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Beste Narrendonkers en Narrendonkerinnekes,

Over enkele dagen is het weer zover. Het carnavalsfeest in Narrendonk 
barst weer los. De voorbereidingen zijn weer in volle gang. Vele 
verenigingen zijn al weer druk in de weer met de voorbereidingen voor de 
Narrenparade op carnavalszondag. Ook wij zijn druk bezig te bouwen 
aan een nieuwe wagen waarop de raad van 11 als de Narrenraad 
gezamenlijk te zien zijn tijdens de Narrenparade op carnavalszondag.

Zoals ieder jaar start het carnavalsseizoen traditiegetrouw in november. 
Dit jaar was de elfde van de elfde de datum waarop de nieuwe Prins 
van Narrendonk aan het publiek gepresenteerd werd.
Het komend carnavalsseizoen is de eer aan Rick Kuijpers om de 
scepter te zwaaien over Narrendonk en deze dagen door het leven 
te gaan als prins Rick d’n Urste. Samen met Glenn van der Heijden, 
welke zijn adjudant is, zal hij regeren over Narrendonk. 
Traditiegetrouw heeft een dag eerder de werkgroep  Kindercarnaval haar Narrenraad weer 
samengesteld welke aangevoerd gaat worden door Oppernar Lieke Hermans en D’r NeffeNar 
Gijs Heesters.
Met deze vier personen hebben we weer alles in huis om er dit jaar een geslaagd carnaval van 
te gaan maken. Hierbij wil ik Prins Glenn, Adjudant Joey, Oppernar Fran En D’r NeffeNar Britt 
gesteund door de raad van 11 en de Narrenraad bedanken voor het geweldige carnavalsjaar 
2017.

Ook willen we jullie aandacht vragen voor de carnavalsmis op zaterdagavond welke dit 
jaar voor het eerst zal worden voorgegaan door onze nieuwe kapelaan Sacha Steijaert. De 
kinderen mogen dan verkleed naar de kerk. Oppernar Lieke, D´r NeffeNar Gijs  en de gehele 
Narrenraad, samen met Prins Rick d’n Urste, Adjudant Glenn met de Raad 11 zullen daar 
ook aanwezig zijn. 

De stichting bestaat uit een groot aantal werkgroepen die bemand zijn door vele vrijwilligers, 
die er ieder hun steentje aan bijdragen om van carnaval wederom een prachtig en onvergetelijk  
feest te maken voor jong en oud. Er is dan ook voor iedereen wat te beleven tijdens carnaval. 
In deze Narrenkrant vindt u alle informatie over wat er zich in Narrendonk afspeelt tijdens de 
carnaval.

Vele activiteiten hadden niet plaats kunnen 
vinden zonder de geweldige steun van onze 
adverteerders en sponsoren. Daarvoor 
onze hartelijke dank. Verder wil ik iedereen 
namens de Stichting Karnaval Reusel, een 
gezellig, kleurrijk en vooral een plezierig 
carnaval wensen.

De Voorzitter Stichting Karnaval Reusel

Karel van den Borne

BV



narrenkrant4

Colofon
De officiele Narrenkrant is een uitgave 
van Stichting Karnaval Reusel
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Redactie
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www.narrendonk.nl

 

BOUWCOMBINATIE REUSEL

BOUWCOMBINATIE

REUSEL

BCR



d’n burgemeester 5

Beste Narrendonkers en Narrendonkerinnekes,

Het zit er weer aan te komen: Carnaval! Een volksfeest waar ik van 
houd. Vier da-gen even uit het gewone leven stappen en genieten van 
gemoedelijkheid, gezelligheid en feestvieren. Even de wereld op 
z’n kop.

Mooi om te zien dat deze traditie nog volop leeft in onze gemeente. 
Ieder jaar weer zetten velen hun beste beentje voor om van dit feest 
een succes te maken.

Tijdens dit carnaval draag ik de zeggenschap over Narrendonk vol 
vertrouwen en met een gerust hart over aan prins Rick d’n Urste en zijn adjudant 
Glenn.  
Met het motto “Ge het gin tijd om te ruste, mee prins Rick d’n Urste!” komt dat vast goed.

Voor alle carnavalsvierders, wagenbouwers, carnavalsverenigingen en horeca-ondernemers: 
heel veel plezier. Maak er met z’n allen een gezellig, veilig  en ge-moedelijk feest van en 
geniet met elkaar van deze mooie dagen. 

Geniet volop, want die vier dagen zijn zo voorbij!

Jetty Eugster
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Hallo Narrendonkers, 

Dit jaar mag ik mezelf prins carnaval noemen, ik (Rick Kuijpers) woonachtend in Reusel waar 
ik ook dit jaar ga samen wonen met mijn vriendin Judith Rijken. Zelf ben ik 25 jaar jong en 4 jaar 
werkzaam bij mijn ouders in het bedrijf, Kuijpers metaal. De meeste mensen in de carnavals 
wereld zullen mij kennen van mijn grootste hobby en dat is toch carnavalswagens bouwen 
bij CV Krekwakwo. Mijn adjudant, Glenn van der Heijden, ken ik nu een aantal jaren via 
de carnavalsvereniging en raad van elf. Een betere rechterhand kun je toch niet wensen. 
Hij heeft namelijk vorig jaar zijn scepter mogen zwaaien over het Narrendonk. Ik 
ga er dit jaar samen met mijn adjudant, en jullie allemaal, een groot feest van 
maken.
Een groot feest zit er aan te komen, een feest voor jong en oud. 
En dat zullen we gaan vieren. Want ook dit jaar zijn wij benieuwd 
naar alle creaties van jong en oud die voorbij zullen komen op zondag 
met de narrenparade en maandag met de grote kléne narrentrek.
En wij hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben dan wij want je 
weet: 
  

GE HET GIN TIJD 
OM TE RUSTE,
MEE PRINS RICK 
D’N URSTE!
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Hoi ik ben Lieke Hermans, 

Ik ben 11 jaar en op vrijdag 10 november ben ik 
gekozen als oppernar 2018!

‘s Avonds rond 6 uur gingen Bente, Iris en ik naar de Kei 
voor het Narrengala. We hadden goed geoefend maar 
we waren toch een beetje nerveus. Rond 7 uur kon het 
feest pas echt beginnen!! Wij als Bliss waren als laat-
ste aan de beurt, dus we moesten nog even wachten! 

Er kwamen een heleboel carnavaleske stukjes voorbij en ook heel leuke! Maar je 
wou winnen en de concurrentie was groot. Er waren maar liefst 15 stukjes! In de 
pauzes die er tussendoor waren heb ik samen met al mijn vriendinnen gewoon 
lekker gehost en gedanst. En toen waren wij aan de beurt….. Het ging bij ons best 
wel goed, we waren heel erg tevreden! Na ons kwam de uitreiking van het thema. 
Het thema van dit jaar is: doe maar lekker zot en gek, dan bende in klèn 
narrendonk op de goede plek! Een super leuk en gaaf thema dus! Maar daarna 
werd het alleen maar leuker……… Het was namelijk tijd voor de strijd voor 
Oppernar en Neffenar. In het totaal waren er 9 kandidaten. Maar ik ging natuurlijk 
voor de titel oppernar. Er werden lootjes getrokken voor de volgorde. Ik was als 
eerste dus dat is nog spannender, en je moet langer wachten op de uitslag! De 
opdracht was dat je iets over jezelf moest vertellen en waarom je oppernar wilde 
worden. Terwijl je aan het praten was kwamen er allemaal bordjes omhoog met 
woorden die met carnaval te maken hebben. Maar het praten was niet heel 
moeilijk voor zo`n kletskous als ik! En toen iedereen was geweest kwam de 
uitslag: ‘Oppernar 2018 is geworden Lieke Hermans!` Ik was super blij, en sprong 
een gat in de lucht! Ik ga er samen met Neffenar Gijs Heesters en de hele 
narrenraad één groot feest van maken!!!

Carnavaleske groetjes: Oppernar Lieke

Oppernar Lieke

Horeca  apparatuur   -   Bedrijfskeukens
Reusel     -      tel.  +31(0)497-641088     -      www.cefra.nl

advies verkoop service onderhoud

Lage Mierde 
Tel. 013-5092159 
www.jackdekort.nl

PUUR Reisgenot!PUUR Reisgenot!

