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Beste Narrendonkers en Narrendonkerinnekes,

Wat een feest staat er voor de deur! Carnaval in Narrendonk breekt over 
enkele dagen weer los. En zoals de afgelopen jaren vaker gebeurde, hebben 
de Prins en Oppernar met de bekendmaking  in november 2018 voor een 
grote verassing gezorgd. Waar Oppernar Thijs Lavrijsen en D’r Neffe Nar 
Meis van Veldhoven er samen met de Narrenraad een groot feest van gaan 
maken, staat dit jaar Prins Jimmy d’n Urste samen met zijn Prinses 
Miranda aan het roer van Narrendonk. Wat zullen zij er met z’n 4-en 
een uniek top jaar van maken.

Maar de Oppernar, D’r Neffe Nar en de Narrenraad kunnen er geen 
onvergetelijke tijd van maken zonder de grote groep vrijwilligers van 
kindercarnaval. Zij zorgen, in samenwerking met Cultureel Centrum 
de Kei, dat er verschillende activiteiten worden georganiseerd om alle 
kinderen een leuke carnaval te laten beleven. Ondertussen zorgt de Raad van Elf met zijn hand 
en spandiensten voor een onvergetelijke tijd voor het prinselijk paar. En natuurlijk voor jullie, 
carnavalvierders van Narrendonk! 

Op carnavalszondag hopen we jullie zeker langs de route te zien staan om alle deelnemers 
aan de Narrenparade aan te moedigen. En natuurlijk om te genieten van al het leuks en moois 
wat voorbij komt. En vergeet op maandag vooral de Grôte Klène Narrentrek niet, want ook de 
kinderen willen hun creaties en enthousiasme laten zien en verdienen jullie aanmoediging. 

Ook niet te vergeten zijn al onze sponsors en vrijwilligers. Onze dank is groot voor jullie tijd 
en steun. Zonder jullie kunnen wij er geen feest van maken voor al onze Narrendonkers en 
daarbuiten.

Maak er met zijn allen een onvergetelijke, feestelijke en vooral plezierige carnaval van. Wellicht 
zien we elkaar over een aantal dagen in het prachtige Narrendonk.

Groeten en allaaaaaaf 
Voorzitter Stichting Karnaval Reusel

Glenn van der Heijden

Wat een feest staat er voor de deur! Carnaval in Narrendonk breekt over 
enkele dagen weer los. En zoals de afgelopen jaren vaker gebeurde, hebben 
de Prins en Oppernar met de bekendmaking  in november 2018 voor een 
grote verassing gezorgd. Waar Oppernar Thijs Lavrijsen en D’r Neffe Nar 
Meis van Veldhoven er samen met de Narrenraad een groot feest van gaan 
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Colofon
De officiele Narrenkrant is een uitgave 
van Stichting Karnaval Reusel
oplage:  3800 examplaren
Opmaak: Redactie Narrenkrant
Druk:  Kempisch Contact
Verspreiding: Kempisch Contact
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Piërre Wouters Karel van den Borne
Arie Schoofs Jouri van den Heuvel
Niels Adriaans Ronald van Limpt
Ben Lathouwers Jimmy van Schayk
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Beste Narrendonkers en Narrendonkerinnekes,

Carnaval staat weer voor de deur! Een echt volksfeest dat nog 
met veel enthousiasme wordt gevierd in onze kernen. Vier dagen 
feest en even de boel de boel laten! 

De diverse verenigingen en hun vrijwilligers doen er alles aan 
om ook dit jaar het carnaval weer tot een grandioos succes te 
maken! Mooi om al die inzet te zien. Schitterend om te zien waar 
een kleine gemeenschap sterk in kan zijn en waar iedereen mee 
kan en mag doen, ieder op haar of zijn eigen manier.

Ook dit bijzondere jaar draagt de burgemeester tijdens carnaval de zeggenschap over 
Narrendonk vol vertrouwen en met een gerust hart over aan prins Jimmy d’n Urste, maar 
nu met prinses Miranda aan zijn zijde. Maar ook Oppernar Thijs en d’r Neffe Nar Meis zijn 
van de partij. Met het motto “Tis niet te geleuven, tis echt waor. We gaon carnavallen 
met een prinselijk paor”, maakt de prinses dit jaar haar intrede.

Natuurlijk moet er nog van alles gebeuren voordat het feest echt kan losbarsten. 
Daarom wens ik alle carnavalsvierders, carnavalsverenigingen, wagenbouwers, 
optochtdeelnemers en horecaondernemers grandioos veel plezier en geniet ervan 
want de carnavalsdagen zijn zo weer voorbij.

Maarten Maas
Wethouder Reusel-De Mierden

Uitstekend comfort
Unieke demping
Door Welmaxx 

technologie.
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Beste Narrendonkers en Narrendonkerinnekes,

Wat was het een spectaculaire prinsbekendmaking! Een feest om nooit meer te vergeten.
Carnaval 2019 in Narrendonk gaat de boeken in als een uniek jaar omdat het voor het eerst een 
prinselijk paar heeft. En wat een eer dat wij dat paar mogen zijn.

We zullen ons eerst eens aan jullie voorstellen: 
Wij zijn Jimmy en Miranda van Schayk, beiden 45 jaar en al bijna 14 jaar getrouwd.
We hebben 2 kinderen. Ruud van 27 jaar en Indy van 12  jaar. Sinds een jaar hebben we ook een 
prachtige kleindochter Evy. Leuke bijkomstigheid is dat Indy dit jaar in de Narrenraad zit. 

Velen van jullie zien ons regelmatig met de honden wandelen, een grote hobby van ons. Ik werk 
als uitvoerder bij van Vonderen en op zondag ben ik bij het voetballen te vinden als scheidsrechter. 
Miranda werkt als elektromonteur bij Mupa schakelkasten en traint graag met haar honden.

