak van zijn 
verkreukte vest. De man opende zijn krant en begon 
erin te lezen. Na een vijftal minuten richtte hij zich 
tot de priester en vroeg: “Zeg, eerwaarde, wette 
gij d’ oorzaak van artritis?” “Ja, mijn zoon, dat 
komt door erg losbandig te leven, te veel alcohol te 
drinken, niet naar de mis te gaan, te slapen met 
prostituees, geen bad te nemen, enzovoort.” “Awel 
merci”, mompelde de dronken man terwijl hij terug 
zijn krant indook. De priester, nadenkend over wat 
hij gezegd had en een beetje nieuwsgierig: “Neem 
me niet kwalijk maar hoe lang heb je al artritis?” 
“Ikke? Ik heb genen artritis, eerwaarde, mor ik heb 
hier zjuust in de krant
geleze da d’n bisschop da heeft.”
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In gesprek met... de Herrieschuppers

Dit jaar kiezen we voor ons interview voor een héél jonge 
vereniging: de Herrieschuppers. Ze zijn nu in het derde 
jaar van hun bestaan. We hebben enkele van hun leden 
uitgenodigd voor een gesprek met de redactie.
Even voor acht uur wandelt uw redacteur daarom naar 
de afgesproken plek voor het interview met de Herrie-
schuppers. In donker Netersel komen de schijnsels van 
4 fietslampjes in beeld: geroezemoes zwelt aan tot een 
levendige discussie terwijl ze voorbij fietsen. ‘Dat moeten 
ze zijn’ denk ik nog en even later, terwijl ze nog aan het 
afstappen zijn, staan we samen op de oprit bij een collega 
redacteur. Binnen worden uitbundig handen geschud. Ik 
zie 4 jongeren: 2 kerels en 2 meiden. Vlot gekleed, uit-
dagende blik, zelfverzekerd… ze zijn er helemaal klaar 
voor. Desgevraagd hebben ze geen echte verwachtingen 
bij wat hen te wachten staat. “We laten het maar even 
over ons heenkomen”.
Met de collega redacteur wissel ik een korte blik, nou dat 
gaat wat worden hoor met onze jeugdige dorpsgenoten. 
Ze sprankelen, zijn er klaar voor.. Onze verwachtingen 
zijn hoog en we worden niet teleurgesteld.
We starten met een voorstelrondje: tegenover ons zitten 
Lieneke, Nanne, Joey en Brent. 14 of 15 jaar en zoals 
dat vaker gaat wanneer je in gesprek bent met een jon-
gere generatie: tjonge waren wij op die leeftijd ook al zo 
scherp en al bezig met de toekomst? Alle vier weten ze 
wat ze willen na school. Drie zijn er actief op het toneel en 
een andere wil het hoger opzoeken, letterlijk in zijn geval. 
Zo ook met hun vereniging trouwens: plannen zat.
We gaan even terug naar de oorsprong van de Herrie-
schuppers, waar komt de nu 3 jaar bestaande vereniging 
eigenlijk vandaan? Hoe is het allemaal begonnen? 
Nanne vertelt: “eigenlijk ligt de oorsprong in onze lagere 
school . In groep 5 hadden we toen de Rakkers. Op de 
middelbare school zijn we doorgegaan onder een andere 
naam. Dingen gebeurde gewoon”, hiermee bedoelt ze dat 
er geen echt plan is geweest. Er was altijd al een vrienden-
groep en van het één kwam al snel het ander. Ze vertelt 
verder “we hebben geen echt doel om heel veel leden te 
hebben. Vrienden nemen vrienden mee en die komen erbij 
en als ze dan in de groep passen is het prima. We heb-
ben geen regels wie wel of niet in de groep mag”. “Er zijn 

wel een paar mensen geweest die van start zijn 
gegaan… als een soort oerknal in het Carnaval: 
en toen bestonden de Herrieschuppers”. Er zijn 

nog wel wat kleinere groepen en verenigingen aan vooraf 
gegaan: de Bende, de Rakkers en leden uit deze groepen 
vormen nu de nieuwe vereniging.
Al meteen ontspoort het vooropgezette plan voor ons in-
terview en stuitert ons gesprek alle kanten op. Geeft niet, 
deste leuker. De Zottekes komen ter sprake, de Reuselse 
vereniging die eigenlijk de rivaal is van de Herrieschup-
pers. “Fijne Carnaval en optocht in Reusel maar we willen 
wél hoger eindigen dan de Zottekes” zegt Joey. Er is een 
gezonde rivaliteit tussen de dorpen en verenigingen.
We vragen vervolgens hoe het bestuur werkt. Joey met 
zijn wat spottende blikken steekt als eerste van wal: “We 
hebben eigenlijk meerdere leiders maar nog niet iedereen 
is wakker. We hebben ook geen echte taakverdeling maar 
toch wel een bestuur benoemd. We weten hoe belangrijk 
geld is voor onze plannen”. Ze hebben met allerlei initi-
atieven al geld binnengehaald, vooral met verkoop acti-
viteiten. “We zoeken nog iets ludieks voor de komende 
carnaval”  zegt Brent. Lieneke legt verder uit: “vooral za-
ken als verf en kleding zijn erg duur. Vorige jaar heeft een 
andere vereniging ons geholpen toen we verf tekort kwa-
men. Heel fijne samenwerking”. Lieneke vertelt dat er wel 
een begroting gemaakt is. En een bouwlocatie hebben ze 

ook al. Ook voor het komend seizoen overwegen de Her-
rieschuppers weer een initiatief om geld te verzamelen. 
In de dorpsraad is eind september de noodklok geluid, 
ook bij de Gemeente, want het wordt steeds moeilijker 
om een geschikte bouwplek te vinden. “Wij zijn gewoon 
eindeloos rond gaan vragen en zijn uiteindelijk bij Pietje 
Blok terecht gekomen” zegt Joey. “We zijn nu nog een 
loopgroep dus hebben nog niet zo heel veel ruimte nodig. 
Bovendien moet onze wagen duwbaar zijn” zegt Nanne 
en er volgt uitleg hoe de werkverdeling is voor hun huidige 
project. “We willen niet verklappen wat we gaan doen, dat 
moet speciaal blijven tot de optocht”. Kijk, dat houdt de 
spanning er in want zoals we weten zijn de Herrieschup-
pers in 2019 als hoogste geëindigd in hun categorie. We 
vragen ze of er nog een boodschap is die ze over willen 
brengen aan onze dorpsgenoot Burgemeester Remco: “Ja 
dat we het liefst niet alles zelf betalen. Zijn er nog moge-
lijkheden om ons te helpen? Zoals bijvoorbeeld nog een 
ruimte waar we het hele jaar dingen kunnen doen die ook 
niet persé met Carnaval te maken hebben” weet Lieneke 
heel snel te vertellen. Nou Burgemeester, we wachten nog 
even op je reactie.
“Zeg lieden, jullie zijn nog geen 18+ dus hoe gaat dat met 38
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de Carnaval? “ lanceren we als volgende vraag. Kalm en 
beheerst antwoord Joey: “we rijden natuurlijk nog geen 
auto als dat is wat je bedoelt… en drinken alleen ranja”.  
“Nee, we drinken geen bier op de werkplek en ook niet 
op stap trouwens”. We gaan wat dieper in op de beper-
kingen van de leeftijd en het bier drinken. “Geen bier drin-
ken is heel normaal en bier is zeker geen voorwaarde 
voor een toffe Carnaval” . De Herrieschuppers aan tafel 
vinden wel dat met Carnaval alles moet kunnen, maar dan 
vooral om niet steeds vast te zitten aan allerlei regeltjes… 
ze zoeken een gevoel van vrijheid. 
Lieneke vertelt verder: “prio1 is nu het bouwen van de wa-
gen maar het aller belangrijkste is onze vriendschap. Ook 
los van de Carnaval trekken we veel samen op”.
Het logo van de Herrieschuppers was er ook op een ge-
geven moment: een koptelefoon en wel een knalgroene. 
“Het ging een beetje als de naam van de vereniging. Daar 