JdK
classificatie
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Hallo, ik ben Gijs Heesters,

Ik ben 12 jaar en heb een broer Jop en een zus Fem, 
mijn vader heet Mark en mijn moeder Ankie. Ik zit op 
atletiek en mijn hobby is knutselen met karton en tape, 
maar carnaval vieren natuurlijk ook!
Mijn stukje om in de narrenraad te komen samen met 
Fleur en Neele ging heel goed, we zijn namelijk 2de 
geworden. Vorig jaar hebben we het ook al geprobeerd, 
maar helaas hadden we toen geen succes. Dus dat we 
dit jaar hoorde dat we door waren, konden we eigenlijk niet geloven. We waren 
super blij, blijer kon eigenlijk niet. Daarna mochten de kinderen van de Opper-
nar en de Neffenar verkiezing hun woordje doen. Ik vond het wel spannend, 
maar ik zette me er overheen. We moesten bij de verkiezing een minuut over 
ons zelf praten en tegelijkertijd werden er door de DJ bordjes omhoog gehouden 
met woorden erop die je in je verhaaltje moest gebruiken. Ik moest als 2de  en 
het ging heel goed. Eenmaal op het podium viel alle spanning weg. En toen ze 
bekend maakten wie de Oppernar en Neffenar waren geworden, was ik zo blij, 
echt heel blij. Ik kon het gewoon niet geloven. 

Ik ga samen met de Oppernar Lieke en de Narrenraad een leuk en gezellig feestje 
bouwen!
Groetjes Neffenar Gijs

 

Tel.
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Disco-Bar D’n Bonn -  Wilhelminalaan 53 -  Reusel -  info@dn-bonn.nl  
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Hallo feestvierders,

Wat hebben we afgezien, en nee niet met jullie maar toen het was afgelopen; 
carnaval 2017.
Een gemis van het feestgedruis duurde lang want elke morgen 
dat we weer op stonden dachten we: het is nu echt voorbij 
toch?
We hebben carnaval beleefd zoals we iedereen carnaval 
kunnen aanbevelen.
Het begon allemaal in februari 2017, donderdag voor 
carnaval bij het Mariahof waar we een geweldige 
avond mee maakten met de dankbare ouderen 
van het Narrendonk. Op vrijdag een gezellige 
ronde langs alle scholen en in de avond een 
geweldige sleutel overdracht waar een mooie 
onderlinge strijd aan verbonden zat. Wie schrijft 
het leukste lied en dat koppel hangt de vlag in de 
hoogste mast, en hij hing mooi vonden jullie niet 
#Narrendonk?
Op zaterdag een ochtend gas geven hadden ze 
ons verteld, want alle deelnemers van de grote 
kléne narrentrek verwachten jullie. Prima, gas 
erop dachten wij. Op zaterdag middag een leuk 
bezoek aan  begeleid wonen den Boegent en aan 
jong Nederland,  en begin avond traditie getrouw de 
carnavals mis.
Zondag  de Narrenparade met  prachtige creaties zowel 
individueel als in team verband met  een groeiende optocht de 
komende jaren en daarna een super gezellige 
feest avond/ prijsuitreiking. 
Maandag de grote kléne Narrentrek, want de jeugd heeft de toekomst, toch 
Koek? De leuke ideeën en gezelligheid in de kei maakten deze dag tot een mooi feestgedruis. 
Dinsdag ochtend een gezellig ontbijt  georganiseerd door Krekwakwo in de Caramba, toen 
nog  een dag dweilen en ons feest zat er op. 
Onze herinneringen aan carnaval 2017 zullen ons altijd bij blijven want echt mensen, wij 
vergeten jullie niet en hopelijk jullie ons ook niet. Alaaf allen en geniet er ook dit jaar net zo 
van dan wij, dan komt alles helemaal goed.

Groetjes (ex)-prins Glenn en (ex)-adjudant Joey

Als je me tegen komt tijdens carnaval vraag dan gerust of ik      
     een foto wil maken en wie weet kom jij dan op de site van 
      Narrendonk of volgend jaar in de carnavalskrant van 2019.

      Beste carnavalsvrienden tot carnaval.  
    Toni Paparazzi



voorstellen narrenraad12

 Kris van Eekert

• Geboorte datum:
       22-09-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       zus: Neele
       broer: Cas

• School:
OSB de Klimop

• Groep: 8

• Hobby’s:
Dansen, zingen, jong 
 nederland, afspreken, 
buiten spelen en 
carnavallen.

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als de narretjes 
voorbij komen gesjeesd

 Lieke Hermans

• Geboorte datum:
       14-10-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       1 zusje: FLoor       

• School:
De Torelaar

• Groep: 8

• Hobby’s:
Dansen, acteren en 
natuurlijk carnavallen

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als oppernar 
Lieke met de narrenraad is 
langs geweest!!!

 Anke van Beers

• Geboorte datum:
       02-09-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       2 zussen: Lara en
                       Ise

kindercarnaval

oppernar

 Mirte van Deuren

• Geboorte datum:
       10-03-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       2 broers: Siem en
                      Loek

• School:
De Torelaar

• Groep: 8

• Hobby’s:
Turnen

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als de 
narrenraad 4 dagen gaat 
feesten als een beest!

Thema 2018
Doe mer lekker zot 
en gek dan bende in 
Klen Narrendonk 
op de goei plek
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• School:
OSB de Klimop

• Groep: 8

• Hobby’s:
Jong Nederland, korfbal 
en carnavallen

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als iedereen 
samen met de narrenraad 
feest als een beest!  

 Tyche Peeters

• Geboorte datum:
       19-08-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       zus: Evy         
       broer: Hessel

• School:
OSB de Klimop

• Groep: 8

• Hobby’s:
Drummen, zingen, dansen
jong nederland, spelen 
met mijn honden Lexie en 
Blue, acteren, met 
vriedinnen afspreken en 
natuurlijk carnavallen.

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als je met deze 
narrenraad op pad bent 
geweest!

 Noa Heesters

• Geboorte datum:
       16-06-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       broertje: Jesse (9)
       zusje: Lauren

• School:
OSB de Klimop
• Groep: 8 

• Hobby’s:
Korfballen, buiten spelen, 
lezen, tekenen, spelletjes 
doen, afspreken enlogeren 
met vriedinnen en...
natuurlijk carnavallen.

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als we met zijn 
allen dansen en zingen, 
hossen en springen, want 
dat doen we hier in nar-
rendonk het meest!!

 Gijs Heesters

• Geboorte datum:
       09-10-2005
• Broer(s)/zus(sen):
       1 broer: Jop        
       1 zus: Fem

• School:
De Leilinde

• Groep: 8

• Hobby’s:
Knutselen, atletiek en 
youtube.

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt 
pas een feest, als er vee 
plezier, muziek, mensen, 
kinderen en gekte zijn 
geweest!

d’r neffe nar

kindercarnaval

voorstellen narrenraad

Thema 2018
Doe mer lekker zot 
en gek dan bende in 
Klen Narrendonk 
op de goei plek
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Fleur Daniëls

• Geboorte datum:
       09-09-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       zus: Eef
       broer: Tom

• School:
De Leilinde

• Groep: 8

• Hobby’s:
Ik vind paardrijden leuk, 
hou van knutselen, met 
vrienden afspreken en 
vollybal

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als de 
narrenraad voorbij komt  
gesjeesd!

 Neele Verhaar

• Geboorte datum:
       23-01-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       tweelingzus: Hanne
       

 Bente Verspaandonk

• Geboorte datum:
       19-06-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       2 zussen: Lenne (14)
                       Maud (12)
       

• School:
OSB de Klimop

• Groep: 8

• Hobby’s:
Dansen, zingen, jong 
nederland, afspreken, 
buiten spelen en 
carnavallen.

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als de narretjes 
voorbij komen gesjeesd

 Wesley Lavrijsen

• Geboorte datum:
       18-01-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       1 broer: Yoeri

 Lieke Derks

• Geboorte datum:
       04-08-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       1 zus: Sophie       

narrenraad 2017
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• School:
De Leilinde

• Groep: 8a

• Hobby’s:
Dansen, zingen, Korfbal, 
saxofoon spelen en jong 
nederland

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als de narren-
raad is langs gesjeesd

 Iris van Woudenberg

• Geboorte datum:
       29-07-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       1 broer: Gijs

• School:
De Torelaar

• Groep: 8

• Hobby’s:
Korfballen, jong nederland 
en dwarsfluiten

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als de raad van 
elf en de narrenraad er 
zijn geweest!

 Bram Rijkers

• Geboorte datum:
       02-01-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       2 zussen: Sanne en
                        Kim

• School:
De Leilinde

• Groep: 8a

• Hobby’s:
Voetballen, timmeren, enz.