Ik maak al enkele jaren deel uit van de Raad van Elf en Miranda feestte al die jaren aan de zijlijn 
mee. En nu mogen we het samen gaan doen, als prins en prinses van Narrendonk. We zijn echte 
gezelligheidsmensen en komen graag op feestjes en partijen. Dus dat moet goed komen met carnaval.

Ik ben wel een gangmaker en maak overal een feestje van. Miranda is op haar beurt weer erg 
begaan met kinderen en wil bijdragen aan het voortbestaan van carnaval. Zo hebben we samen alle 
ingrediënten om er een mooie carnaval 2019 van te maken. 

We hopen dat de kinderen zo enthousiast zijn dat ze 
met carnaval niet op vakantie willen en zijn pas tevreden 
als het Reuselse volk terugkijkt op een  
onvergetelijke carnaval. We kijken erg uit naar de 
Narrenparade en de Grôte Klène Narrentrek, waar 
jong en oud hard aan gewerkt heeft.

Kortom: Wij hebben er samen superveel zin in om er 
een knallend carnaval van te maken.

Onze Leus:

Tis nie te geleuven, 
tis echt waor
We gaon carnavalluh 
mee un prinselijk 
paor
  

ingrediënten om er een mooie carnaval 2019 van te maken. 

We hopen dat de kinderen zo enthousiast zijn dat ze 
met carnaval niet op vakantie willen en zijn pas tevreden 
als het Reuselse volk terugkijkt op een  
onvergetelijke carnaval. We kijken erg uit naar de 
Narrenparade en de Grôte Klène Narrentrek, waar 

Kortom: Wij hebben er samen superveel zin in om er 
een knallend carnaval van te maken.

We gaon carnavalluh 
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Hallo, ik ben oppernar Thijs.

Ik ben 12 jaar, zit in groep 8 en ik heb 1 zusje: 
Noor… en ik houd van acteren, zingen en dansen! Ik 
heb een hond die Puck heet.

Ik zal vertellen hoe het ging: ik was als 3e aan de 
beurt en ik vond het super spannend! Gelukkig 
hielpen ze vanuit kindercarnaval mee want ik had 
een groot laken bij met een aap erop en hier ging ik 
met m’n hoofd en armen doorheen om te dansen. Ik 
moest toen nog heel lang wachten voor de uitslag.

Ik had me ook voor Oppernar opgegeven. Ik moest op het podium komen en ik 
moest iets over mezelf vertellen en er kwamen steeds bordjes met woorden erop 
omhoog vanuit het publiek en dat moest je gebruiken in je verhaal. Ik vond dat 
best wel moeilijk want dan zit je midden in je verhaal en dan moet je weer over 
helemaal iets anders gaan praten. Toen werd het thema bekend gemaakt: “Dees 
joar gi klèn Narrendonk helemoal uit z’n ploat, van ’s mergens vruug tot 
’s aovonds loat”.

Toen was het nog heel even pauze… voor mij was het een hele lange pauze! 
Toen kwam de bekendmaking. Ze zeiden dat dit jaar de 
oppernar een jongen was en er waren 2 jongens… Toen ze mijn naam noemden 
kon ik het niet geloven! Ik was zo blij!!!

Samen met d’r Neffe Nar Meis en de Narrenraad gaan we er een leuke carnaval 
van maken. Ik heb er zin in!

Groetjes Oppernar Thijs

Oppernar Thijs

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

advies verkoop service onderhoud
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Hoi allemaal,

Ik ben Meis van Veldhoven en ik ben 12 jaar. Mijn 
papa is Patrick en mijn mama is Ine. Ik heb een 
broer van 13 jaar, Teun. Ik heb heel veel hobby’s 
namelijk: korfballen, tennissen en Jong Nederland. 
Ik houd ook veel van lezen en ik vind het altijd leuk 
om met vriendinnen af te spreken, te logeren of 
samen spelletjes te doen.

Teun heeft 2 keer in de Narrenraad gezeten en ik zag dat 
dat heel erg leuk was, daarom wilde ik er ook graag in. Vorig 
jaar is dat helaas net niet gelukt, dus dit jaar moest het gebeuren. Samen met 
mijn vriendin Fem heb ik een optreden gedaan. We waren al vroeg begonnen 
met het bedenken van onze act en we hebben heel vaak geoefend. En dat heeft 
geholpen! We hebben op het Narrengala de eerste prijs gewonnen. Het optreden 
was heel leuk en we waren superblij dat we gewonnen hadden. 

Voor de verkiezing van de Oppernar en d’r Neffe Nar moesten de deelnemers 1 
minuut praten over waarom je dat wilde worden en er werden bordjes omhoog 
gehouden waarover we iets moesten vertellen. Ik was als laatste aan de beurt. 
Dat vond ik niet zo fijn, want ik zat lang in spanning, ergens in een kamertje in 
de Kei. Ik mocht namelijk niets horen/zien van de anderen. Toen ik aan de beurt 
was, begon ik te praten en ik ben niet meer gestopt totdat de minuut om was. Ik 
vond het wel spannend, maar ook heel leuk om te doen. Toen de bekendmaking 
was, bleek dat Thijs de Oppernar was geworden. Ik hoopte heel erg dat ik d’r 
Neffe Nar zou zijn en toen ik mijn naam hoorde, was ik heel blij en ik rende het 
podium op. Daarna kwamen alle kinderen ons feliciteren en Thijs en ik waren 
superblij!

Ik heb veel zin in Carnaval in Klèn Narrendonk en samen met Oppernar Thijs en 
de hele Narrenraad gaan we er een mooi feestje van maken.

Tot ziens allemaal, groetjes,

D’r Neffe Nar Meis

ReuselReuselReusel
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Disco-Bar D’n Bonn - Wilhelminalaan 53 - Reusel - info@dn-bonn.nl 

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 1 maart en loopt door 
tot vrijdag 8 maart  tot 11.00 uur in de ochtend.  