zijn nog wel wat andere namen voorbij gekomen zoals 
bijvoorbeeld de Snotapen of … CV Ketel”.  
We vragen hoe het plan rond de wagen ontstaan is. Liene-
ke en Joey vullen elkaar aan: “we zijn meteen na de vorige 
Carnaval gaan schetsen en hadden binnen een maand al 
ons eerste idee en dat zijn we gaan uitwerken. Het thema 
is gegroeid en aangevuld. Natuurlijk kwamen er nog an-
dere ideeën voorbij maar die waren toch echt minder”. Ze 
stralen collectief, onze Herrieschuppers: “onze act hebben 
we ook al klaar en aan de kleding wordt gewerkt. Maken 
we zelf natuurlijk. We zijn nu aan het lassen ,wat vooral 
door de jongens gebeurt, en samen doen we de rest”.
We vragen de vier naar hun eerste Carnavalsherinnerin-
gen en dat brengt fronsen op het voorhoofd. Er moet lang 
nagedacht worden. Lieneke “tja, de Lollebollen, de Mau-
wers en de belangrijke rol van de ouders omdat we nog 
niet zoveel konden en een stuk minder zelfstandig waren”. 
Joey vertelt dat ze vanuit Bladel al wel snel naar Netersel 
kwamen “vanwege de heel andere sfeer. Mensen kennen 
elkaar hier allemaal en dat voelt heel anders maar vooral 
vertrouwd en veilig. Het draait hier minder om bier lijkt 
het”.
Nanne zegt: “Het is als of je naar het Carnaval toeleeft. 
Je leeft hier, staat dichter bij elkaar. Je kunt er zelf iets 
aan bijdragen door iets zelf te doen. En dan kort voor het 
Carnaval word je er helemaal hyper van! “.  En wat zijn 
de optochtplannen voor 2020 vragen we ze: “we willen 
aan 2 optochten deelnemen, die van Netersel natuurlijk 

maar ook die van Reusel… en dan misschien die van de 
Kempen. We weten het nog niet precies” zegt Lieneke. 
“We hebben trouwens ook bij slecht weer gelopen in op-
tochten. Dat is toch echt minder vooral omdat de aantallen 
toeschouwers veel kleiner zijn”.
We gaan nog wat dieper in op de groep zelf. Het viertal 
vertelt dat de doelgroep nu ongeveer in de leeftijd 12 tot 
16 jaar zit. Best een breed gebied dus. “Lid worden is 
niets officieels. Je zoekt gewoon je plekje en hebt het naar 
je zin en blijft of vind het minder en gaat weg” zegt Brent. 
Joey voegt toe “we zoeken natuurlijk wel doeners en aan-
pakkers. Zat ruimte voor creatieve ideeën”.
En dan stellen we dé vraag van de avond: “wie wordt 
in Netersel de Prins voor 2020”. Oow, en er wordt flink 
gezucht aan tafel; handen in het haar en een brede grijns 
op de gezichten. Er wordt geroepen dat een Buylinckx 
opnieuw weer een goede zou zijn. “Maar aan welk pro-
fiel moet de Prins dan voldoen” zoeken we verder. “Het 
liefst iemand zo tussen de 40 en 50 jaar. Vooral 
energiek, aardig, die een warm gevoel brengt. 
Hij moet weten hoe het werkt in ons dorp” wordt 39
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er opgewonden door elkaar geroepen. “….. en hij moet 
ook een biertje lusten!”. En dan is het hoge woord er uit: 
“Toon Bressers! Want die kent iedereen!”.  “Ja” zegt Joey, 
“en dan Cees Alemans als next-level”…  Kortom, als het 
aan de Herrieschuppers ligt is e.e.a. voor 2021 ook al 
geregeld.
“… en een vrouwelijk Prins? “ vragen we “Nou, niks tegen 
vrouwen hoor, maar als we in Reusel zien dat die er alleen 
maar een beetje bijstaat dan hoeft het niet hoor. Er moet 
wel een beetje inhoud zijn”. Even later zijn de lieden heel 
stellig: “Carnaval moet eigenlijk heel simpel zijn dan is 
het op z’n leukst”. Een vrouwelijke Prins benoemen is nog 
best lastig vinden ze en er komen lukraak wat namen van 
dorpse dames voorbij gevlogen (die we hier even NIET 
benoemen).
“De Carnavalskrant vinden we erg leuk. Wachten bij de 
brievenbus en dan ligt hij daar en weet je meteen wie de 
nieuwe prins is, BAM! “. Ze vinden de krant ook erg mo-
tiverend en kijken uit naar de Kids pagina’s en de speur-
tocht.
Nanne is in 2016 Jeugdprinses geweest: “Is voor de kids 
echt heel erg leuk. Ook super dat er geen stemming is 
maar dat er lootjes getrokken worden om tot Jeugd Prins- 
en Prinses te komen. De trekking door de Prins zelf is ge-
weldig”. De samenwerking met de andere verenigingen 
die al stappen verder zijn is erg goed. Vooral van de Fist-
váérekes hebben ze veel hulp.
We vragen de 4 Herrieschuppers of ze nog een bood-
schap hebben voor de inwoners van Netersel en opnieuw 
gaat het stevig door elkaar bij wat ze willen zeggen: “We 
willen meer kracht in het Neterselse Carnaval. Het mag 
beslist niet uitsterven. Blijf gewoon jezelf”.
Joey kijkt nog eens terug naar zijn eerste ervaringen met 
de Carnaval: “dan sta je daar in een Bladels zaaltje en 
denkt: Wát? Toch niet wéér een Polonaise. Is dit het? Hier 

in Netersel weet ik wel wat Carnaval is: zelf iets onderne-
men op een plaats waar mensen met elkaar verbonden 
zijn”.  En over de definitie van lol is het viertal het ook snel 
eens: “dat zijn de Barbiertjes!”.
We doen nog een laatste rondje maar we zijn moe ge-
praat…. en besluiten toch maar de achternamen mee te 
nemen in de aftiteling “zodat de oudere lezers ook weten 
wie we zijn” dus daar gaan we: hartelijk dank Lieneke 
Roozen, Nanne Kloppenburg, Joey Roes en Brent Egel-
meers voor een geweldige avond en een super interview!
Nog vol van het interview wandel ik de route terug naar 
huis en op de Latestraat zie ik de 4 rode achterlichten de 
hoek om draaien naar het Carolus Simplexplein. Weg is 
de herrie….

