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Turnhoutseweg 35, Reusel , info@delaatkachels.nl , 06-20745695 of 06-48983079 

www.delaatkachels.nl  

PELLET- HOUT- EN GASKACHELS 
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Beste Narrendonkers en Narrendonkerinnekes,

Nog even en dan breekt het feest weer los in Narrendonk. Afgelopen jaar 
maakten de Prins en Prinses samen met de Oppernar en d’r Neffe Nar 
er een groot feest van. Dit jaar is het de eer en taak om te regeren over 
Narrendonk aan:

Prins Alex en Adjudant Harold
Met deze twee broers, houden we Narrendonk op koers

Zij zullen, samen met Oppenar Tijn en d’r Neffe Nar Isa en hun leus 
“Wij gève Klèn Narrendonk unne dikke 10, want zo veul leut kredde 
nergens nie te zien”, er dit jaar een onvergetelijke tijd en een groot 
feest van maken. Een jaar waar zij met z’n vieren nog lange tijd aan 
terug zullen denken, want het vliegt voorbij.

Om alles weer van top tot teen te regelen en in goede banen te leiden zijn ook dit jaar weer 
vele vrijwilligers van Stichting Karnaval Reusel in de weer om er een fantastisch carnaval van te 
maken. De werkgroep kindercarnaval gaat er met hun activiteiten en de Narrenraad een feest van 
maken in Cultureel Centrum de Kei. En de Raad van Elf zal zich scharen achter de Prins en z’n 
Adjudant om hen bij te staan en te helpen waar nodig.
Vol lof en met veel trots kijk ik naar onze vrijwilligers die zich elk jaar inzetten voor of achter de 
schermen, zichtbaar of niet zichtbaar, om er weer een onvergetelijk evenement van te maken.  
Ook niet te vergeten zijn al onze sponsors. Mijn dank is groot voor jullie tijd en steun. Want zonder 
jullie kunnen wij er geen feest van maken voor al onze Narrendonkers en daarbuiten.

Op carnavalszondag hopen we jullie zeker langs de route  te zien staan waar de Narrenparade 
weer voorbij komt. Een belangrijke mededeling: de Narrenparade vertrekt om 12.30 i.p.v. 13.30 
zoals andere jaren. En vergeet niet maandag naar de Grôte Klène Narrentrek met de vele creaties 
van onze Klène Narrendonkers en Narrendonkerinnekes te kijken. Want zij zijn de toekomst en 
kijken uit naar veel toeschouwers.

Maak er met z’n allen een onvergetelijke, feestelijke en vooral plezierige carnaval van.
Wellicht zien we elkaar over een aantal dagen in het prachtige Narrendonk! Ik kijk er naar uit.

Groeten en Alaaaaaaf 
Voorzitter Stichting Karnaval Reusel
Glenn van der Heijden
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Hallo Narrendonk,

Op 9 november 2019 was het dan zover, de prinsbekendmaking Narrendonk 2020.

Het was voor ons een fantastische avond. Waar wij vorig jaar nog het geweldig prinselijk paar   
hadden, gaan we dit jaar door met twee gebroeders die ook weten wat feesten is.

We zullen ons eens even aan jullie voorstellen.

Ik ben Alex Spooren, Prins van Narrendonk 2020, getrouwd met Monique. Samen hebben wij twee 
zonen, Dani van 15 en Brent van 12 jaar. In het dagelijks leven 
run ik mijn eigen eenmanszaak Bouwservice 
Alex Spooren polyester- en timmerwerken. Als 
raadslid wordt dit mijn 4e jaar en waarschijnlijk 
ook wel het mooiste.

Mijn broer Harold, tevens mijn Adjudant, is              
getrouwd met Nicole en samen hebben zij één          
dochter  Kim van 20 jaar. Harold is werkzaam 
bij BuzziSpace in Bladel en al 8 jaar actief in de 
Raad van Elf.

Het is voor mij dan ook vanzelfsprekend 
dat ik mijn broer gekozen heb als Adjudant. 
Dat hadden wij van te voren al besloten.    
Wanneer één van ons twee gevraagd zou 
worden voor het prinsenschap, zou de  
ander Adjudant worden.

Carnaval vieren kunnen jullie wel aan 
ons toevertrouwen en samen met       
Oppernar Tijn en d’r Neffe Nar Isa willen 
wij dat zeker met jullie gaan doen!

Ik zou zeggen: Narrendonk kom gezellig 
met ons carnaval vieren want het is geen 
feest als jullie Narrendonkers niet zijn ge-
weest. Aalaaaf.

Onze leus dit jaar:  
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Hoi allemaal, ik ben Oppernar Tijn.

Ik ben 10  jaar en heb twee zusjes. Sara is 6 jaar en Nine is 9 jaar. 
Ik zit in groep 7a van de Leilinde. Mijn hobby’s zijn timmeren, 
voetballen en bakken. Carnaval vind ik heel erg leuk. Lekker 
dansen, hossen en springen. Samen met mijn vrienden doe ik 
al jaren mee met de kinderoptocht van Narrendonk. 

Dit jaar heb ik voor het eerst samen met Krijn en Ruben 
mee gedaan aan het Narrengala. We hadden eerst allemaal         
leuke liedjes uitgezocht. Een broer van een vriend heeft die   
achter elkaar gezet en er een mix van gemaakt. Daarna hebben 
we samen een groot scherm getimmerd, waar we ons telkens achter 
konden verkleden, om bij ieder liedje andere kleren aan te hebben.

Ik ging met Krijn en Ruben naar het Narrengala en we moesten als eerste optreden. Daarna 
waren alle andere optredens aan de beurt.

Daarna mocht ik ook op het podium om te vertellen waarom ik Oppernar wilde worden. Ook    
lagen er spullen op tafel die kon je gebruiken in je verhaal. Gelukkig ging het publiek lachen 
toen ik ging optreden.

Het was zover, de prijsuitreiking, eerst kregen wij de derde prijs voor het optreden. Daarna 
kwam de uitslag voor de Oppernar en dat was ik! Ik kon het bijna niet geloven.

Nu heb ik heel veel zin om samen met jullie carnaval te gaan vieren!! 

Groetjes Tijn 

 

Bloemsierkunst 

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

en hydrocultuurplanten 
Voort 23 

5541 PH Reusel 
Tel. 0497-644675 
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Hallo, ik ben Isa van de Zande 
Ik ben 12 jaar oud en ik zit in groep 7/8 van OBS de Klimop in 
Reusel. 
Mijn vader heet Neel en mijn moeder heet Annemieke, ik 
heb een broertje (Mick) en een zusje (Lola) en sinds kort 
ook een hond (Pasja). 
Ik zit op volleybal, Jong Nederland en gitaarles.                
Andere  hobby’s zijn tekenen, zwemmen en afspreken met         
vriendinnen. 
Heel graag wilde ik Oppernar of d’r Neffe Nar worden, omdat 
mijn nicht Tess er ook veel leuke dingen over vertelde. Ik wilde 
vooral al heel lang een keer op de Narrenwagen staan en zeker als   
Oppernar of d’r Neffe Nar. 
Ik deed tijdens het Narrengala een dansje samen met mijn vriendinnen Lenne en Ise. Omdat 
er zo veel leuke en grappige stukjes waren, kwamen wij helaas niet in de Narrenraad, dat vond 
ik heel jammer. We gingen eerst lootjes trekken om te bepalen in welke volgorde we moesten 
vertellen, ik was als vierde. Ik vond het heel spannend, want je kon niks van wat de anderen 
vertelden horen. Beneden in een ander kamertje kreeg je uitleg over wat en hoe je moest 
vertellen. Toen ik aan de beurt was vond ik het nog spannender, op het podium stond een          
tafeltje met allemaal carnavalspullen. Die spullen moest je verwerken in je verhaal. Ik kreeg de      
microfoon en begon maar met vertellen, ik bleef maar doorpraten tot de minuut voorbij was. 
Toen kon ik nog kijken naar hoe de rest het deed. In de pauze zeiden er veel vriendinnen dat 
ik het heel goed had gedaan. Dat was wel leuk om te horen. 