Vrijwilligers KempenTV 

www.kempentv.nl

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  2  MAART  2019
ZONDAG      3  MAART  2019
MAANDAG   4  MAART  2019

VAN 19.30 TOT 23.00 UUR

LEEFTIJD
12 T/M 15 JAAR

LOCATIE
DE VALK, REUSEL
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Dag Narrendonkers,

Wat een geweldige carnaval hebben wij afgelopen jaar met jullie gehad!
Een feest van jewelste en een tijd om nooit te vergeten.
We zijn trots. Trots op de fantastische club mensen van Stichting Karnaval Reusel, trots op alles 
wat er geregeld en ondernomen wordt tijdens carnaval en trots dat carnaval in Reusel elk jaar 
nog groter wordt.

We zagen mooie creaties in 
de Narrenparade wat de optocht 
tot de grootste aller tijden maakte. De 
Grôte Klène Narrentrek op maandag 
deed er zeker niet voor onder. Wat is het 
mooi om te zien dat de kinderen er zoveel 
tijd en energie in steken, om  op maandag 
in hun eigen optocht door Narrendonk te 
trekken. Met al het publiek langs de kant 
was het misschien wel de mooiste dag 
van mijn prinsenjaar. We hebben genoten 
van de positiviteit en gezelligheid van de 
kinderen. Op zaterdagochtend kenden we 
nog (bijna) niemand en zaterdagmiddag 
stonden ze met z’n allen op de kar te 
hossen en te springen, hadden we de 
grootste lol met de kinderen en vloog 
de confetti in het rond. “Dat moet je 
meegemaakt hebben, dat is niet uit te 
leggen hoe geweldig dat is”. 

Helaas komt er aan onze tijd als prins en 
adjudant een einde. Maar, jullie gaan ons 
zeker terug zien dit jaar als raadsleden om het prinselijk paar Prins Jimmy d’n Urste en Prinses 
Miranda te ondersteunen in hun rol. Zo maken we er ook dit jaar weer een carnavalesk jaar van.

We wensen onze opvolgers net zoveel plezier en lol als we zelf hebben gehad afgelopen jaar. 
Een tip hebben we alvast als ex-prins en ex-adjudant voor onze opvolgers: rust goed uit want 
energie zal  je nodig hebben. 

Tot slot bedanken we iedereen, die op wat voor manier dan 
ook, ons een carnaval om nooit te vergeten heeft bezorgd. 
Narrendonk bedankt, het was fantastisch!

Allaaaaaaf en tot ziens.

Groeten 
(ex-)Prins Rick d’n Urste 
(ex-)Adjudant Glenn

Tot slot bedanken we iedereen, die op wat voor manier dan 
ook, ons een carnaval om nooit te vergeten heeft bezorgd. 
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 Fem Heesters

• Geboorte datum:
       18-08-2007
• Broer(s)/zus(sen):
       broers: Jop en Gijs

• School:
De Leilinde

• Groep: 8

• Hobby’s:
Korfbal en 
Jong Nederland

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... als de Narren-
raad langs is geweest

 Thijs Lavrijsen

• Geboorte datum:
       24-01-2007
• Broer(s)/zus(sen):
       1 zusje: Noor       

• School:
De Leilinde

• Groep: 8b

• Hobby’s:
Zingen, dansen, acteren 
en natuurlijk carnaval 
vieren!

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... als we samen 
los gaan als een beest!

kindercarnaval

oppernar

 Loes Verhagen

• Geboorte datum:
       19-09-2008
• Broer(s)/zus(sen):
       broer: Guus
       zus: Roos

• School:
De Leilinde

• Groep: 7 

• Hobby’s:
Jong Nederland, piano 
spelen en musical les

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... als iedereen
lekker feest als een beest!

Thema 2019
Dees joar gi klen 
Narrendonk helemaol uit 
z’n ploat van ‘s mergens 
vruug tot ‘s avonds loat!!
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 Heike Lavrijsen

• Geboorte datum:
       29-11-2007
• Broer(s)/zus(sen):
       zus: Jitte    

• School:
De Leilinde  

• Groep: 7

• Hobby’s:
Knutselen, tekenen, 
vollybal, Jong Nederland, 
afspreken met vriendinnen 
en natuurlijk carnavallen!   

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest...als heel Reusel 
host als een beest!

 Saar van Gorp

• Geboorte datum:
       15-04-2008
• Broer(s)/zus(sen):
       broers Ties en Raf

• School:
De Leilinde
• Groep: 7b

• Hobby’s:
Dansen, zingen, acter-
en, gitaar spelen, Jong 
Nederland en natuurlijk 
carnavallen   

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... als je met de 
Narrenraad op pad bent 
geweest!

 Meis van Veldhoven

• Geboorte datum:
       24-11-2006
• Broer(s)/zus(sen):
       1 broer: Teun        

• School:
De Leilinde

• Groep: 8b

• Hobby’s:
Korfbal,Jong Nederland,
Tennis, afspreken met 
vriendinnen, lezen en 
carnaval vieren
•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... als je samen 
met de narrenraad in Klen 
Narrendonk bent geweest!

d’r neffe nar

met de narrenraad in Klen 
Narrendonk bent geweest!

kindercarnaval

voorstellen narrenraad

Thema 2019
Dees joar gi klen 
Narrendonk helemaol uit 
z’n ploat van ‘s mergens 
vruug tot ‘s avonds loat!!
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Indy van Schayk

• Geboorte datum:
       05-01-2007
• Broer(s)/zus(sen):
       Broer: Ruud

• School:
OBS De Klimop 

• Groep: 8

• Hobby’s:
Voetbal

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest...als wij met de 
narrenraad langs zijn 
geweest.