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als er samen 
met de narrenraad heel 
veel lol is geweest

• School:
De Leilinde

• Groep: 8

• Hobby’s:
Voetballen en kruisboog 
schieten

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als ge in klén 
narrendonk het gefist!!!

• School:
OSB de Klimop

• Groep: 8

• Hobby’s:
korfbal en jong Nederland

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, als heel de 
narrenraad is geweest!

voorstellen narrenraad

 Gaby de waal

• Geboorte datum:
       24-04-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       2 broers Nick en
                      Lars

• School:
De Torelaar

• Groep: 8 

• Hobby’s:
Korfbal, zingen- dansen 
acteren, afspreken met 
vriendinnen, buiten spelen 
encarnaval vieren

•  Maak de zin af:
Carnaval 2018 wordt pas 
een feest, en is supergaaf, 
dus we roepen allemaal 
de carnavalskreet ALAAF
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Elke maandag t/m donderdag

www.cafetariahetsmulhuis.nl

Hapert - Nieuwstraat 18

Reusel - Wilhelminalaan 61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      06  12 94  72  43 
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PETER LAVRIJSSEN 
GROENDECORATIE 

 
 

PETERLAVRIJSSEN@HETNET.NL 
LAVRIJSSENGROENDECORATIE.NL 

 
VOOR UW EXCLUSIEVE  

DECORATIES EN CADEAU’S 

De VDL Groep
wenst alle 

carnavalsvierders veel 

VDL Groep bv • Hoevenweg 1 • 5652 AW Eindhoven • Postbus 8811 
5605 LV Eindhoven • Telefoon: (040) 292 50 00 • Fax: (040) 292 50 01
E-mail: info@vdlgroep.com • Internet: www.vdlgroep.com

Kracht door samenwerking

leut en gein

    

De Bruijn
zitcomfort

Reusel
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Op maandag 27 februari ging ik naar de kindercarnaval samen 
met mama, oma mijn zusje Lise, nichtje Fay, neefje Vinz en z’n 
tante. Ik vroeg nog waarom gaan we naar de kei, we zijn elk jaar 
nog een weekend weggegaan met carnaval, dus ik kende het 
ook niet. Toen ik er was vond ik het al snel leuk toen ik al mijn 
vriendjes en bekende zag. Ik was volop aan het spelen in de 
gang had dus ook niet door dat de narrenraad in de polonaise 
op zoek waren naar mij. Na een flinke zoektocht hadden ze me 
gevonden en namen me mee in de polonaise voorop. Ik bleef 
allemaal rondkijken waar mama stond en snapte niet waarom ik 
nou voorop mee moest in de polonaise. Ik ben niet zo van het 
meedansen. Toen namen ze mij ook nog mee het podium op en de omroeper riep ook steeds 
mijn naam om. Ik snapte er nog steeds niks van. Op het podium vroeg de omroeper of ik wist 
wat er aan de hand was, maar dat wist ik natuurlijk niet. Toen vertelde hij dat ik de uitschieter 
van het jaar 2017 was, omdat ik brabants kampioen met de motorcross was geworden. Ik kreeg 
een mooie oorkonde en medaille. Ik was echt verrast en vond het super vet dat ik hiervoor uit-
gekozen ben. Bedankt.

Groetjes Luuk Wouters

Uitschieter Luuk Wouters     

Uitschieter  Inge de Laat
Op maandag 27 februari ging ik met mijn ouders, broer en een 
vriendinnetje naar de Kei. Daar zou de uitslag van de optocht 
komen. Ik snapte al niet waarom we daarheen gingen want ik had 
zelf helemaal niet meegelopen. Maar mijn ouders zeiden dat we 
gingen kijken omdat er een vriendinnetje van mij meedeed. Toen 
we in de kei stonden kwamen mijn oma en mijn neef ook, toen 
vond ik het een beetje raar worden. Mama ging ineens vooraan 
staan terwijl het groepje waar wij mee waren achter stond. Toen 
kwam de Narrenraad het publiek in en pakte mij bij mijn schoud-
ers, ik moest voorop lopen in de polonaise en het podium oplo-
pen. 
Jurgen (de presentator) vroeg aan mij waarom ik dacht dat ik 
op het podium stond, ik zei dat ik wel een vermoeden had van wat het zou kunnen zijn. Ik was 
Brabants Kampioen geworden met mijn pony Goldy. Jurgen vroeg nog wat over mijn pony en 
daarna kreeg ik een oorkonde en een medaille. Een paar weken daarna mocht ik nog naar de 
Nederlandse Kampioenschappen, daar werd ik 4e van de 11 en daar was ik heel blij mee. Ik 
vond het leuk dat ik in het zonnetje werd gezet. de oorkonde en de medaille heb ik een mooi 
plaatsje in mijn kamer gegeven.
Ik wil iedereen bedanken en ik vond het heel gaaf!

Groetjes Inge de Laat

19
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Easy by lucas 

Onbeperkt à la carte eten voor € 32,50 p.p.

Bij ‘Easy by Lucas’ kunt u voor de vaste prijs van  
€ 32,50 van de easykaart bestellen wat u wilt. We

hebben een ruime kaart met verschillende vis-, vlees- 
en vegetarische gerechten, ieder afzonderlijk te 

bestellen. 

Restaurant 

Eet u graag luxe en verfijnde gerechten? Neem dan 
plaats in ons restaurant en laat u verrassen door de 

smaken van Lucas.  

Restaurant lucas 
Kerkstraat 38 

5541 EM Reusel 
www.restaurantlucas.nl 

0497-642165 

lucas

Carnaval bij KempenTV: 
extra uitzenddagen!  
Onze filmers gaan weer op pad om zoveel 
mogelijke optochten uit onze regio te filmen. Deze 
worden doorlopend uitgezonden, 
afgewisseld  met filmpjes van tonpraoten / 
prinsverkiezingen en nog veel meer.  

De uitzending begint vrijdag 9 februari en loopt 
door tot donderdag 15 februari tot 11.00 uur in de 
ochtend.  

Vrijwilligers KempenTV 

www.kempentv.nl

 

Pizzeria - Shoarma - Grillroom

MILANO
Wilhelminalaan 59 in Reusel
+31 (0)497-643959

+31 (0)6-84623454

Italiaanse en Turkse specialiteiten
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Stralen

Schooperen

Poedercoaten

Natlakken

Montage

Transport
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Enthousiast en gedreven zijn Rik Heesters en Jürgen van Veldhoven om alle kinderen tussen 
0-12 jaar in Reusel te vermaken tijdens carnaval. Samen met de werkgroep Kindercarnaval 
zorgen zij er voor dat Klèn Narrendonk kan hossen en feesten.  

Het ontstaan
In 1993 waren Jan Hermans en Peter van Herk het eens dat er in Reusel meer aandacht bes-
teed mocht worden aan de kinderen tijdens carnaval. Zo ontstond het idee om binnen Stichting 
Karnaval Reusel een werkgroep te formeren die zich volledig richt op de kinderen. Een goed 
idee blijkt achteraf, want tot op de dag van vandaag bruist 
het kindercarnaval. Een leuk detail, zo vertelt Rik Heesters, 
is dat initiatiefnemer Jan Hermans de opa is van Lieke 
Hermans, de Oppernar van dit jaar. Hij heeft de carnavals-
genen dus goed door weten te geven. En ook Peter van 
Herk is nog altijd enorm betrokken bij Stichting Karnaval 
Reusel en stelt steevast elke dinsdagmorgen met carnaval 
zijn huis ter beschikking om met z’n allen te ontbijten. 

Kindercarnaval, wat houdt het in?
Door de jaren heen zijn er veel leuke ideeën en initiatieven 
uitgewerkt om Klèn Narrendonk te laten genieten van 
carnaval. Zo hebben de kinderen een eigen raad, de nar-
renraad met een Oppernar en d’r Neffe Nar. Zij regeren 
over Klèn Narrendonk gedurende carnaval. Dat er veel en-
thousiasme is voor deze narrenraad blijkt elk jaar weer op 
het  Grôte Klène Narrengala. Dat is voor de kinderen van 
groep 6-7-8 de aftrap van carnaval. Op deze avond worden 
de narrenraad, de Oppernar en d’r Neffe Nar gekozen en 
wordt er gefeest alsof het al carnaval is. 