40
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Lange Trekken 46, Bladel  |  T. +31 (0)497 387070  |  info@accombis.nl  |  www.accombis.nl

BEKERHUIS VESSEM
voor al uw sportprijzen en vaantjes
 J. Joosten, Putterstraat 53, 5512 BL Vessem
 Telefoon 0497-591691, Fax: 0497-591099
 Mobiel: 06-51231408
 E-mail: jan1.joosten@kpnplanet.nl

Stop 
kalkaanslag

Zacht en
lekker water

Kosten 
besparen

Minder 
huidirritatie

Het Bosch 1, Bladel, 06 51 303 100
wouterswaterontharders.nl

Sniederslaan 2a | 5531 EL Bladel | 0497 385568 | info@dendoel.nl | www.dendoel.nl

Restaria • Take-away DEN DOEL

Restaria •  Take-away

            den

DOEL

Onderwijzer : ‘Peter, zeg me eens, wie van jullie is giste-
ren in mijn appelboom geklommen om appels te stelen 
? ‘ Peter : ‘Ik hoor u niet goed, meester, hier op de ach-
terste bank.’ Onderwijzer : ‘Dat zullen we wel eens zien. 
Kom eens hier, neem plaats op mijn stoel. Ik zal aan jouw 
lessenaar gaan zitten en dan mag jij me een vraag stel-
len.’  Ze wisselen van plaats en Peter doet wat hem op-
gedragen is. Peter : ‘ Meester, wie heeft er gisternacht 
bij mijn mama geslapen terwijl mijn papa nachtdienst 
had ?’ Onderwijzer : ‘Je hebt volkomen gelijk, Peter. Hier 
achteraan kun je echt niks verstaan.’ 
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Het stokje wordt doorgegeven…
Interview met Frans van Luffelen en Johan Vissers; de voor-
malige voorzitter én de nieuwe voorzitter van de Buntstè-
kers.
“ ’t moes iemand zen” zegt Frans nog voordat we de eer-
ste vraag van ons interview kunnen stellen. De start met de 
heren is nogal abrupt, maar we weten wel meteen waar 
het vanavond over gaat! 
Uw redacteuren zijn opnieuw op pad deze avond en 
we nemen u mee in de wereld van de voorzitters van de 
Buntstèkers. Ja het zijn er twee, de gaande en de komende 
man. We zijn aangeschoven bij Frans van Luffelen en Jo-
han Vissers. Het voorstelrondje laten we maar even achter 
wegen want we kennen elkaar al en u, de lezer van dit 
verhaal, kent ze dadelijk ook een stukje beter. Gaat zo 
dadelijk een boek open dat voor anderen gesloten blijft? 
Gaan we in de ziel van de mannen kijken? Het lijkt er wel 
op want Frans verhaalt onmiddellijk van zaken die hij, als 
vertrekkend voorzitter, toch echt wat minder vond: “op het 
podium staan is echt niet mijn ding. Ik ga het niet uit de 
weg hoor, en als je het praatje goed voorbereidt komt het 
goed, maar leuk… nee. Het is een echte uitdaging”.
En zo’n uitdaging, die hoort echt thuis bij voorzitters. Jo-
han is de nieuwe voorzitter van de Buntstèkers en om mis-
verstanden te voorkomen: het huidige bestuur bestaat uit 
Johan, Ferd, Erik, Roel en Jan. “Ik zit nu 4 jaar in het Be-
stuur en toen er na het vertrek van Frans een nieuwe voor-
zitter moest komen werd er bij dit agendapunt wat rondge-
keken in de groep. Gelet op het beperkte aantal jaren in 
het bestuur zag ik mij zelf niet als kandidaat, vooral omdat 
anderen al langer een bestuurdersrol spelen. Even goed 
ben ik ‘r uiteindelijk uitgerold en neem ik de taak graag 
op me” vult Johan meteen aan. Johan vindt het een eer om 
aan de slag te gaan als voorzitter. Hij ziet wel dat de rol 
van een voorzitter veel breder is dan de meeste mensen 
zien, wat meteen beaamt wordt door Frans. “Wat nodig 
is in de rol van voorzitter is enthousiasme; een kartrek-

ker zijn” zegt Johan. Hij 
neemt de verantwoor-

delijkheid serieus en 
geeft meteen aan 
dat er wel keuzes 
gemaakt zijn, ook 
thuis. “Als je gaat 
voor het ene kan 
het andere soms 

niet meer”. Jo-
han bena-

drukt nog eens dat het voor hem belangrijk is om dingen 
goed te doen. Hij heeft de prikkel nodig om op zoek te 
gaan naar vernieuwing.
We kijken even de tafel rond en zien Johan met zijn armen 
gespreid voor zich; handen in elkaar geslagen. Frans zit 
schuin achter de tafel tegenover hem; linker hand in zijn zij 
en de rechter elleboog op tafel, hand onder zijn kin. Hoe 
verschillend zijn deze mannen maar hoe duidelijk is de 
gelijke gedachtegang wanneer het gaat om het Carnaval 
in ’t Hupke. Het zijn mannen van regelen en organiseren; 
het zoveel mogelijk mensen binnen de vereniging naar de 
zin maken. We weten hoeveel tijd Frans al jaren in ons 
carnaval steekt. Een ridderorde wordt per slot van reke-
ning niet zomaar opgespeld. “Vaak is de voorzitter het ge-
zicht van de vereniging maar er is een heel bestuur actief 
en hoewel die minder zichtbaar zijn is hun rol niet minder 
belangrijk” zegt Frans. De beide voorzitters denken niet 
dat er een vergelijk gaat komen tussen de komende en de 
gaande man. Ze signaleren beiden dat het onmogelijk is 
om het iedereen naar de zin te maken. We hebben het 
bijvoorbeeld over de keuze om van d’n Driesprong naar 
De Poel te verhuizen voor de Zittingsavond. Binnen de 
verenging waren de meningen hierover verdeeld.
Op de vraag wat een goede voorzitter maakt antwoord 
Frans: “dat het belangrijk is om enthousiasme over te bren-
gen op de leden van de vereniging en alle Carnavals-
vierders. Het betekent ook luisteren naar ideeën; mensen 
de weg wijzen bij het organiseren en ook lobbyen voor 
Netersel en de Buntstèkers” in de verenging en daarbij 
maakt het niet uit hoe- veel jaren je actief bent of hoe 
oud je bent. Johan vult aan dat alle Bestuursleden 
een rol spelen.
De volgende vraag gaat over het thuisfront. Hoewel 
bij Frans en Gon de kinderen allang het huis uit 
zijn, zijn ze dat Johan en Kristy niet. “De oudste 
bij ons is 9” ver- telt Johan “en die vindt het cool 
dat papa nu voorzitter is. Maar let op: ik heb 
wel een paar keuzes moeten maken en compro-
missen moe- ten zoeken.” Gon, die meeluistert 
met het in- terview, zegt dat het niet zoveel 
u i t m a a k t : “in de aanloop van de krant is het 
natuur l i jk druk, maar de rest van het jaar is 
het vooral de antennes uithouden.”