 Maud Cremers

• Geboorte datum:
       21-06-2007
• Broer(s)/zus(sen):
       Broers: Cas, Bram     
       en Teun

 Nyne van den Borne

• Geboorte datum:
       07-07-2008
• Broer(s)/zus(sen):
      Zus: Babs       

• School:
OSB de Klimop

• Groep: 7

• Hobby’s:
Vollybal, zingen en af-
spreken

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... als alle narren  
van Reusel in de 
polonaise zijn geweest

 Sophie Intven

• Geboorte datum:
       02-10-2008
• Broer(s)/zus(sen):
       Broer: Noah
       Zus: Isabelle

 Ties de Kruijf

• Geboorte datum:
       11-01-2008
• Broer(s)/zus(sen):
       Broer: Rens      

narrenraad 2019
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• School:
De Leilinde

• Groep: 8

• Hobby’s:
Dansen bij DSV Dazzling, 
Jong Nederland en wan-
delen met onze 3 honden 
Joep, Max en Saar

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... als je het 
samen erg leuk hebt en 
met het Prinselijk paar op 
de foto bent geweest!

 Roos van der Heijden

• Geboorte datum:
       28-05-2008
• Broer(s)/zus(sen):
       Broer: Tijs
       Zus: Ilse

• School:
De Torelaar

• Groep: 7

• Hobby’s:
Dansen, zingen, gamen 
en turnen

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... Als de narren 
zingend, dansend en hos-
send voorbij zijn geweest

 Tess Bierens

• Geboorte datum:
       12-09-2008
• Broer(s)/zus(sen):
       Broer: Willem

• School:
OBS De Klimop

• Groep: 6/7

• Hobby’s:
Afspreken met 
vriendinnen, dansen en 
zingen

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... als de 
narrenraad binnen is 
geweest.

• School:
OBS De Klimop

• Groep: 7

• Hobby’s:
Jong Nederland, dansen 
bij Dazzling, afspreken en 
carnavallen

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... als je losgaat 
als een beest

• School:
De Piramide

• Groep: Bovenbouw 3b

• Hobby’s:
Voetballen, en alles wat 
met graafmachine’s en 
carnaval te maken heeft.

•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt 
pas een feest... als 
iedereen blij is geweest!

voorstellen narrenraad

 Floris Verhagen

• Geboorte datum:
       01-12-2007
• Broer(s)/zus(sen):
       2 broers en 
       2 zussen

• School:
De Torelaar

• Groep: 7

• Hobby’s:
Badminton, met lego 
spelen, Jong Nederland 
en natuurlijk met mijn 
vriend Ties carnaval 
vieren!!!
•  Maak de zin af:
Carnaval 2019 wordt pas 
een feest... als alle 
narrendonkers bij de 
optochten zijn geweest!!!
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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

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
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D’n echte aonhouwer 2018 Yvonne Verspaandonk

Al menig jaar gaan wij na de Grôte Klène Narrentrek op het gemak ergens iets drinken om dan 
net voordat de prijsuitreiking begint ons te mengen in het feestgedruis in de Kei. Dit jaar liep het 
anders. 

Onze jongste was als Nar natuurlijk aanwezig bij het Kinderkarnaval in de Kei. En ik had beloofd 
om dit jaar dan ook naar de Kei te komen na afloop van de Grôte Klène Narrentrek. Belofte 
maakt schuld dus ik op naar de Kei en al snel gezellig aan de praat met bekenden en iets mind-
er bekenden. De rest van ons kwam toch nog, dus waar maakte ik me druk om…
En ik nog denken dat manlief zich schuldig voelde omdat ook hij even later naar de Kei kwam. 
Maar al snel vertrok hij met een smoes. Achteraf gezien ingefluisterd om onze oudste twee 
dochters op te halen bij de Kempenoptocht. Want er zou een mooie onderscheiding uitgereikt 
gaan worden die middag waarbij ze best aanwezig mochten zijn. 

Toen mijn ouders binnenliepen was ik stomverbaasd. Wat doen die hier? Meestal bellen ze in 
de avond om te horen of er nog prijzen bemachtigd zijn in d’n optocht. Nu doen er geen eigen  
“klen mannuh” meer mee voor de prijzen en komen ze toch even kijken? Maar met het verhaal 
dat ze kwamen kijken naar de prijsuitreiking en naar onze jongste in de Narrenraad was voor 
mij de verklaring rond. En als goedgelovige Thomas gezellig verder kletsend word ik daar in-
eens door Oppernar Lieke en Neffenar Gijs mee het podium op genomen. En mag ik d’n Aon-
houwer in ontvangst nemen! Een mooie onderscheiding 
voor al mijn inzet voor o.a. de jeugd bij korfbalvereniging 
Rosolo. Meestal niet op mijn mondje gevallen was ik nu 
toch danig onder de indruk en wist niet heel veel 
uit te brengen. Want ze zullen toch wel weten 
dat als onze jeugd bij Rosolo geniet, ik dat 
ook doe? Maar freet ben ik er wel op! 
De onderscheiding met bijbehorende 
oorkonde hangt nog steeds op een 
prominente plek in onze huiskam-
er. En als ik die dan zie hangen 
komt er steeds weer een glimlach 
op mijn gezicht. Een glimlach van 
mooie herinneringen die al gemaakt 
zijn en zeker ook nog gemaakt gaan 
worden. Bij Rosolo op het korfbalveld en 
zeker ook met Klèn Narrendonk. 

Ik wil D’n Echte Aonhouwer 2019 vanaf 
deze plek alvast van harte feliciteren. En 
ik hoop dat hij of zij er net zo hard van kan 
genieten als ik nog steeds doe!

D’n Echte Aonhouwer 2018 
Yvonne Verspaandonk-van Herk 
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Pizzeria - Shoarma - Grillroom

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

+31 (0)6-84623454

Italiaanse en Turkse specialiteiten
Geniet de hele avond voor een vaste prijs.  

