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Midden in de nacht drong 
een inbreker een huis binnen. 

Hij liet zijn zaklantaarn door de huiskamer 
schijnen, op zoek naar kostbaarheden. 
Toen hoorde hij een stem in het donker, 
die zei: “Brutus weet dat je er bent !” 

De inbreker kreeg zowat een 
hartverzakking, knipte zijn zaklantaarn 

uit en bleef stokstijf staan.
Toen hij na een tijdje niets meer hoorde, 

schudde hij zijn hoofd en ging verder met 
zijn “werk”. Maar nèt toen hij de dvd-speler 

naar zich toe trok, zodat hij de 
bedrading los zou kunnen maken, 

hoorde hij, luid en duidelijk: 
“Brutus kijkt naar je !”

Helemaal overstuur scheen hij met 
zijn lantaarn om zich heen, op zoek 
naar de plek waar de stem vandaan 

kwam. Uiteindelijk kwam de 
lichtbundel van zijn zaklamp 
in een hoek van de kamer tot 

stilstand, gericht op een 
papegaai. “Was jij dat, die tegen 

me praa� e ?”, siste de dief tegen
 de papegaai. “Yes”, bekende de 

papegaai en krijste verder:  
“Ik wil je alleen maar waarschuwen dat hij 
naar je kijkt”. De inbreker ontspande zich 

weer een beetje: “Me waarschuwen, hè?  
En wie ben jij dan wel ??” “Mozes”, antwoordde 

de vogel. “Mozes ?”, lachte de inbreker, “
wie noemt een vogel nu Mozes ?” 

“Hihi”, lachte de papegaai, “mensen 
die een ro� weiler Brutus noemen !”.

Jantje is op bezoek op een boerderij 
en vraagt aan de boer wat hij aan het doen is. 

“Zie je dat dan niet, stadsmenneke? 
Ik ben de stallen aan het uitmesten en 

de mest strooi ik straks over de aardbeien!” 
Jantje haalt zijn schouders op. 

“Nou ieder zijn eigen smaak. 
Wij strooien thuis liever suiker 

over onze aardbeien!”  
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Het bestuur.

Het is de zomer van 2020 en het coronavirus blijkt 
geen gewoon griepje te zijn. Reden voor het bestuur 
om alvast eens een keer bij elkaar te komen. Ferd 
van de Ven, Erik Amting, Jan Castelijns, Roel van 
de Sande en Johan Vissers zitten aan tafel, niet we-
tende hoe de komende carnaval er uit komt te zien. 
“Gaan we een nieuwe Prins zoeken?” vraagt Jan. 
“Kunnen we een zittingsavond organiseren op 1,5 
meter afstand?” vraagt Erik. “Misschien moeten we 
dan de zittingsavonden over meerdere avonden ver-
delen.” voegt Roel toe. Zomaar een paar vragen die 
bij ons opkwamen. Lastig… want er ligt al 45 jaar 
een draaiboek dat stipt wordt gevolgd. Als iemand 
iets wil veranderen dan moet dit in de ledenvergade-
ring besproken worden. Onze leden zijn niet zo van 
het veranderen, er wordt steevast gezegd: “Waar-
om zou je dat veranderen, het gaat toch goed zo?” 
Door corona wordt alles anders. Hoe gaan we dit 
aanpakken?

In deze zomer wordt nog gedacht over twee zittings-
avonden met elk 100 personen. Ook wordt er een 
lijstje gemaakt met 5 potentiële Prinsen. We hebben 
een optocht voor ogen die weliswaar geen grote 
wagens zal bevatten, maar wel loopgroepen. Loop-
groepen die misschien in eenzelfde categorie kunnen 
deelnemen. We fantaseerden er al aardig op los. 

De carnavalskrant moest er komen, dat is iets wat 
met elke coronamaatregel gerealiseerd kan worden.           
              Natuurlijk was de redactie ook meteen 

enthousiast! En zoals je nu leest is het eind-
resultaat ook weer bij iedereen in de brie-
venbus terecht gekomen.  

In oktober stond de volgende be-
stuursvergadering gepland. Er be-
gon wat meer duidelijk te worden. 
Activiteiten zoals de feestavond, 
ledenvergadering, fietstocht, foto 
voor in de krant….Al deze zaken 
hebben we gecanceld in 2020. 
Oud ijzer hebben we in juni nog 
opgehaald. 

De bestuursvergaderingen, overleg-
momenten met zusterverenigingen 
en met de gemeente volgen elkaar 
in hoog tempo op. Er gebeurt van 
alles en er verandert ieder moment 
veel. Zo heeft Roel een aantal en-
quêtes gemaakt en deze zijn naar 
de leden gestuurd. Deze enquêtes 
hadden als doel om de meningen 
van de leden te peilen en zo geza-
menlijk tot een planning te kunnen 

komen. Het is fijn dat we samen hebben kunnen kij-
ken naar wat wél mogelijk is. We willen er tenslotte 
iets moois van maken!
Om te komen tot een helder en duidelijk programma 
voor elk scenario wordt er een routekaart opgesteld. 
Op de routekaart staan alle activiteiten tijdens car-
naval vermeld. Er wordt gekeken per activiteit wat 
de mogelijkheden zijn. Hierdoor kunnen we sneller 
schakelen als het aantal besmettingen hoger of la-
ger wordt. De routekaart is een mooi middel om ie-
dereen te informeren, we weten dan precies wat wel 
of niet mogelijk is. 

Om als dorp in de carnavalsstemming te komen wil-
len wij iedereen vragen om mee te doen met een 
ludieke en carnavaleske tuinversiering. Bedenk een 
mooie creatie met hierbij wellicht een goede spreuk. 

Carnaval 2021 CoronaproofCarnaval 2021 Coronaproof
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Deze creaties mogen een week van te voren al in 
de tuin worden gezet en op zaterdag 13 februari 
komt er een jury langs om de creaties te beoorde-
len. Er zijn twee categorieën, individueel en groe-
pen (meerdere tuinen samen). Je kan dus ook met je 
buren samen zorgen voor een mooie creatie. 
Het programma is nog niet definitief. Dit hangt af 
van de ontwikkelingen omtrent corona. De ingezet-
te voorbereidingen gaan natuurlijk door. Een zestal 
werkgroepen is hier al actief mee bezig. We willen 
jullie vragen om onze website en facebookpagina 
goed in de gaten te houden en hopelijk kijken en 
luisteren jullie volop mee.

Zoals het voor iedereen een bijzonder jaar is, geldt 
dat de komende periode voor ons als carnavals-
vereniging ook. Onze gedachten gaan uit naar de 

mensen die ziek zijn geworden door corona of er 
aan overleden zijn. Ook zijn er veel bedrijven die 
momenteel de gevolgen ervan ervaren. We zullen 
als carnavalsvereniging geen enkel risico nemen 
t.a.v. corona. 

Met het in acht nemen van alle regels willen we de
 carnaval toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
Alles afzeggen en dit jaar niets doen zit ons niet in 
het bloed! 

We gaan er met iedereen die carnaval een warm 
hart toedraagt een bijzondere tijd van maken!

Alaaf

Groeten het bestuur.

5

buntstekers 2021.indd   5buntstekers 2021.indd   5 12-01-2021   13:2412-01-2021   13:24



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0497 – 380103      www.roijmans.nl 

Het is een mooie dag in een klein Grieks dorpje. De straten zijn leeg; het zijn slechte tijden, want eenieder heeft schulden en allen leven 
op de pof. Dan rijdt een welgestelde Nederlandse toerist het Griekse dorp in en stopt bij een klein hotelletje. Hij vertelt de eigenaar 
dat hij graag de kamers wil bekijken om er misschien voor een nacht een kamer te huren, en legt als onderpand 100 euro op de balie. 
De eigenaar geeft hem een paar sleutels. Als de bezoeker de trap op is, pakt de hoteleigenaar het geld, rent naar de slager en betaalt 
zijn schulden. De slager neemt de 100 euro, loopt de straat uit en betaalt de boer. De boer neemt het geld en betaalt zijn rekening bij 
de koelopslag. De man daar neemt het geld en rent naar de kroeg om zijn drankrekening te betalen. De kroegbaas schuift het bedrag 
door naar een aan de bar zittende prostituee, waarbij hij nog schulden had. De prostituee rent naar het hotel om daar haar uitstaande 
rekening van 100 euro te betalen. De hotelbaas legt het geld weer op de balie. Op dat moment komt de toerist de trap weer af, pakt 
het geld van de balie, levert de sleutels in en geeft aan dat de kamers hem niet aan staan en hij verlaat het dorp. Niemand heeft iets 
geproduceerd. Niemand heeft iets verdiend. Maar iedereen is zijn schulden kwijt en ziet de toekomst met optimisme tegemoet.
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Carnaval 2020 was heel speciaal voor mij, mijn eer-
ste jaar als voorzitter. Als ik er nu op terugkijk denk 
ik meteen aan de vergaderingen voor de optocht. De 
dagen rond de carnaval waaide het erg hard en het 
was behoorlijk spannend of de optocht door kon gaan. 
In mijn eerste jaar als voorzitter wil ik natuurlijk niet 
voor het eerst in de geschiedenis de optocht niet door 
laten gaan. Gelukkig is dit niet gebeurd en is het een 
fantastische carnaval geworden.

Onze Prins Jeroen d’n urste en zijn Prinses hebben er 
een geweldige carnaval van gemaakt. Ik heb veel met 
ze te doen gehad vanwege het verlies van een van de 
beste vrienden en neef van Jeroen. Op de ochtend voor 
de zittingsavond hebben ze afscheid van hem moeten 
nemen. Ik zal het moment dat Jeroen op de zittings-
avond vroeg om een groot applaus nooit vergeten. En 
een groot applaus werd het. 

Een mooie herinnering aan dat jaar is de zittingsavond 
van Luyksgestel. Wij werden uitgenodigd omdat de 
overleden vriend van Jeroen daar op zou treden, ster-
ker nog hij had de generale repetitie nog meegedaan. 
We gingen met vijven en ontmoetten daar de oom en 
neef van Jeroen. Het werd een mooie avond met een 
hele speciale lading. De steun die Jeroen kreeg en kon 
geven aan anderen was bijzonder. Het werd uiteraard 
een beregezellige avond en we hebben veel nieuwe 
mensen leren kennen. We gingen goed “in d’n olie” 
weer naar huis.

Heel erg bedankt iedereen die een mooie bijdrage 
heeft geleverd aan de geweldige carnaval van 2020. 
Ik blijf het erg bijzonder vinden dat zo een mooi dorp 
als Netersel ook nog eens carnaval kan vieren zoals 
het wat mij betreft hoort. Jong en oud, iedereen kan 
meedoen. De deelnemers van de optocht bouwen fan-
tastische creaties en als er iets geregeld moet worden 
hoef je het maar te vragen en iedereen staat voor je 
klaar. Nogmaals bedankt allemaal!

Carnaval 2021 zal er helaas heel anders uit komen 
te zien. Op het moment dat ik dit schrijf is het half 
december en zitten we net in de nieuwe lockdown. 
Het wordt nu behoorlijk duidelijk dat we een sobere 
carnaval tegemoet gaan. Dat is even niet anders… Ik 
wist niet dat ik dit ooit zou zeggen maar er zijn belang-
rijkere dingen dan carnaval. Als je kijkt naar mensen 
die ziek zijn geworden door corona, in het ziekenhuis 
zijn beland of zelfs mensen die zijn overleden. Maar 
ook bedrijven die het moeilijk hebben door alle maat-
regelen…. Dan moeten we niet moeilijk doen over een 
carnaval die anders wordt ingevuld. 

Ondanks alles gaan we toch ons best doen om de car-
naval zo mooi mogelijk te maken en daar hebben we 
iedereen bij nodig. Ik wil iedereen succes wensen met 
de voorbereidingen en wellicht kunnen we met carna-
val 2022 weer “gewoon” het café in!   

Groeten 

Johan Vissers

Van de vurzitterVan de vurzitter
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Als Prins word je natuurlijk gevraagd om terug te 
blikken op het carnavalsseizoen en een stukje te 
schrijven voor de carnavalskrant. En die terugblik 
begint bij de zittingsavond in januari. Daar zat ik 
dan tussen die Galpers. Ik was mijn zenuwen aan 
het onderdrukken en ik probeerde de aandacht op 
mogelijke andere Prinsen te richten.. De avond werd 
later en later en zoals wel vaker liep het programma 
wat uit. Ik had wat appcontact met vrienden die zich 
verzameld hadden in Hapert. Wegblijven was het 
advies, want we waren nog niet zover in de Poel. 
Na een geweldige presentatie van de Tapkratjes 
was de “winnaar” bekend. Prins Jeroen d’n Urste, 
zoals ik me vanaf dat moment mocht noemen.

Maar mijn start als Prins begon met een enorme 
domper. In de week voor de prinsbekendmaking 
kreeg mijn neef en goede vriend Marco een auto-on-
geluk waarna hij een paar dagen later overleed. Op 
de ochtend van de prinsbekendmaking was de uit-
vaart. Om eerlijk te zijn was deze combinatie niet te 
doen…. maar het moest doorgaan. Marco had een 
cateringbedrijf en op zijn visitekaartje stond gedrukt: 
“Feestmakelaar”. Iedereen die hem kende wist dat er 
confetti door zijn aderen stroomde. Hij zou dan ook 
niets anders gewild hebben dan dat het feestje door 
zou gaan. Toen ik mijn woordje mocht doen als Prins 
heb ik nog wat over hem verteld en gevraagd om 
een applaus, omdat een minuut stilte absoluut niet bij 
hem zou passen. Dat enorme applaus was overwel-
digend en gaf me het zetje om er een onvergetelijke 
avond en carnaval van te maken.
Je probeert je vooraf een voorstelling te maken over 
hoe zo’n carnaval eruit zal gaan zien. Voor de car-
naval hadden we al een avondje met Adjudant Ron 
en Maria rond de tafel gezeten zodat we een beet-
je wisten wat we konden verwachten. Zo wist ook 
Elle wat van haar een beetje verwacht werd. Als je 
me vraagt naar een hoogtepunt? Er zijn alleen maar 
hoogtepunten! De ziekenbezoeken in de weken voor 
de carnaval bijvoorbeeld, dit is echt heel dankbaar 
om te doen. Of de uitnodiging van de Stekkeraopers 
om naar de zittingsavond in Luyksgestel te komen. 
Dit was om elkaar een hart onder de riem te steken 
omdat Marco hier eigenlijk op had moeten treden. 
De zaal was stijf uitverkocht maar voor de Buntstè-
kers werd plaats gemaakt! Dan zie je letterlijk de 
verbroedering tussen de verenigingen. 