Tijdens de carnaval kom je de narrenraad overal tegen. 
Natuurlijk zijn ze dagelijks aan het feesten in de Kei, maar 
ze doen nog meer. Zo laten ze op het 55+ bal graag hun 
dansje zien en brengen ze een bezoek aan Jong Neder-
land. Op zaterdag gaan ze samen met de prins en adjudant 
vroeg uit de veren om alle deelnemers aan de Grôte Klène Narrentrek te bezoeken en gaan ze 
naar de Oppernar thuis. En niet te vergeten rijden ze, samen met de Raad van Elf, op zondag 
mee in de Narrenparade om alle Klène Narrendonkers toe te juichen.

Maar, zegt Jürgen van Veldhoven terecht, we zijn er niet alleen voor de kinderen van de nar-
renraad, we zijn er voor heel Klèn Narrendonk. Ook al zit je niet in de narrenraad, dan is er nog 
volop vertier. Dat begint op vrijdag al met het openingsbal voor de groepen 6-7-8 en de Nar-
renparty op zaterdag voor groep 7 en 8. Op zondag genieten we met heel Narrendonk van de 
Narrenparade en op maandag is het hoogtepunt van de kindercarnaval; de Grôte Klène Nar-
rentrek. Heel veel kinderen van 0-12 jaar zetten zich in om er een hele mooie, fleurige, grappige 
optocht van te maken. Dus of je nu meedoet of langs de kant staat, het is één groot feest. En 
dat feest gaat daarna vrolijk door in de Kei met aansluitend de prijsuitreiking. Op dinsdag wordt 
er gedweild. Niet van café naar café, maar van spel naar spel om vervolgens om 11 voor 5 het 
kindercarnaval voldaan af te sluiten

werkgroep kindercarnaval
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En nog zoveel meer
Maar dat is nog niet alles zeggen Rik en Jürgen gedreven. We hebben nog meer leuks voor de 
kinderen. Het hele jaar houden we onze oren en ogen goed open om op maandagmiddag een 
Uitschieter en een Aonhouwer te kunnen benoemen. D’n Uitschieter is een kind dat een 
bijzondere prestatie heeft geleverd, zoals bijvoorbeeld het winnen van een kampioenschap. 
En d’n Aonhouwer krijgt een oorkonde omdat hij of zij zich jarenlang ingezet heeft voor de 
jeugd in Reusel. Twee mooie prijzen, die laten zien dat we echt gericht zijn op de kinderen. 
Ook reiken we de scholentrofee uit. We vinden het namelijk fantastisch als kinderen van alle 

scholen deelnemen aan de Grôte Klène Narrentrek. En dat 
stimuleren we met deze trofee. 

Een hele organisatie
Er komt heel wat bij kijken om dit allemaal geregeld te 
krijgen. Gelukkig hoeven Rik en Jürgen het niet alleen te 
doen. Er staat een werkgroep van 14 leden klaar en ze 
kunnen terug vallen op diverse draaiboeken. Het mooie van 
de werkgroep is dat iedereen op zijn of haar 
talent ingezet wordt, zodat het voor iedereen leuk is om te 
doen. Jaarlijks wordt bekeken wie welke activiteit op zich 
wil nemen en gaan dan in kleinere groepjes aan de slag. 
Zo hoeft er weinig vergaderd te worden en blijft het voor 
iedereen behapbaar. Een succesformule. En, vult Rik aan, 
het is gewoon heel gezellig met z’n allen. Het is dan ook 
jammer dat er 6 leden stoppen. Hopelijk krijgen we daar 
een aantal vlotte, enthousiaste leden voor terug, want met 
onvoldoende leden kunnen we dit alles niet blijven doen 
en dat zou zonde zijn! Dus mocht je graag meehelpen in 
de werkgroep Kindercarnaval, neem dan gerust contact op 
met Rik Heesters of stuur een bericht naar 
kindercarnaval@narrendonk.nl.
 

Dromen
Ondanks dat Kindercarnaval staat als een huis, durven Rik en Jürgen nog te dromen. Want 
wat zou het mooi zijn als er in de toekomst genoeg handjes blijven om het succes voort te 
zetten. En het zou nog mooier zijn als er nog iets voor de tussengroep van 13-16 jarigen aan 
toegevoegd kan worden. Om het leuk te houden voor zowel de werkgroep als Klèn Narrendonk 
dromen ze er van om vernieuwend te zijn en blijven en als klap op de vuurpijl zouden 
carnavalslessen op 
school fantastisch 
zijn. Dromen of 
toekomst? Wie zal het 
zeggen… Als het aan 
deze fanatiekelingen 
ligt, zou het zomaar 
waarheid kunnen 
worden.

 Notelstraat 30, 5085 EV Esbeek
Tel.: 013-5091381
www.michelbrinkelektro.nl El
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Bloemsierkunst 

'tANJERKE 
"!)�� � � äld� 
Gespecialiseerd in bruids- en grafwerk

en hydrocultuurplanten 
Voort 23 

5541 PH Reusel 
Tel. 0497-644675 

VOOR DE BESTE OOGZORG KIEST 
U VOOR DE KWALITEIT VAN 
VAN DEN BORNE OPTICIENS

VESTIGING BLADEL
SNIEDERSLAAN 25C, BLADEL

T (0497) 383 353

VESTIGING HAPERT
MARKT 62, HAPERT
T (0497) 360 833

WWW.VDBORNE-OPTICIENS.NL
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Schutsboom 10 - Reusel
0497-64 18 17 

BEENS
Hondentrimsalon 

& 
Dierenspeciaalzaak

Schoolstraat 17 - Reusel
Akkerstraat 4 - Breda

Schoolstraat 9
5541 EE   Reusel
www.juwelierleowijnen.nl

Wilhelminalaan 24  
5541 CW Reusel

Tel: 06-51357032
contact@prmontage.nl
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Beste Narrendonkers,

Zoals jullie weten waren wij vorig jaar de 
Oppernar en de d’r Neffe Nar van Narrendonk. 
Dit zijn wij geworden doordat we 30 seconden 
vol moesten praten over een voorwerp dat 
op de tafel voor ons lag.  Wij waren super 
blij toen bekend werd dat wij Oppernar en d’r 
Neffe Nar waren geworden. Wij hebben heel 
erg genoten van carnaval 2017 met Prins Glenn en adjudant Joey en alle narren 
uit de Narrenraad. Wij  hebben ons in ieder geval niet verveeld maar heel erg veel 
plezier gehad! Deze leuke carnaval gaan we de rest van ons leven niet vergeten! 
Daarom willen wij namens de hele Narrenraad 2017 de werkgroep nogmaals heel 
erg bedanken voor de geweldige carnaval. En natuurlijk wensen wij Oppernar 
Lieke, d’r Neffe Nar Gijs en alle narren uit de Narrenraad  heel veel succes en 
plezier met carnaval 2018! Alaaf!

Groetjes Fran en Britt

Op Carnavalsmaandag kijk ik bij mijn broer Wim en zijn vrouw Inge de laatste 
jaren de kinderoptocht. Zo dus ook in 2017. Na de kinderoptocht nog even koffie 
gedronken en toen met ons Wim en zijn huishouden en kennissen naar de Kei.
Eenmaal in de Kei wat potjes bier drinken en mee hossen. Het viel mij op den 
duur wel op dat er verschillende leden van AVR’69 aanwezig waren, maar ja het 
is carnaval. Op den duur zag ik opeens mijn broers Driek en Peter en daarna ons 
mam met mijn oudste broer Frie en zijn vrouw Lian. Toen begon bij mijn wel een 
lichtje te branden, want waarom zou heel mijn familie in de Kei zijn. Daarnaast 
waren er ook mijn loopmaatje Esther en haar moeder Ria en zij allebei in Reusel 
met carnaval, dat was wel heel raar. Op den duur kwam dan de polonaise met 
D’r Neffe Nar Britt en Oppernar Fran en ja hoor ze kwamen naar mij toe. Toen het 
podium op en alles op je af laten komen. Ik voelde me wel ongemakkelijk, want 
waarom ik. Ik vind dat iedereen die zich inzet voor vrijwilligerswerk en dan ook 
nog voor de jeugd deze titel verdiend. Ik wil toch iedereen bedanken die dit 
hebben georganiseerd en mij deze titel hebben gegund. Het was verder nog een 
hele leuke middag en ook avond. Nog verschillende biertjes gedronken. Ik wens 
N’n Echten Aonhouwer 2018 alvast van harte proficiat en geniet ervan.

Tot carnavalsmaandag 2018 en alvast allemaal proost.