Gewoon in Reusel.  
Kerkstraat 38  

www.restaurant-easy.nl

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

Kerkstraat 4   Reusel   Tel 0497 643309
www.oogwereld.nl

CONTACTLENZEN 
IDEAAL MET CARNAVAL

Uitproberen? We geven u een advies op maat!
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Stralen

Schooperen

Poedercoaten

Natlakken

Montage

Transport
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Meerheide 208 | 5521 DW Eersel | 
tel. (0497) 51 44 96 | www.mupa.nl | info@mupa.nl

Sorry Reusel… Un veul schòndere foto han we zo nie

narrenkrant



Jouri v.d. Heuvel 23

De verjonging van de raad van elf gaat door!

Met zijn 21 herfsten jong is Jouri van den Heuvel de jongste aanwinst van de Raad van Elf. 
Halverwege 2018 trad hij toe en inmiddels heeft hij al aan de nodige activiteiten deelgenomen. 
Hij is dan ook klaar voor carnaval 2019. We stellen dit nieuwe raadslid graag aan jullie voor.

Jouri wordt door zijn familie omschreven als een leuke, spontane jongen die van stappen houdt. 
Zelf geeft hij aan inderdaad te houden van een biertje, of soms wat meer. Maar wie denkt dat hij 
niet serieus genoeg is om de voorbeeldrol, die de Raad van Elf heeft, op zich te nemen, heeft 
het mis. Hij beseft heel goed waar hij aan begint en heeft er goed over nagedacht. Aangestoken 
door het enthousiasme van zijn buurman, Prins Jimmy d’n Urste, kijkt Jouri er naar uit om 
veel gezelligheid te brengen tijdens carnaval. Hij zal dat vooral doen door het maken van 
een gezellig praatje met iedereen. En als hij eenmaal op dreef is, zou het zomaar 
kunnen zijn dat je hem op de dansvloer of in de polonaise tegen komt. Want ook 
dat gaat hem steeds beter af. Maar laat hem niet voorop lopen, want dan weet je 
zeker dat je telkens het zelfde rondje loopt.

In het dagelijkse leven combineert Jouri zijn werk bij Baetsen met zijn 
studie tot technisch specialist vracht- wagen techniek. Volgend schooljaar 
hoopt hij te slagen. Verder sleutelt hij in zijn vrije tijd graag aan zijn eigen 
auto en is hij altijd in voor een leuke vakantie. Waar hij niet zo voor in is, is 
vroeg op staan. Hij zal niet te laat komen, maar het kan wel zijn dat 
hij nog wat moe is, als je hem vroeg uit zijn bed haalt. 
En ben tijdens het stappen niet chagrijnig of ga niet 
duwen en boos kijken, daar houdt hij niet van. Jouri wil 
het vooral gezellig en  gemoedelijk houden. Hij is 
een sociale jongen die het opneemt voor iemand die 
in de problemen zit en hij kan moeilijk nee zeggen. 
Behalve tegen zijn  ouders…..

Volgens zijn vriendin Milou is Jouri geknipt 
voor de Raad van Elf en zij vindt het dan ook erg 
leuk dat hij is  toegetreden. 
Hij is een echte  levensgenieter en 
zal er zeker een feestje van weten te maken. 
Dit eerste jaar zal hij   vooral rustig mee-
draaien en afkijken hoe het   allemaal gaat. Hij is 
sowieso niet iemand die snel op de voorgrond treedt, maar de rol van prins zou hij in de toe-
komst toch zeker wel een eer vinden.

Jouri verwacht dat het misschien wel zwaar zal worden, maar kijkt vooral uit naar de gezellig-
heid die hij samen met de raad gaat brengen bij alle carnavalsactiviteiten. En Prins Jimmy d’n 
Urste heeft hem al de wijze raad gegeven dat hij vooral moet doseren en niet op de eerste dag 
alles moet geven. Dus dan moet het goedkomen!

door het enthousiasme van zijn buurman, Prins Jimmy d’n Urste, kijkt Jouri er naar uit om 
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hem vroeg uit zijn bed haalt. 
niet chagrijnig of ga niet 

duwen en boos kijken, daar houdt hij niet van. Jouri wil 
gemoedelijk houden. Hij is 
opneemt voor iemand die 
kan moeilijk nee zeggen. 
ouders…..

Milou is Jouri geknipt 
zij vindt het dan ook erg 
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Bloemsierkunst 

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

en hydrocultuurplanten 
Voort 23 

5541 PH Reusel 
Tel. 0497-644675 

Schoolstraat 9
5541 EE   Reusel
www.juwelierleowijnen.nl

Wilhelminalaan 24  
5541 CW Reusel

Tel: 06-51357032
contact@prmontage.nl
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Schutsboom 10 - Reusel
0497-64 18 17 

BEENS
Hondentrimsalon 

& 
Dierenspeciaalzaak

Schoolstraat 17 - Reusel
Akkerstraat 4 - Breda



ex-oppernar Lieke en ex-d’r neffe nar Gijs 25

Beste Narrendonkers,

Vorig jaar waren wij de Oppernar en d’r Neffe 
Nar! We zijn hiervoor gekozen doordat we 
1 minuut moesten praten en ondertussen 
kwamen er borden omhoog met woorden 
die wij in ons verhaal moesten verwerken. 
Toen we te horen kregen dat wij gekozen 
waren, konden we het eerst niet geloven! We 
hebben super erg genoten samen met de 
Narrenraad, Prins Rick en Adjudant Glenn. 
Het waren 5 fantastische dagen die we nooit 
meer zullen vergeten! Wij willen daarom de werkgroep kindercarnaval, de Prins en Adjudant en 
niet te vergeten een super leuke Narrenraad, heel erg bedanken voor de leukste tijd van ons 
leven! Wij wensen Prins Jimmy d’n Urste en Prinses Miranda samen met Oppernar Thijs, d’r 
Neffe Nar Meis en de Narrenraad een heel gezellige carnaval! Geniet ervan want je zult dit nooit 
meer vergeten!
“Dees joar gi klèn Narrendonk helemoal uit z’n ploat, van ’s mergens vruug tot ’s aovonds loat”!
Alaaf!