De carnaval voor Netersel begint op donderdag.    
             Dan worden we ieder jaar uitgenodigd om 

een feestje te komen bouwen bij de Hoek-
steen in Bladel. 

Daar worden we hartelijk ontvangen en het is echt 
een feest. Geweldig om de bezoekers daar een leu-
ke avond te bezorgen. Daarna nog een afzakkertje 
doen in de kantine van de voetbal en de ochtend 
erop weet je dat het een zware week gaat worden. 
Maar wat wil je met Adjudant Ron naast je? Die wil 
echt nooit naar huis. 

En dan de rest van de week. Op vrijdag carnaval-
lend op school met Jeugdprins Tim, en Jeugdprinses 
Maud. ‘s Avonds de sleuteloverdracht op het ge-
meentehuis en daarna een feestje in de tent in Bla-
del. Waar de Buntstèkers uiteraard als laatste naar 
huis gaan. Boven onze optocht op zaterdag hingen 
donkere wolken. Het voorspelde weer was zodanig 
slecht dat diverse optochten in de regio werden ge-
canceld. Gelukkig stond onze vereniging rechtstreeks 
in contact met een weerstation en kon onze optocht 
doorgaan. Daar was ik ontzettend blij mee. Ik weet 
hoe hard er gewerkt wordt door alle verenigingen 
om ervoor te zorgen dat er een mooie optocht in ’t 
Hupke plaats kan vinden. Een optocht hoort bij de 
carnaval en zeker het feest wat er in de avond ach-
teraan komt. 

Van de ouwe PrinsVan de ouwe Prins
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Dit jaar had de optocht een andere route met de 
prinsenwagen voorop. Zo kregen wij ook de kans 
om alle mooie creaties aan het einde te bekijken. 
Complimenten voor wat er afgelopen jaar weer ge-
bouwd is met zijn allen! Dat er zoveel Neterselse 
groepen aan deelnemen doet me deugd. Ook deed 
er een nieuwe groep mee, genaamd “De Galpers”. 
Deze vrienden hadden iets voor mij en Elle in el-
kaar geflanst. (ja jongens echt bouwen was het niet) 
“Wat te doen zonder Elle en Jeroen?” Geweldig om 
te zien dat ze iets ludieks voor ons gemaakt hadden. 
En nog mooier is de toezegging dat ze vanaf nu ie-
der jaar de optocht in ’t Hupke meelopen. Ook mijn 
eigen Prinses liep de optocht. Ze was op zoek naar 
de Prins op het witte paard en helemaal aan het ein-
de van de optocht had ze me gevonden! Het karretje 
met het paard daarop heeft gedurende de nachten 
“op de eier” nogal wat leuke filmpjes opgeleverd.

Op zondag begint ons programma wat later zo-
dat we bij kunnen komen van de lange zaterdag 
en dat biedt ons ook de gelegenheid om in andere 
dorpen te gaan kijken. Op zondag waren alle op-
tochten afgelast maar zijn we toch even naar de tent 
in Bladel geweest. Natuurlijk niet voordat we eerst 
een bezoek hadden gebracht aan d’n Bockenryder 
waar de fietsclub hun jaarlijkse “koai dampen rit” 
eindigde. Dit was een van de onofficiële activitei-
ten waar geen verplichting geldt, maar waar ik echt 
niet onderuit kon volgens Adjudant Ron. Daarna in 
de Driesprong, carnaval voor het gehele gezin. De 
welbekende spelletjes zoals de krantendans en spij-
kerbroekhangen. Op zondag eindigen we op tijd 
zodat we uitgerust zijn voor de lange maandag. Een 
laat bezoek aan de tent in Bladel heeft daar niet 
aan bijgedragen…. Maar ook dat was een gezel-
lige avond. Op de maandag starten we vroeg in 
de ochtend met het peuter- en kleutercarnaval en in 
de middag het seniorencarnaval. 
De laatste jaren zie je dat deze 
steeds drukker bezocht wordt 
en ook dit jaar was het gezel-
lig druk. We hebben gelachen, 
gezongen en gedanst. Ook een 
middag die ik absoluut niet had 
willen missen. 

En dan de maandagavond, het 
grote carnavalsbal! Met zoals 
jaarlijks een bandje op het podi-
um en een DJ voor de muziek tus-
sendoor. Een garantie voor een 
groot feest, en dat was het ook! 
Uiteraard werd deze avond, of 
beter gezegd nacht, bij ons afge-
sloten met een hoop hongerige 

Buntstèkers die we tevreden konden stellen met een 
pan vol gebakken eieren. En voor je het dan weet is 
het alweer de laatste officiële dag van de carnaval. 
Het is voorbij gegaan in een vloek en een zucht, 
ondanks dat het vaak tot in de late uurtjes was. In de 
middag voor de laatste keer carnaval en om 19:11 
de symboolverbranding buiten. De laatste keer de 
microfoon in mijn handen om mijn zegje toe doen 
en vooral iedereen te bedanken voor de geweldige 
carnaval. 

En bedanken daar wil ik dit verhaal ook mee ein-
digen. Allereerst het bestuur voor het vertrouwen in 
mij en Elle. Mijn geweldige Adjudant Ron en Ma-
ria, jullie hebben er zeker aan bijgedragen dat dit 
een onvergetelijke carnaval voor ons was. Ook een 
dankwoord voor de overige leden van de Raad van 
11 en iedereen die met ons carnaval heeft gevierd 
of heeft bijgedragen aan de voorbereiding met car-
naval. En als allerlaatst maar zeker niet de minste 
mijn dank aan Elle, Puk, Fried, Driek en Truike. Zij 
hebben ook een hele leuke tijd aan carnaval 2020 
beleefd.

Voor komend jaar is er geen Prins omdat we carna-
val niet kunnen vieren zodat we dit normaal zouden 
doen. Wel wordt er door bestuur en raadsleden hard 
gewerkt om toch een programma in elkaar te krijgen 
voor carnaval 2021. Hopelijk kunnen jullie hier allen 
toch plezier aan beleven. Ik kijk in ieder geval enorm 
uit naar de carnaval volgend jaar waarbij ik me als 
Adjudant 100% wil inzetten voor de nieuwe Prins.

Alaaf! 

Groet Jeroen
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Het lekkerste
Brood & Banket

Twee Belgen zien in een krant een personeelsadvertentie van de politie staan. GEVRAAGD POLITIE RECHERCHEUR. Ze be-
sluiten om er eens te gaan kijken en ze rijden naar betreff ende politiebureau. De ene stapt uit en zegt tegen de ander:” Wacht 
jij maar even in de auto, dan ga ik het proberen.” Dus hij gaat naar binnen, vraagt waar hij moet wezen en wordt gebracht. “ 
Oké ,” zegt de rechercheur, “ u moet 3 vragen over Nederland weten om deze baan te krijgen.”  “ Weet jij wat de hoofdstad van 
Nederland is?” vraagt de rechercheur. De Belg:” Ik weet ‘t, ik weet ‘t, het is Amsterdam.” “ Dat klopt,” zegt de rechercheur,” 
maar weet u ook wie de koning is van Nederland?” De Belg:” Ik weet ‘t, ik weet ‘t, het is Willem Alexander.” “ Dat is ook correct,” 
zegt de rechercheur,” weet u tenslott e wie Willen van Oranje vermoord heeft?” “ Ik weet ‘t ik weet ‘t, nee, ik weet ‘t niet, mag 
ik het misschien thuis opzoeken?” “ Ja hoor, dat mag.” De Belg gaat terug naar de auto. Die ander Belg:” Je bent zeker niet 
aangenomen?”  “ Niet aangenomen, ik ben er net en ik moet nu al een moordzaak oplossen.” 

Een keurige heer stapte in Genè-
ve een bank binnen en vroeg naar 
de voorwaarden voor een lening 
van 2000 euro. “Welke garanties 
kunt u geven?” vraagt de bankier. 
“Mijn nieuwe Mercedes staat 
voor de deur,” antwoordt de man, 
“ik kom over een week of vier te-
rug, hier zijn de sleutels.” Een 
goeie maand later kwam de man 
terug en betaalde het geleende 
geld terug plus 20 euro rente. 
“Neemt u mij niet kwalijk meneer,” 
vroeg de bankier, “waarom moest 
een goedvermogend man als u 
2000 euro lenen?” “Eenvoudige 
beste kerel, waar zou ik anders 
voor 20 euro mijn nieuwe Merce-
des een maand lang veilig kunnen 
parkeren?” 
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Carnaval anders dan anders voor de Buntstèkers 

Op het moment dat u deze carnavalsgids in handen heeft, is het bijna een jaar 
geleden dat ons land opgeschrikt werd door de eerste gevallen van corona. 
We hadden toen niet kunnen voorzien dat corona ons leven zo ingrijpend 
zou veranderen. Onze gemeente werd extra hard getroffen, zeker in de twee-
de golf die zich aandiende na de zomervakantie. Misschien bent u zelf ziek 
geweest, of heeft u naasten die (soms ernstig) ziek werden. Helaas heeft ook 
onze gemeenschap mensen verloren aan het virus.

Heel graag had ik gezien dat het gevaar van besmettingen met het coronavirus 
inmiddels ver achter ons lag. Maar ik schrijf dit stukje in de laatste maand van 
2020 en de besmettingscijfers lopen helaas nog steeds op. Dat betekent dat 
het carnavalsfeest jammer genoeg niet zoals andere jaren in d’n Driesprong, 
de Hoeksteen en ‘t Hupke in Netersel gevierd kan worden. 
Voor onze gemeente en in de Kempen is besloten de grotere optochten af te 
gelasten. Voor de kleine optochten (lokaal en kinderoptochten) en andere plaat-
selijke activiteiten, wordt de situatie nog even afgewacht. Maar ook kleinere 
optochten en andere carnavalsactiviteiten zullen alleen doorgaan als ze veilig 
kunnen plaatsvinden. Een ding is zeker: carnaval gaat er heel anders uitzien. Zo zou je kunnen denken aan een digi-
tale prijsvermelding voor carnavalswagens of een raamziekenbezoek. Ook voor de Buntstèkers is dit een behoorlijke 
uitdaging. Dat realiseer ik me heel goed.
Ik vind het bewonderenswaardig hoe niet alleen de zorgverleners, onderwijzers en ondernemers, maar ook de ver-
enigingen in onze gemeente creatief omgaan met de uitdagingen van deze tijd. Dit is waar een hechte gemeenschap 
sterk in is: elkaar te steunen in moeilijke tijden.

Ik hoop dat we carnaval in 2022 weer gewoon kunnen vieren zoals we dat gewend zijn; schouder aan schouder op 
’t Buntstèkersbal en de carnavalskrakers meezingend langs de optocht, in de residenties en in de kroegen. Mét een 
hapje eten in onze horeca, om er daarna weer een paar uur tegen te kunnen.
Voor nu wens ik u veel plezier met het lezen van deze krant. En voor diegenen die toch een beetje heimwee hebben 
naar het carnaval van eerdere jaren; bekijk eens de foto’s die op de website van de vereniging staan, dan beleeft u 
het feest toch een beetje opnieuw: www.cvdebuntstekers.com.

Met hartelijke groet,

Remco Bosma
Burgemeester gemeente Bladel
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Van den burgerVan den burger
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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

Een man en een vrouw zitten in een auto. De man rijd veel te hard. Komt er een politie man aan, en laat ze stop-
pen aan de kant. “Meneer, u rijd veel te hard.” Man: ach, dat was alleen vandaag, ik had ff haast. Vrouw: “Ach, je 
weet toch dat je altijd te hard rijd, schat.” Politie: En u heeft uw lichten ook niet aan!” Man: “Jah, het is nog lang 
niet donker! Het is alleen een beetje schemerig!” Vrouw: “Schat, licht of donker, jij hebt de lichten nooit aan!” 
Politie: “en u hebt uw gordels ook al niet om!!” Man: “Ja, maar u had me stil laten staan dus had ik de gordels 
al vast af gedaan!” Vrouw: “Ach, schat, je hebt je gordels nooit om!” Man: “HOU NOU JE BEK TOCH EENS, NU 
KRIJGEN WE ALLEMAAL BOETES!” Politie: “Mevrouw, praat uw man altijd zo tegen u?” “Nee hoor, alleen als hij 
dronken is!” 

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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Op deze foto’s zijn 11 verschillen aangebracht.
Kun jij ze vinden?

Zoek de verschillenZoek de verschillen
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Programma 2021Programma 2021

Zaterdag 13 februari
Middag: Carnaval in eigen tuin.
Deze middag komt er een jury langs om jullie 
geweldige creaties te bewonderen. We hopen dat 
velen van jullie iets moois maken van jullie tuin. 
Hoe carnavalesker hoe beter!
Meer informatie over deelname en inschrijven vind 
je op onze site!

Avond: Prijsuitreiking/ Quiz.
Via de livestream volgt de prijsuitreiking van deze 
middag. Zowel voor de individuele tuinen als voor de 
gezamenlijke tuinen. Aansluitend volgt een Quiz met 
allerlei categorieën voor jong en oud

Zondag 14 februari
Middag/avond: Carnaval voor het hele gezin
De exacte invulling van deze middag zetten wij op onze 
site, houd deze dus goed in de gaten!

Kleurplaat
Dit jaar zit er geen 
kleurplaat bij de krant 
maar vragen wij of jullie 
zelf een tekening willen 
maken. Deze moet je dan 
voor het raam hangen. 
Als de tekening te groot 
is daarvoor omdat je 
die op een rol behang 
gemaakt hebt dan zet je 
die gewoon buiten in de 
tuin tijdens carnaval. Een 
jury kijkt welke de mooi-
ste zijn en die komen 
volgend jaar dan met een 
foto in de krant.
Succes met tekenen!!
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Bestuur:
Voorzitter  Johan Vissers
Secretaris Ferd van de Ven
Penningmeester Erik Amting 
Bestuurslid Roel van de Sande
Bestuurslid       Jan Castelijns

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 vol-
gend jaar weer van de partij zijn.  