Toen de bekendmaking van de Oppernar en de d’r Neffe Nar was begonnen vond ik het 
weer spannend. Ze zeiden dat Tijn Oppernar werd. Toen gingen ze bekendmaken wie de               
d’r Neffe Nar werd. Ze zeiden mijn naam! Ik was zo blij!  Iedereen kwam ons en de Narrenraad            
feliciteren. 
Ik heb heel veel zin in carnaval en Tijn en ik gaan een goed feestje bouwen. 
Groetjes d’r Neffe Nar Isa 
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Turnhoutseweg 46 b - T. +31 (0)497-644050 - www.hollandershoeve.nl

RESTAURANT  |   KINDERBOERDERIJ  |   GROEPSACCOMMODATIE ‘T   IS   G OED  TOEVE N  BIJ  DE  HOLLANDERSHOE
VE

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

advies verkoop service onderhoud
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Openingstijden met CARNAVAL 
22-23-24-25 februari 2020 

Zaterdag 20.00 uur -  02.00 uur 
Zondag  13.00 uur  -  02.00 uur 
Maandag 14.00 uur  -  02.00 uur 
Dinsdag  12.00 uur  -  01.00 uur 

Vier het carnavals- 
                       
          in D’n Bonn 

Wilhelminalaan 53 -  Reusel -  info@dn-bonn.nl -  facebook@dn.bonn.nl 

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 verhuizingen. Opkoop van inboedels

[QJW 
Quality 

Elektrotechniek 

Ad en Ron Wouters 

Zeegstraat 40 
5541 EX Reusel 
Tel. 0497-641737 
Mob. 06-52649137 

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!!!
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Beste Narrendonkers en Narrendonkerinnekes,

Wat een ongelooflijk super carnaval hebben we samen 
met jullie gehad!

Met de Raad van Elf en de Narrenraad hebben 
we er een mooi feest van gemaakt. Het was voor 
ons een eer om als eerste prinselijk paar over 
Narrendonk te mogen regeren. Deze ervaring 
zullen we nooit vergeten en hebben we in ons 
hart gesloten.

Wat was het niveau hoog tijdens de grote       
Narrentrek. De ene creatie was nog spectaculair-
der en mooier dan de ander. Wat een feest om daar 
tussen te mogen staan. Daar mag Reusel trots op 
zijn.

Ook de Grôte Klène Narrentrek laat zien dat er bij de jeugd 
genoeg talent zit om dit voort te zetten. 

Afgelopen jaar hebben we tijdens de sleuteloverdracht laten zien dat we met de Haoiboerkes 
en Peperbussen zijn verbroederd door samen de vlaggen bovenin de stok te hangen. En we     
hebben volop genoten van de kindermiddag. Al die blije gezichtjes die naar je kijken, wachtend 
op een snoepzak of fruit die ze kregen van de Prins en Prinses. Prachtig. De laatste carnavals-
dag begon met een goed georganiseerd ontbijt van Krekwakwo bij de Saloon. Daarna gedweild 
en toen was het helaas toch echt afgelopen. 

Wij willen iedereen bedanken voor het super onwijs gave carnavalsjaar. Dit was zonder jullie 
niet gelukt!

Wij wensen Prins Alex en Adjudant Harold een onvergetelijke carnaval toe, geniet er met volle 
teugen van

Ex-Prins Jimmy en Ex-Prinses Miranda
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Schutsboom 10 - Reusel
0497-64 18 17 

Schoolstraat 9
5541 EE   Reusel
www.juwelierleowijnen.nl
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Naam:   Ruben van den Borne
Geboortedatum:  15-04-2009
Broer(s)/zus(sen):  1 zusje Meeke en 1 broertje Jur
School:   De Klimop 
Groep:  7
Hobby’s:   Voetballen, afspreken met vrienden, 
  tekenen en natuurlijk carnaval!      
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
  als jij met je vrienden erbij bent geweest!  

Naam:   Lisa Wouters
Geboortedatum:  27-03-2008
Broer(s)/zus(sen):  1 zusje Sanne en 1 broertje Luc
School:   De Leilinde 
Groep:  8
Hobby’s:   Jong Nederland en Dazzling 
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
  als de Narrenraad is geweest!  
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Naam:   Isa van de Zande
Geboortedatum:  05-12-2007
Broer(s)/zus(sen):  1 zusje Lola en 1 broertje Mick
School:   De Klimop 
Groep:  8
Hobby’s:    Volleybal en Jong Nederland
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
                               als de Narrenraad in de Narrenwagen 
  voorbij komt geracet! 

Naam:   Juul Walen
Geboortedatum:  10-08-2008
Broer(s)/zus(sen):  1 broertje Ties
School:   De Leilinde 
Groep:  8
Hobby’s:   Korfballen, gitaar spelen, tekenen 
  en knutselen
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
  als het dak er 3x af is geweest!  

 

Naam:   Britt Peijs
Geboortedatum:  25-06-2009
Broer(s)/zus(sen):  2 broers; Sven en Jens
School:   De Leilinde 
Groep:  8
Hobby’s:   Piano spelen , lezen en wedstrijdzwemmen
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
  als je in polonaise door Narrendonk 
  bent geweest!  
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Naam:   Saar van Gorp
Geboortedatum:  15-04-2008
Broer(s)/zus(sen):  2 broers; Ties en Raf
School:   De Leilinde 
Groep:  8
Hobby’s:   Dansen, zingen, acteren, carnaval, 
  Jong Nederland, afspreken met vriendinnen 
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
als je alle dagen met de Narrenraad op pad bent geweest!  

 

Naam:   Loes Verhagen 
Geboortedatum:  19-09-2008
Broer(s)/zus(sen):  1 broertje Guus en 1 zusje Roos
School:   De Leilinde 
Groep:  8
Hobby’s:   Jong Nederland, pianoles, musical les
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
  als iedereen feest alsof dit nog 
  nooit is geweest!  

 

Naam:   Heike Lavrijsen
Geboortedatum:  29-11-2007
Broer(s)/zus(sen):  1 zusje Jitte
School:   De Leilinde 
Groep:  8
Hobby’s:   Knutselen, tekenen, volleybal, 
  Jong Nederland en carnaval
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
als heel Narrendonk door de carnavalszalen sjeest!  