Carnavaleske groetjes:
Ex-Oppernar Lieke en Ex-Neffe Nar Gijs 



Route Narrenparade26

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

M
olenstraat

Den Ekkers

Wilhelminalaan

Gratis toegang 
Een donatie stellen we bijzonder op prijs 
dit komt tengoede aan alle deelnemers 

Horeca/toilets 

Food and drinks 

Https://www.facebook.com/Narrendonk/

Start
Finish 

Opstelterrein 
Deelnemers 

Vanaf: 13:30 uur

Vanaf: ca 14:10 uur 

Vanaf: ca 14:50 uur 

Waar is de optocht?

Welkom in Narrendonk 

Https://www.narrendonk.nl



27narrenparade 2019 doet u versteld staan

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 carnavalszon-
dag 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
Dit jaar heeft de werkgroep nagedacht hoe ze nog meer recht kunnen doen aan de zeer 
volwaardige optocht die Narrendonk heeft. Ze hebben iets leuks bedacht wat zowel bezoeker 
als deelnemer wat extra’s brengt; de finale straat. Op carnavalszondag zal de Wilhelminalaan 
omgetoverd worden 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. 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 dit jaar 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!

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. De Narrenparade nooit of al lang niet meer gezien? Dan zou u dit jaar 
zeker 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 3 maart 2019!

-
AFB □ UWMATERIALEN 

.Afbouwmaterialen 
Sierbestrating 

Reusel 0497-544041 
WWW.VANEEKERTAFBOUW.NL 

,c..-
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d.s.v. dazzling en narrendonk30

Het dansseizoen van DSV 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 
2017 / 2018 met vele hoogtepunten en veel 
dansplezier. 
Ook dit jaar is D.S.V. Dazzling tijdens Carna-
val weer van de partij.  We treden op bij een 
aantal  activiteiten rondom Carnaval zoals het 
Narrenfestijn, seniorenbal 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 
ons prinselijk paar een enorm groot feest gaat 
worden. Samen met Prins Jimmy d’un Urste 
en zijn Miranda gaan we weer knallen dit jaar! 
En ook bij de kindercarnaval gaat het een te 
gek feestje worden samen met Oppernar Thijs 
Lavrijsen en d’r Neffe nar Meis van Veldhoven. 
We hopen dat ook zij het geweldig naar hun 
zin zullen hebben. Maar dat zal vast wel goed 
komen.
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.

Wij wensen ons prinselijk paar Jimmy d’n Ur-
ste en Miranda, oppernar Thijs en d’r Neffe nar 
Meis 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 seniorenbal, 
carnavalsmaandag en/of carnavalsdinsdag 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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‘t Holland 5A, 5541 PK Reusel
Telefoon: 0497-641837

info@haenenhoutenplaatmaterialen.nl
www.haenenhoutenplaatmaterialen.nl

Openingstijden:
ma t/m vrij 08.00 – 18.00 uur,

za 08.00 – 12.00 uur

• Balkhout
• Betonplex
• Douglashout
• MDF
• Multipaint

• Multiplex
• Steigerhout
• Trespa
• Tuinhout 
• Underlayment 

Tevens bevestigingsmaterialen

Zéér scherp geprijsd 
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Lange Voren 1, 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

Wij wensen iedereen 
een fijne Carnaval!

p.m. 

p.m. 

p.m. 

25%
35%

45%
55%65%

Tevens uw adres voor maatwerk meubelen, PVC vloeren, 
tapijt, trapstoffering en gordijnen uit eigen atelier!

wegens verhuizing 

met kortingen tot wel 
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VOOR INFORMATIE OF VRAGEN:

kindercarnaval@narrendonk.nl

www.narrendonk.nl

Vrijdag 1 maart • 19:00 / 22:00 uur “OPENINGSBAL KINDER-
CARNAVAL” in de Kei voor groep 7 en 8.

Zaterdag 2 maart • 17:30 uur CARNAVALSMIS in de kerk.
• 19:00 / 22:00 uur NARRENPARTY 

Thema: Prins & Prinses (Groep 6, 7, 8)
Maandag 4 maart • 13:30 uur “GROTE kleine NARRENTREK”.

Start vanaf het Kerkplein.
17.30 uur prijsuitreiking en kènderfisje.

Dinsdag 5 maart • 14:00 uur “KLÈN NARRENDONKSE
DWEILMIDDAG” in de Kei.

• 16:49 uur AFSLUITING KINDERCARNAVAL 2019
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34 Programma Prins Jimmy d’n Urste

Vrijdag 1 maart

BEZOEK SCHOLEN
 09.15 - 10.15 uur DeTorelaar.
 10.30 - 12.00 uur De Klimop.
 12.45 - 13.45 uur De Leilinde.
 19.00 uur bezoek openingsbal kindercarnaval.

Zaterdag 2 maart

 9.00 uur:  Bezoek deelnemers Grôte Klène Narrentrek samen met Oppernar Thijs, 
                           d’r Neffe nar Meis en de narrenraad.
 14.45 uur: Bezoek woonzorgcomplex De Boegent.
 15.30 uur: Bezoek Jong Nederland samen met Oppernar Thijs, 
                            d’r Neffe Nar Meis en de narrenraad.
 17.30 uur: Gebedsdienst in de kerk.
 20.00 uur: Bezoek Narren Party in de Kei.
 21.00 uur: Dweilen in horeca Reusel.

Zondag 3 maart
 10.30 uur: Carnavalsbrunch SKR. (voor genodigden)
 13.30 uur: Vertrek Narrenparade.
 19.30 uur: Prijsuitreiking Narrenparade.  Aansluitend Carnavalsbal.

Maandag 4 maart
 13.30 uur: vertrek Grôte Klène Narrentrek, aansluitend bezoek kindermiddagen.
 17.30 uur: Prijsuitreiking Grote Klene Narrentrek. Aansluitend dweilen.