Maandag 15 februari
Middag: Bingo. 
Bingo in ’t Hupke! Via de livestream gaan 
we deze middag een bingo organiseren met 
mooie prijzen. Voor de mensen die graag 
mee willen spelen maar niet goed weten hoe 
dat werkt met een livestream, vraag gerust 
om hulp! Er is altijd wel iemand in de buurt 
die weet hoe het werkt en graag wil helpen. 

Avond: Buntstèkersshow
In deze knotsgekke radioshow kan echt 
alles. Luister mee en geniet. Kan het nog 
gekker Buntstèkers? Vast wel!

Dinsdag 16 februari
Middag: Spel- en fotozoektocht voor jong 
en oud.
De exacte invulling van deze middag komt op onze site, 
houd deze goed in de gaten!
Avond: Afsluiting op passende manier.
Hierover volgt meer informatie op de site. 

Alles is zoals jullie zullen begrijpen onder voorbehoud. 
Ook voor ons is dit jaar alles anders. We houden jullie op 
de hoogte via www.cvdebuntstekers.com
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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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Ik reed vorige week na een receptie 
nogal aangeschoten door Eind-
hoven en ik had de autoradio 
knoert hard aanstaan en de 
autoramen stonden open. Ik 
moest voor een rood verkeerslicht 
stoppen en ik keek even naast mij 
waar er toen net een politieauto 
stopte. De agent keek mijn kant op 
en ik dacht toen bij mezelf: “Ik zal 
maar even zwaaien.” De agent deed 
toen ook zijn raam open en toen 
zei ik tegen hem: “Dit is nou muziek 
uit Hilversum en dat kun je hier 
helemaal horen!” Toen zei de agent 
tegen mij: “De Bavaria-brouwerij 
staat in Lieshout maar ik kan hier 
de alcohol ruiken!”
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Marian en John Michiels

In het carnavalsjaar 2020 zijn Marian en John Michiels 
onderscheiden tot Opperbuntstèker!
Waarom? Dit behoeft eigenlijk geen toelichting. Hieronder 
volgt een opsomming van activiteiten waar zij bij betrok-
ken waren of nog steeds zijn. 
• Bouwlocatie JV de Fistváèrkens;
• Stalling van carnavalswagens tijdens de carnaval;
• Ondersteuning wagenbouwers op elk gebied;
• Financiële ondersteuning Muilerij;
•  Organisatie Jeugdvakantiewerk door uitvoering werk-

zaamheden en sponsoring;
•  Beschikbaar stellen van machines, overig materiaal en 

sponsoring voor Menuscarnabal;
•  Beschikbaar stellen van machines, overig materiaal en 

sponsoring voor 800 jaar Netersel;
•  Meer dan 11 jaar op het podium gestaan met de Win-

kelhoek tijdens de zittingsavond.

John en Marian zijn twee zeer betrokken Buntstèkers die 
er mede voor zorgen dat Netersel een dorp is waar heel 
veel gebeurt en kan!

Ook in 2020 diverse onderscheidingen in ’t Hupke!Ook in 2020 diverse onderscheidingen in ’t Hupke!

17

De Barbiertjes Netersel

Afgelopen jaar behaalde de Barbiertjes hun 11de eerste 
prijs in de optocht van  ‘t Hupke. Een geweldig resultaat 
dat in ‘t Hupke nooit eerder door wagenbouwers is be-
reikt. Voor deze 11 keer nummer 1 zijn de Barbiertjes 
onderscheiden met “Carolus Simplex” oftewel “Karel de 
Eenvoudige”. Dit is een beeldje op een sokkel dat voor 
een speciale gelegenheid wordt uitgereikt aan een per-
soon of groep. In dit geval aan de Barbiertjes!
In 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 
2017, 2018, 2020 heeft deze enthousiaste groep van 
wagenbouwers de eerste plaats behaald. 
Voor de veiligheid is de breekbare “Karel de Eenvoudige” 
met onze voorzitter naar huis gegaan. Er heeft zich geen 
enkel Barbiertje gemeld om na de carnaval het beeldje 
te komen ophalen. “Karel” staat nu nog steeds bij onze 
voorzitter thuis…. Barbiertjes nogmaals gefeliciteerd met 
deze prijs! Op naar de volgende 11 keer op nummer 1!

Buurtvereniging De Winkelhoek

Afgelopen jaar was het voor het eerst in jaren dat buurt-
vereniging “De Winkelhoek” niet op het podium stond met 
een optreden tijdens de zittingsavond. Ze mochten toch het 
podium betreden om een onderscheiding in ontvangst te 
nemen. Ze hebben in ieder geval het magische carnavals-
getal van 11 keer optreden volgemaakt! Dit aantal is nog 
niet eerder door een andere groep gehaald. Een mooie 
prestatie waarbij het gehele dorp al jaren van hun leuke, 
mooie en originele optredens heeft mogen genieten. Dank 
voor jullie inzet en enthousiasme, mede door jullie zijn de 
zittingsavonden in ‘t Hupke van een hoog niveau!! 
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DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

0497 381 795 | www.dehoutwinkelbladel.nlIndustrieweg 3 | 5531 AD Bladel 

‘‘Samen zorgen we
ervoor dat jouw
droom interieur
werkelijkheid wordt.’’

VOOR CARNAVAL IN
POLONAISE NAAR DE
VERSHOF IN BLADEL

SNIEDERSLAAN 49, BLADEL

Een secretaresse van een internationaal bedrijf komt 
bij de directeur binnenlopen: ‘Ik heb net weer een brief 
gehad van ons filiaal in de Sahara, ze schrijven dat ze 
ernstig water te kort komen’. ‘Ach’ zegt de directeur, 
‘ze hebben daar altijd water te kort, zo dringend is 
het niet’. ‘Nou, ik denk dat het dit keer wel dringend is, 
want de postzegel hebben ze met een paperclip vast-
gemaakt!’. 

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

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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Verslag zittingsavondVerslag zittingsavond

In het 45ste jaar van haar bestaan organiseert CV 
De Buntstèkers de jaarlijkse zittingsavond in het immer 
actieve Netersel. Ook dit jaar is de ingang van De Poel 
aangekleed met een enorm portaal van de vereniging 
waar de honderden bezoekers naar binnen gaan. De 
spanning is weer voelbaar want Het geheim van Netersel 
is opnieuw goed bewaard gebleven: wie wordt de Prins 
van 2020?

Op het podium voor de nu al enthousiaste feestvierders 
staat zoals al enkele jaren Jeroen Spooren die het feest 
geroutineerd de juiste kant op stuurt. Naast hem de 
nieuwe voorzitter Johan Vissers voor wie het zijn eerste 
zittingsavond is in deze rol. 

De avond gaat van start met het toekennen van het Bunt-
stèkers erelidmaatschap aan Pieter Meulenbroeks. Al 22 
jaar zwaait hij de bunt over het dorp en is hij de officiële 
voorganger bij alles wat met de Buntstèkers te maken 
heeft. Daarna volgen maar liefst 3 dansgroepen uit het 
dorp die dynamisch en sprankelend een show wegzetten 
van de bovenste plank.
Mark van de Tillaard is de eerste persoon die de schit-
terende ton van de Buntstèkers opzoekt met een verper-
soonlijking van wijlen Prins Bernhard. Met veel toespelin-
gen op het Koninklijk Huis en natuurlijk voorzien van pijp 
en anjer zet hij het publiek op scherp.

Hij wordt gevolgd door Huub en René bij het UWV. Twee 
werkzoekenden die met 523 wachtenden voor zich hun 
verhalen uit de doeken doen over de arbeidsmarkt en 
hun leventje daaromheen. In tegenstelling tot vele eerdere  
jaren is de buurtschap Winkelhoek dit jaar niet in de 
gelegenheid om een act te presenteren. De licht en don-
ker show van vorig jaar zit bij velen beslist nog in het 
geheugen. Ze worden deze avond wel gehuldigd voor 
hun talloze shows en krijgen een speciaal door Bas van 
Loon ontworpen vetleren onderscheiding uitgereikt. 

Opnieuw is er ruimte voor 3 dansgroepen die zich niet 
onbetuigd laten, gevolgd door de wel héél heftige act 
van de Boxmeerse Gradje Boemel. Deze gelauwerde 
entertainer pakt er zijn krantje bij en neemt het publiek 
mee in een wervelende nieuwsshow waarvoor hij dwars 
door het publiek over bijna iedereen wel een scherpe 
grap weet te maken.

De Fistváérekes hebben dit jaar besloten om de Slimste 
Mens op het podium te zetten, compleet met jury en 
meer dan voldoende inbreng vanuit de zaal. Na een 
korte toelichting vanuit het bestuur van de Buntstèkers op 
de nieuwe route die de optocht dit jaar zal volgens (in 
omgekeerde richting en via een iets verkort traject) is het 
de beurt aan de ouders van de Buntbengels. Ze komen 
met een vliegensvlugge boks-act met onverwachtse over-
winnar (geen tikfout) en hebben tot ieders verrassing zelf 
hun eigen bierviltjes!
Fameus is ook de Act van Bart Seuntiens en Jaap Waalen 
die als rondborstige Maud en Mirte op skates en strak 20
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in het sportvel het halve dorp op de hak nemen met vin-
dingrijke, creatieve en soms scherpe verwijzingen naar 
wie-niet-eigenlijk!
Aan het einde van de avond is het dan tijd voor het 
afscheid van Prins Ron den Urste die ceremonieel afstand 
doet van zijn steek, cape en scepter, maar niet voordat er 
onder luid gejuich en ‘Ronny Bedankt!” het oude seizoen 
officieel wordt beëindigd.

Dan gaat de grootse bekendmaking van de nieuwe Prins 
als grand finale van start. We vernemen dat vanwege het 
coronavirus het songfestival in Rotterdam geen doorgang 
zal vinden. In plaats daarvan is het wat kleinere Netersel 
uitverkoren. Met als presentatoren Jip Koning en Hugo 
Maas begint een geweldige show met maar liefst 20 kan-
didaten waarvan de naam op een enorm podiumscherm 
wordt gepresenteerd. 

Aan kandidaat-Prinsen is in Netersel immers nooit een 
gebrek. Met live videoverbindingen vanaf alle straten in 
het dorp worden de ‘douze points’ bekend gemaakt , 
compleet met juichende deelnemersteams. Daarna is het 
tijd voor de tussenstand en groeit de spanning in de zaal: 
er is een top 3 bekend. Na de telling van de laatste stem-
men is het voor iedereen duidelijk…. De winnaar van de 
show en daarmee de 45ste Prins van ’t Hupke is: Jeroen 
Verdonschot!

Onder luid applaus verschijnen hij en zijn hele gezin op 
het podium waarna hem de prinsensteek, cape en scep-
ter worden uitgereikt. Na zijn officiële huldiging in zijn 
speech, voorafgaand aan de proclamatie, kiest hij voor 
een heel bijzondere start. Hij memoreert een recent over-
leden vriend waarvan hij eerder die dag afscheid heeft 
genomen. Een heftig moment voor hem, de hele Raad 
van Elf en niet in het minst voor alle aanwezigen. Jeroen 
vraagt niet om een moment stilte maar om een daverende 

applaus ter nagedachtenis van de overledene. En zo start 
het jaar van Prins Jeroen d’n Urste met zijn motto; We 
gôn mee mekoar, vur n’un hoop lol dees joar! De recep-
tie voor de nieuwe Prins kan hiermee van start en zoals 
ieder jaar is de rij naar het podium om de Prins te felici-
teren weer erg lang. Carnaval in ’t Hupke kan beginnen. 
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peuter/kleuter-carnaval
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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
06-16102591Een Hollander ging biechten: ‘Vergiffenis, meneer de 

kapelaan,’ snikte hij, ‘in de Tweede wereldoorlog had ik 
een onderduiker op mijn zolder.’ ‘Nou, dat is toch geen 
zonde?’ vond de kapelaan. ‘Nee,’ zei de man, ‘maar ik heb 
hem huur laten betalen.’ ‘Dat was niet netjes van u, maar 
tenslotte liep u toen gevaar.’ ‘Dank u, kapelaan.’ zei de 
man. ‘Mag ik u nog iets vragen?’ ‘Wat dan?’ reageerde de 
kapelaan. ‘Vindt u dat ik hem moet vertellen dat de oor-
log is afgelopen?’  

24
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In gesprek met Pietje d’n BuntstèkerIn gesprek met Pietje d’n Buntstèker

Het is net na Sinterklaas wanneer uw redacteur weer op 
pad gaat voor een interview. Onder zijn arm de inmiddels 
vertrouwde map met schrijfblok en natuurlijk de vragenlijst 
die deze keer is toegespitst op Pietje! “Wel achterom ko-
men straks!” had hij nog even geroepen aan de telefoon.
In deze toch wat merkwaardige tijden had de redactie 
al vroeg het idee om met Pieter aan tafel te gaan zitten. 
Intussen heeft hij al heel wat jaren de rol van Buntstèker. 
Hoewel we hem allemaal kennen in die rol, vinden we het 
leuk om eens wat dieper in te gaan op zijn rol en …. wie 
is Pietje nou eigenlijk? 

Ik schuif bij Pieter aan de keukentafel, gemaakt van ge-
bruikt hout met daarboven zijn zelfgemaakte boomstam-
lamp. Koffie en kokosmakroon erbij  en onmiddellijk ont-
staat al een dynamisch gesprek over werkelijk van alles. 
We hebben het als eerste over zijn achtergrond: “Ik kom 
zelf oorspronkelijk uit Bladel, maar mijn moeder is een 
echte Neterselse. We zijn in 1967 verhuisd van Bladel 
naar Lage Mierde. Ik ben daar opgegroeid met een zus en 
vier broers, van wie er twee in Netersel wonen. “Eigenlijk 
is iedere Meulenbroeks in Netersel familie van mij”, zegt 
Pieter. Zijn vader zat in de veeteelt “wat natuurlijk samen 
gaat met grond én trekkers” waardoor we aan de praat 
raken over zijn grote liefhebberij: zijn 2 klassieke tracto-
ren. Pieter wijst mij op een grote foto die ingelijst aan de         
                 keukenmuur hangt waar de gloeikop van zijn 

Ursus op te zien is. Velen van ons herkennen 
het ploffende geluid wanneer Pieter onderweg 

is met zijn trekker. “Ik heb naast de twee trekkers ook zelf 
een woonwagen gebouwd”. Met die combinatie gaat hij 
met regelmaat op pad. Soms naar evenementen maar ook 
op vakantie. In zijn voertuigcollectie heeft Pieter een tijdje 
een DAF Brandweerauto gehad. “We hebben daar nog 
een zeer geslaagde 1 aprilgrap mee uitgehaald door in 
de van Aalsten tot Goor een heel verhaal te schrijven over 
een brandweerpost in Netersel. Compleet met foto’s van 
de DAF én de brandweerlieden.  Overigens wist niet ieder-
een in het dorp deze grap te waarderen”.
“Voluit heet ik Petrus Johannes Henricus Maria. Geboren 
in 1962”. Het gezin van Pieter telt drie kinderen Malou, 
Thijs en Simone. De relatie met Ingrid is helaas anderhalf 
jaar geleden ten einde gekomen. Hoewel Pieter van oor-
sprong een achtergrond als metaalbewerker heeft, is hij nu 
beroepsmatig vertegenwoordiger. Voor de regio Zuid-Ne-
derland zit hij in de verkoop van Delaval melktanks. In ons 
gesprek belicht hij kort hoe verschillend de mensen per 
regio zijn in ons deel van het land en hoe belangrijk het 
is je hiervan bewust te zijn. Ook religieuze achtergronden 
spelen hierbij een rol. 