N’n Echten Aonhouwer 2017 – Bart Lavrijsen

aonhouwer bart lavrijsen
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KRINGLOOPBEDRIJF 
REUSEL – DE MIERDEN 
Kwaliteit kent geen houdbaarheidsdatum 

13.00 – 18.00 uur 
10.00 – 18.00 uur 

Het adres voor leuk wonen voor weinig geld 
Inboedel service    Kerkstraat 20  5541 EM Reusel 
Inkoop van meubelen  Tel: 0497 – 644843  
Woningen schoon en  info@kringloopbedrijfreusel.nl 

Openingstijden: 
Maandag 
Dinsdag t/m vrijdag 
Zaterdag  10.00 – 17.00 uur 

leeg maken www.kringloopbedrijfreusel.nl En iedere 2de en laatste zondag v/d maand 
van 12.00 – 17.00 uur 

Ontruimingen van woningen en bedrijfspanden. Opkoop van inboedels

Hangtafels

Kerkstraat 4   Reusel   Tel 0497 643309
www.oogwereld.nl

CONTACTLENZEN 
IDEAAL MET CARNAVAL

Uitproberen? We geven u een advies op maat!

TDE

TEENAGE DANCE EXPERIENCE

JEUGDDISCO DE KEMPEN

Er is voldoende toezicht aanwezig, er worden geen alcoholische dranken 
geschonken en er mag niet gerookt worden.

WWW.TEENAGEDANCEEXPERIENCE.NL

ZATERDAG // ZONDAG // MAANDAG
(10, 11 & 12 FEB 2018)

VAN 19.30 TOT 23.00 UUR

ENTREE: MET PASJE € 2,50 
                 ZONDER PASJE € 3,50 

LEEFTIJD
12 T/M 15 JAAR

LOCATIE
DE VALK, REUSEL
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In Narrendonk en omgeving hebben we het 
geluk te bezitten over heel veel  enthousiaste 
wagenbouwers, loopgroepen, solo’s en duo’s. 
Het hele jaar door zijn zij met hun creatieve, en 
vaak ook technische, brein bezig de mooiste, 
grappigste en meest opvallendste creaties 
te bedenken en te realiseren. Allemaal ter 
voorbereiding op de Narrenparade die op 
carnavalszondag door Narrendonk trekt.

Het vraagt veel tijd en energie, maar zodra 
ze de blije, verwonderde en geamuseerde 
gezichten van alle toeschouwers langs het 
parcours zien, weten ze weer waarvoor ze 
het doen. Voor de werkgroep Narrenparade 
is het dan ook een eer om de optocht te 
mogen regelen omdat keer op keer blijkt dat 
de kwaliteit erg hoog is. De deelnemers doen 
hun uiterste best om het publiek te vermaken. 
En natuurlijk strijden ze voor de prijzen. Want 

gezonde, collegiale concurrentie maakt de 
optocht alleen maar mooier!

Ook dit jaar beloofd het weer een heel mooi 
spektakel te worden met voor ieder wat wils. 
Mooie wagens, levendige loopgroepen, 
ludieke solo’s en enthousiaste duo’s zullen 
de straten van Narrendonk kleuren. En dat 
allemaal ondersteunt met de nodige muzikale 
klanken waarbij u niet stil kunt blijven staan.

Iedereen die al eens is geweest, weet hoe leuk 
het is en zal ook dit jaar zeker niet teleur gesteld 
worden. En iedereen die de Narrenparade niet 
of al lang niet meer heeft gezien, zou zeker dit 
jaar eens moeten gaan kijken. U zult versteld 
staan van de kwaliteit van de optocht en zult 
met trots kijken naar alle inzet en creativiteit in 
onze gemeente.

Graag tot ziens op zondag 11 februari 2018

route narrenparade               start om 13.30 uur
Start: 13.30 uur

• Marialaan
• Den Ekker
• Molenstraat
• Wilhelminalaan
• Kerkplein
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De leden van D.S.V. Dazzling zijn al weer druk 
aan het trainen voor het nieuwe dansseizoen, 
waarin we met de komende toernooien weer 
veel dansplezier met elkaar gaan beleven.
Wij kunnen in elk geval terugkijken op een 
prachtig dansseizoen van 2016 / 2017 met 
vele hoogtepunten
Ook dit jaar is D.S.V. Dazzling tijdens Car-
naval weer van de partij.  We treden op bij 
tal van  activiteiten rondom Carnaval.  Als we 
terugblikken op vorig jaar, kunnen we toch wel 
zeggen dat het een geslaagd jaar was, met 
Prins Glenn en oppernar Fran.
Inmiddels is de nieuwe prins bekend Prins 
Rick d’n Urste en adjudant Glenn van der 
Heijden met hun motto  Ge het gin tijd om te 
ruste, mee prins Rick d’n Urste
En ook bij kindercarnaval is de nieuwe  Op-
pernar gekozen:Oppernar Lieke Hermans en 
Neffenar Gijs Heesters. Hun motto is Doe mèr 
lekker zot en gek, dan bende in Klèn Narren-
donk op de goei plek!We hopen dat ook zij het 
geweldig naar hun zin zullen hebben. Dat zal 
vast wel goed gaan komen, want een feestje 
bouwen kan dit duo wel!

We gaan er met zijn allen weer een geweldige 
carnaval van maken.  Samen met Stichting 
Karnaval Reusel onze geweldige Narrenraad 
en U, houden we Carnaval levend in ons dorp.
Onze groepen zullen dansen met het Nar-
renkrakers festival, Carnavalsconcert en het 
seniorenbal.. De Narren zullen weer een dans 
instuderen onder leiding van een van onze 
leden. Dus al met al weer een hele  leuke tijd. 
Wij wensen Prins Rick d’n Urste en adjudant 
Glenn, oppernar Lieke en Neffenar Gijs en alle 
Reuselse Carnavalsvierders heel veel plezier 
tijdens de komende Carnaval!
En ben je benieuwd naar de nieuwe dansen 
van onze groepen ?
Kom dan naar het Carnavalsconcert of sen-
iorenbal in de Kei ,  daar kun je ons o.a. zien 
optreden!
 
Allemaal veel carnavalsplezier toegewenst 
namens,
 
Bestuur D.S.V. Dazzling 
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ZIE ONLYFORMEN.NL VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN VAN ONZE 15 VESTIGINGEN

REUSEL
Lindestraat 30

T+31 (0) 497 64 25 92

ONLY FOR MEN
REUSEL

OPPOSUITS
KOSTUUM

OPPOSUITS

ZONDAG 11 FEBRUARI & 
MAANDAG 12 FEBRUARI 

GESLOTEN

74,
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Vrijdag 9 februari
OPENINGSBAL KINDERKARNAVAL IN DE KEI
Met het openingsbal Kindercarnaval geven we het officiële startschot van Kindercarnaval 2018.
Een avond lang hossen, geinen, springen, feesten en genieten op muziek van onze “Huis DJ” 
voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8.
De best verklede bezoekers winnen een prijs, dus trek je mooiste carnavalsoutfit aan.
De toegang is gratis en iedereen krijgt bij binnenkomst 2 consumptiemunten. De deuren 
zijn open vanaf 18.30 uur. Om 19.00 uur gaan ze dicht en dan pas weer open om 22.00 uur

Zaterdag 10 februari
NARREN PARTY IN DE KEI
Deze Party met muziek van onze “Huis DJ” begint om 19.00 uur en is voor alle kinderen van 
groep 7 en 8 van de basisschool. De toegang is gratis en iedereen krijgt bij binnenkomst 
1 consumptiebon. We houden het fris in de zaal en dus wordt er geen alcohol geschonken.
Bij de in- en uitgangen is er toezicht/controle. Let op: ben je bij deze party binnen dan kun je 
pas om 22.00 uur de zaal weer verlaten.

Maandag 11 februari
GROTE KLENE NARRENTREK
De grote klene narrentrek vormt het hoogtepunt voor kindercarnaval. Vele kinderen tot en met 
12 jaar zullen Narrendonk weer laten zien dat de jeugd de toekomst heeft en op carnavaleske 
wijze hun creativiteit aan u tentoonspreiden. 
Vanaf 13.00 uur is het opstellen op het kerkplein en om 13.30 uur zal de grote klene Narrentrek 
starten. Voor de route kijkt u op www.narrendonk.nl.
Na afloop zal in de kei een geweldig feest losbarsten met diverse optredens van onder andere 
de narrenraad en dazzling. Rond 17.30 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden en daarna gaat 
het feest gewoon verder.