 

Naam:   Lotte Vermeulen
Geboortedatum:  21-02-2008
Broer(s)/zus(sen):  1 zusje Vera
School:   De Leilinde 
Groep:  8
Hobby’s:   Dazzling, piano spelen, knutselen, 
  buiten spelen en carnaval
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
als je met de Narrenraad in de polonaise bent geweest!  
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Naam:   Ties de Kruijf
Geboortedatum:  11-01-2008
Broer(s)/zus(sen):  1 broer Rens
School:   De Groote Aard 
Groep:  SO3
Hobby’s:   Voetbal en natuurlijk alles wat met 
  carnaval te maken heeft
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
 als je met ons in Klèn Narrendonk bent geweest!  

 

Naam:   Fien Peijs
Geboortedatum:  25-04-2008
Broer(s)/zus(sen):  1 broertje Sil
School:   De Klimop 
Groep:  8
Hobby’s:   Korfbal en tekenen 
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
  als de Narrenwagen langs is geweest!  

 

Naam:   Lisa Raes
Geboortedatum:  12-10-2007
Broer(s)/zus(sen):  1 broer Tom en 1 zus Sophie
School:   De Klimop 
Groep:  8
Hobby’s:   Korfballen, buiten spelen en tekenen 
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
  als de Narren erbij zijn geweest!  

 

   

Naam:   Aaliyah Staps
Geboortedatum:  04-01-2009
Broer(s)/zus(sen):  2 zusjes; Éowyn en Brune
School:   De Klimop 
Groep:  7
Hobby’s:   Musical 
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
  als we feesten als een beest!  

 

   

Naam:   Krijn van den Borne
Geboortedatum:  12-03-2009
Broer(s)/zus(sen):  2 broers; Fran en Jens
School:   De Leilinde 
Groep:  7
Hobby’s:   Voetbal, snowboarden en carnaval vieren
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
  als de Narrenraad er om samen te hossen, 
  springen, dansen en zingen bij is geweest!  

 

   

Naam:   Kars Lavrijsen 
Geboortedatum:  03-08-2007
Broer(s)/zus(sen):  1 broertje Senn
School:   De Klimop   Groep: 8
Hobby’s:   Lego, afspreken, carnaval vieren, 
  tekenen en knutselen
Maak de zin af: Carnaval 2020 wordt pas een feest,… 
  als iedereen samen met de Narrenraad 
 komt dansen en hossen, dan genieten we het meest! 
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VDL Groep
wenst alle 

carnavalsvierders veel 

VDL Groep bv • Hoevenweg 1 • 5652 AW Eindhoven
T +31 (0)40 292 50 00 • info@vdlgroep.com • www.vdlgroep.com

VDL_Carnaval A4_2020_FC_DEF.indd   1VDL_Carnaval A4_2020_FC_DEF.indd   1 16-12-2019   16:0316-12-2019   16:03

Lange Voren 1, Reusel     
 
Ma t/m Vrij 
Zat  
 
Tel.0497 - 645800

Kijk ook eens op www.bam-wonen.nl of www.facebook.nl/BAMwonenlifestyle

Gordijnen & Zonwering 

Vloeren & Trappen            

Maatwerk meubelen             

Zitmeubelen

9.00 - 18.00     
9.00 - 16.00     
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N’n Echten Oanhouwer 2019; Maaike van Buul

Het begon allemaal al jaren terug, ik kon niet wachten tot ik 8 jaar 
oud was. Vanaf dat moment zou ik bij DSV Dazzling mogen gaan 
trainen. Bijna 22 jaar later zit ik nog steeds bij deze geweldige       
vereniging en heb ik dus al vele keren samen met de Narrenraad 
carnaval mogen vieren. Nog steeds doe ik het met veel plezier en 
ben trots op Narrendonk. Vandaar dat ik me ook zeer vereerd voel 
de titel N’n Echten Oanhouwer te mogen dragen.

Maandag middag met carnaval, vaste prik, de uitreiking van deze mooie oorkonde.         
Aangezien ik zelf ook al menig één met een smoes naar de Kei heb mogen smokkelen om 
deze prijs in ontvangst te nemen had ik al wel een klein vermoeden dat ik niet voor niets daar 
aanwezig moest zijn. Iedereen nog bedankt voor het bedenken en meespelen aan al jullie goed 
bedachte smoezen, ik vond het ook leuk om net te doen alsof ik ze geloofde. 
En dan is het eindelijk zover….. geroezemoes om je heen…… polonaise wordt gestart en 
dan…… mag jij ineens voorop naar het bekende podium.
Heel speciaal om dan De Oorkonde in ontvangst te mogen nemen van Oppernar Tesss en d’r 
Neffe Nar Meis. En nog extra speciaal als daarna je dochtertje (van nog geen één jaar) uit het 
publiek naar je toe komt.

Heel speciaal en heel trots, maar vanaf nu ga ik weer lekker aan de zijlijn mijn steentje            
bijdragen en hoop dat er nog vele N’n Echten Oanhouwers in Narrendonk mogen volgen.       
Eigenlijk verdient elke vrijwilliger met carnaval een pluim!

Groetjes N’n echten Oanhouwer 2019 Maaike van Buul

19

       Mocht u het nog niet weten,
   met carnaval kunt u 4 dagen bij ons eten.

    Wij wensen iedereen veel plezier,
voor een drankje en een goed gevulde maag kom naar hier.
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Geniet de hele avond voor een vaste prijs.  

Gewoon in Reusel.  
Kerkstraat 38  

www.restaurant-easy.nl

Stralen

Schooperen

Poedercoaten

Natlakken

Montage

Transport

De nieuwe lente 
mode komt 
nu binnen!

O.A. GEISHA - ONLY - G-MAXX - ANGELS                
TRAMONTANA - RED BUTTON - &CO WOMAN

Kerkstraat 24a REUSEL - De Hovel  36-37 GOIRLE

 www.terhorstmode.nl

Voorjaar  2020
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EEN DAG VOL 
VAKANTIEPRET!

• Overdekte Park Plaza • Het Plein • Brasserie • Family Buffet Restaurant • Pizza Limone 
• ParkShop • Gifts & Fashion • Subtropisch Zwemparadijs • NIEUW Surfers Splash Bay 
• Bikes & More • Kinderfeestjes • Tennis • Bowling • Midgetgolfbaan • Skelters • Doolhof • Kinderboerderij 
• Waterfietsen • NIEUW Indoorspeelpaleis “Speelbos” • Sports Arena • Handboogschieten

KORTINGSBON

Tegen inlevering van deze bon kunt u voor maar € 11,- p.p. komen zwemmen. Vergeet u niet te reserveren?

Naam:

Adres: 

Postcode:

Woonplaats:

E-mail:

Schouwberg 7
5527 JH Hapert
Tel. +31-(0)497 38 93 93/50
sales.vennenbos@landal.nl 

 Puk & Pelle 
 Landal Het Vennenbos
 pukenPelle 
 landalhetvennenbos

Maximaal 6 pers. per bon. Geldig t/m 31 maart 2021. Niet in combinatie met andere aanbiedingen, acties en kortingen. Actiecode: Narrenkrant 2020.