“1992 was een belangrijk jaar omdat ik toen verhuisde 
van de Hoeve naar de Lei waar ik nu nog steeds woon”. 
Pieter is lid van de Buntstèkers sinds 1998 en was 10 jaar 
bestuurslid en mede grondlegger van de goederenveiling 
maar ook van de brommerbeurs. Beide bronnen van in-
komsten voor de vereniging.

Ons gesprek gaat verder over de geschiedenis van de 
Buntstèker in Netersel. “De betekenis van de Buntstèker 
gaat lange tijd terug naar het buntsteken dat tot aan de 
tweede wereldoorlog gebeurde op de hei”. Binnen onze 
carnavalsvereniging heeft hij de rol de artiesten te bege-
leiden die tijdens de zittingsavond naar het podium gaan. 
Voorafgaand aan de Buntstèker kende Netersel een Veld-
wachter, zoals we die meer zien in Brabantse verenigin-
gen. “Dat was de intussen overleden Wim Dielis. Het be-
stuur heeft tijden geleden besloten om in plaats van de 
Veldwachter de Buntstèker te introduceren. Hij is bedacht 
door Tuntje ‘Pakhuis’ (Hendriks). De eerste Buntstèker was 
Bertje Sjol (Lavrijsen) en daarna Wim Vissers. Sinds we 
de zittingsavond houden in De Poel, ben ik Buntstèker”. 
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“De kleding die er bij hoort zijn nog de originele broek 
en kiel van mijn opa. Verder horen er natuurlijk bretels 
bij en klompen”. Pieter moet lachen om mijn vraag of de 
bos bunt ook al zo oud is. “Nee! We hebben ieder jaar 
nieuwe bunt want hij gaat ruien. Je moet niet hebben dat 
de zaadjes in je bier vallen!”. De bunt van het afgelopen 
seizoen ligt overigens nog wel in het schop bij Pietje en 
het is Harry Schenning die ieder jaar een nieuwe regelt. 
De klompen horen er ook bij. Ze staan inderdaad bij de 
achterdeur. “Die broek” voegt Pieter nog toe “moet wel 
een floeren broek zijn en de zakdoek hoort er ook bij. 
Van het petje heb ik de eerste al versleten en ben ik nu toe 
aan de tweede. Buntstèker zijn is echt iets waar je zin in 
moet hebben. Je bent sfeermaker en het is ook onderdeel 
van mijn rol om anderen te laten genieten. Zelf geniet ik er 
vooral van wanneer anderen het erg naar hun zin hebben. 
Delen is voor mij een onderdeel van mijn leven”.

Wanneer ik vraag hoe lang hij nog de Buntstèker denkt 
te zijn, legt hij uit dat hij er nog ieder jaar voor wordt 
gevraagd. “Mocht het aan de orde zijn dat ik wil stoppen, 
dan laat ik dat ruim van te voren weten zodat het bestuur 
naar een ander kan zoeken”. Pieter heeft 10 jaar in het 
bestuur van de Buntstèkers gezeten en het is niet prettig 
om onverwachts met het vertrek van leden te maken te 
hebben.  Met andere woorden: wanneer we weer een 
zittingsavond hebben, let op die Buntstèker, zijn kleren en 
op de bunt zelf want ieder jaar is het een stuk dorpsge-
schiedenis.

We praten nog wat verder over hoe carnaval zich in ons 
dorp heeft ontwikkeld. “Er is wel iets veranderd in de loop 
der jaren. Waar we vroeger competitie zagen tussen de 

verschillende buurten is dat verschoven naar de jeugdver-
enigingen”. Hij ziet een steeds groter groeiende rol voor 
de jeugd en heeft er veel vertrouwen in. “Ik denk niet dat 
er een behoefte bestaat aan grote veranderingen binnen 
ons carnaval. Ja de omstandigheden veranderen en al he-
lemaal in een corona-jaar maar ik vind dat we dingen ook 
in ere moeten houden. Orde en netheid zijn belangrijk bij 
ons carnaval en dat moet zeker zo blijven. Als Bestuur en 
als Raad moet je iets uitdragen en heb je ook een voor-
beeldrol in het carnaval. Voor mij is de betekenis van car-
naval samenhorigheid”. 

Wanneer ik Pieter vraag welke dromen hij nog wil reali-
seren: “Vooral een goede gezondheid houden” en inder-
daad het is hem aan te zien dat hij de afgelopen tijd aar-
dig wat kilootjes is kwijtgeraakt. Over corona: “het is wel 
een aôrig jaôr en ik denk dat we er samen het beste van 
moeten maken, ook met de komende carnaval”. 

Natuurlijk moet ik ook even vragen naar zijn blauwe bril; 
of hij ook brillen in andere kleuren heeft. “O ja hoor, de 
vorige was groen” en even later staat er een doos op tafel 
met een dozijn brillen er in. Allerlei kleuren hebben ze, 
maar vooral ook monturen met kleine glazen. Voorlopig 
staat er geen nieuwe bril in de planning maar aan iedere 
keuze die hij maakt gaat een heel zorgvuldige afweging 
vooraf.

Ook Pieter is Prins geweest in ons dorp en dat was in 
2002. “In het jaar daarvoor kwamen Wim Smets en Bertje 
Sjol bij ons achterom. Het was echter precies 
de dag waarop we te horen kregen dat mijn 
schoonvader ernstig ziek was. Een rol als Prins 
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in die periode leek mij toen geen goede keuze. In het jaar 
daarna kwamen tot mijn grote verbazing Wim en Bertje 
opnieuw voorbij. Dat was vreemd omdat het normaal niet 
zo gaat dat er voor de tweede keer gevraagd wordt of je 
Prins wilt worden. Ik heb toen wél ja gezegd en het werd 
een geweldige carnaval! We hebben natuurlijk een erg 
grote Raad in Netersel maar dat is vooral heel prettig. Bij 
omliggende gemeentes is het soms lastig om tot een groep 
van elf te komen. Bij ons kunnen we met de raad-van-23 
alle kanten op”. 

Ik vraag Pieter of hem nog uitzonderlijke Prinsen zijn bij-
gebleven de afgelopen jaren. “Ja, wat vooral bij blijft zijn 
Prinsen waarvan je geen echt hoge verwachtingen hebt, 
die dan toch heel goed uit de verf blijken te komen. En 
wat écht is bijgebleven is het eerste jaar dat we confetti 
hadden!  Het lag toen werkelijk centimeters hoog door de 
Driesprong”.  We hebben het nog even over de carnavals-
krant: “het is heel bijzonder dat we in zo’n klein dorpje als 
Netersel zo’n goed gevulde krant hebben. Vaak zie je in 
andere kranten carnavals programma’s, veel advertenties 
en misschien wat berichten van Prinsen en burgemeesters. 

Bij ons is er veel meer te lezen dan dat, duimpje omhoog 
voor jullie!”.

Tenslotte nog de vraag : wanneer we dit interview zien als 
een estafette, aan wie in ons dorp zou jij dan het stokje 
doorgeven en waarom?  “Aan Harrie en Corrie Schenning 
omdat zij al jaren de kleding perfect verzorgen en zorgen 
dat er bunt en hei op tafel staat”.

En zo eindigt na een kleine 3 uur ons gesprek. Zoals dat 
dan gaat bij Pieter, hebben we het over werkelijk van al-
les en nog wat gehad. Te veel om hier op deze pagina’s 
weer te geven en ook niet allemaal over carnaval. Het 
goede nieuws is dat we voorlopig kunnen rekenen op 
onze Buntstèker, welke vorm ons carnaval dit seizoen ook 
zal hebben. Terwijl ik afscheid van hem neem zie ik over 
zijn schouder op het dressoir in de keuken het miniatuur-
beeldje staan van de Buntstèker zoals die in het echt ook 
op ons dorpsplein staat. Heel bijzonder om in gesprek te 
zijn geweest met de verpersoonlijking van dit beeld. De 
verbinding met het carnavalsmonument dat een stukje ver-
derop staat op den Brink, is onlosmakelijk.
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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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BBrreenngg hheett CChhiinneeeessjjee  
nnaaaarr hheett ccaarrnnaavvaallssffeeeessttjjee !! 

VVeerrbbiinndd ddee ssttiippppeenn 

WWeellkkee mmaasskkeerrss hhoorreenn bbiijj eellkkaaaarr ?? TTrreekk eeeenn ssttrreeeepp..  

KKiinnddeerr 
ppaaggiinnaa 

ZZooeekk ddee 1100 vveerrsscchhiilllleenn !! 

WWeellkkee cclloowwnn hhoooorrtt eerr nniieett bbiijj?? 

ZZeett eeeenn cciirrkkeell oomm 
ddee lleetttteerrss ddiiee 
ssaammeenn hheett wwoooorrdd 
mmaakkeenn 
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Wie heeft Prins Carnaval en zijn Adjudant  
beroofd van hun steken? 

Politiebericht: Netersel *11 november 2020 
Op 11 november jongstleden zijn Prins Jeroen d’n Urste en zijn adjudant Ron midden in de nacht op mysterieuze 
wijze beroofd van hun steken. Prins Jeroen, die de diefstal vrij vroeg in de ochtend opmerkte, belde in blinde 
paniek direct met zijn rechterhand Ron. Die moest in eerste instantie smakelijk lachen om dit verhaal, maar zich 
vervolgens bijna verslikte in zijn eerste kopje koffie toen bleek dat ook zíjn steek verdwenen was. Hoe kon dit nu 
gebeuren…?!
Het tweetal meldde zich zo snel zij konden bij voorzitter Johan om het verschrikkelijke nieuws van de diefstal te 
melden. Johan schrok zich een hoedje. Nog maar net voorzitter en nu al in de problemen. Dit moest tot de bodem 
uitgezocht worden!! 
Er werd direct een digitale vergadering belegd met alle leden van de Raad van Elf om hen te vragen of zij iets 
meer wisten………en daar bleef het niet bij………

Inmiddels zitten er, dankzij een professioneel rechercheteam, 11 van de leden van de Raad in hechtenis (zie on-
deraan dit bericht). Maar wie zijn nu de echte daders en wie zitten er onschuldig vast? Kunnen jullie ons helpen 
om de steken terug te vinden én de onschuldige verdachten zo snel mogelijk vrij te laten?

Pak je notitieblokje erbij en ga naar www.buntstekers.yurls.net Daar vind je 10 raadsels die je moet oplossen. 
Per goed opgelost raadsel ontvang je één van de omschrijvingen die je nodig hebt om er achter te komen wie de 
echte daders zijn. Nadat je alle 10 omschrijvingen hebt gekregen kun je gaan uitzoeken welke twee leden van 
de Raad van Elf de steken van Prins Jeroen d’n Urste en Adjudant Ron ontvreemd hebben. 
Hulp is hard nodig! Succes!

Met dank, namens het rechercheteam. 

De verdachten op een rijtje: 

 

JJeeuuggddppaaggiinnaa  
 
 
 
  
  
  

  
  

 

JJeeuuggddppaaggiinnaa  
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Een jonge man meldt zich voor zijn eerste werkdag bij de supermarkt. De manager begroet hem joviaal, geeft 
hem een bezem en zegt: “Jouw eerste taak is om de vloeren aan te vegen”

De jonge man kijkt de manager verbaasd aan en stamelt: “Maar .. ik ben afgestudeerd advocaat” “Oh sorry, dat 
wist ik echt niet” zegt de manager “Geef mij die bezem maar .. dan doe ik het even voor!”  
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zaterdagavond
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www.boerderijslagerij.nl

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

36

 

Door gebruik te maken van alle nieuwe technologieën met 
betrekking tot de vruchtbaarheid lukte het een 65 -ja-
rige vrouw een baby te baren. Toen ze thuiskwam uit het 
ziekenhuis kwamen haar vriendinnen op bezoek. “Mag ik 
de baby zien”? vroeg één van hen. “Nog niet”, antwoordde 
de 65-jarige moeder, “straks”. Na een half uur vroeg de 
andere vriendin : “mogen we nu de baby zien ? “ “Nog niet”, 
zei de moeder. Nadat opnieuw een paar minuten waren 
verstreken vroegen ze weer: “mogen we nu de baby zien 
? “ “Nee”, antwoordde de moeder. De vriendinnen werden 
erg ongeduldig ; ze zeiden: “wanneer kunnen we nu eindelijk 
de baby eens zien? “ “ZODRA HIJ HUILT” was het ant-
woord. “ZODRA HIJ HUILT ?????” vroegen de vriendinnen, 
“waarom moeten we wachten tot hij huilt??” De moeder 
antwoordde: “omdat ik ben vergeten waar ik hem heb 
neergelegd !  
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ALTIJD VOOR U...

A C C O U N T A N T S  |  A D V I S E U R S

KENNIS WAAR U OP KUNT REKENEN

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, Mobiel: 06-51231408
 E-mail: jan1.joosten@kpnplanet.nl
 Website:  www.bekerhuisvessem.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

Een arts maakt zijn ronde met een groep eerstejaars stu-
denten.
Hij wijst naar een röntgenfoto en zegt: “Zoals jullie kunnen 
zien, loopt deze patiënt mank omdat zijn linker fi bula en tibia 
radicaal centripetaal bewegen ten opzichte van elkaar”. De 
arts kijkt naar de studenten en vraagt aan een van hen: “Mi-
chel, wat zou jij doen in zo’n geval?”