Dinsdag 12 februari
KLEN NARRENDONKSE DWEILMIDDAG IN DE KEI.
Voor al weer de 5de keer zal op carnavalsdinsdag in De Kei de klen narrendonkse dweilmiddag 
plaatsvinden. Alle kinderen van Narrendonk mogen hier aan meedoen. Vanaf 14.00 uur kun-
nen de kinderen in de kei hun dweilkaart ophalen waardoor ze mee kunnen doen aan diverse 
spellen en activiteiten. HOOGTEPUNT VAN DEZE MIDDAG IS HET OPEN KLEN 
NARRENDONKSE KAMPIOENSCHAP DWEILHANGEN. 

OM ELF MINUTEN VOOR VIJF ZAL HET KINDERCARNAVAL 2018 OFFICIEEL 
WORDEN AFGESLOTEN



Programma Prins Rick d’n Urste 33

Vrijdag 9 februari
BEZOEK SCHOLEN
 10.30 uur bezoek klimop
 13.15 uur bezoek Torelaar en Leilinde
 19.00 uur bezoek openingsbal kindercarnaval

Zaterdag 10 februari
 9.00 uur:  Bezoek deelnemers Grote Klene Narrentrek samen met Oppernar Lieke, 
                           d’r Neffe nar Gijs en de narrenraad.
 14.45 uur: Bezoek woonzorgcomplex De Boegent
 15.30 uur: Bezoek Jong Nederland samen met Oppernar Lieke, 
                            d’r Neffe nar Gijs en de narrenraad.
 17.30 uur: Carnavalsmis
 20.00 uur: Bezoek Narren Party in de Kei
 21.00 uur: Dweilen in horeca Reusel

Zondag 11 februari
 10.30 uur: Carnavalsbrunch SKR. (voor genodigden)
 13.30 uur: vertrek Narrenparade
 19.30 uur: Prijsuitreiking Narrenparade.  Aansluitend Carnavalsbal

Maandag 12 februari
 13.30 uur: vertrek grote klene narrentrek, aansluitend bezoek kindermiddag in de Koster
 17.30 uur: Prijsuitreiking Grote Klene Narrentrek. Aansluitend dweilen

Dinsdag 13 februari
 11.11 uur: Carnavalsbrunch in de Caramba
 14.00 uur: Dweilen in het dorp
 16.49 uur: Afsluiting kindercarnaval
 20.00 uur: Dweilen in het dorp

A.P.K. 
€ 10,00

kijk voor onze voorraad snel op     autocontact.nl

Voor verkoop en onderhoud

Lange Voren 20, 5541 RT Reusel T 0497-645053
LANGE VOREN 21 REUSEL   T. 0497-643480 F. 0497-641268   

E. INFO@HEDICO.NL • WWW.HEDICO.NL

Interieur & Exterieur    Kozijnen

 Deuren

 Trappen

 Kamer ensuite

 Vloeren

 Plafonds

 Dakkappelen

 Verbouwingen

KWALITEIT EN VAKMANSCHAP
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Lange Voren 1-5, Reusel     
Ma t/m Vrij  9.00 - 18.00 
Zat  9.00 - 16.00     
Tel. 0497 - 645800
Kijk ook eens op www.bam-wonen.nl of 
www.facebook.nl/BAMwonenlifestyle

Alles in huis...
Gordijnen 
Stoelen 
Maatwerk 
Kasten 
Tapijt 
Relaxfauteuils 
Decoratie 
Tafels 
Verlichting 
PVC vloeren 
Banken 
Zonwering 
Fauteuils 
Schilderijen 
Vloerkleden 
Keukens 
Deurmatten 
Vliegengordijnen

Gratis inmeten & ophangen van gordijnen! 
Gratis interieuradvies!

Wij wensen iedereen 
een fijne Carnaval!

Overgordijnen, al vanaf 39,95 
Inbetweens, al vanaf 29,95 
Inbetween zoals foto NU 44,-

Diverse salontafels in verschillende 
materialen en stijlen. Al vanaf 49,-  

Wist u dat wij alle houten 
meubelen op maat maken in 
onze eigen werkplaats!

Groot assortiment banken 
in vele afmetingen, opstellingen
en kleuren mogelijk, 
2 zits bank al vanaf 395,-  

PVC vloeren, al vanaf 25,-
Vinyl vloeren, al vanaf 12,49

p.m. 

p.m. 

p.m. 

p.m2 

p.m2 
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Voor al uw stucwerken gaat u naar: 

Adriaans stucwerken  DR. Cramerstraat 22  5531 ER  Bladel. 
Phone:06-45550437 E-mail:adriaans.stucwerken@gmail.com 
www.adriaansstucwerken.nl 
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Het Narrengilde zijn mannen waar al veel jaren het carnavalsbloed door de 
aderen stroomt. Deze mannen verrichten nog steeds heel veel taken en 
hand- en spandiensten voor Stichting Karnaval Reusel. Ze staan de 
Prins en de raad van elf bij door hun jaren ervaring. Deze mannen 
herken je aan de kleurrijke strik en pochet. 

P. van Herk
Truckwash

De Hoeven 16
5541 RJ Reusel
T:06-53727547

Een zuivere tru
ck

     is uw vis
itekaartje



37zaterdag 3 februari seniorenmiddag
IDEAAL OM IN CARNAVALSSTEMMING TE KOMEN; DE SENIORENMIDDAG!

Stichting Karnaval Reusel vindt het belangrijk dat alle Narrendonkers 
de gelegenheid hebben om in de carnavalsstemming te komen. 
Voor de groep Narrendonkers boven de 55 jaar organiseren we 
daarom ook dit jaar weer een fantastisch mooie middag. Op 
zaterdag 3 februari vanaf 13.15 uur is iedereen die ouder is dan 
55 jaar van harte welkom om samen met de Raad van Elf een 
voorproefje te nemen op carnaval 2018. De middag vindt plaats 
in Cultureel Centrum De Kei in Reusel en zal tot ongeveer 17.00 
uur duren.

Voor een gevarieerd programma is gezorgd, zodat iedereen zich 
uitstekend kan vermaken. Er kan gekletst worden met elkaar, 
er kan gedanst worden op de muziek van DJ Wil Legius, er 
kan gelachten worden met de tonproaters en er kan een gokje 
gewaagd worden met de loterij. En of dat alles nog niet genoeg 
is, kunnen de aanwezigen genieten van een mooie show van 
Dazzling en wordt er voor een hapje gezorgd.

Natuurlijk is Prins Rick d’n Urste met zijn adjudant Glenn ook aanwezig en zullen zij samen 
met Oppernar Lieke en d’r Neffe Nar Gijs de feeststemming er goed in weten te brengen. Lijkt 
het u gezellig om er bij te zijn, maar houdt u niet van verkleden? Geen probleem,  ook zonder 
carnavalskleding bent u van harte welkom om er samen met ons een gezellige middag van te 
maken. Na deze middag is heel 55+ Narrendonk gegarandeerd in de carnavalsstemming!

De entree is gratis. We kijken uit naar uw komst. Tot zaterdag!

Luc pauvvels
Land- & tuinbouwproducten

Depot Turnhout
Steenweg op Diest 112
2300  Turnhout
+32 (0)14 85 26 51
www.luc-pauwels.be

 
 

 
  

 
 

                   Mocht u het nog niet weten,
   met carnaval kunt u 4 dagen bij ons eten.
             Wij wensen iedereen veel gein,
voor een drankje en een goed gevulde maag,
                 moet je in ‘t Torentje zijn.

Team ‘t Torentje
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Hypotheken – Sparen – Verzekeringen 

Lensheuvel 1-k, 5541 BA Reusel 

 0497-643399  

  info@hermansassurantien.nl 
www.hermansassurantien.nl 

 
 
 
 

 
 

Wenst u een fijne en  
gezellige carnaval 

Lange Voren
Bedrijventerrein Reusel

Ben Straatman 
Makelaardij

Darco Tools Faces Skincare
Hedico 

Interieur & Exterieur

Hendrikx
Dakbedekkingen

Silence
Totaal Cosmetique

Rijschool
Reniers

TC Couwenberg
van den Hout

Metaal en 
Machinebouw

Leijtens Snacks

Jack Coolen
Installatietechniek

J&B 
Pruijmenboom

BAM
Wonen & Lifestyle

Straatman Kolsters
Financiële 

Dienstverlening

CL Trade

Perfect Fires

van Gorp
Auto’s & Carwash

van den Berg
Markthandel VOF

Op zoek naar een
huishoudelijke Hulp?

www.rszk.nl

Kunt u wel een
paar extra handen 
gebruiken in huis?
Kies dan voor een
Huishoudelijke Hulp van 
RSZK ZorgProfessionals.

OOK IN
UW REGIO

voor meer informatie
over de mogelijkheden.