        Wanneer we vragen of er met het ver-
             trek van de oude en de komst van de 

nieuwe voorzitter veel veranderd is in 
het bestuur, moeten de mannen even 

goed nadenken. Johan: “voor de mees-
te zaken geldt dat we op dezelfde voet 
verder gaan. Het zou raar zijn om nu het 

roer helemaal om te gooien. We hebben een 
goede koers en die houden we vast”. Frans 

geeft aan dat veranderingen er bij horen en ver-
wacht dat die er nog wel zullen komen. We vragen 

of Johan zich nog doelen gesteld heeft voor de aanko-
mende periode. Hij vindt het een moeilijk vraag, vooral 

omdat er nu al bijzonder veel enthousiasme, fanatisme en 
betrokkenheid is rond het carnaval, “laten we maar kij-
ken wat er op ons pad komt en zien hoe we daar mee 
omgaan”. Frans licht de voorzittersrol nog eens toe vanuit 
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zijn perspectief, ook omdat we hem vragen of de voorzit-
tershamer er ooit aan te pas is gekomen: “natuurlijk heeft 
de voorzitter een sturende rol, maar het komt zelden aan 
op stemmen tellen. Meestal zitten we zo rond de 5-0 of 
soms 4-1 maar overwegend staat het Bestuur gezamen-
lijk achter een standpunt. Soms is het wel moeilijk om je 
nek uit te steken voor iets en leidt dat tot ongemakkelijke 
reacties”. De hamer is er bij de ledenvergaderingen ook 
nooit aan te pas gekomen. Wanneer er lange discussies 
zijn, dan stellen we beslissingen even uit onder hem mom 
‘we gaan er verder naar kijken’ of ‘we komen er nog op 
terug’. 
We weten dat het Neterselse carnaval zich onderscheidt 
doordat we vrijwel alle activiteiten doen vanuit eigen 
dorpsmiddelen. “Dat klopt” zegt Johan. “Het afgelo-
pen jaar hebben we natuurlijk ons 44ste jubileum 
gevierd en konden we beschikken over wat extra 
middelen maar in 2020 volgen we de reguliere 
weg. Geld is natuurlijk niet alles. Er zijn andere 
manieren te vinden”. 
We vragen Frans of hij zaken mist nu 
hij teruggetreden is. We zien alleen 
fronsen op zijn voorhoofd en 
even komt er geen antwoord, 
wat voor mensen die Frans 
een beetje kennen, nogal 
uitzonderlijk is. Hij zegt 
vaak op zoek geweest te 
zijn naar een geschikte 
Prins voor het dorp. Dat zat niet 
altijd mee en hij zegt ”het is niet te voorspel-
len of de Prins-keuze de goede is. Het kan alle kanten 
op gaan.  Maar… of ik het mis, nee, ik denk het niet”. Veel 
zorgen over zijn rol als nieuwe voorzitter heeft Johan niet. 
Hij geeft aan dat het carnaval nu al op een hoogtepunt 
is dat we moeten proberen vast te houden. “We besef-
fen ons goed dat waar we nu staan heel bijzonder is. 
Daar komt bij dat we niet alles kunnen beheersen en dat 
ook niet willen”. We hebben het over de carnavalsacts op 
de zittingsavond. Het zou volgens de mannen mooi zijn 
wanneer de zittingsavond zonder buitendorpse acts zou 
kunnen. Misschien gebeurt dat nog eens. Johan geeft aan 
graag een podium aan te bieden voor nieuwe groepen. 
Veel Neterselse wagens in de optochten van Bladel en 
Reusel is erg mooi om te zien. Frans signaleert dat er al 
een grote samenhang is in de Neterselse gemeenschap 
met al haar verenigingen. Johan: “het begint eigenlijk al 
op de lagere school in de lagere klasjes waar de leerlin-
gen besmet worden met het carnavalsvirus. Ze kunnen dan 
al vroeg zien wat carnaval betekent en hoe het werkt”.
Wanneer we de relatie tot de Gemeente Bladel bespreken 
beschrijft Johan de rol bij de aanloop van de sleutelover-
dracht: de avond waarop de Prinsen van alle dorpskernen 
zich verzamelen voor de overdracht door de Burgemees-
ter. De optochten komen dan ter sprake evenals andere 
carnavalszaken die meerdere kernen betreffen. “De pro-
blematiek van het kleine aantal bouwplekken is al bekend 
bij de Gemeente. Mogelijk kunnen ze daarin een rol spe-
len. We gaan steeds vaker naar centrale bouwlocaties in 
plaats van een schuur bij de boer ”.
Onze volgende vraag luidt: ‘is Netersel al klaar voor een 
Prinses carnaval?” Het geeft een levendige discussie en 
we hebben het over de situatie in Veldhoven waar ‘Prins 
Es’ als vrouwelijke Prins de scepter zwaait. Johan denkt 
dat het voor Netersel nog te vroeg is voor een vrouwe-
lijke Prins. Er staan nu al heel veel vrouwen achter onze 

Raad”. En zo zijn we aanbeland bij onze nieuwe Prins 
voor 2020, maar Johan gaat niet in op vragen die we 
stellen rond het zoeken naar en vinden van de kandidaat 
voor de komende carnaval. Er wordt nog eens teruggeke-
ken naar het verleden en we speculeren wat, maar daar 
laten we het bij. 
O ja, deze vraag nog: wat is een fatale misser voor een 
Prins? Frans antwoord: “het is een misser om bij het dank-
woord te vergeten om je eigen vrouw te bedanken. Ik her-
inner ze er iedere keer weer aan, maar het gaat nog gere-
geld mis. Voor de rest is er nog nooit wat dramatisch mis 
gegaan. Het programma biedt veel houvast. We hebben 
veel tradities waar we graag aan vasthouden”.
We vragen de mannen tenslotte welke vraag ze aan elkaar 
willen stellen. Voor Frans zijn er eigenlijk geen vragen. Hij 
verwacht geen grote ommezwaai en zou er al gedoe zijn 
dan krijgt hij dat goed opgelost met het bestuur. Johan op 
zijn beurt vraagt zich af hoe Frans er al die jaren in ge-
slaagd is om zo gemotiveerd te blijven voor het Carnaval? 
Frans antwoordt nuchter dat het een soort hobby voor hem 
is geworden. Of, zoals Gon hem mooi aanvult: “hij ademt 
Carnaval”. Frans redeneert ook “ik doet ut zelf wel dan 
ist mar klaor” wat hij van huis uit heeft meegekregen. “het 
hele jaar door zie of hoor ik dingen die ik onthoud en nog 
wel eens van pas kunnen komen met Carnaval”.
We ronden ons interview af en besluiten nog wat foto’s te 
maken van het tweetal maar ontdekken dat we helemaal 
geen stokje hebben om over te dragen. Er komt van alles 
voorbij dat overgedragen kan worden, maar voor het ge-
mak houden we het maar bij een drumstok. En zo laten we 
symbolisch de oude voorzitter los en kijken 
we vooruit naar de termijn van onze nieuwe 
Buntstèkers voorzitter.
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“Wat betreft mijn verzoek tot salarisverhoging”, 
zegt de werknemer tegen zijn baas, “denk ik, dat het 
voor U van belang is om te weten, dat drie andere 
grote bedrijven ook achter mij aan zitten.” “Oh ja?”, 
zegt de baas, “en welke bedrijven zijn dat dan?” 
Zegt die man: “Het gas-, het elektriciteits- en het 
waterbedrijf.”
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Een regisseur houdt auditie voor een piratenfi lm. 
Maar er is de hele dag nog niemand gekomen die ge-
schikt is voor een rol. Plots komt aan het eind van de 
dag een man binnenlopen: houten poot, een haak aan 
zijn arm en een zwarte lap voor zijn ene oog. De regis-
seur roept de man meteen naar zich toe, en vraagt 
naar zijn uiterlijk. “Ja,” legt de man uit, “u treft het: 
ik ben de laatste nog levende piraat.” “Maar vertel 
eens,” zegt de regisseur, “hoe komt u aan die houten 
poot?” “Zal ik je vertellen. We varen op de Atlantische 
Oceaan. We zijn in gevecht met een ander schip. De 
kogels vliegen over en weer. Ik krijg een voltreffer in 
mijn been. Been eraf, houten poot erop.” “Wat vrese-
lijk,” zegt de regisseur. “Een piraat kent geen angst en 
geen pijn.” “En hoe kom je aan die haak?” vraagt de re-
gisseur. “Da’s een ander verhaal. De Golf van Biskaje. 
We komen bij een schip langszij, dan klinkt het com-
mando `enteren’. Ik neem een sprong en blijf met mijn 
hand klem zitten tussen die twee schepen. Hand eraf, 
haak erop.” “Wat verschrikkelijk,” zegt de regisseur. 
“Een piraat kent geen angst en geen pijn.” “Maar hoe 
is dat dan gekomen van dat lapje voor je oog?” vraagt 
de regisseur. “Da’s weer een ander verhaal. De Mid-
dellandse Zee. Alles is rustig, het is lekker weer, en 
mijn maten en ik liggen een beetje in de zon te bakken. 
Komt er een meeuw voorbijvliegen, die poept zo in m’n 
oog.” “Maar dan hoef je toch niet zomaar meteen je 
oog te missen?” zegt de regisseur. “Nee,” zegt de pi-
raat, “maar toen had ik net een dag die kolere-haak!” 
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Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