De student denkt even na en zegt: “Nou .. ik denk dat ik ook 
mank zou lopen!”
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In gesprek met... dames Raad van ElfIn gesprek met... dames Raad van Elf

Al enige tijd had de reactie het plan om eens aan tafel te 
gaan zitten met de dames van de Raad. Ze zijn minder 
zichtbaar tijdens het carnaval in ons dorp, maar spelen 
wel degelijk een belangrijke rol. Dat gesprek organiseren 
bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan waarbij co-
rona ook nog eens de nodige beperkingen met zich mee-
bracht. Toch slaagden we erin om met twee van hen in ge-
sprek te gaan. Zie hier het resultaat van een geanimeerd 
gesprek medio december vorig jaar. 
We kiezen De Poel als locatie voor ons gesprek en even 
na aankomst van uw redacteurs stapt Ellen Amting binnen, 
een paar minuten later gevolgd door Monique Hendriks. 
De derde genodigde lijkt de afspraak te zijn vergeten. We 
gaan van start met koffie, thee en een ‘Poelkoekje’. 
We beginnen met een kort voorstelrondje, want hoe klein 
Netersel ook is, het is lang niet zo dat iedereen-iedereen 
kent. Ellen woont aan de Muilen en is getrouwd met Erik. 
Samen hebben ze 3 kinderen in de leeftijd van 17 tot en 
met 21 jaar. Ze werkt in de Floriaan in Bladel. Erik was 
Prins in 2011 en als eerste vragen we haar hoe hij destijds 
is gevraagd om Prins te worden. “Erik was binnen het be-
stuur van de Buntstèkers actief en was al eerder benaderd. 
Hun leeftijd speelde een rol bij de afweging. Uiteindelijk 
hebben we samen besloten dat 2011 een goed jaar zou 
zijn om Prins te worden”.  
Monique woont met Adriaan en hun twee kinderen aan de 
Polderdijk. “Adriaan was Prins in 2014 en voorafgaand 
hieraan werden we gebeld door Frans van Luffelen of hij 
met Erik Amting even langs kon komen. Zijn auto zou hij 
wel achterom parkeren om het de oplettende kijker niet 
al te gemakkelijk te maken om te raden wie er Prins zou 
worden dat jaar”. Monique is goed met cijfers en werkt 
behalve in hun eigen bedrijf ook bij een accountantskan-
toor. Meteen komt het maken van onze carnavalskrant ter 
sprake, want Monique heeft ook enkele jaren in de redac-
tie gezeten.
Wat Ellen zich vooral herinnert van de periode dat Erik 
Prins was, was dat het  geheim houden niet gemakkelijk 
was en dat ze het de kinderen pas de dag van de zit-
tingsavond hebben verteld. “Daarna is het pure adrena-

line. Het was een heel intensieve periode die 
toch anders was dan dat we ons vooraf hadden 
voorgesteld”. Ze vertelt dat hun kinderen het ook 

fantastisch hebben gevonden. Ze behoren nu tot De Fist-
váérekes zo vertelt ze. Ook de kinderen van Monique zijn 
lid van een vereniging uit Netersel, de Herrieschuppers.  
Monique vertelt: “Het was een geweldige ervaring om te 
zien hoeveel mensen, in de 3 weken van bekendmaking 
tot carnaval, iets in elkaar hadden gezet om voor te dra-
gen tijdens dat carnavalsjaar. “Voor de zittingsavond had-
den we de kinderen naar mijn zus gebracht en pas na de 
bekendmaking op de zittingsavond, kwamen ze naar De 
Poel en mochten ze met Adriaan en mij het podium op. Ze 
waren nog een stuk jonger toen, maar vonden het vooral 
geweldig om even de steek van de Prins op te mogen zet-
ten en ook de cape om te doen natuurlijk”. 
We vragen de dames hoe hun rol als gastvrouw eruit zag 
tijdens het carnaval. Ellen licht toe dat er voor de nieu-
we Prins een draaiboek klaarligt waarin het meeste wordt 
uitgelegd. Wat haar vooral ook is bijgebleven, en Moni-
que beaamt dat, is dat er vooral van haar verwacht werd 
dat er veel foto’s gemaakt moesten worden. “Daarnaast 
natuurlijk de traditie van de broodjes op de dag van de 
bekendmaking en vis op woensdag!” Dat broodjes halen 
is wel een typisch Netersels dingetje. Je koopt ze vlak voor 
de bekendmaking en omdat het dan om een groot aantal 
gaat, val je nogal op in de winkel. Het is een kunst om dit 
ongezien te doen, zodat ‘Het Geheim van Netersel’ zo 
lang mogelijk ook écht geheim blijft. “Het smeren van de 
broodjes gebeurt wel altijd door de dames van de Raad” 
zegt Ellen. 
We vragen de dames waaraan een goede Prins tegen-
woordig moet voldoen. “Vraag dat maar aan de Raad, 
daar gaan wij niet over” roepen ze beide bijna tegelijker-
tijd. “Het moet een man zijn, hij mag nog niet eerder Prins 
geweest zijn en hij moet uit Netersel komen” legt Ellen 
uit. De raadsdames denken beide dat er geen behoefte 
bestaat aan een vrouwelijke Prins, maar bijvoorbeeld wel 
dat de partner een echte Prinses is. Wanneer we vragen 
of er wel eens kledingadvies gegeven wordt, hebben we 
het al snel over Harrie & Corrie Schenning, die natuurlijk 
al jaren zorgdragen voor de kleding van Prins en Raad. 
Enkele dames binnen de Raad hebben nog wel eens een 
klein rolletje gespeeld bij de confectiekeuzes. 
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Als volgende onderwerp hebben we het over de act van 
de dames van de Raad tijdens de zittingsavond. Ellen legt 
uit dat de act in de loop der jaren zo gegroeid is en beide 
moeten ze lachen als ze herinneringen terughalen. Vooral 
Monique kan zich nog van alles herinneren. Maar eerst 
vertelt Ellen dat oorspronkelijk ooit de vraag uit het bestuur 
gekomen is of de dames iets konden verzinnen voor de 
zittingsavond. “Het was de bedoeling om zoveel mogelijk 
acts uit ons eigen dorp te hebben” zo vertelt Ellen. “De eer-
ste act die we hebben gedaan, was een stuk dat al eens 
was gespeeld door de KVO-vrouwen. Iedereen op één 
persoon na was zwart geschminkt. Met instrumenten erbij 
werd er geplaybackt. In die tijd deden bijna alle vrouwen 
mee, waaronder Anneke Hendriks en Maria Waalen”. 
“Daarna kwam Sister Act, gebaseerd op de gelijknami-
ge film uit die tijd. Martha Oosthoek speelde toen de rol 
die Whoopi Goldberg vertolkte en Annie Michiels speelde 
het verlegen nonnetje” zo herinnert Monique zich. Andere 
acts die ze zich herinneren zijn de Legeract, met Gon van 
Luffelen als kapitein; de Catootje-act waarbij de tekst van 
de liedjes zelf geschreven werden en natuurlijk ook de 
Cancandans! Verder was er een act van twee vissersvrou-
wen, waarbij de overige dames van de Raad in een lied 
de gebeurtenissen van dat jaar voorbij lieten komen. En 
niet te vergeten de act in galajurken bij het 22 jarig be-
staan van de Buntstèkers. Bij het organiseren van dit alles 
komen veel namen voorbij waaronder die van Anja Maas 
en ook Gon van Luffelen als creatievelingen. 

Ellen vertelt dat er hierna een periode was met weinig in-
spiratie. De act voegde toen weinig toe. Met de groei van 
het aantal mannen in de Raad, tot wel 27, groeide ook het 
aantal raadsdames en stroomden veel nieuwe en jongere 
dames in. “Toen zijn er weer andere ideeën ontstaan om 
op het podium op te voeren.” Monique herinnert zich het 
jaar waarin de carnaval werd gevierd in de recreatiezaal 
van de Couwenberg. “Dat was het eerste jaar dat de da-
mes iets samen deden.” 
We vragen of de raaddames buiten het carnaval nog wel 
eens bij elkaar komen, maar dat is eigenlijk niet het geval. 
In ieder geval niet als grote groep. Ook niet alle dames 
zijn even actief. Overigens vinden Ellen en Monique het 
wel prettig dat de raad groot is. Dit betekent ook dat de 
mannen gedurende de carnaval soms wel een moment 
kunnen laten schieten, omdat er meer dan voldoende le-
den beschikbaar zijn. Als vervolgvraag willen we weten 
of de dames het carnaval zien als iets traditioneels of iets 
eigentijds? Voor Ellen en Monique zijn ze allebei aan de 
orde. “met een twist naar eigentijdse onderwerpen”, vindt 
Ellen. Monique vertelt dat haar dochter al héél vroeg in 
de gaten kreeg hoe je een polonaise loopt en dat de tekst 
van Bunt & Hei al heel vroeg tot de kinderen hun woor-
denschat behoorde. “Uiteindelijk ging het bijna nergens 
anders meer over dan carnaval en toen hebben we de 
regel ingesteld dat we pas na het vuurwerk aan carnaval 
beginnen”, zo vertelt Monique. 

Vanwege een andere afspraak nemen we wat eerder af-
scheid van Ellen en praten we nog wat na met Monique. 
We vragen haar of moeders anders tegen carnaval aan-
kijken dan vaders: “Ik denk dat het belang van carnaval 
vooral zit in het vinden van ontspanning, maar door het 
samenwerken valt er ook veel te leren. Niet in het minst 
hoe je een carnavalswagen bouwt”. Tenslotte krijgt ze nog 
de vraag of ze nog een boodschap wil overbrengen aan 
de Raad. ‘De Raad doet het goed en is mooi gemêleerd. 
De diversiteit in de Raad houdt het carnaval in leven!”. En 
dat vinden de redacteurs ook. Zo nemen we afscheid van 
elkaar en kijken terug op een leuk interview waarin natuur-
lijk nog veel meer besproken is dan hier op papier staat. 
Mocht je als lezer nog een interviewwens hebben, laat het 
de redactie dan weten. Per slot van rekening zal de krant 
van 2022 er ook anders uitzien dan normaal. Maar ja, 
wat is normaal dezer dagen…..
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O s t e o p a t h i e

H a p e r t

FYSIOTHERAPIE
ACTIEVE REVALIDATIE
MANUEEL THERAPIE
HANDFYSIOTHERAPIE
SPORTFYSIOTHERAPIE
OEDEEMTHERAPIE
MEDISCHE FITNESS

ONCOLOGISCHE REVALIDATIE
COPD

DRY NEEDLING

ALEXANDERHOF 11
5527 EH HAPERT
TEL.: 0497 388034

INFO@FYSIOFITHAPERT.NL
WWW.FYSIOFITHAPERT.NL

WWW.APWAUTOS.NL

BEDRIJVENTERREIN KLEINE HOEVEN
SAVOOR 9 // 5541 SK REUSEL (NL)

TEL: +31 (0)13 - 590 51 61

Voor onderh
oud, 

reparatie en
 in- 

en verkoop v
an 

alle automerken 
en lichte 

bedrijfswage
ns.

www.boerderijnatuurlijk.nl

Een kerel loopt op krukken de kerk in. Voor het wijwater 
stopt hij, en doet met zijn handen wat water over zijn 
linkerbeen en daarna over zijn rechterbeen. Hij blijft even stil 
staan en gooit opeens zijn krukken weg. Een koorknaap heeft 
het hele tafereel gade geslagen, en rent zo snel hij kan naar 
de priester om te vertellen wat hij heeft gezien. De priester 
luistert met open mond naar het verhaal van de koorknaap 
en zegt: “Mijn zoon, wat jij net gezien hebt, is een waarachtig 
Godswonder. Vertel me snel waar deze man nu is” Zegt die 
koorknaap: “Plat op zijn rug vlakbij het wijwater!”  
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GESPECIALISEERD IN 
STALLENBOUW EN 
BETONWERKEN!
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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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“Kinderen”, zegt de leraar, “wie kent er een spreekwoord?” Wim: “Na regen komt zonneschijn.” Piet: “Gedeelde smart is 
halve smart.” Jantje roept lachend: “Een gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen antwoorden.” Dat antwoord bevalt 
de leraar niet en hij vraagt Jan er nog een te noemen. Jan: “Wie de schoen past trekke hem aan.” Nu wordt de leraar 
nijdig; “je bent beledigend. Noem eens vlug een ander spreekwoord of ik haal de directeur!” Jantje: “Veel geschreeuw 
en weinig wol”. De directeur wordt er bijgehaald die Jan onderzoekend in zijn ogen kijkt en met een barse stem beveelt: 
“Noem mij eens een spreekwoord!” Jan: “Een ongeluk komt zelden alleen.” Jan wordt de bank uitgesleept en schreeuwt: 
“Bezint eer ge begint!” Het mag niet baten. Jan wordt naar huis gestuurd. Op het schoolplein galmt zijn stem: 
“OOST WEST, THUIS BEST!” 
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Een chauffeur parkeert zijn met 
betonnen heipalen volgeladen 
truck met oplegger op de par-
keerplaats van een wegrestau-
rant, bestelt een grote T-bone 
steak. Net als de serveerst-
er het gevraagde wil afrek-
enen, wordt ze tegengehoud-
en door drie motorrijders, die 
de steak inpikken en een paar 
tafeltjes verder lekker begin-
nen te schranzen. De chauffeur 
staat op, betaalt en gaat weg. 
“Die eikel is ofwel een angsthaas, 
ofwel hij kan niet vechten”, gromt 
één van de motorknapen tegen 
de serveerster. “Tja, en rijden 
kan hij ook al niet,” antwoordt zij, 
“hij rijdt net over drie motoren 
heen....”