✁

€ 11,-
p.p.
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De Raad van Elf verwelkomt weer 2 nieuwe leden!

Carnaval vieren als lid van de Raad van Elf is populair. Jaarlijks komen 
er nieuwe raadsleden bij en dat is mooi. Zo blijven we vernieuwen 
en zijn we toekomstbestendig. Ook dit jaar zijn er weer twee nieuwe   
raadsleden toegetreden. We stellen ze graag nader aan jullie voor.

Allereerst is dat Martijn Adriaans.
Martijn (37) is een gezellig, ondernemend type. Stilzitten is niet aan 
hem besteed en hij is er graag bij als er ergens iets te doen is. 
Zo ook met carnaval. Als kind liep hij met de buurt mee in de 
optocht en later liep hij, liefst 5 dagen, het uitgaansleven in 
om zich te mengen in het feestgedruis. Geen carnaval vieren 
is dan ook geen optie voor Martijn. Als vrienden bedenken 
om te gaan skiën gaat hij graag mee, maar niet met carnaval. 
“Dan gaat deze jongen niet mee”, zijn zijn letterlijke woorden. 
Het is dan ook niet zo gek dat de Raad van Elf hem trekt. 
Vrienden gaan geen 5 dagen meer mee om carnaval te vieren, 
de Raad van Elf kent hij als een gezellige, hechte club en hij 
hoorde dat Tom Peeters nieuw raadslid werd. Martijn kent Tom van voetbal en darten, ze maakten 
elkaar enthousiast en besloten samen om het gewoon te doen. Martijn ziet het als “een andere 
manier van carnaval vieren” en is benieuwd hoe dat gaat bevallen.

Zijn eerste ervaringen zijn goed. De fietstocht en prinsbekendmaking waren gezellig en van de 
kennismaking en fotoshoot met de Raad van Elf en de Narrenraad heeft hij genoten. Logisch, 
want als groepsleider van Jong Nederland weet hij hoe leuk het is om met kinderen bezig te zijn. 
In het dagelijks leven runt Martijn zijn eigen stucadoorsbedrijf sinds 2013. Dat ondernemerschap 
zit hem in de genen, want Martijn houdt niet van lamlendigheid. Er is immers altijd wel iets te 
doen, is zijn overtuiging. En dus regelde hij de kennismakingsdag mee en neemt hij na carnaval 
de organisatie van de 90’s party met enkele andere raadsleden op zich. 

Naast het werk, Jong Nederland, Raad van Elf en het darten heeft hij thuis ook nog een mega-
project . Samen met zijn vriendin Mieke is hij een nieuwe garage aan het bouwen om in te gaan 
wonen, zodat ze daarna het huis compleet kunnen verbouwen. Hij hoeft zich dus niet te verve-
len. Ook tijdens carnaval niet. Hij beseft dat het een druk programma zal worden, maar verwacht 
dat ze met z’n allen veel plezier hebben en een leuke carnaval beleven. En dan is het voor hem 
geslaagd. Hij heeft slechts één zorg; dat hij niet in slaap valt. Want na hard werken en een biertje 
kan het nog wel eens gebeuren dat Martijn in de kroeg in slaap valt. Maar met de Raad van Elf en 
alle feestende mensen om hem heen, moet het lukken om hem wakker te houden, toch?

Net zoals Alex en Harold Spooren en Glenn en Joey van der Heijden, heeft Martijn ook een broer 
in de Raad van Elf, Niels. Dus wie weet is er met de komst van Martijn weer een nieuw broederlijk 
regeerderspaar ontstaan. Maar dan wel met Martijn als adjudant, want hij blijft liever wat op de 
achtergrond dan volop in de belangstelling. Maar eerst maar eens kijken hoe het hem bevalt als 
raadslid!
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Tom Peeters

Ook Tom Peeters (40) mogen we als nieuw raadslid verwelkomen. Tom 
heeft veel overeenkomsten met Martijn. Zo houdt hij ook van voetballen, 
darten en …… bier. Hij valt er niet van in slaap, maar kan na een biertje 
of 9 al wel dubbel gaan praten, wat hij geheel wijdt aan het ouder wor-
den. Ook Tom heeft grote verbouwplannen en staat niet graag op de 
voorgrond. Ze moeten hem dan ook niet met carnaval of andere 
activiteiten “en plein public” vragen gaan stellen. Hij  krijgt het al 

benauwd bij de gedachte! En dat is best vreemd, want Tom is een 
gezellige prater en heeft zijn woordje wel klaar. Hij houdt van 
duidelijk en direct communiceren, maar zal nooit kwetsend zijn. 

Dat Tom toe is getreden tot de Raad van Elf is op zijn minst bij-
zonder te noemen. Hij heeft nog nooit 5 dagen carnaval gevierd 
en heeft een hekel aan verkleden. Toch heeft carnaval hem 20 
jaar geleden iets heel goeds gebracht. Hij ontmoette op carna-
valszaterdag zijn vrouw Esther en ging er op dinsdag met haar 
vandoor. Hij vierde maar 2 dagen carnaval maar dat was ge-

noeg om haar te veroveren.  Inmiddels hebben ze twee kinderen, 
dochter Fem van 10 en zoon Bas van 12 en is Esther misschien nog wel fanatieker dan Tom. 
Hoewel ze in eerste instantie niet al te veel verplichtingen wilde als vrouw van een 
raadslid, heeft ze inmiddels de smaak goed te pakken en staat ze vooraan als er iets te doen is 
met Stichting Karnaval Reusel.

Wat hem dan toch trekt aan de Raad van Elf is de gezelligheid en activiteiten die er het hele jaar 
door zijn. Achter de schermen gebeurt er veel in diverse commissies, waar hij geen weet van 
had en graag een bijdrage aan levert. Hoewel het eerst de bedoeling was dat hij een jaar zou 
“afkijken” heeft hij toch al meteen aangegeven zich in te gaan zetten voor sponsoring, the 90’s 
party en de horeca tijdens de Pinksterbraderie. We kunnen dus stellen dat Tom er een nieuwe 
hobby bij heeft.

Hij mag zijn collega’s van het Vennenbos dankbaar zijn dat zij zijn diensten overnemen. Als 
echte horecaman, eerst als kok en nu als shiftleader F&B bij het Vennenbos, heeft hij nog nooit 
een week vrij kunnen hebben met carnaval. Dat had nog bijna roet in het eten gegooid, want als 
Tom niet alle dagen vrij had kunnen zijn, had hij zijn plek in de Raad van Elf afgestaan. Hij wil 
namelijk niks missen en staat bij feestjes al snel vooraan.

Wat dat betreft past carnaval goed bij hem. Naast het feesten vindt Tom het belangrijk dat ze 
met z’n allen alle taken oppakken die er moeten gebeuren en er zo een gezellige en leuke tijd 
van maken. In het dagelijks leven probeert hij er voor te zorgen dat iedereen het naar zijn zin 
heeft en dat is tijdens carnaval ook zijn doel. En als we dan na carnaval kunnen zeggen “ik 
hoop dat het over twee weken weer carnaval is”, dan is het naar zijn idee goed geweest.