T (0497) 33 08 88   E info@islbladel.nl   I www.islbladel.nl

• gas • water • cv • riolering • sanitair • dak- en zinkwerk • warmte-
pompen • airco • ventilatie • elektrotechniek • zonne-energie

Hofstede 20 
5541 SJ Reusel

+31 (0)497 229 014
info@ddmw.nl

Wij verzorgen ontwerp, optimalisatie, constructie, levering 
en montage van machines en producten.

www.ddmw.nl
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Gerard komt met een blauw oog op het werk, waarop zijn collega vraagt wat er gebeurt is. Gerard zegt: 
“Daar heeft mijn vrouw met een bevroren kip tegen geslagen”. Zijn collega zegt verbaast: ”Met een bevroren 
kip, hoe is dat nu mogelijk!!” waarop Gerard zegt: ”Ja, ze hing gekleed in een kort rokje voorover gebogen 
in de diepvries om er iets uit te halen. Hierdoor raakte ik erg opgewonden en probeerde haar van achter te 
benaderen waarop ze een bevroren kip vast graaide en mij daarmee in het gezicht sloeg. Zijn collega zegt 
met het schuim op zijn mond: Maar vindt jou vrouw dat niet lekker dan om op zo’n onverwacht moment en 
in zo’n opwindende houding eens lekker van achter benaderd te worden??”. Normaal wel zegt Gerard, ….. 
maar niet bij de Jumbo!!
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Bunt op d’n Brink...

Het is 2019 en dat is voor Carnavalsvereniging de Bunt-
stekers in Netersel het 44ste jaar van hun bestaan. Om 
dit jubileum te markeren is op zaterdagavond 22 juni een 
kunstwerk onthuld aan het Carolus Simplexplein in Neter-
sel. De onthulling viel samen met de viering van het 800 
jarig bestaan van Netersel waardoor veel mensen die 
avond op de been waren. Los van de polonaise van de 
Raad rond het kunstwerk, geeft voormalig voorzitter Frans 
van Luffelen een toelichting op de totstandkoming van het 
kunstwerk dat ‘Bunt’ is genoemd: 
“Voor het ontwerp is een commissie in het leven geroe-
pen die bestaat uit Maarten van Dijk, Simon Mommers, 
Bas van Loon en Frans van Luffelen. De betonnen basis 
symboliseert de solide verankering van carnavalsvereni-
ging de Buntstèkers binnen de gemeenschap Netersel. De 
betonnen basis staat voor de solide verankering van car-
navalsvereniging de Buntstèkers binnen de gemeenschap 
Netersel. De 11 daarop gesitueerde ornamenten symbo-
liseert het carnavaleske 
gekkengetal en vormen 
samen een buntpol. De 
hoogteverschillen van de 
ornamenten symboliseren 
de diversiteit van de per-
soonlijkheden binnen de 
vereniging en de gemeen-
schap.De drie hoogste 
ornamenten, uitgevoerd 
in cortentstaal, symbolise-
ren de Prins, Adjudant en 
Vorst. Dat deze allemaal 
dezelfde kant op wijzen is 
niet toevallig, deze staan 
onder invloed van de Bla-
olse wend!

De lage ornamenten ver-
wijzen naar de raad van 
elf en het “gestoken” bunt, 
een welbekende bezig-
heid in deze omgeving. 
De zithoogte van de lage 
ornamenten bieden een 

rustpunt binnen 
onze gastvrije 
gemeenschap. 

De kleurverschillen van de ornamenten, cortentstaal en 
roestvaststaal, symboliseren de leeftijdsverschillen. De 
bloeiende toppen van de drie hoge buntstengels symboli-
seren de steken zoals die tijdens carnaval als hoofddeksel 
worden gedragen.
Vermeldenswaardig is dat er in drie van de laagste orna-
menten door vele dorpsgenoten “voorspellingen” voor de 
toekomst worden bewaard. Te zijner tijd, tijdens carna-
val, te weten over 11, 22 en 33 jaar worden de capsules 
geopend en zullen de “voorspellingen” het daglicht weer 
zien”.

‘Bunt’ vormt een waardevolle aanvulling voor Netersel zo-
dat te allen tijde Carnaval ook in het dagelijks leven en op 
ieder moment zichtbaar zal zijn in de gemeenschap.
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Willem Hessels
Beemke 27a - 06-21395607

Voor Italiaanse wijnen
en wijnproeverijen!

Exclusive wines

Een knappe man komt een restaurant binnen 
en gaat aan een tafeltje zitten. Het is er niet 
druk en binnen een minuut is er een serveerster 
bij hem om de bestelling op te nemen. Wat wilt 
U gebruiken? vraagt ze. Een uitsmijter en een 
kop koffie graag, zegt hij. Ze pakt haar blocnote 
en begint te schrijven. Alleen maar een uitsmi-
jter en een kop koffie, herhaalt de man als het 
meisje maar door blijft schrijven. Als ze eindelijk 
klaar is, scheurt ze het velletje uit de blocnote 
en legt dat bij hem op het tafeltje. Tot zijn 
grote verbazing leest hij: Meneer, toen U hier 
binnenkwam, zag ik dat Uw gulp openstond. En 
dat was nog niet alles. Ook de inhoud was zich-
tbaar. Aangezien dit een keurig restaurant is, 
vertrouw ik erop dat U een en ander in orde hebt 
gemaakt voor ik dadelijk terug- kom met Uw 
uitsmijter en koffie. Met alle hoogachting, Elsje.     
      P.S. Ik ben om half vijf vrij!