Een enorme vrouw in een mouw-
loze zomerjurk, stapt een bar 
binnen. Ze doet haar rechter 
arm omhoog, waardoor een gro-
te harige oksel zichtbaar wordt. 
Ze wijst naar de mannen aan 
de bar en vraagt: “Welke man 
hier koopt een drankje voor een 
vrouw?” Niemand reageert op 
dit verzoek, totdat een kleine, 
ouwe dronkaard zijn hand op de 
bar slaat en schreeuwt: “Geef 
de ballerina een drankje!” De bar-
keeper loopt naar de dronkaard 
en vraagt “het maakt mij niet 
uit dat je een drankje wilt geven, 
maar waarom noem je haar een 
ballerina?” Waarop de dronkaard 
zegt: “Wat mij betreft, is iedere 
vrouw die haar been zo ver om-
hoog kan steken een ballerina! 
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Optochtlied 2020  (Land van Bunt en Haoi)
           

Refrein;
We zingen met z’n allen van de Bunt en Haai
de stemming is weer opperbest, nee t is hier echt nooit saai
Samen mee Jeroen gaon we aon de zwier
dè kost ons weinig moeite ja ‘t Hupke hi plezier
Ja we zingen en we drinken en we eten nog een aai
tussen Bladel en de Beerzen  in het land……. van Bunt en Haai.

De jeugd was in de wolken daar kikker je van op
Stikstof of processierups ons oog pakt alles op
Rode puntjes op de neus das niks voor carnaval
Met corona in de hand vieren wij hier carnaval

Wie zocht daar naar de Prins op ’t witte paard
Ja Elle maar koos ’s avonds toch voor eigen haard
Barbiertjes weer pikant met memorie in de rij
De mannen waren zo van slag hun vrouw stond aan hun zij

De maten van de Prins wisten niet wat te doen
Wa moeten we beginnen zonder Elle en Jeroen
De heksen en de koks hadden het naar hun zin
Een ding is wel duidelijk voor mij maggi er in

De zoete inval hier op de stoep
Polonaise door de straat een trommel vol mee snoep
Ballonnen vol met gas ja lachen doe je zo
Geen paniek ’t is oké we gaan op de foto 46
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Fistvaerekes in de tocht en ‘s avonds naar de kroeg
Uitsmijter dat is lekker maar van feesten nooit genoeg
Barbiertjes als altijd een waar fenomeen
Met zwoele dames en orkest alweer op nummer een!

Tot slot de raad van elluf nu voorop in de rij
De wind was effe spannend en Vorst was er niet bij
Bedankt namens ons allen, Prins , bestuur en raad
Fantastisch dat `t ieder jaar,  weer zo bijzonder gaat!

Barbiertjes nog even extra in dit lied
Want voor de elfde keer was dit zoals je ziet
Geweldig resultaat 11 maal op 1
Zoveel in de prijzen dat wil toch iedereen!

We zingen met z’n allen van de Bunt en Haai
ja de stemming is weer opperbest, het is hier echt 
nooit saai
Samen mee Jeroen  gaon we aon de zwier
dè kost ons weinig moeite ja ‘t Hupke hi plezier
Ja we zingen en we drinken en we eten nog een aai
tussen Bladel en de Beerzen  in het land……. van 
Bunt en Haai.

Belasting inspecteurs Netersel die beeft
Prachtig uitgebeeld en aanslag overleeft
Een hoogtepunt op straat dat maak je nergens mee
Pashokjes op tijd dicht dat vond de jury wel oké
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Het is zaterdag 22 februari 2020 en uw redacteur 
wandelt langs het Carolus Simplexplein. De optocht 
van 2020 loopt op z’n eind en de Raad moedigt de 
laatste groepen aan die het plein passeren. Eerder deze 
middag zie ik op de kruising van de Blikken en de Late-
straat vier mannen staan, duidelijk in afwachting van 
de dingen die gaan komen. Onder hun arm een rood 
klipbord. Aha, dat moeten ze zijn, denk ik. De jury voor 
de beoordeling van al het moois dat vandaag aan ons 
voorbij gaat trekken. Wanneer ik uitleg dat ik graag 
voor de carnavalskrant van 2021 iets over ze wil schrij-
ven, word ik van harte uitgenodigd na de optocht bij 
hen aan te schuiven. Al enkele jaren bekijk ik de optocht 
en lees ik achteraf ook welke groepen de winst hebben 
binnengehaald, maar hoe gaat de jurering eigenlijk in 
zijn werk? Wie zijn de leden van de jury en hoe komen 
ze tot hun besluiten?

En zo ben ik op weg naar de Poel. Buiten is het feest 
en is de geweldige sfeer van de optocht nog goed te 
voelen, maar wanneer ik eenmaal binnen ben en een 
stoel pak om bij de jury te gaan zitten, heerst kalmte 
en rust in de ruimte. Het vijftal zit geconcentreerd aan 
tafel. Harry Schenning is druk met de catering en Peter 
Michiels zit voorover gebogen over zijn laptop. Het 
apparaat zal zo dadelijk nog danig wat beroering ver-
oorzaken, maar daarover zo meer.

Om mij heen zitten ook Marian, Clemence, Hans, Eric 
en Gert. Ik herken alleen Marian, ze komt uit Alphen 
maar de anderen zijn volstrekte onbekenden. Ze blijken 
allen uit Eersel te komen waarmee het vijftal dus in zijn 
geheel ‘buitendorps’ is, zoals dat zo mooi heet. Harry 
komt voorbij met worstenbroodjes en even later heerlijke 
soep: er wordt goed gezorgd voor de lieden! 

De jury wordt samengesteld door de optochtcommissie 
van de Buntstèkers en er wordt alles aan gedaan om 
de leden zo onafhankelijk mogelijk te maken. Dit is de 
belangrijkste reden om ze te zoeken buiten ons eigen 
dorp. De leden worden vooraf gebeld of ze beschik-
baar zijn en hun aantal moet altijd oneven zijn zodat 
er, indien gestemd moet worden, altijd een resultaat 
zal zijn. Voor de jury is een aantal richtlijnen bepaald 
en één daarvan is dat er nooit een bak bier aan te pas 
mag komen, “wat toch een belangrijk minpunt is van in 
de regelgeving” zoals één van de Eerselnaren al snel 
met een brede glimlach zegt. Wanneer de belangrijkste 
criteria voor het beoordelen worden benoemd, staan 
alle gezichten serieus en bedachtzaam. Hier worden 
verder geen grapjes gemaakt, maar is voor iedereen 
duidelijk waarop de groepen en wagens beoordeeld 
worden. Er bestaat een echte taakomschrijving voor 
de jury met 12 hoofdpunten. Zo zijn er hoofdgroepen 
benoemd (Junioren en Senioren) en zijn er categorieën 
(Groep en Individueel). Ten slotte wordt ook nog D’n 
Opsteker benoemd: de meest veelbelovende deelnemer 
aan de optocht.

De juryleden hebben vandaag een prima middag 
gehad en delen hun onderlinge ervaringen. Ze kijken 
terug op eerdere optochten die ze beoordeeld hebben. 
Enkele leden doen het al vele jaren, andere nog maar 
net. Enkele leden hebben zelf wagens gebouwd en 
kennen daarmee veel inhoudelijke details van wat er 
komt kijken bij de bouw, andere juryleden staan in de 
publieksrol te kijken. Het is een bijzondere en heel veel-
zijdige mix die als team de jury vormt. Even later gaat 
het over hoe mooi het is om de ontwikkeling van jonge 
carnavalsvierders in Netersel te bekijken. 

En de winnaar is.....En de winnaar is.....
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Wat de optocht in Netersel zo bijzonder maakt, is de 
mix van verzorgde wagens, veel straattheater en creatie-
ve ideeën. Het valt ze ook op dat zelfs de leeftijdsgroep 
tussen de 12 en 16 helemaal los gaat, waar dit over 
het algemeen toch een groep is die wat meer geremd 
is. Er wordt vooral beoordeeld op idee, vormgeving en 
presentatie waarbij de jury speciaal oog heeft voor de 
lokale Neterselse actualiteit en originaliteit.

“Straattheater zie we in de Kempen niet heel veel, maar 
het maakt het carnaval zoveel leuker”. De leden mer-
ken nog op dat ze de optocht in Hapert te lang vinden 
en de gaten die er vallen ervaren ze als onprettig. De 
optocht in Budel vinden ze een mooi voorbeeld van een 
interactieve optocht. 

We gaan wat dieper in op de beoordeling: “Eigenlijk is 
het zo dat wanneer we een groep, wagen of individuele 
deelnemer bekijken, in één keer duidelijk moet zijn wat 
de boodschap is. Moet je te lang nadenken over wat je 
ziet of hoort, dan heb je al een achterstand” wordt mij 
uitgelegd.  Even later wordt het wat spannender: “we 
zien ook geregeld dat wagens van vooral jonge groe-
pen, gebouwd zijn door de ouders en niet door de kin-
deren zelf. Het doet niets af aan hoe mooi zo’n wagen 
uiteindelijk is, maar voor de jurering is het belangrijk om 
te zien dat de kinderen zélf hebben gebouwd”. 

De discussie gaat verder over de vraag waar je de 
grens legt tussen junioren en volwassenen. Het ant-
woord op deze vraag blijft even hangen in het ver-
volg van de puntentelling, maar in de regelgeving is 
hierin voorzien. Er zijn namelijk meerdere categorieën 
benoemd.

En dan het de daadwerkelijke beoordeling van de 
optocht; er wordt een groep of deelnemer benoemd 
waarbij ieder jurylid zijn punten toekent. Intussen 
gebruikt Peter zijn laptop voor het invoeren van alle 
cijfers gevolgd door een automatische telling waarna 
de winnaar eruit rolt. Na enige tijd verschijnt een frons 
op het gezicht van Peter: “volgens mij telt de computer 
de totalen niet goed op”… en zo blijkt dat ergens een 
hicup zit in het systeem. Er wordt afgesproken de tel-
ling dan maar handmatig te doen om alle twijfel weg 
te halen bij het eindresultaat van de telling.  Er ontstaat 
intussen ook tijdsdruk want de uitslag van de junioren 
moet om 18:00u echt bekend worden gemaakt.

En zo vertrek ik uit de Poel. Binnen werkt de jury hard 
door om de resultaten op tijd klaar te hebben. Voor een 
deel is het mij een stuk duidelijker geworden. Waar we 
het allemaal over eens zijn: er is zeker geen gebrek aan 
creativiteit, enthousiasme en de liefde voor het Netersel-
se carnaval. Ook in 2020 is de optocht weer een groot 
succes geweest!
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Vader knutselt een robot-leugendetector in elkaar. Zijn 
zoon komt anderhalf uur later van school. ‘Waar heb je 
al die tijd gedaan?’ vraag vader. ‘Ik was samen met Henk 
huiswerk aan het maken,’ zegt de zoon. De robot rijdt naar 
hem toe en tikt hem voor zijn hoofd. ‘Ok,’ bekent zijn zoon 
geschrokken, ‘we hebben samen een pornofilm bekeken.’ 
Vader: ‘Je moet je diep schamen, ik loog nooit tegen mijn 
ouders. ‘Paf’, vader krijgt ook een tik van de robot. Moeder 
schiet in de lach: ‘zo vader, zo zoon.’ Paf, ook moeder ont-
vangt een tik.

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

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

Willems stucadoor & afbouwbedrijf 
is Komo-gecertificeerd en is
gespecialiseerd in alle voorkomende 
buitenstucadoorswerkzaamheden.

Enkele specialisaties zijn: 
- GEVELISOLATIE

- GEVELRENOVATIE

- PLEISTERAFWERKING

- GEVELSCHILDERWERK

- GEVELSTEIGERS

www.willemsstucenafbouw.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

Een ouder echtpaar ligt in bed. De man dommelt in, als zijn vrouw hem wakker schudt: ‘Toen we nog jong waren, hield je mijn 
hand vast.’ De man pakt de hand van zijn vrouw heel even en draait zich om. Dan zegt zijn vrouw: ‘En je gaf me ook altijd een 
zoen.’ De man zucht en geeft haar een snelle kus. Dan doet hij zijn ogen weer dicht. ‘Je beet me ook altijd in mijn oor.’ De man 
staat geïrriteerd op. ‘Ga je nu weg?’ vraag zijn vrouw. ‘Nee,’ zegt de man, ‘Ik ga mijn tanden pakken.’
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Ook dit jaar hebben we weer ergens in ‘t Hupke weer een schat verstopt. De schat 
is dit keer geen persoonlijke medaille van de Prins maar een onderscheiding die de 
artiesten krijgen die tijdens de zittingsavond optreden.
 
Los de puzzels op en houdt de website of de facebookpagina van de Buntstèkers in 
de gaten voor extra aanwijzingen, succes!!!
Als je de schat gevonden hebt, neem dan contact op met een van de bestuursleden. 
Zij zorgen dat je dan € 22,- ontvangt.

Op jacht naar de schatOp jacht naar de schat

Husselwoorden 

Deze husselwoorden hebben allemaal met carnaval te maken. Als je de woorden goed zet, kun 
je de tweede aanwijzing voor de vindplaats van de schat oplossen.  

1. WONDESGAAS

2. PREKSLAP

3. OPSTOREN

4. JANTUDAD

5. SNEKHURKJE

6. STEENEF

7. BONNENLAL

8. STAVENDIJT

9. RAGELAPWAN

10. KITTERGLAPJE

11. KENVLEDER

12. PRAALMOTIEC

13. MEKIESZUFTE

14. DORPSGRIEN

15. HONAMIER

16. WILDEKORSTE

17. VIZITTONGDANS

18. TIFOCENT

19. DOOPTLIECHT

20. REISVEREN

Aanwijzing 2 
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Op jacht naar de schatOp jacht naar de schat

1 Want de koeien staan op springen 7  24 We zijn er weer bij en dat is prima 2  
2 Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken 4  25 De meeste auto’s doen het weer als ik er naar kijk 1  
3 Zon of regen, wind mee of tegen 11  26 Nog efkes en dan begin ik 7  
4 Ze was heel mooi, ja dat is waar 5  27 Nou ja ik ben vandaag al weer tevreden 3  
5 Laat de limonade nu maar knallen 11  28 Niet zonder ons niet zonder ons 2  
6 Ja, zo vissen ze achter het net 6  29 Vreemde vogels met hun stickies 3  
7 De zon die doorbreekt, een vers kopje thee 6  30 Mijn lieve god hoe is het mogelijk 4  
8 Mijn zoon was gisteren jarig, hij werd 8 jaar oud 8  31 En ging weg zonder een woord 4  
9 Ze komt half naakt voorbij 9  32 Ik heb geen zin om braaf te leren 3  
10 Het eten werd koud en Janne Jansen werd heet 11  33 Okee okee okee we gaan beginnen 5  
11 Het wordt dus pompen of verzuipen 6  34 Wees je voorzichtig en kijk je goed uit 4  
12 Voor jou staat heel m’n hart in vuur en vlam 9  35 Hij is daar zeker niet alleen, kijkt naar de bergen om hem 4  
13 Lekker zwemmen zonder slip 6  36 Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij 7  
14 Met andere woorden, wat ben jij een boer 5  37 Als ik jou zo zie klinkt een symfonie 6  
15 Ik blijf haar altijd trouw en eens wordt zij mijn vrouw 9  38 Lekker is maar ene vinger lang 1  
16 Al komen die maar weinig voor 8  39 Laat mar vallen want het komt er toch wel van 3  
17 Da’s meer dan een pond goud 6  40 Vrienden die verdien je door er zelf een te zijn 3  
18 Please tell me will you merry me 2  41 Misjien gees toe wel kieke naor de . . .  6  
19 Als hij maar geen voetballer wordt 9  42 Ik was een kind en ik wist niet beter 5  
20 Het was zo fijn bij maneschijn 3  43 Ik weet dat er heel veel mannen zijn 3  
21 Met jou verveel ik me geen moment 2  44 Dat wij vannacht niet meer slapen gaan 3  
22 Komt de polonaise weer een keer voorbij 5  45 Kun je dansen op de maan 3  
23 Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee 7      

Wie zingt het lied waar deze zinnen in voorkomen.  
Zet de  gevraagde letters onder elkaar en vind zo een aanwijzing die je dichter bij de schat brengt.  