Dinsdag 5 maart
 11.11 uur: Carnavalsbrunch.
 14.00 uur: Dweilen in het dorp.
 16.49 uur: 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 



Het Narrengilde36

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



37zaterdag 23 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 die 
zich senior mag noemen organiseren we daarom ook dit jaar 
weer een fantastisch mooie middag. Op zaterdag 23 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 2019. 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 Henk Krekels en er 
kan een gokje gewaagd worden met de loterij. Twee tonproaters, 
zanger Joey en de Narrenraad zullen het podium betreden om 
de aanwezigen te vermaken. 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 prinselijk paar Prins Jimmy d’n Urste en zijn prinses Miranda van de partij en zullen zij 
samen met Oppernar Thijs en d’r Neffe Nar Meis 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. 

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 
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40 c.v. De Bigsmiles  11 jaar

CV De Bigsmiles; al 11 jaar een gezelligheidsvereniging

Bescheiden en ingetogen vertellen Niels Dirkx en Joep Copal over “hun” vereniging, de gezelligheid, 
het bouwen van de wagen en 11 jaar uitdaging. Ze blazen zelf zeker niet hoog van de toren. Toch kan 
niemand meer om hun heen. De Bigsmiles draaien al een aantal jaren mee in de top van de Kempen 
en terecht!

Hoe het allemaal begon
Een jaar of 11 geleden bedacht een groepje 
vrienden van de basisschool dat het wel leuk 
zou zijn om mee te doen aan de kinderoptocht. 
Zo gezegd, zo gedaan. En inderdaad het was 
leuk! Toen ze gevraagd werden om in de 
Narrenparade mee te lopen, hoefden ze daar 
geen moment over na te denken. Er werd her en 
der wat rond gevraagd bij bekenden wie er zin 
had om mee te doen. Binnen no-time ontstond 
er een groep van zo’n 20 personen en werden de 
plannen voor de loopgroep gemaakt. Na 
verloop van tijd begon het te kriebelen. Een 
wagen bouwen zou toch ook wel heel gaaf zijn. 
3 Jaar lang liepen de vrienden met dit idee rond, 
voordat ze er aan durfden te beginnen. 
Ze brainstormden er over, ze keken naar anderen, ze luisterden naar adviezen en ze zagen dat er veel 
expertise en ervaring binnen de eigen groep zat. En dus presenteerden ze zich in 2014 niet als loopgroep, 
maar deden ze mee in de categorie wagens. Sindsdien gaat het hard. Na jaren rond zwerven van garages 
naar schuurtjes vonden ze 4 jaar geleden eindelijk een vaste plek om te bouwen in de verenigingsloods van 
Stichting  “Vûr Mekoar”. Daarnaast lopen ze met hun wagen elke carnaval 3 optochten. In Casteren, Reusel 
en de Kempenoptocht. En met resultaat. De ontwikkeling die De Bigsmiles in korte tijd hebben doorge-
maakt is ongekend.

Serieus
In 2014 kwamen ze op nummer 21 nieuw binnen in de categorie wagens in de Kempenoptocht. 3 Jaar later 
zijn ze niet meer weg te denken in de top 10 van de Kempen en verrassen ze het publiek keer op keer. Als 
je vraagt hoe ze deze ontwikkeling zo snel hebben weten te maken, is het antwoord heel simpel: we zijn 
serieuzer geworden. In de begin jaren namen ze het bouwen niet zo serieus. Ze zijn gegroeid van: “kijk 
maar wat je maakt”, naar “precies volgens tekening”. Want de tekening wordt tegenwoordig volledig 
gedetailleerd gemaakt door Luuk. En met die tekening aan de muur wordt elk lid van te voren goed 
geïnformeerd over hoe het gaat worden. 
Het is nu ook echt een grote hobby van iedereen. Ook buiten de bouwuren om wordt er veel over de 
wagen, het bouwen en de vereniging gesproken. Daarbij komt dat veel leden hun werk in deze hobby kwijt 
kunnen. Wat ze tijdens het werk aan techniek leren en ervaring in op doen, kunnen ze gebruiken tijdens 
hun hobby als wagenbouwer. Dat maakt het voor velen extra leuk en zorgt er voor dat ze steeds beter zijn 
geworden.
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Gezelligheid
Gaat het De Bigsmiles dan om de prijzen? Nee, in tegendeel, daar zijn ze helemaal niet mee 
bezig. Als je met ze praat gaat het vooral over de gezelligheid en de uitdaging die ze met elkaar 
opzoeken om elk jaar weer iets nieuws uit te proberen. Steeds unieker worden en een mooie 
wagen neerzetten is belangrijker dan winnen. Een stukje waardering is leuk, maar de leden van 
De Bigsmiles zien de optocht niet als een strijd. Ze vinden het veel leuker om een potje bier met 
andere verenigingen te drinken dan te praten over wie de 1e prijs zal winnen. En dat potje bier 
drinken doen ze trouwens ook graag binnen de vereniging. Ze noemen zich niet voor niets in de 
volksmond een gezelligheidsvereniging. Van weekendje weg tot BBQ tot helpen bij evenement-
en en stappen. Ze hoeven niet bang te zijn dat ze elkaar gaan missen, want er is het hele jaar 
genoeg te doen voor de vrienden. Daar zorgen ze wel voor.

Vet jaar
Vorig jaar was tot nog toe het vetste jaar voor de groep, in tegenstelling tot 2016. Toen had-
den ze behoorlijk wat tegenslag. Het begon al met veel tijdsdruk. Daarna reden ze in Casteren 
schade, viel in Reusel de wagen uit en tot overmaat van ramp werd de Kempenoptocht afgelast. 
Het was wel het jaar waarin ze het meeste leerden. Tegenwoordig wordt er nog beter naar de 
techniek en wagen gekeken en dat maakte dat 2018 een vet jaar was. Alles ging goed. Ze 
hadden veel werk gehad, maar de wagen was geworden zoals ze wilden. En dat was even 
spannend omdat ze een ander soort wagen maakten dan de jaren daarvoor. Maar het pakte 
goed uit. En over uitpakken gesproken, dat gaan ze dit jaar zeker doen. Het 11-jarig bestaan 
wordt gevierd. Gewoon, omdat dat gezellig is. 