Bel: 088-2457795

• Hulp en dienstverlening
 afgestemd op uw wensen
 en behoeften

• Eén vaste, ervaren hulp

• Per direct inzetbaar
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40 j.v. ‘t b(r)ouwersgilde 22 jaar
Vanaf 1997 “kéke wij hoe gullie mee hun circus lacht”, de jaren 
daarna “draaide als een film voorbij”. Na de oprichting vormde 
’t B(r)ouwersgilde zich tot een Jeugdvereniging met een 40 tal 
leden, waarbinnen een goede balans tussen mannen vrouwen 
nog steeds voor een prima dynamiek in de groep zorgt. Ze 
gingen samen menig maal “tot op de bodem” om te komen tot 
grote prestaties. Niet alleen tijdens carnaval, maar in die tijd ook 
regelmatig tijdens de uitzendingen van Ter land, ter zee en inde 
lucht! 

De eerste over-
winning in de 
Narrenparade 
mochten ze 
bijschrijven in het 
jaar 2000, maar 
dat was zeker 
geen “Kinderspel”. 
Met wisselingen in de samenstelling van de groep 

was het soms lastig om koers te houden, menig 
maal was het een “Bonte kermis”, maar toch 
bleven ze groeien. Dat uitte zich ook in de eerste 
serieuze deelname in de Blaalse Lichttoet. Ze 
bleven het dan ook altijd “zonnig inzien”. Steeds 

meer 
verenig-
ingen in 
de regio 
ontstonden, carnaval was duidelijk “in de mode”! Ook 
het B(r)ouwersgilde is er nog steeds helemaal “Hotel 
de Botel” van, dat lieten ze ieder jaar weer zien in de 
regionale optochten. Dat in een tijd dat toch vooral de 
Casterse en Gastelse verenigingen de regionale Kem-
penoptocht domineerde.

Met ’t B(r)ouwersgilde leek in 2005 “geen land te 
bezeilen”. Hun schip deinde door de straten in Reusel, Hapert en Bladel en daarmee lukte het 
ze om beslag te leggen op alle 1e plaatsen en alle publieksprijzen, inclusief de Kempenoptocht 
dus! Met een inmiddels herkenbare, geheel eigen stijl van bouwen, leken de wagens af en toe 
wel made in China. Kenmerkend van de stijl is bijvoorbeeld het tot leven wekken van gebruiks-
voorwerpen, het tot in perfectie doorvoeren van details en de strakke belijningen in het schilder-
werk. Iedere wagen is een rijdend “Park Alaaf”. 



j.v. ‘t b(r)ouwersgilde 22 jaar 41

Naast de bouwstijl zijn ook de pakken elk jaar 
weer een ware creatie. Naast de leden zijn dan 
ook jaarlijks op de achtergrond een heel aantal 
vaders, moeders, ooms en tantes actief voor 
de vereniging. Samen bestonden ze in 2007 
alweer 11 jaar en waren ze even lang te gast 
op het Kippereind bij Theo en Ardie. Hun 
kinderen Jens, Kristel en Bart wisten de weg 
naar de tent inmiddels goed te vinden. Reden 
temeer voor Theo en Ardie om de staanplaats 
van B(r)ouwersgilde nog maar eens te 
verlengen. 

Na een uitstapje naar het Peruviaanse
 “Machu Picchu” en inmiddels een stevige verjonging van de verenging werd een basis gelegd 
voor een volgende “Paradi B(r)ouwersgilde. 
De groep kent inmiddels een basis tussen 
de 50 en 60 leden die allemaal bezeten zijn 
van carnaval. “Zij oogsten het wijnfestijn” 
dan ook menigmaal en hebben allemaal 
een “Steekje los”. De Reuselse “Stripclub” 
uit het jaar 2012 zit bij “t B(r)ouwersgilde 
nog vers in het geheugen. Even leek hun 
“Carnaval(s)opmars” “Diep gezonken”, toen 
tijdens de Blaalse Lichtstoet een noodlottig 
ongeval gebeurde, maar de groep 

herpakte zich met een geweldige “Smaakexplosie”. 

Onder de bezielende leiding van voorzitter Bart Lavrijsen, 
de zoon van Theo en Ardie die 22 jaar geleden nog in de 
luiers zat, gaat ’t B(r)ouwersgilde nu op voor hun jubileum-
jaar. Carnaval zit bij alle leden van de groep in het bloed 
en het is hen dan ook al jaren “Goed Bevallen”. Zowel jury 
als publiek geven steeds weer aan dat ze “Echt genoten” 
hebben van de creaties die ze laten zien in de regionale 
optochten. Het B(r)ouwersgilde zelf blijft er nuchter onder, 
alhoewel ze al 22 jaar in d’n ollie zitten, en staat te popel-
en om ook dit jaar het publiek weer vermaken met een 
prachtige creatie. Een schitterende groep, die het Reu-
selse carnaval mee op de kaart heeft gezet en laat zien 
dat carnavalswagen bouwen een topsport is. We zullen de 
komende 22 jaar nog veel van ze gaan horen! 
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voor bedrijf & particulier  * Polyethyleen   * (Kinder)matrassen 
ook voor boot & caravan  * Polyetherplaten * Stofferen 
industriële verpakkingen  * Noppenschuim * Meubelstoffen 
polystyreen korrels   * Schuimrubberplaten * Watersnijden 
      

     
 
Van Dijklaan 8  5581 WG  WAALRE   Telnr. : 040- 2435652  Faxnr.: 040- 2460665 
Mailadres: mail@Schuimplastic brabant.nl, Website: www.schuimplasticbrabant.nl 
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Voor friet en snacks bij u thuis, 
vereniging of zomaar!!!

Mark en Jorien van Buul

Lensheuvel 44, 5541 BD Reusel
Tel. 0497-643541 / 06-17307402

Wij wensen u smakelijk eten!!!

  

FOTO’S ONTHOUDEN WAT MENSEN VERGETEN 

Voor een mooie foto van uw kinderen, ouders, gezin, geliefde, 
familie …één adres Foto Van Gorp 

Wij maken ook reportages van huwelijk, goudenbruiloft, 
bedrijfsfeest, foto’s voor website… 

                       -Pasfoto’s volgens de Europese richtlijnen 

                       -Ruime keuze in lijsten en maatwerk 

U kan bij ons terecht voor het printen van foto’s van usb of 
geheugenkaart… 

Wij printen van 10/15 tot groot formaat in eigen huis,  kom even 
langs en wij helpen jullie graag verder. 

 
Voor reportages werken wij steeds op afspraak. 

Openingsuren: 

Dinsdag-donderdag-vrijdag van 9 u -12u en van 13.30 u -18 u 
woensdag van 9 u -12 u en namiddag enkel op afspraak 
zaterdag enkel op afspraak 
fotovangorp@skynet.be 
like ons op facebook en blijf zo op de hoogte van onze acties 

 

Brasserie You & Me 
Bloemsierkunst v.d. Voort 
Coiffure 2000 
DA Drogisterij & Parfumerie 
Delisio IJs en Chocolade 
EMTÉ supermarkt 
HEMA 
Hermans Tweewielers 
 

JUMBO supermarkt 
Juwelier Leo Wijnen 
Kapsalon Leon 
Kruidvat 
Lunchroom Markt 66 
Mooi Groen 
NiVo Sport 
Oogwereld Holtman 
Primera Prins 
 

Rabobank De Kempen 
Slagerij Smolders 
Soop Haarstudio 
Tankstation Den Hoek 
Telefoonmaken.nl 
TUNSenzo 
Van de Ven Fashion 
VVV Reusel-de Mierden 
 

   
   

 
   

  . 
   
   
   
   

   
“Reuselse cadeaubon; leuk om te geven en leuk om te krijgen” 

Verkrijgbaar bij de Primera Prins 
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OfGeZatBand tijdens carnavalszondag in
Zondag 11 februari na de 
Narrenparade speelt
aansluitend de OfGeZatBand 
bij Cultureel Centrum de Kei, 
met aansluitend de prijs-
uitreiking van de grote optocht.

De OfGeZatBand is de feest-
band van de Kempen met een 
repertoire van Rowwen Heze 
tot Coldplay en van Guus 
Meeuwis tot Armin van Buuren 
weet deze Bladelse band van 
elk feest een groot spektakel 
te maken.