               Let op, lidwoorden tellen wel mee en “ij” zijn twee letters. Succes!!! 

G D N N O D M E R O K E I Z U M T S E E F 
D N N E E P A T A P O P G E M A A K T H N 
G N I O T S T A N T S R N W S A T I S A E 
N A A D V E S O R O T I O T R A N R L R T 
G E D B N A R O C C O N R O E D A A I M S 
C E D S L A S S D H E S P V K J R U N O E 
E O Z E N I R G E T T E S E E U K R G N E 
I T N E L E E B N L I S E R T D S B E I F 
T V E F L K O W R I R U I S S A L E R E N 
I B E E E L R W D E T L R T T N A F S D E 
D C R E A T I E S D V T D A N T V I P N T 
A P I R A A T G V A I L I F U N A N R E A 
R N E S S O H I H G V K O Z B N N D O G R 
T K R U J N E S K E H A O O O M R I O N P 
J P R O C L A M A T I E S L B E A A S I N 
C L O W N S N E U S E D O T E M C A T R O 
S N E G A W L A A R P P N E E I Y N E A T 
P R I N S B E K E N D M A K I N G S N H N 
T H C A R D R E V O L E T U E L S N I R P 
G L I T T E R P A K J E B A L L O N N E N 
D P L A Y B A C K S H O W C A R N A V A L 

 
 
 Adjudant 

Aswoensdag 
Ballonnen 
Buntstekers 
Carnaval 
Carnavalskrant 
Clownsneus 
Confetti 
Creaties 
Driesprong 
Dweilband 
Februari 
Feesten 
Feestmuziek 
Gezelligheid 
Glitterpakje 
 
 

Haringen 
Harmonie 
Heksenjurk 
Hossen 
Indiaan 
Nar 
Netersel 
Opgemaakt 
Optocht 
Optochtlied 
Piraat 
Playbackshow 
Polonaise 
Praalwagens 
Prins 
Prinsenbekendmaking 
 

Prinses 
Proclamatie 
Proosten 
Raad 
Sleuteloverdracht 
Slingers 
Stoet 
Symboolverbranding 
Tonpraten 
Toverstaf 
Traditie 
Uitdossen 
Vasten 
Verkleden 
Zittingsavond 
 

G D N N O D M E R O K E I Z U M T S E E F 
D N N E E P A T A P O P G E M A A K T H N 
G N I O T S T A N T S R N W S A T I S A E 
N A A D V E S O R O T I O T R A N R L R T 
G E D B N A R O C C O N R O E D A A I M S 
C E D S L A S S D H E S P V K J R U N O E 
E O Z E N I R G E T T E S E E U K R G N E 
I T N E L E E B N L I S E R T D S B E I F 
T V E F L K O W R I R U I S S A L E R E N 
I B E E E L R W D E T L R T T N A F S D E 
D C R E A T I E S D V T D A N T V I P N T 
A P I R A A T G V A I L I F U N A N R E A 
R N E S S O H I H G V K O Z B N N D O G R 
T K R U J N E S K E H A O O O M R I O N P 
J P R O C L A M A T I E S L B E A A S I N 
C L O W N S N E U S E D O T E M C A T R O 
S N E G A W L A A R P P N E E I Y N E A T 
P R I N S B E K E N D M A K I N G S N H N 
T H C A R D R E V O L E T U E L S N I R P 
G L I T T E R P A K J E B A L L O N N E N 
D P L A Y B A C K S H O W C A R N A V A L 

 
 
 Adjudant 

Aswoensdag 
Ballonnen 
Buntstekers 
Carnaval 
Carnavalskrant 
Clownsneus 
Confetti 
Creaties 
Driesprong 
Dweilband 
Februari 
Feesten 
Feestmuziek 
Gezelligheid 
Glitterpakje 
Haringen 
Harmonie 
Heksenjurk 
Hossen 
Indiaan 
Nar 
Netersel 
Opgemaakt 
 
 
 

Optocht 
Optochtlied 
Piraat 
Playbackshow 
Polonaise 
Praalwagens 
Prins 
Prinsenbekendmaking 
Prinses 
Proclamatie 
Proosten 
Raad 
Sleuteloverdracht 
Slingers 
Stoet 
Symboolverbranding 
Tonpraten 
Toverstaf 
Traditie 
Uitdossen 
Vasten 
Verkleden 
Zittingsavond 
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Muziekpuzzel
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Wij wensen u een kleurrijke carnaval
Erik: 06-2311 7751         Peter 06-5122 9791

56

Glaszetters- en Schildersbedrijf

www.ipillow.nl
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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 Schenning1
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
2020 Jeroen Verdonschot

11 jaor geleje

22 jaor geleje

33 jaor geleje

Die van toen ...
44 jaor geleje
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De Hoeve 3, 5534 AC Netersel T. 06 51801700 www.vandewouwboomverzorging.nl

58

buntstekers 2021.indd   56buntstekers 2021.indd   56 12-01-2021   13:2512-01-2021   13:25



Play 
Back 
Show

59

buntstekers 2021.indd   57buntstekers 2021.indd   57 12-01-2021   13:2512-01-2021   13:25



Niet gedronken en toch m´n rijbewijs kwijt. Gisteravond reed ik niets vermoedend naar huis, toen ik werd aangehouden 
door de politie. De dienstdoende agent sommeerde mij de auto uit te komen, omdat hij vermoedde, dat ik in kennelijke 
staat was. Ik verzekerde hem, dat ik niets gedronken had, maar ik kon hem blijkbaar niet overtuigen. Hij zou me wel 
even een test afnemen. “U rijdt in het donker en er komen u twee lichten tegemoet. Wat denkt u dat dit is? 

                                      
 
 

Netersel                  06-54221765 
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Vandaag zijn alle kinderen thuis geblevenVandaag zijn alle kinderen thuis gebleven

Mieke is al heel vroeg wakker want vandaag vieren ze op 
school carnaval. Ze heeft heel lang nagedacht over hoe ze 
verkleed zal gaan. Eerst wilde ze als danseresje. Daarna 
dacht ze dat een prinsesje veel leuker zou zijn. Maar ze 
gaat vandaag verkleed als zeerover. Haar nichtje Margje 
heeft het bedacht. ‘Dan zijn we twee zeerovers,’ zei Marg-
je. ‘Dat is hartstikke spannend’. Mama heeft haar kleren 
al klaargelegd. Een zwarte broek met allemaal gekleurde 
lapjes erop. Een gestreept T-shirt, een rode doek voor op 
haar hoofd en een zwarte lapje om voor haar ene oog te 
doen. Ze trekt gauw de spullen aan en gaat naar Wouter. 
Die is al wakker en speelt met zijn lego. ‘Waarom heb jij 
een zwart oog?’ vraagt hij. ‘Ik ben een zeerover,’ zegt 
Mieke. ‘Voor de carnaval op school.’ ‘Dat wil ik ook!’, 
roept Wouter.  ‘Maar jij zit nog niet in de kleutergroep,’ 
zegt Mieke. ‘Ik wil het ook!’ 
‘Dat kan niet.’ Wouter gooit een legoblokje naar Mieke. 
‘Stomme zeerover!’ roept hij en hij begint te huilen. ‘Hui-
lebalk!’ roept Mieke. ‘Ik ben geen balk’, roept Wouter. ‘Ik 
ben een zeerover.’ Mama komt kijken. ‘Wat is hier aan 
de hand?’ Mieke vertelt dat Wouter boos is omdat hij niet 
mee mag naar school. ‘Dat kan wel hoor,’ zegt mama. 
‘Vanmiddag mogen alle vaders en moeders komen kijken 
naar het carnaval op school. En dan mag Wouter ook 
mee.’ ‘Hoi hoi hoi!’ roept Wouter en hij danst door de 
kamer. ‘Kom, zegt mama, ‘dan gaan we ontbijten.’ Mieke 
rent naar beneden. Ze wil heel vlug eten en dan naar 
school. Naar het carnaval!

Margje komt Mieke ophalen. Als twee echte zeerovers 
stappen ze door de straat. Ineens horen ze achter zich 
een stem. Het is Frankje die ook bij hen in de groep zit. 
‘Stomme zeerovers!’ roept hij boos. Mieke en Margje kij-
ken om en … daar staat nog een zeerover. ‘Leuk,’ zegt 
Mieke, ‘nou zijn er drie zeerovers.’ ‘Stom,’ zegt Frankje. 
‘Meisjes kunnen geen zeerovers zijn.’ ‘Wel waar,’ roept 
Margje. ‘Je hebt ook meisjeszeerovers.’ ‘Niet waar. Meis-
jes zijn slap!’ 

Frankje geeft Mieke een harde zet. Die valt op de grond 
en begint te huilen. Nu wordt Margje heel erg boos. Ze 
geeft Frankje een duw en die valt ook op de grond. Marg-
je gaat meteen boven op hem zitten en roept: ‘Geef je 
over, stomme zeerover!’ 
Mieke lacht en huilt nu 
tegelijk. ‘Dat rijmt,’ zegt 
ze. Margje roept nog 
een keer: ‘Geef je over, 
stomme zeerover!’ Ze 
hopst een paar keer op 
en neer boven op Frank-
je. ‘Au au!’ schreeuwt hij. 
‘Nou?’ vraagt Margje. 
‘Zijn we die zeerovers of 
niet?’ ‘Ja ja,’ zegt Frank-
je, want hij vindt Margje 
wel een beetje zwaar 
worden. Even later stor-
men drie zeerovers de 
school in. Er is geen kind 
te zien maar er zijn wel 
een heleboel clowns, be-

ren, boeven, danseresjes, 
koks en boeren en boe-
rinnen. 

De juffies en mees-
ters zijn ook alle-
maal verkleed. 
Juffie Marian is 
ineens een oude 
heks. Ze heeft 
een puntneus en 
op haar hoofd en 
draagt een rode 
pruik en een hek-
senhoed. In de groep 
van Mieke gaan ze to-
neelstukjes bedenken voor het feest van vanmiddag.
En ze leren een nieuw liedje over carnaval!

Vandaag zijn alle kinderen thuis gebleven, 
Vandaag zijn wij een school vol dolle pret. 
Er wordt vandaag hier ook geen les gegeven, 
De hele school wordt op z’n kop gezet.
Vandaag zijn er wel tien mooie prinsessen, 
Zes beren, twaalf rovers en een kok. 
En kijk eens naar die lieve prinsessen 
En de meester in een rare rode rok. ! 
Vandaag gaan we keten met z’n allen, 
Vandaag wordt het een heel groot beestenfeest. 
We gaan vandaag lekker carnavallen 
En zingen morgen: ‘Het is mooi geweest.’ 

‘s Middags is het zover. De grote zaal van de school is 
prachtig versierd met ballonnen en slingers. De kinderen 
en de meesters en de juffen springen in het rond. De va-
ders en moeders zijn nu ook verkleed op school. De vader 
van Mieke heeft een gekke jas aan en een grote strik in 
zijn haar. Haar moeder heeft twee konijnenoren op haar 
hoofd. Wouter zit op de arm van papa. Hij ziet eruit als 
een gevaarlijke zeerover. Maar de zeerover is helemaal 
niet gevaarlijk. Hij kijkt een beetje bang. Hij ziet al die 
verklede kinderen en de meesters en juffen die zo raar 
doen. Dan begint zeerover Wouter ineens hard te huilen. 
Hij stopt zijn hoofd onder de grote strik van papa. Juffie 
Marian komt naar hem toe. ‘Ben je bang, Wouter?’ vraagt 
ze. Wouter kijkt op en ziet het gezicht van een heks. Nu 
moet hij nog veel harder huilen. ‘Dat is juffie Marian,’ 
zegt mama. ‘Ga weg, stomme heks!’ roept Wouter. Juffie 
Marian doet haar neus af en haalt de hoed en de pruik 
van haar hoofd. ‘Zie je wel,’ zegt papa. De directeur van 
de school komt ook even kijken. Hij heeft een rare jurk aan 
en een hoedje op. ‘Dat is meester Harm,’ zegt mama la-
chend. Wouter kijkt weer en meester Harm trekt een gekke 
bek. Nu moet Wouter ook lachen. Ze springen en hossen 
en zingen wel tien keer het carnavalslied. Zelfs Wouter 
danst mee op de arm van papa. Als ze na het feest naar 
huis lopen, zingt Wouter het lied nog een keer.  ‘We gaan 
kalevallen, we gaan kalevallen. Het is mooi geweest. Ik 
ben een groot beest!’