Een rijke man verlaat ‘s och-
tends zijn huis en ziet tot 
zijn grote schrik dat de hele 
achterkant van zijn nieu-
we Mercedes is gehavend. 
Maar hij haalt weer opge-
lucht adem als hij onder de 
ruitenwisser een briefje ziet 
zitten. Hij pakt het papiertje 
en leest : “Beste Mercedes-
eigenaar. Terwijl ik dit schrijf 
staan er in deze straat 50 
mensen naar mij te kijken, 
zij denken dat ik mijn naam, 
adres, kenteken en polis-
nummer opgeef. Dat is dus 
niet zo!” 
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zaterdagavond
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VOSTERS-PULLES

Tel. 0497-682431
Mobiel: 06-53529491

info@www.dozerfox.nl

	  

	  

TERRAS,	  CAFETARIA,	  
SPEELTUIN,	  LUCHTKUSSEN	  

CITROËN                 PEUGEOT

Lavrijsen Hapert 

Industrieweg 9                            T. 0497-382781 
5527 AJ HAPERT                         E. s.lavrijsen@lavrijsen.citroen.nl 

Verhuur minigravers,

Laser 
egalisatie

Grond- 

en 
sloopwerken
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Agriservice Engwerda
Willem Van Oranjelaan 68

5531 HJ Bladel
jelleengwerda@hotmail.com

06-45044766

Lange Trekken 40 | 5531 PZ Bladel | 0497 36 15 55
bladel@crowefoederer.nl | www.foederer.nl
Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Groningen Lelystad, Oostzaan, Roermond

Accountancy / Tax / Advisory / Technology Smart decisions. Lasting value.
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Een Belg een Duitser en een Italiaan zijn aan het 
opscheppen over hun huis. Begint de Duitser: ik 
heb een huis zo groot, zo groot dat ik met een 
verrekijker moet kijken wij er voor de poort staat. 
Vervolgt de Italiaan: ik heb een huis zo groot, zo 
groot dat ik ruim anderhalf uur nodig heb om van 
de oprit af te rijden Komt de Belg: zo’n auto heb ik 
ook gehad!  

Helvoirt – Hooge Mierde 
 
Telefoon: 013 509 1269 
Website: www.vissers-mengvoeders.nl 
 

Helvoirt – Hooge Mierde 
 
Telefoon: 013 509 1269 
Website: www.vissers-mengvoeders.nl 
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Formaat: 159 x 56 mm
14.0 197 Bladel
Klantnr.: 82689
Volgnr.: 76
Datum: 03-07-2014

B. Paridaans

Betonboringen, Zaagwerk,
Sleuven frezen, Sloopwerken,

Dakgootreiniging

machinist  |  grondwerk  |  straatwerk
Carolus Simplexplein 19

5534 AK Netersel
06-11134936 - rbverhuur@outlook.com

Ron Buylinckx verhuur
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Carolus Simplexplein 19
5534 AK Netersel
Tel. 06-11134936

rbverhuur@outlook.com

Wat is STRESS? Je pikt een liftster op, een mooi meisje. Plotseling valt ze fl auw in jouw auto en je brengt haar naar het 
ziekenhuis. Daar word je gestrest van. Maar in het ziekenhuis hoor je dat ze zwanger is en ze feliciteren je dat je vader 
gaat worden... Jij zegt dat je niet de vader bent, maar het meisje zegt van wel. Dit begint erg stressvol te worden... Dus 
dan... eis je een DNA-onderzoek om te bewijzen dat je de vader niet bent. Nadat de test gedaan is, krijg je van de arts 
te horen dat je onvruchtbaar bent en dat waarschijnlijk al vanaf je geboorte. Je bent wel heel erg gestrest maar enorm 
opgelucht. Onderweg terug naar huis denk je na over je 3 kinderen thuis... DÁT IS PAS STRESS!!!
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Spelregels 
 
Leeftijd: 3-99 jaar 
Speelduur: 15 minuten 
Aantal spelers: 2-4 
 
Wat heb je nodig? 
- Het speelveld 
- Een dobbelsteen 
- Voor iedere speler één pion 
 
Hoe gaat het spel? 
Kies een gekleurde pion en plaats die op het startvlak. De jongste 
speler mag beginnen. Gooi de dobbelsteen en verplaats je 
speelfiguur het gegooide aantal ogen naar voren. 
Kom je dan op een vakje met daarop het uiteinde van het touwtje 
van een ballon, dan mag je naar boven vliegen tot bovenaan de 
ballon bent. Als je op de serpentine komt dan moet je helaas naar 
beneden glijden tot aan het vakje waar je bij het einde van de 
serpentine uit komt.  
Het kan zijn dat een vakje bezet is, dan mag je een vakje verder 
gaan staan. 
De speler die precies bij het feest uitkomt, wint het spel. Bij een te 
hoog aantal ogen op de dobbelsteen loop je vanuit het feest het 
aantal teveel gegooide vakjes terug. Zo blijft het spannend!!  
 

Veel plezier!! 
 

Serpentines 
en 

Ballonnen Spelregels

Serpentines
en

Ballonnen
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Wij wensen u een  
kleurrijke carnaval

Erik: 06-2311 7751         Peter 06-5122 9791

Glaszetters- en Schildersbedrijf
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De Hoeve 3, 5534 AC Netersel T. 06 51801700 www.vandewouwboomverzorging.nl
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Markt 30  Bladel  Tel 0497 360420  www.oogwereld.nl

CONTACTLENZEN 
IDEAAL MET CARNAVAL

Uitproberen? We geven u een advies op maat!

Taxivervoer • Luchthavenvervoer  
Ziekenvervoer • Rolstoelvervoer

www.taxicoppens.nl
Wij hebben contracten met 
diverse zorgverzekeraars!!

Bel voor vrijblijvende informatie naar

0497-383838 & 0497-641706  

TAXIBEDRIJF
Coppens “De Mulder” 

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 kazerne voorbij komt en 
dan ssstap ik naar binnen.”
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The making of… onze Carnavalskrant!

De dagen worden korter, buiten is het donker en nat… 
Frans van Luffelen stuurt een app naar de groep ‘CV-
krant’: een datum voor de eerste bijeenkomst voor de 
nieuwe Carnavalskrant 2020. We gaan weer van start! 
Heel vertrouwd schuiven we weer gezellig aan achter de 
keukentafel van één van de makers. 