Ook bij Tom is er echter één zorg; bewegen. Als hij iets niet doet, is het bewegen. Maar ook 
daar gaat de Raad van Elf hem zeker bij helpen. Want een polonaise lopen moet zelfs voor Tom 
toch te doen zijn?!
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Kijk voor onze voorraad op:      autocontact.nl

Voor verkoop en onderhoud

Lange Voren 20
5541 RT Reusel
T 0497-645053

Lensheuvel 35 
5541 BA Reusel

Tel: 06-51357032
contact@prmontage.nl

 

Pizzeria - Shoarma - Grillroom

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

+31 (0)6-84623454

Italiaanse en Turkse specialiteiten

Reusel

Garage Huijbregts Reusel BV  |  Mierdseweg 79, 5541 EP Reusel
     Tel. 0497-641573  |  www.garagehuijbregts.nl

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

VESTIGING BLADEL
SNIEDERSLAAN 25C, BLADEL

T (0497) 383 353

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

WWW.VDBORNE-OOGZORG.NL
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Beste feestvierders uit Narrendonk,

Vorig jaar waren wij de Oppernar en d’r Neffe Nar van Klèn        
Narrendonk! 
We mochten vrijdags met carnaval overdag mee met de Raad van 
Elf om langs de scholen te gaan. We vonden dat heel gaaf om te 
doen. De leukste dag vonden we de zaterdag, omdat we samen 
het meest mochten doen en er de leukste activiteiten waren. We 
hebben heel erg genoten van dit carnavaleske avontuur.  Het zijn 
dagen geweest om nooit meer te vergeten! 
We willen iedereen bedanken voor deze 5 fantastische dagen, vooral de Werkgroep         
Kindercarnaval! 

Wij wensen Oppernar Tijn en d’r Neffe Nar Isa en de hele Narrenraad samen met Prins Alex 
d’n Urste en Adjudant Harold, de Raad van Elf en heel Narrendonk een leuke en onvergetelijke 
carnaval toe! Geniet ervan vanaf de eerste minuut, want het vliegt voorbij! 

De leus van dees joar is: 
‘Wij gève Klèn Narrendonk unne dikke 10, want zo veul leut kredde nergens nie te zien.’
Alaaf!!!!! 

Carnavaleske groetjes,
Ex-Oppernar Tess en Ex-d’r Neffe Nar Meis
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PETER LAVRIJSSEN 
GROENDECORATIE

PETERLAVRIJSSEN@HETNET.NL

VOOR UW EXCLUSIEVE  
DECORATIES EN CADEAU’S

   Opstellen parkeerplaats Kerkplein

   Route: Kerkplein, Korenbocht, Marialaan, Molenstraat, 
   Wilhelminalaan en eindigen (via pad tussen kerk en gemeentehuis)  
   op de parkeerplaats Kerkplein. 
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De Narrenparade 2020 wordt weer een groot succes!

In Narrendonk en omgeving hebben we het geluk te bezitten over heel veel  enthousiaste wa-
genbouwers, loopgroepen, solo’s en duo’s. Er komen er elk jaar weer bij. 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. 

Finale straat
Sinds vorig jaar kent de Narrenparade een extra dimensie; de finale straat. Op carnavalszondag 
wordt de Wilhelminalaan omgetoverd tot de finale straat. De straat waarin alle deelnemers nog 
één keer knallen met hun act om vervolgens letterlijk over de finish te gaan; moe maar voldaan. 
In samenwerking met diverse horecagelegenheden wordt het nog beter dan vorig jaar. Er zullen 
carnavalsvlaggen wapperen en de toeschouwers kunnen onder het genot van een warm 
drankje al het moois aanschouwen. Zo maken deelnemers en bezoekers er samen een mooie 
en sfeervolle afsluiting van!

Vrije gift
De deelnemers doen hun uiterste best om het publiek te vermaken. Wie de afgelopen jaren de 
Narrenparade heeft gezien, zal dat beamen. Als kleine tegemoetkoming voor al dit werk (en 
kosten), wordt er gecollecteerd tijdens de optocht. De volledige opbrengst wordt verdeeld onder 
de deelnemers. Dus, heeft u genoten en heeft u daar best wat voor over? Doneer dan een vrije 
gift in de collectebus. De deelnemers zijn u dankbaar!

Starttijd
Ook dit jaar zullen mooie wagens, levendige loopgroepen, ludieke solo’s en enthousiaste duo’s 
de straten van Narrendonk kleuren. Ondersteunt met de nodige muzikale klanken waarbij u niet 
stil kunt blijven staan. Dat wilt u niet missen, dus let op. 

De starttijd is aangepast naar 12.30 uur. 

De route van de Narrenparade vindt u in deze krant.

De Narrenparade niet of al lang niet meer gezien? 
Dan is het de moeite waard om dit jaar eens te gaan 
kijken. U zult versteld staan van de kwaliteit van de 
optocht en zult met trots kijken naar alle inzet en crea-
tiviteit in onze gemeente.

Graag tot ziens op zondag 23 februari 2020!
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Het dansseizoen van D.S.V. Dazzling is in volle gang. Onze 
leden zijn hard aan het trainen en hebben tijdens de eerste 
toernooien al mooie resultaten behaald. Wij kunnen in elk 
geval terugkijken op een prachtig dansseizoen van 2018/2019 
met vele hoogtepunten, kampioenen en veel dansplezier. 

Ook dit jaar is D.S.V. Dazzling tijdens carnaval weer van de 
partij. We treden op bij een aantal  activiteiten rondom 
carnaval zoals het Narrenfestijn, carnavalsconcert, 

seniorenmiddag en natuurlijk tijdens de carnavalsdagen in de Kei. We hebben erg veel zin in 
het carnaval dit jaar en zijn ervan overtuigd dat het samen met Prins Alex d’n Urste en zijn 
Adjudant Harold een enorm groot feest gaat worden. Deze broers houden carnaval dit jaar op 
koers en samen gaan we weer knallen dit jaar! Ook bij de kindercarnaval gaat het een te gek 
feestje worden samen met Oppernar Tijn Dirkx en d’r Neffe Nar Isa van de Zande. We hopen 
dat ook zij het geweldig naar hun zin zullen hebben. Maar dat zal vast wel goed komen.

We gaan er met z’n allen weer een geweldige carnaval van maken. Samen met Stichting      
Karnaval Reusel, onze geweldige Narrenraad en u, houden we carnaval levend in ons dorp. Wij 
wensen Prins Alex d’n Urste en zijn Adjudant Harold, Oppernar Tijn en d’r Neffe Nar Isa 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, seniorenmiddag, carnavalsmaandag en/of 
carnavalsdinsdag in de Kei. Daar kun je ons o.a. zien optreden! Daarnaast nodigen wij iedereen 
uit om op 8 maart a.s. ons eigen danstoernooi in de Kei te bezoeken. 

Voor meer informatie over Dazzling, neem dan een kijkje op www.dsvdazzling.nl. 
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Kerkstraat 4   Reusel   Tel 0497 643309
www.oogwereld.nl

CONTACTLENZEN 
IDEAAL MET CARNAVAL

Uitproberen? We geven u een advies op maat!