Uit: Nog een nachtje slapen door 
Jaques Vriens en Dagmar Stam Uitgeverij 
Van Holkema & Warendorf
Jaques Vriens en Dagmar Stam Uitgeverij 61

Voorleesverhaal voor de kinderen
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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” 

Twee vrouwen zijn aan het golfen en eentje geeft een ferme dreun tegen het balletje. 
Het vliegt recht naar de volgende hole waar 2 mannen staan te spelen en eentje van hen wordt geraakt. Hij valt meteen 
op de grond en vloekt van de pijn. De vrouw snelt ernaartoe, intussen ligt hij ineengekrompen met zijn handen in zijn 
kruis. Zij : Kan ik helpen?? Hij : Neen, laat maar. Straks gaat het wel beter.? Zij : Ik ben therapeute en kan u misschien 
helpen.? Hij : Neen, echt niet?, zijn handen nog steeds krampachtig in zijn kruis gevouwen. Zij : Toe, ik wil absoluut zien 
of ik echt niet kan helpen.? Hij : Oké dan, doe maar.? Zij trekt zijn handen van tussen zijn benen en legt ze naast hem. Ze 
doet voorzichtig zijn broek los, steekt er haar hand in en begint zachtjes met een massage om de pijn weg te nemen. Zij, 
enkele minuten later: ?En, voelt dat niet beter?? Hij : Jawel, maar ik denk dat mijn duim nog altijd gebroken is. 

62
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Hansje heeft op zijn verjaardag zijn eerste 
� ets gekregen. Slingerend rijdt hij over het 

tro� oir en komt prompt in botsing met 
een dikke man. “Kun je niet bellen? brult de 

man woedend.” “Bellen wel”, zegt Hansje 
beduusd. “Maar � etsen niet!” 

Twee miljonairs staan toevallig 
met hun Rolls Royces naast 

elkaar voor een verkeerslicht. 
De een belt de ander op en 
pocht: “Ik heb zojuist een 

fantastische CD- installatie in 
mijn Rolls laten monteren.” De 

ander: “Moet je me daarvoor 
uit bad bellen?”  

Op een party vraagt de ene vrouw 
aan de ander :

“Draag jij je trouwring niet
aan de verkeerde vinger ?” 

Klopt,” zegt de ander,
“ik ben ook met de verkeerde man 

getrouwd.” 

Jongetje : “Is het waar, papa, dat in 
sommige Afrikaanse landen je je vrouw 

pas leert kennen nadat je getrouwd 
bent ?” Vader : “Dat is overal zo !”

Martijn is naar de kapper gestuurd. 
Als hij eindelijk aan de beurt is vraagt 
de kapper: “Wat voor een coupe had je 
gehad willen hebben?” Martijn denkt 

lang na en antwoordt dan met 
pretoogjes: “Het liefst een ijscoupe!”  

Het huwelijk lijkt op eten in een 
restaurant met vrienden :

je bestelt wat je wilt,
je ziet wat de ander heeft

en je zou willen dat jij dat besteld had. 
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Hard water is een grote irritatiebron voor velen. Denk hierbij aan kalkafzetting op uw sanitair en 
witgoed of bijvoorbeeld Quooker, met een kortere levensduur als gevolg. Door het gebruik van 
een waterontharder is dit verleden tijd en ervaren u en uw apparaten jarenlang het genot van 
zacht water.

‘ H A R D  TEG E N  K A LK ,  Z AC HT  VOO R  U ’

D O O R  O N Z E  K E N N I S ,  E RVA R I N G  E N  E I G E N  O N T W I K K E L D E 
P RO D U C T E N  K U N N E N  W I J  G A R A N T  S TA A N  VO O R  B E T RO U W BA R E 

O N D E R H O U D S V R I E N D E L I J K E  S YS T E M E N  E N  E E N  U I T S T E K E N D E 
S E RV I C E !

PEETERS 
TECHNICAL SOLUTIONS

FREEK BEERENDONK

NEERAKKER 8
5534 AW NETERSEL 

+31 6 11 59 45 09

FREEK@PEETERS-TS.COM

VA
NA

F 

€ 1 .2 10, -

Langere levensduur van uw apparatuur door 
minder kalkafzetting

Energiebesparing op uw elektrische boilers 
en verwarmingselementen

Een merkbaar zachtere huid en een lager 
zeepgebruik

Minder tijd kwijt met het poetsen van uw 
sanitair 

Alles wordt streeploos schoon zonder   
grijze sluier 

D E  VOO R D E LE N  E N 
B E S PA R I N G E N  VA N 
Z AC HT  WATE R:

D E  VOO R D E LE N  VA N 
E E N  AQ UA LIT Y 
WATE RO N TH A R D E R:

Een eenvoudig te installeren ‘plug and 
play’ systeem

Een compact formaat waardoor de Aquality 
waterontharder overal geplaatst kan worden

Altijd een passende oplossing voor uw   
situatie 

Een lange levensduur

Een zeer laag zoutverbruik

64
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Wij kunnen de volgende projecten en diensten voor u verzorgen:

Adiabatische koeling
Op maat gemaakte hoge druk verneveling installatie om de stal te koelen. 

Waterbehandelingsinstallaties
Waterontharders & ontijzeringen/doseerpompen.

Printplaten
Ontwikkelen van printplaten en de bijbehorende software.

Frequentieregelaars
Leveren en/of installeren van frequentieregelaars.

Storingsdienst in de agrarische & industriële sector
Wij staan altijd voor u klaar in geval van storing of andere problemen.

P E E T E R S  T ECH N I C A L  SO LU TI O N S

PEETERS 
TECHNICAL SOLUTIONS

NEERAKKER 8
5534 AW NETERSEL 

+31 497 229042
+31 6 11 20 95 41

INFO@PEETERS-TS.COM

WWW.PEETERS-TS.COMK U N N E N  W I J  U  E RG E N S 
M E E  VA N  D I E N S T  Z I J N  O F 
H E E F T  U  E E N  D R I N G E N D 
T E C H N I S C H  P RO B L E E M? 

WAC H T  DA N  N I E T  L A N G E R 
E N  B E L  O N S  V R I J B L I J V E N D 
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ONZE 
MAACKER

Ik bouw aan 
een nieuwe 
toekomst voor 
mijn vrouw 
en kinderen. ”

“

Futsum, timmerman

18.04.2020
Ons meisje is geboren op

Een ontwerpstudio die jouw bedrijf vormgeeft en je helpt bij het ontwerpen 
van een té gekke basis die onderscheidend, eigenzinnig en zakelijk succesvol 

is! Van geboortekaartje tot branding en van dtp-werk tot en met het 
fotograferen van jouw bedrijf. Zo is alles volledig op elkaar afgestemd.
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Ook vorig jaar hadden we ergens in 
Netersel weer een schat verstopt. Achteraf 
bleek het een moeilijke zoektocht maar na 
enkele extra aanwijzingen via onze site 
werd de schat op de valreep gevonden. 
Zondagmiddag kwamen Livia, Sem en 
Max met de schat in de Residentie zich 
melden bij Prins Jeroen. 
Op de foto krijgen zij een onderscheiding 
van de Prins en de daarbij horende enve-
loppe met 22 euro!
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Winnaars op jacht naar de schat 2020Winnaars op jacht naar de schat 2020

Uitslag optocht 2020Uitslag optocht 2020
Optocht 't Hupke 2020
Prijs Nr. Titel Deelnemer Totaal
Junioren Individueel

1
4

Wij zijn in de wolken mee elkaar, 
onze pap is prins carnaval dees jaar Driek en Truike 115,5

Junioren Groepen
1 5 Wij hebben oog voor carnaval Steekje Los 121
2 3 Wij lossen het stikstofprobleem op De Nopkes 118
3 7 Buntbusters vs Processierups De Buntbengels 117,5
4 2 Carnaval daar kikker je van op! De Geintrappers 104

Volwassen Individueel
1 11 MEM-ory De Barbiertjes 115,5
2 15 Mijn aai-foon heeft traag WieFle CV nog eentje dan 114,5
3 13 Wij zijn geprikkeld door carnaval Duo Sop 112,5
4 9 Opzoek naar DE prins op t witte paard! Elle Kolen 108,5
5 7a wij hebben ook een virus Dianne Holthanzen 101

Volwassen Groepen
1 16 Voorlopige aanslag De Tapkratjes 135,5
2 10 We zijn van de zoete inval met onze snoeptrommel Vrienden van puntje puntje 118,5
3 14 Hoogtepunt De Herrieschuppers 117
4 12 Lache man, gas erop CV de Zottekes 116,5
5 8 Carnaval is leuker met een vleugje mag(g)i(e) Powergirlzz 105,5
6 6 Wat te doen zonder Elle en Jeroen De Galpers 102,5

Wagens
1 18 Redband als je voor pret bent De Barbiertjes 125,5
2 19 Aantrekkelijk JCV de Koekwauze 125
3 17 Uitsmijter JV de Fistvaerkens 121,5
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Interview Bianca & WilliamInterview Bianca & William
Tijdens één van de redactievergadering 
van dit seizoen hebben we het over 
onze adverteerders. We merken 
dat ze nu niet allemaal de mid-
delen hebben om een adver-
tentie te plaatsen en reali-
seren ons maar al te goed 
wat de effecten van corona 
betekenen. Om deze reden 
besluiten we trouwe adver-
teerders toch een steuntje in 
de rug te geven en belt uw re-
dacteur met Bianca en William 
van D’n Driesprong. In november 
2011 betrokken ze het café en sinds-
dien maken ze een vast onderdeel uit van 
ons carnaval.

Onze belafspraak is om half 8 ’s avonds en terwijl ik met 
Bianca in gesprek ben, is William aan het koken. Als eerste 
gaan we even terug in de tijd: Bianca is geboren in Til-
burg en op haar zestiende verhuisd naar Middelbeers. Tot 
mijn grote verbazing heeft ze gewerkt in de houtindustrie 
als meubelmaker, wat later gevolgd werd door een job als 
bankemployee en daarna is ze de horeca ingegaan. “Ver-
volgens zijn we onze eigen plek gaan zoeken. Dat duurde 
meer dan 2 jaar en in november 2011 kwamen we in Ne-
tersel. Omdat carnaval dat jaar al in februari viel, hadden 
we nauwelijks de tijd om op gang te komen” vertelt Bianca.  

In haar vrije tijd heeft Bianca als allrounder aan turnen 
gedaan met als favoriete toestel de brug-met-ongelijke-leg-
gers, maar veel leuker vindt ze het om mensen te trai-
nen: “lesgeven aan de allerjongsten maar zeker ook aan 
60-plussers, vooral om ze te laten zien waartoe ze in staat 
zijn. Lesgeven zit er helaas niet meer in. Het is niet te com-
bineren met D’n Driesprong”. 

Ik vraag haar wat haar allereerste carnavals herinnering 
is. ‘Die heb ik niet zo heel veel, maar wat mij wel bij is 
beleven is dat ik mee mocht rijden in de vrachtwagen van 
mijn vader. Hij reed destijds de Prinsenwagen in Moerge-
stel en vervoerde toen ook allerlei andere carnavalsvier-
ders”. “Wat ik mij vooral herinner van de eerste carnaval 
in Netersel  is de hectiek van de voorbereidingen die in 
korte tijd moesten gebeuren. Het is belangrijk om aan te 
voelen wat de klanten nodig hebben. Verder was er ie-
mand die mij speciaal gevraagd had om er voor te zorgen 
dat er tijdens het carnaval vooral genoeg mayonaise zou 
zijn….. en niet te vergeten véél friet op woensdag!”.  Bi-
anca legt verder uit tijdens het carnaval niet alles mee te 
krijgen wat er gebeurt: “Achter de schermen is het druk 
maar nu we een goed op elkaar ingespeeld team heb-
ben, gaat het gemakkelijker. Met onder meer Angela en 
Corné erbij is de samenwerking prima. Het gaat in een 
café niet om ons. De gasten moeten het vooral naar hun 
zin hebben”. Ze geeft aan het liefst gewoon lekker aan het 
werk te zijn in hun eigen bedrijf. We hebben het even over 
het verenigingsleven in Netersel. “Mensen uit Netersel zijn 
graag geziene gasten in de omliggende gemeentes. De 
vele verenigingen helpen elkaar graag. Het is ongekend 
hoeveel jeugdverenigingen hier zijn. Samen doen ze er 

alles aan om ook het carnaval levend te 
houden. De samenhorigheid is groot, 

ook in moeilijke tijden”. 
Het is begrijpelijk dat Bianca 

vooral de dagelijkse contacten 
met onze dorpsgenoten mist. 
“Veel dat in ons dorp gebeurt, 
gaat achter de gesloten deu-
ren nu langs ons heen. In het 
begin was dat erg wennen, 
maar we kunnen het steeds 

beter hebben. De sluiting raakt 
ons natuurlijk diep maar gelukkig 

worden we er nu niet meer ieder 
moment aan herinnerd”. Bianca heeft 

intussen elders werk en kijkt reikhalzend uit 
naar de dag dat ze weer open kunnen. Samen met 

William zijn ze doorgegaan met vernieuwingen voor en 
achter de schermen. “Voor 2021 hopen we bovenal dat 
we door kunnen gaan met ons bedrijf maar het blijven ook 
voor ons onzekere tijden”.

Ik wil ook nog wat vragen stellen aan William, maar “die 
is even bezig met het vlees omdraaien”. William komt van 
Wilhelmus Gerardus Engelbertus Antonius en is een echte 
Bèèrse. Hij ontmoette Bianca voor het eerst bij vrienden 
van vrienden en zoals we weten is hij schilder. Het beroep 
leerde hij kennen bij een oom en het leukste aan het vak 
is het leveren van een mooi resultaat. Als hij niet aan het 
werk is, zien we hem bij het darten, biljarten en Formule 1. 
Dat laatste als toeschouwer.  Veel minder bekend is dat hij 
in de Nationale Bowling eredivisie heeft gespeeld. Bianca 
speelde deze sport ook op niveau. Ze stond 10 jaar gele-
den met haar Bowlinggemiddelde in de Nederlandse Top 
100. We vragen ook zijn vroegste herinnering aan het car-
naval. “Ja dat was het sjouwen, stapelen en aansluiten van 
fusten”. Ook hij geeft aan dat je in de horeca tijdens het 
carnaval niet veel mee krijgt van wat er allemaal gebeurt. 

“We hebben er nooit spijt van gehad naar Netersel te zijn 
gekomen. We hopen vooral heel snel weer verder te kun-
nen met ons bedrijf en bereiden ons zo goed mogelijk voor 
op een aanstaande opening” besluit Bianca. 28 minuten 
en 45 seconden heeft ons telefoongesprek geduurd deze 
decemberavond en ik bedank beiden voor het leuke ge-
sprek. Hoewel ze achter hun gesloten deuren leven, was 
het goed om bij dit gesprek hun stemmen weer even te 
horen.
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