Wanneer U dit leest ligt de krant alweer kant en klaar op 
de deurmat… voor de 45ste keer. Maar wat gaat er aan 
vooraf? Hoe komt de krant eigenlijk tot stand? Wie zijn 
de makers en welke keuzes maken ze? We gaan het hier 
uitleggen: The Making of de Carnavalskrant in ’t Hupke!
Tijdens de eerste bijeenkomst voor de nieuwe krant kijken 
we nog eens terug op de vorige krant. De jubileumkrant 
heeft nogal wat extra werk opgeleverd, maar we zijn te-
vreden met het resultaat. Er is altijd ruimte voor verbetering 
en ook deze keer. We laten ons voor de nieuwe krant in-
spireren door de kranten uit omliggende gemeenten. We 
gaan geen andere koers volgen, maar zien leuke dingen. 
En daarnaast mogen we trots zijn op ons eigen resultaat!
Bij aanvang hebben we een gedachtewisseling of we dit 
jaar alleen de Prins, Adjudant of ook de Jeugdprins en 
Prinses op de omslag zetten. We zijn er nog niet uit, maar 
kijk even voorop, dan weet je nu wat we uiteindelijk beslo-
ten hebben. We vervolgen met een globale weekplanning 
vanaf de eerste bijeenkomst tot aan de avond dat de krant 
verspreid wordt. De conclusie is dat we denken met min-
der vergaderingen dan vorig jaar toe te kunnen en ook re-
delijk ruim in de tijd zitten. Vervolgens bespreken we onze 
taakverdeling. Vorig jaar hebben we wat zaken dubbel 
gedaan en dit jaar zoeken we meer functionaliteit. Niet 
dat de taken nu echt anders zijn maar de verdeling is wat 
strakker. En als derde maken we deze avond een globale 
indeling van de nieuwe krant. We benoemen de nieuwe 

hoofdartikelen en de terugkerende onderwer-
pen. Een dag later hebben we de globale pa-
gina indeling via Frans ook al in onze mailbox. 

Het liefst, om druktechnische redenen een veelvoud van 4. 
Daarna is redactiewerk vooral uitvoerend.

We besluiten dit jaar voor een interview met de Herrie-
schuppers en een interview met de gaande en komende 
voorzitter van de Buntstèkers. We hebben ook al veel ma-
teriaal van het seizoen dat achter ons ligt. Het is per slot 
van rekening een jubileumjaar geweest dus lijkt het ons 
leuk om nog eens terug te kijken.

Onverwachts horen we ook van een veranderde route van 
de optocht: we besluiten een kaartje van Netersel op te 
nemen en daarop de route te markeren. Onderling is er 
nog een aardige discussie over de verandering, maar de 
redactie is geen bestuur. 

We vinden wel dat ook buitendorpse bezoekers moeten 
weten dat de route gewijzigd is. Sneu wanneer je staat 
te wachten aan het Beemke en van alles hoort maar niets 
voorbij ziet komen….
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O ja, we horen bij onze tweede vergadering dat de Prins 
bekend is, maar even goed geldt het Geheim van Netersel 
ook voor ons en weten we (nog) niet wie het wordt. Dat 
is overigens wel een dingetje, want het voorwoord van 
de Prins moet wel in de krant! … en er moet ook een foto 
voorop natuurlijk. 

Ons fotomateriaal wordt gesorteerd en beheerd door 
Inge. Het doorgaans enorme aanbod komt bij een paar 
bekende fotografen uit ons Netersel vandaan. De selectie 
is altijd veel werk omdat er heel veel te zien is natuurlijk. 
Gaan we voor de wagens of voor de deelnemers? Er is 
ook discussie of personen nu wel of niet willen of mogen 
worden afgebeeld. Gelukkig is er in ’t Hupke nooit veel te 
doen over een plaatje meer of minder waar personen op 
staan.

De lay-out van de krant bepalen we met alle redactieleden. 
De grafische vormgeving komt grotendeels uit de hand van 
Bas. Hij heeft hiervoor in 2019 ook het erelidmaatschap 
van de Buntstèkers ontvangen. Het is een stevige klus maar 
omdat Bas weet wat de redactie en de lezers leuk vinden, 
kan hij dat vertalen naar een concrete aanpak en uitvoe-
ring. Het is juist dit wat hem zo waardevol maakt.

Tekstcorrectie is een belangrijk aspect. Niets zo vervelend 
als sloridgheden (grapje) in ons taalgebruik. Niels is een 
actieve tekstschrijver en weet de interviews vaak al snel op 
een leuke manier te verwerken. In beginsel leest daarna 
iedereen alles en maakt hij/zij daarbij kanttekeningen 
en correcties. Deze worden dan verzameld en verwerkt 
door Carolien. Handig om mensen uit het onderwijs in de 
redactie te hebben. De andere Karolien is de vaste ma-
ker van de pagina’s voor de jeugdige lezer. De zoektocht 
naar de schat is ook ieder jaar een speciaal moment. In 
onze creatieve buien  zoeken we steeds naar iets nieuws 
dat vooral ook niet te ingewikkeld mag zijn. We merken 
dat de laatste jaren steeds dezelfde kids fanatiek aan de 
opdracht beginnen maar willen ook anderen en kans ge-
ven. Wat we dit jaar bedacht hebben lezen jullie achterin.
Het vinden van de juiste pagina aantallen en ‘het vullen 
van de gaatjes’ is een sport op zich. Het ziet er uiteindelijk 
altijd strak uit, maar alle soorten en maten advertenties 
geven nog wel eens wat gedoe met opvullen. Het is een 
specialiteit van Frans die goed de weg weet in moppen-

land en altijd wel ergens wat materiaal te voorschijn weet 
te toveren. De advertenties vormen een taak voor de leden 
van de Buntstèker. 

Wanneer we bijna klaar zijn met de krant hebben we een 
laatste controle. Die avond bekijken we alle definitieve 
pagina’s nog een keer op een groot scherm… het is de 
laatste kans. Daarna is het niet meer mogelijk om iets aan 
te passen en gaan de digitale bestanden naar de drukker.
Wie er nu precies in de reactie zitten staat ieder jaar in de 
colofon dus dat hoeven we hier niet te herhalen. De foto’s 
bij dit artikel zeggen eigenlijk al genoeg.

Ten slotte, als je bij het lezen van dit artikel belangstelling 
hebt gekregen om ook bij te dragen aan het Neterselse 
Carnaval, laat het ons dan weten. Het is een bijzonder 
leuke hobby en jij krijgt een goed beeld van wat er achter 
de schermen allemaal gebeurt in de aanloop naar het Car-
naval. Er is altijd ruimte voor nieuwe dorpsgenoten, voor 
mensen met frisse en creatieve ideeën en niet te vergeten 
voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen. 
Want dat is waardoor het Neterselse Carnaval 
zo gezellig, succesvol en dynamisch is. 63
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Waarom schiep God eerst de man 
en toen de vrouw?

Iedere artiest maakt eerst een 
ruw schetsje. Adam vraagt aan 

God: “Waarom heb je haar zo mooi 
gemaakt?”

God:” Zodat je van haar zal 
houden”.

Adam: ”Maar waarom heb je haar 
zo dom gemaakt?”

God: ”Zodat ze van jou kan 
houden”.

Pientere onderwijzeres. Een vrouwelijke 
professor aan de universiteit herinnert de 
studenten aan het feit dat ze de volgende 

dag tijdens het grote eindexamen geen 
enkel excuus van afwezigheid zal dulden. 
Enige uitzondering daarop is een zware 
verwonding, zeer ernstige ziekte of het 

plotse overlijden van een naast familielid. 
Op de eerste rij van het auditorium reageert 
Tom, de playboy onder de studenten:  “En in 
geval van oververmoeidheid, mevrouw? Van 
bijvoorbeeld een uitputtende sexnacht?”  