Hangtafels

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

Denestraat 4
5541 RL Reusel
Tel.0497 644526
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VOOR INFORMATIE OF VRAGEN:

kindercarnaval@narrendonk.nl

www.narrendonk.nl20202020 20202020

Poster_Progr2020

Vrijdag 21 febr • 19:00 / 22:00 uur “OPENINGSBAL KINDER-
CARNAVAL” in de Kei voor groep 7 en 8.

Zaterdag 22 febr • 17:30 uur CARNAVALSMIS in de kerk.
• 19:00 / 22:00 uur NARRENPARTY

Thema: Wild West (Groep 6, 7, 8)
Maandag 24 febr   • 13:30 uur “Grôte klène Narrentrek”.

Start vanaf het Kerkplein.
17.30 uur prijsuitreiking en kènderfisje.

Dinsdag 25 febr • 14:00 uur “KLÈN NARRENDONKSE
DWEILMIDDAG” in de Kei.

• 16:49 uur AFSLUITING KINDERCARNAVAL 2020
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Bezoek deelnemers Grôte Klène
Narrentrek
Bezoek woonzorgcomplex De Boegent
Bezoek Jong Nederland
Carnavalsmis
Bezoek Narrenparty in de Kei
Bezoek Horeca Reusel  Bezoek Horeca Reusel  

Zaterdag 

Carnavalsbrunch (voor genodigde)
12.30 vertrek Narrenparade
20.00 Prijsuitreiking Narrenparade

Scholen bezoek
Openingsbal Kindercarnaval
Sleutel overdracht

Maandag
13.30 vertrek Grôte Klène Narrentrek
17.30 prijsuitreiking Grôte Klène Narrentrek

Dinsdag 

Carnavals brunch
Dweilen in het dorp 
Afsluiting kindercarnaval 
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Voor al uw stucwerken gaat u naar: 

Adriaans stucwerken   molenberg 41,  5541VV  Reusel. 
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 lange ervaring. Deze mannen herken je aan 
de kleurrijke strik en pochet. 

P. van Herk
Truckwash

Hofstede 9 
5541 SJ Reusel 
T:06-53727547

Een zuivere tru
ck

is uw visiteka
artje
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Ideaal om in carnavalsstemming te komen; de seniorenmiddag!

Stichting Karnaval Reusel vindt het belangrijk dat Narrendonkers, 
van alle leeftijden, de gelegenheid hebben om in de 
carnavalsstemming te komen. Voor de groep Narrendonkers die 
zich senior mag noemen organiseren we daarom ook dit jaar 
weer een fantastisch mooie middag. Op zaterdag 15 februari 
vanaf 13.15 uur zijn alle senioren van Reusel van harte welkom 
om samen met de Raad van Elf een voorproefje te nemen op 
carnaval 2020. 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 met elkaar gekletst worden, er 
kan gedanst worden op de muziek van DJ Henk Krekels en er 
kan gelachen worden met de twee tonproaters. En voor wie graag 
meedingt naar mooie prijzen, is de loterij uitermate geschikt. Dit 
jaar met een extra grote hoofdprijs gesponsord door Hermans 
Tweewielers, Cultureel Centrum de Kei en Stichting Karnaval 
Reusel; een professionele hometrainer. 

Natuurlijk zullen de Narrenraad, Oppernar Tijn en d’r Neffe Nar Isa zichzelf aan u presenteren en 
wordt de sfeer er tussendoor goed ingebracht door live gezang van Dennis Smits. 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 zijn de broers Prins Alex d’n Urste en Adjudant Harold van de partij en zullen zij samen 
met de Raad van Elf 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 
bent u gegarandeerd in carnavalsstemming!

De entree is gratis. We kijken uit naar uw komst. 
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Meerheide 208 | 5521 DW Eersel | 
tel. (0497) 51 44 96 | www.mupa.nl | info@mupa.nl

Dus… zûkte nog werk… meelt ekkus, wie wit hebbe wij nog wa!



39

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

 Notelstraat 30, 5085 EV Esbeek
Tel.: 013-5091381
www.michelbrinkelektro.nl El
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Luc pauvvels
Land- & tuinbouwproducten

Depot Turnhout
Steenweg op Diest 112
2300  Turnhout
+32 (0)14 85 26 51
www.luc-pauwels.be
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CV de Zottekes – Steeds een beetje groter

Wat is het mooi dat er in Reusel zo veel enthousiaste jongeren zijn die elkaar opzoeken, 
plezier maken en van elkaar leren. Teun van Veldhoven en Bram van Limpt zijn twee van 
die enthousiastelingen en maken deel uit van CV de Zottekes. Een carnavalsvereniging 
waar we nog veel van gaan horen, want ze zijn volop in ontwikkeling en hun dromen zijn 
mooi. 

Van 2 naar 28 personen
Al jong liep Bram met een vriendje als duo mee 
in de kinderoptocht. In 2014 bedachten ze dat het 
leuk zou zijn om met de hele klas mee te doen. 
Hun klasgenoten van de Torelaar reageerden  
enthousiast en sindsdien lopen ze niet meer met 
z’n tweeën. Omringt door klasgenoten, vriendjes en 
vriendinnetjes, broertjes en zusjes gingen ze door 
en werd de groep elk jaar iets groter. Inmiddels telt 
de groep 28 personen en zijn ze van kindergroep 
uitgegroeid tot een professionele jeugdvereniging. 
Ze zijn een beetje gek en een beetje zot, dus toen 

de naam “de Zottekes” werd geroepen was de naam van de vereniging direct een feit. En de 
jongens kijken vooruit, want over een paar jaar zullen ze “de Zattekes” heten als het aan Teun 
ligt .

Onder de indruk
Als je met leden van “de Zottekes” praat of je kijkt rond 
op hun bouwlocatie aan de Voorste Heikant,  dan ben 
je direct onder de indruk. Ze zijn nog maar 14-16 jaar 
jong en praten over lassen, werkgroepen,   
geldinzamelingsacties, constructie bouwen, muziek 
en kleding kiezen en samenwerken alsof het de  
normaalste zaak van de wereld is. Er komt geen ouder 

aan te pas. Ze doen 
het allemaal zelf en 
als er ongemakken 
zijn dan bedenken ze samen een oplossing en regelen het. 
Ouders zijn er enkel aanwezig om wat toezicht te houden en 
voor de gezelligheid. Sinds 2019 zijn ze een officiële 
vereniging met bestuur. De leden van de vereniging doen 
vooral wat ze leuk vinden. Zo geniet Bram enorm van het 
bouwen van de wagen en is hij zichtbaar trots dat ze elk jaar 
weer net iets groters kunnen maken. Teun kijkt vooral uit naar 
de gezelligheid van carnaval zelf en houdt zich liever bezig 
met het regelen van alle activiteiten en de marketing er om 
heen. Zo vullen alle leden elkaar goed aan en ontstaat er een 
kei gezellige sfeer en loop het gewoon goed, aldus de heren.
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Loopgroep of wagen
De ambities zijn hoog. Ooit hopen “de Zottekes” of tegen die 
tijd “de Zattekes” mee te draaien in de top 3 van de wagens in 
Reusel. Dat ze een keer een stap zouden zetten van 
loopgroep naar wagens was dus al duidelijk. Dit jaar kregen 
ze de mogelijkheid een onderstel voor een wagen over te 
nemen en besloten ze voor een wagen te gaan. Ze zijn er 
klaar voor! Het thema werd gekozen en verder uitgewerkt, 
de constructiewerkgroep bekeek of alles wat de tekenaars 
bedacht hadden ook daadwerkelijk gemaakt kon worden, ze 
gingen op zoek naar materiaal en konden aan de slag. Helaas 
bleek het onderstel niet goed te werken en is repareren geen 
optie meer voor dit jaar. Meedoen in de categorie wagens zit 
er in 2020 dus nog niet in. Jammer, want ze weten op jonge 
leeftijd al echt iets moois te bouwen.  Maar Bram en Teun zijn 
er niet rouwig om. Dan duwen ze gewoon en doen ze mee in 
de   categorie loopgroep, ook goed voor hun. Mooi hoe ze in 
oplossingen denken in plaats van problemen!