Kortom garantie voor een knalfeest!



vrijdag 9 februari
• Café besloten avond i.v.m 

sleuteloverhandiging

• Grote zaal van
af 18.30 uur tot 22.00 

uur, Openingsbal kindercarnaval m
et 

DJ Dave Bullens voor groep 6-7 en 8  

gratis toegang, iedereen krijgt 

2 consumptiebonnen en een prijs voor 

de best verklede bezoekers 

( met aangepaste prijzen)

zaterdag 10 februariGrote zaal vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur flitsende carnavalsparty voor alle  kinderen van groep 7, 8 van de basisschool met Dj Dave Bullens, iedereen krijgt bij binnenkomst 1 consumptiebon met een gratis tombola 
met leuke prijzen en een ludiek optreden van ……. ( met aangepaste prijzen) 

carnaval 2018 in c.c de kei 45

zondag 11 februari
Vanaf 13.30 uur vertrek van de Narren Parade, aansluitend de OfGeZatBand. OfGeZatBand is DE feestband uit de Kempen. Met een repertoire van Rowwen Hèze tot Coldplay, Guus Meeuwis tot Armin van Buuren. Een echte feestband!!!Na de optocht kinderanimatie met een heuse ballonnenclown!!Vanaf 19.30 uur Prijsuitreiking Grote Optocht.Vanaf 21.00 uur Het Narren Carnavalsbal met swingende muziek van DJ Dave Bullens

maandag 12 februari
Vanaf 13.30 uur De Grote Kleine Narrentrek en 

Kenderfistje

Na de optocht kinderanimatie met een 

heuse ballonnenclown!!

Na de optocht swingende carnavalsmuziek met 

diverse optredens van o.a. de Narrenraad en 

Dazzling.

Vanaf 17.30 uur uitreiking van de diverse 

kinderprijzen en daarna voortzetting met feest-

muziek van DJ  Dave Bullens

dinsdag 13 februari
Vanaf 14.00 uur “De Klein Narrendonkse 

Dweilmiddag” (alle kinderen mogen hier 

aan meedoen) vanaf 14.00 uur kunnen de 

kinderen in De kei hun dweilkaart ophalen 

waardoor ze mee kunnen doen aan diverse 

activiteiten en spellen.

Hoogtepunt van deze middag is het open 

Klen Narrendonkse Kampioenschap 

Dweilhangen van 2016!!

Vanaf 17.00 uur afsluiting kindercarnaval.

woensdag  14 februariVanaf 20.00 uur afsluiting van 4 dagen carnaval met haringhappen.
Ook voor de inwendige mens zal De Kei zorgen. Diverse snacks en frites tijdens de carnaval verkrijgbaar

Veel carnavalsplezier gewenst door het “Kei-team”

Cultureel Centrum De Kei ook met carnaval verrassend 
veelzijdig!!, zowel op zondag als maandag na de optocht 
kinderanimatie met een heuse ballonnenclown!!



de Kapelaan aan het woord46

“Met Rick Kuijpers (24) als Prins Rick d’n Urste heeft Reusel 
een carnavalsvierder in hart en nieren weten te strikken.” Met 
deze zin wordt prins Rick op de website van Narrendonk.nl 
geïntroduceerd. Ik kan hier in alle eerlijkheid alleen maar als 
volgt op antwoorden…….: 
“Met Sacha Steijaert (43) als de nieuwe kapelaan van 
Reusel heeft Reusel een carnavalsamateur in hart en nieren 
weten te strikken”. Oei, ik ben op 4 januari net verhuisd en nu 
al lijk ik ongeschikt voor Reusel. Wat nu? Geen paniek. 
Ik ben katholiek dus het gevoel voor Carnaval zit ongetwijfeld in 
mijn bloed. Misschien moet het wat ontdooid of 
aangewakkerd worden. Carnaval werd in ons dorp in Zeeland alleen gevierd toen ik klein was. 
Ik heb een moeder die handig is met naald en draad en – achteraf gezien – de meest prachtige 
creaties heeft gemaakt voor mijn zus, mijn broer en ikzelf. Maar opeens was Carnaval weg 
uit ons dorp. Geen optocht meer, geen schoolcarnaval, helemaal weg, niets meer. Dat is jam-
mer. Carnaval hoort bij het katholieke geloof en de cultuur. Toen ik op de priesteropleiding zat 
in Den Bosch heb ik jarenlang het Bosche Carnaval van heel dichtbij meegemaakt. Dit was op 
z’n zachtst gezegd indrukwekkend. Ik ben heel benieuwd naar hoe Narrendonk het Carnaval 
viert. Als nieuweling in het dorp hoop ik dat het voor mij een mooie kans is om het dorp en de 
mensen beter te leren kennen. Mensen hebben me verteld dat de viering van Carnaval in Reu-
sel in de jaren negentig een ware opleving heeft beleefd. 
Misschien kan de noewe kapeloan ook wel een carnavals-opleving meemaken. Wie weet! Wie 
wordt mijn adjudant? 

Hartelijke groeten en tot binnenkort.
Kapelaan Sacha Steijaert 
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uitslag  grote klene narrentrek 201748

         1ste Solo’s                               1ste duo’s                              1ste groepen 3-4

         1ste Groepen 5-6                                           1ste groepen 7 en meer

                    Publieksprijs                                                    eigen moksel

Overige: Oanmoedigingsprijs - Powe;rgirls
             Bofkont - De beestenbende: wij hangen het beest uit met carnaval
             Pechprijs - De pampers
     Biste van de biste - De bliksemschutters: Aan de andere kant vertrekken
     Scholentrofee - Leilinde



uitslag narrenparade 2017 49

      1 ste narrentieners                      1ste solo’s                        1ste duo’s

             1ste loopgroepen                                                1ste wagens

                    Publieksprijs  wagens                 publieksprijs loopgroepen, solo’s, duo’s

Overige: Carnavalesk idee wagens - de Bloastoeters: broodje bal
             carnavalesk idee loopgroepen, solo’s duo’s - de droge sneekes:
                                        de sneekes draven door
     Aanmoedigingsprijs - C.V. de zottekes: de grote hebben pech,
                                want de klen lopen er mee weg



optocht zondag 201750



optocht zondag 2017 51
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b e t
o n m
a t t
e n

b e t o n m a t t e n

Goedkope bouwmaterialen van goede kwaliteit
• Betonmatten
• Beton
• Overige bouwmaterialen 

Af te halen in Tilburg. Voor bezorgmogelijkheden 
en overige informatie kunt u onze website 
bezoeken: dg-betonmatten.nl

Telefoon: 
Regio Tilburg
Patrick van Gansen 06-57818346
Regio de kempen e.o.
Mark Dierckx 06-12240506

L a n g e  V o r e n  4 7  •  5 5 4 1  R S  R e u s e l

T e l . : 0 4 9 7 - 6 4 4 1 2 9

w w w . s i l e n c e r e u s e l . n l

S c h o o n h e i d s i n s t i t u u t  
P r i v é s a u n a
M a n i c u r e
P e d i c u r e
M a s s a g e

A r r a n g e m e n t e n
P e r m a n e n t e  ma k e - u p
D e f i n i t i e f  on t h a r e n

V o e d i n g s s u p p l e m e n t e n
V e n u s  Sw a n  be h a n d e l i n g e n

I c o o n e  be h a n d e l i n g
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SCHILDERWERKEN

06 27 38 29 27

Wilhelminalaan 24  
5541 CW Reusel

Tel: 06-51357032
contact@prmontage.nl

info@vdhoutmetaal.nl
www.vdhoutmetaal.nl
www.schroefbladen.nl

Denestraat 4
5541 RL Reusel
Tel.0497 644526

M E T A A L  R E C Y C L I N G  B V

Denestraat 2 - 5541 RL Reusel - T: 06-53437067
www.willemkaethovenmetaalrecycling.nl
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Carnaval 
de komende 

jaren

Carnaval 2019
zondag 3 maart

Carnaval 2020
zondag 23 februari

Carnaval 2021
zondag 14 februari

Carnaval 2022
zondag 27 februari

Carnaval 2023
zondag 19 februari

Carnaval 2024
zondag 11 februari

Carnaval 2025
zondag 2 maart

Carnaval 2026
zondag 15 februari

Carnaval 2027
zondag 7 februari

Carnaval 2028
zondag 27 februari

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
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+31 6 41 38 86 46

Bakkerstraat 39
5541 VB Reusel

info@alexspooren.nl
www.alexspooren.nl

Alex Spooren
Polyester- & Timmerwerken



Jimmy

Frank

Alex

Patric

Koen

Joey
Niels

Ronald

Ben
Karel

Erwin

Berrie

Harold

Arnold

Piërre

Prins Rick d’n Urste
          Adjudant Glenn