Hilariteit alom. Wanneer de stilte eindelijk 
is weergekeerd, glimlacht de vrouwelijke  

professor eventjes naar de student, schudt 
lichtjes het hoofd en zegt hem: “Dan mag je 

met je andere hand schrijven!!”

Jantje (6 jaar) zit op school, iedereen 

mag wat voor zichzelf gaan doen en 

Jantje draait een shaggie. De juffrouw 

zegt: “Ben je daar niet een beetje te 

jong voor, Jantje.” Jantje: “Oh dat is 

nog niks ik ben ook al naar bed geweest 

met een meisje.” Juf: “Hoe heette dat 

meisje dan?” Jantje: “Oh dat weet ik 

niet meer, toen was ik dronken.”

Een Fransman, een Schot en een Belg zijn 
veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. 
Maar ze hebben geluk: de rechter is jarig, 
en ze mogen alle drie 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?”

Een verdacht moet voor de rechter 

verschijnen en de rechter zegt tegen de man: 

“Ik lees hier dat U behalve geld ook horloges 

juwelen en gouden sieraden heeft gestolen?”

“Ja, dat klopt” antwoord de verdachte. “Mijn 

vader heeft altijd verteld dat geld alleen niet 

gelukkig maakt!”. 
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Alle prinsen van ‘t Hupke op een rij

1976      Sjefke v.d. Heijden
1977 Ad v.d. Heijden
1978 Wim Smets
1979 Jan Vermeulen
1980 Siem v.d. Zande
1981 Bart Alemans
1982 Toon Hendriks
1983 Jan Michiels
1984  Bert Lavrijsen  
1985 André Panjoel
1986 Kees v.d. Ven
1987      Toon Fiers
1988 Philip Michiels
1989 Martien v. Schagen
1990 Wim Vissers
1991 Henk Michiels
1992 Jeff Sparidans
1993 Peter Smulders
1994 Frans Waalen
1995 Hans Geboers
1996 Marcel Lavrijsen
1997 Harrie Vissers
1998      Harrie Schenning
1999 Wout v. Herk
2000 Wim v.d. Heijden
2001 Harrie v. Hoof
2002 Pieter Meulenbroeks
2003 Peter Michiels
2004 Leo v. Cann
2005 Wil Janssen
2006 Ben Maas
2007 Henk Michiels
2008 Frans v. Luffelen
2009      Ferd v.d. Ven
2010 Kees Waalen
2011 Erik Amting
2012 Guido van Acker
2013 Johan Vissers
2014 Adriaan Hendriks
2015 Marc Vissers
2016 Bart Seuntjens
2017 John van Beers
2018 Roel v.d Sande
2019 Ron Buijlinckx

11 jaor geleje

22 jaor geleje

33 jaor geleje

Die van toen ...
44 jaor geleje
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Op jacht naar de schat
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Op jacht naar de schat
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Vorig jaar hadden we maar liefst 44 
schatten verstopt in ’t Hupke! Dit alles in 
het teken van het jubileumjaar van de car-
navalsvereniging. 
Lars Heuveling, Jeroen van Linschoten en 
Tim de Goeij hadden hun krachten gebun-
deld en samen het hoogst aantal munten 
gevonden. 

Op de foto krijgen zij de prijs uitgereikt 
door de jeugdprins en prinses tijdens car-
naval.
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Winnaars op jacht naar de schat 2019

Uitslag optocht 2019
Optocht 't Hupke 2019
Prijs Nr. Titel Deelnemer Totaal

Junioren Individueel
1 3 N toffe peer en een stel druiven Driek en Truike 114

Junioren Groepen
1 4 We rijzen in de tijd De Buntbengels 127,5
2 6 Al 44 joar un steekje los Steekje los 123
3 5 Nittersels verborgen schat(jes) De Nopkes 117
4 2 Een koekje van eigen deeg De Barranja's 110
5 1 Wij bouwen om de oudjes in 't hupke te houwe De Geintrappers 103,5

Volwassen Individueel
1 15 Ik giet hier. Hij gi(t)aar, maar me carnaval g(en)ieten we van me koar CD nog eentje dan 126
2 10 Mee carnaval zijn we in een goei bui Duo Sop 114
3 16 Iedereen luisterd mee Angela Sanne Mathijs 112,5
4 9 Ik heb mijn school af gemaakt De Barbiertjes (John en Dennis) 111,5

Volwassen Groepen
1 18 Unne goeie moat J.V. de Herrieschuppers 120,5
2 19 Primitief draait door,  door carnaval C.V. de Zottekes 120
3 7 We zitten in de dip Vrienden van Twan van Lippen 112,5
4 8 We maken er een schone optocht van Powergirlzz 111,5
5 14 Trotse zeugen en beren willen 11 jaar Fistvaerekes eren Zeugen en beren 108,5
6 13 Ron's levensloop Familie van de Prins 99,5

Wagens
1 20 Bloemstuk maken J.V. de Tapkratjes 137
2 12 Per ongeluk J.V. de Koekwauze 136,5
3 21 Strooptocht J.V. de Barbiertjes 125,5
4 11 Match Fixing J.V. de Fistvaerekes 121,5
5 17 We zoeken meej ons clubke een Prins in Blaal en 't Hupke C.V. de Barbiertjes (vrienden van de Prins) 108

Opsteker (aanmoedigingsprijs)
De  Nopkes   Met verborgen schatjes
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Residentie van “De Buntstèkers”
Tijdens de carnavalsdagen muziek m.m.v. DJ Ton van Alphen

ZateRDag 22 feBRuaRi:
vanaf 16.30 tot sluiting: m.m.v. DJ Ton van Alphen

Om 18.00 uur uitreiking prijzen junioren
Prijsuitreiking om 22.00 uur

ZonDag 23 feBRuaRi:
vanaf 16.00 tot sluiting: m.m.v. DJ Ton van Alphen

Carnaval voor het hele gezin

MaanDag 24 feBRuaRi:
voormiddag: vanaf 10.30 uur peutercarnaval met drive-in discotheek

optreden Little Stars
vanaf 14.30 uur Seniorencarnaval tot ± 18.00 uur

aansluitend tot sluiting: groot Buntstèkersbal  
m.m.v. DJ Ton van Alphen en tReKHaWK

en DJ neilson (niels)

DinSDag 25 feBRuaRi:
vanaf 14.30 uur: kindercarnaval met playbackshow + disco 

voor het hele gezin m.m.v. DJ Ton van Alphen
Optreden D-stars, Remixx en D-future

Na symboolverbranding ± 20.00 uur zaal gesloten
in café 3 uuRKeS acHteRaf

“WOENSDAGAVOND HARING HAPPEN”

Bianca en William van ertrijk
Carolus Simplexplein 15 - 5534 AJ Netersel 

Tel.: 0497-843868 - Mobiel: 06-25328409

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

EETCAFE, CAFETARIA EN FEESTZAAL 

D’N DRIESPRONG
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