Trots
Het gaat hun nu nog niet zo zeer om de mooiste 
wagen bouwen. Ze vinden het vooral belangrijk om 
bezig te zijn, plezier te maken, ervaring op te doen 
en sociale contacten te hebben. Ze leren veel van 
elkaar, leren nieuwe mensen kennen en leren over 
techniek, iets wat ze op school niet vaak leren. 
Daarnaast is het voor hun leeftijd een hele mooie 
oplossing om op deze manier carnaval te vieren. 
Er is namelijk niet veel voor ze. Ze zijn te oud voor 
kindercarnaval en voor ze op stap mogen gaan   
duurt nog wel even. Wat overigens niet betekent 
dat ze dan van plan zijn te stoppen! Daarvoor zijn 
ze veel te trots op hun bijdrage aan de carnavals-

vereniging en het resultaat wat steeds een beetje groter wordt. En terecht. “De Zottekes” is een 
vereniging waar we serieus rekening mee moeten houden! 
En dan komt toch nog even hun ambitie om de hoek kijken, 
want de heren willen nog wel kwijt dat iedereen op hun moet 
stemmen voor de publieksprijs. Niks mis mee, die gezonde 
ambitie. Houd ze in de gaten, want we gaan nog veel van ze 
horen en zien.

“De Zottekes” zijn op zaterdag te zien in de optocht in Netersel 
en op zondag in de optocht in Reusel. Ook zijn ze te volgen 
op instagram onder cvdezottekes.
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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 
 

Brasserie You & Me 
Bloemsierkunst v.d. Voort 
Coiffure 2000 
DA Drogisterij & Parfumerie 
Delisio IJs en Chocolade 
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 

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 21 februari en loopt 
door tot vrijdag 28 februari tot 11.00 uur in de 
ochtend.

Vrijwilligers KempenTV 

www.kempentv.nl
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VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN 
VANAF €27,50 INCL. HAPJES 

VERGADERINGEN, BIJEENKOMSTEN 

RECEPTIES 

KINDERFEESTJES 

IEDERE 1E WOENSDAG VAN DE 
MAAND EET ES MEE VANAF €12,50 

W. Jansen Elektrotechniek B.V.
Beukenlaan 18, 
5541 VL Reusel
06-22881580
0497-386371
info@wjansen-elektro.nl
www.wjansen-elektro.nl

Hypotheken – Sparen – Verzekeringen 

Beukenlaan 1, 5541 VJ Reusel  

0497-643399  

  info@hermansassurantien.nl 
www.hermansassurantien.nl

Wenst u een fijne en 
gezellige carnaval 
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OfGeZatBand tijdens carnavalszondag in
Zondag 23 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!

Jan van Dijck 
WWeesstteellbbeeeerrsseeddiijjkk  4499  

5091 SL MIDDELBEERS 

+31 (0)13-5142451 

+31 (0)6-52509270 

+31 (0)84-7412684 

jjvvddiijjcckk@@ggmmaaiill..ccoomm  

AAddrreess  

TTeelleeffoooonn  

MMoobbiieell  

FFaaxx  

EE--mmaaiill  

Van Dijck 
Zonnepanelen 



• Café besloten avond i.v.m 

sleuteloverhandiging
sleuteloverhandiging

• Grote zaal van
af 18.30 uur tot 22.00 

uur. Openingsbal kindercarnaval

Openingsbal kindercarnaval m
et 

DJ Stan voor groep 7 en 8  

gratis toegang, iedereen krijgt 

2 consumptiebonnen 

( met aangepaste prijzen)

Grote zaal vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur flitsende carnavalsparty
flitsende carnavalsparty voor alle  kinderen van groep 6,7 en 8 van de basisschool met DJ René, iedereen krijgt bij binnenkomst 1 consumptiebon, een gratis cocktail en er is een gratis tombola met leuke prijzen en een ludiek optreden van ……. ( met aangepaste prijzen) 
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Vanaf 12:30 uur vertrek van de  NarrenparadeNarrenparade, aansluitend de OfGeZatBandOfGeZatBand. OfGeZatBand is DE feestband uit de Kempen. Met een repertoire van Rowwen Hèze tot Cold-play, Guus Meeuwis tot Armin van Buuren. Een echte feestband!!!Na de optocht kinderanimatie met een heuse ballonnenclownballonnenclown!!Vanaf 19.30 uur Prijsuitreiking Narrenparade.Vanaf 21.00 uur Het Narren Carnavalsbal met swingende muziek van DJ Stan

Vanaf 13.30 uur De Grôte Klène Narrentrek en 
De Grôte Klène Narrentrek en 

KenderfistjeKenderfistje

Na de optocht kinderanimatie met een 

heuse ballonnenclown!!ballonnenclown!!

Na de optocht swingende carnavalsmuziek met 

DJ René 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  René

Vanaf 14.00 uur “De Klèn Narrendonkse 
“De Klèn Narrendonkse 

Dweilmiddag”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. DJ René verzorgt

de muzikale invulling.

Hoogtepunt van deze middag is het open 

Hoogtepunt van deze middag is het open 

Klen Narrendonkse Kampioenschap 

Klen Narrendonkse Kampioenschap 

Dweilhangen van 2020!!
Dweilhangen van 2020!!

Vanaf 17:00 uur afsluiting kindercarnaval.

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

frites tijdens de carnaval verkrijgbaarverkrijgbaar
Veel carnavalsplezier gewenst door 

Veel carnavalsplezier gewenst door het “Kei-team”
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!!
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Hallo,

Als je me tegen komt met 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 2021.

Beste carnavalsvrienden tot carnaval.
Toni Paparazzi

Portretrecht bij het maken en publiceren van foto’s en video’s 
tijdens carnavalsevenementen

Onze uitingen van foto en film tijdens alle carnavalsevene-
menten zien wij als een uiting van artistieke- en journalistieke 
vrijheid. Een journalistieke verwerking zal in principe altijd onder artikel 6 sub f AVG plaatsvin-
den: het eigen legitieme belang (de uitingsvrijheid/persvrijheid).

Portretten van publiek in de optocht vallen buiten de AVG. Het is een onevenredige inspanning om uit te zoeken 
wie deze personen zijn en om hun toestemming te vragen. Mocht u onverhoopt toch een foto willen laten verwijde-
ren van onze website of Facebook pagina, gelieve dit dan door te geven op 
info@narrendonk.nl . Voor het volledige privacy protocol 
verwijzen wij naar onze website, www.narrendonk.nl 

 

 

 

 

  Kuijpers Metaal 
  Hoevenbocht 16 
  5541 RX Reusel 
  Tel: 0497 – 62 00 22 
  Mail: info@kuijpersmetaal.nl 
  Website: www.kuijpersmetaal.nl 

BEENS
Hondentrimsalon 

& 
Dierenspeciaalzaak

Schoolstraat 17 - Reusel
Akkerstraat 4 - Breda

Tel. 06-53332751

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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Werkgroep Kindercarnaval

De Werkgroep Kindercarnaval organiseert 
al jaren een fantastisch leuk programma 
tijdens en rondom carnaval in 
Narrendonk. Zo beginnen we ieder jaar in 
november met het Grôte Klène 
Narrengala, waar door een deskundige 
jury de Narrenraad gekozen wordt. Zeker 
geen makkelijke opgave als we terugblik-
ken op de geweldige optredens die we 
van alle kandidaten afgelopen november 
hebben mogen zien.  De kwaliteit van alle 
acts was erg hoog, ook van degene die helaas niet in de Narrenraad terecht gekomen zijn. 

De Narrenraad, bestaande uit een Oppernar, een d’r Neffe Nar en dit jaar maar liefst 14 narren, 
kijken samen met ons uit naar carnaval 2020. Er staan ons weer ontzettend leuke dagen en 
activiteiten te wachten. 

Zo gaan we op zaterdag de deelnemers van de Grôte Klène Narrentrek bezoeken. Daarna vindt 
er een bezoek aan Jong Nederland Reusel plaats en bezoeken we de carnavalsmis. Op zondag 
is er weer de Narrenparade met al haar leuke en prachtige optredens, waar we natuurlijk als 
Narrenraad ook niet bij ontbreken. En dan op maandag is de Narrenraad en de Werkgroep 
Kindercarnaval weer van de partij bij de Grôte Klène Narrentrek waar de deelnemers, 
Narrendonkers en Narrendonkerinnekes van de basisscholen, een supermooie optocht 
neerzetten waar heel Narrendonk van kan genieten. 

Daarnaast organiseren we diverse activiteiten voor de jeugd van Narrendonk. Op die manier 
willen we hen graag een leuk, gezellig en carnavalesk programma aanbieden. Vaste onderdelen 
van ons programma zijn: 

- Grôte Klène Narrengala in november (groep 6, 7 en 8)
- Openingsbal Carnaval op vrijdag (groep 7 en 8) 
- Narrenparty op zaterdag (groep 6, 7 en 8) 
- Grôte Klène Narrentrek op maandag 
- Klèn Narrendonkse Dweilmiddag op dinsdag 

Meer informatie vind je op de website van Narrendonk, www.narrendonk.nl
Wij wensen iedereen een heel leuke en vooral carnavaleske carnaval toe! 
Veel plezier! En tot carnavals!



51



52

Beste Narrendonkers,

Nog even en dan barst in het Zuiden, dus ook in Reusel, de carna-
val weer los. Voor veel mensen is dit een feest van verbinding en           
gezelligheid. Achter de schermen wordt voor die paar dagen feest heel 
veel gedaan en georganiseerd, zodat weer zo veel mogelijk mensen 
samen kunnen genieten. Voor mij is het de eerste keer dat ik carnaval 
in Reusel ga beleven, nou ja, mijn eerste carnaval heb ik eigenlijk al 
wel meegemaakt. Dat was dat mediacircus en spektakel toen ik hier 
pas een paar weken rondspookte… Enfin, toen wist iedereen in ieder 
geval dat er weer een nieuwe pastor was. Nieuw eigenlijk toch ook 
weer niet, want met m’n 43 ben ik al ruim halverwege de tachtig!

Met de carnaval worden verhoudingen op z’n kop gezet en wordt er 
de draak gestoken met allerlei zaken. Dat kan heel leuk zijn, want het 
leven is vaak al moeilijk genoeg. En een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Ik houd zelf 
van humor en zelfspot, want dat relativeert en geeft plezier, er is al ruzie genoeg in de wereld. 
Ook vind ik het mooi dat met carnaval de mensen zichzelf niet te serieus nemen, want ik heb 
zelf niet zo veel met mensen die zichzelf (veel te) serieus en belangrijk vinden. We moeten het 
samen doen en samen zien te rooien, en daar is iedereen nodig en welkom bij, niemand meer 
en niemand minder!

Op de pastorie zelf zal geen carnaval gevierd worden denk ik, maar ook hier in huis wordt er 
tegenwoordig veel afgelachen, grappen gemaakt en gezellig gebuurt over allerlei zinnige en 
onzinnige zaken. En daar houd ik wel van. Enfin, ik ben niet van het lange preken, dus ik brei 
ook aan dit stukje nu een eind. Ik wens iedereen samen met Prins Alex d’n Urste en Adjudant 
Harold een hele fijne carnaval, met lol en gezelligheid bovenal. Vat mèr gerust un lekker putje 
bier, want dè geft mistal toch wel veul plezier. En as ge der te veul het gehad, en ge bent un 
bietje zat… Dan worde denk ik wel blij van un goei gebakken ei. En dan goa de lekker te bed, 
want tot Aswoensdig is ut  iederen dag dikke vette pret!

Alaaf, en hou ut (un bietje, 
ok nie weer te) braaf.

Pastor David van Dijk

Lange Voren
Bedrijventerrein Reusel

Darco Tools Faces Skincare Hedico 
Interieur & Exterieur

Hendrikx
Dakbedekkingen

Silence
Totaal Cosmetique

Rijschool
Reniers TC Couwenberg

van den Hout
Metaal en 

Machinebouw
J&B 

Pruijmenboom

BAM
Wonen & Lifestyle

Perfect Fires

van Gorp
Auto’s & Carwash

Jack Coolen
Installatietechniek

van den Berg
Markthandel VOF
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Carnaval Carnaval 
de komende de komende 

jarenjaren

Carnaval 2021Carnaval 2021
zondag 14 februari

Carnaval 2022Carnaval 2022
zondag 27 februari

Carnaval 2023Carnaval 2023
zondag 19 februari

Carnaval 2024Carnaval 2024
zondag 11 februari

Carnaval 2025Carnaval 2025
zondag 2 maart

Carnaval 2026Carnaval 2026
zondag 15 februari

Carnaval 2027Carnaval 2027
zondag 7 februari

Carnaval 2028Carnaval 2028
zondag 27 februari

Carnaval 2029Carnaval 2029
zondag 11 februari

Carnaval 2030Carnaval 2030
zondag 3 maart

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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Succes en uitstraling zijn 
nu dichterbij dan ooit!

Rogier Kreyns

Websites 
Website onderhoud

Webshops
Online marketing

St. Cornelisstraat 12 - 5095 AX - Hooge Mierde
T: 013 844 0058 - info@twobrands.nl

www.twobrands.nl