Jubileum
Pas met de evaluatie van carnaval 
2018 werd gesproken over groots 
uitpakken in het  jubileumjaar 2019. 
Eerder was hier nog geen sprake 
van geweest en was het ook geen 
doel op zich om qua wagen iets 
extra’s te doen. De bescheidenheid 
van de groep hielt hun tegen. Ze 
dachten dat ze het niet zouden 
kunnen. Niet genoeg geld, niet 
genoeg tijd, niet genoeg leden. Maar 
toen de leden van De Jeugd van 
Tegenwoordig zich bij De Bigsmiles 
voegden en alle leden individueel aangaven dat ze er voor wilden gaan, was de keuze snel 
gemaakt. In 2019 gaan ze knallen! Hoe? Dat zien we in de Narrenparade tijdens carnaval 2019.
Maar dat is nog niet alles. Natuurlijk wordt het jubileum ook gevierd met een feestje. Het doel 
van de vereniging is niet voor niets gezelligheid. Op 13 april 2019 bouwen ze een mooi feestje 
in de Koster in Reusel. Eerst “één uurke vurraf” voor genodigden. En dat is eigenlijk iedereen 
die er voor gezorgd heeft dat De Bigsmiles al 11 jaar bestaan. Daarna barst het feest los met 
acts, aankleding en een hoop gezelligheid. Als je denkt; “wat zal ik eens gaan doen vandaag”, 
is dit het feestje waar je moet zijn. Volg De Bigsmiles op Facebook, dan wordt je tijdig over dit 
mooie feest geïnformeerd. De leden kijken er naar uit, maar eerst gaan ze zorgen dat de wagen 
af is.
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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 
 

lr e st aur a n t 

De Nieuwe Erven 
Wij bieden u een sfeervolle omgeving waar de gastheer zelf kookt. 

Loop eens binnen voor een vrijblijvende offerte. 

www.nieuwe-erven.nl 

Mierdseweg 69 * 5541 EP * Reusel 
Tel. 0497-64 33 76    
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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!!!

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 

Actie 

FOTOSHOOT voor slechts € 50 
een fotoshoot van uw gezin, de kinderen, de 
kleinkinderen… Inbegrepen - de fotoshoot 
                                                      en een 
                                                  -  canvas 30/40 cm 

Geldig van 22 januari t/m 31 maart 
Kom je eens graag poseren, maak dan snel een 
afspraak. 
 

Foto Van Gorp 
Arendonk 
003214677103 
Of ons mail 
fotovangorp@skynet.be 
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OfGeZatBand tijdens carnavalszondag in
Zondag 3 maart 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 1 maart

• Café besloten avond i.v.m 

sleuteloverhandiging

• Grote zaal van
af 18.30 uur tot 22.00 

uur. Openingsbal kindercarnaval m
et 

DJ Stan voor groep 7 en 8  

gratis toegang, iedereen krijgt 

2 consumptiebonnen en een prijs voor 

de best verklede bezoekers 

( met aangepaste prijzen)2 consumptiebonnen en een prijs voor 

zaterdag 2 maartGrote zaal vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur 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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de best verklede bezoekers 

( met aangepaste prijzen)

zondag 3 maart
Aansluiten aan de 

Narrenparade, de OfGeZatBand. OfGeZatBand is DE feestband uit de Kemp-en. 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 Narrenparade.Vanaf 21.00 uur Het Narren Carnavalsbal met swingende muziek van DJ Dave Bullens

optreden van ……. ( met aangepaste prijzen) 

OfGeZatBand is DE feestband uit de Kemp-en. Met een repertoire van Rowwen Hèze tot Coldplay, Guus Meeuwis tot Armin van Buuren. 

Vanaf 19.30 uur Prijsuitreiking Narrenparade.Vanaf 21.00 uur Het Narren Carnavalsbal met 

maandag 4 maart
Vanaf 13.30 uur De Grôte Klène Narrentrek en 

Kenderfistje

Na de optocht kinderanimatie met een 

heuse 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

dinsdag 5 maart
Vanaf 14.00 uur “De Klen Narrendonkse 

Dweilmiddag” (alle kinderen mogen hier 

aan meedoen) vanaf 14.00 uur kunnen de 

kinderen in De kei hun dweilkaart ophalen 

waarmee ze mee kunnen doen aan diverse 

activiteiten en spellen. DJ René verzorgt

de muzikale invulling.

Hoogtepunt van deze middag is het open 

Klen Narrendonkse Kampioenschap 

Dweilhangen van 2019!!

Vanaf 16:49 uur afsluiting kindercarnaval.

aan meedoen) vanaf 14.00 uur kunnen de 

kinderen in De kei hun dweilkaart ophalen 

waarmee ze mee kunnen doen aan diverse 

activiteiten en spellen. DJ René verzorgt

Hoogtepunt van deze middag is het open 

Hoogtepunt van deze middag is het open 

Hoogtepunt van deze middag is het open 

Hoogtepunt van deze middag is het open 

Vanaf 16:49 uur afsluiting kindercarnaval.

woensdag  6 maartVanaf 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”

swingende muziek van DJ Dave Bullens

woensdag  6 maart
woensdag  6 maart
woensdag  6 maart
woensdag  6 maart

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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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

 

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

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 2020.

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 plaatsvinden: 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 perso-
nen zijn en om hun toestemming te vragen. Mocht u onverhoopt 
toch een foto willen laten verwijderen van onze website of Face-
book pagina, gelieve dit dan door te geven op info@narrendonk.
nl . Voor het volledige privacy protocol verwijzen wij naar onze 
website, www.narrendonk.nl 
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uitslag  grote klene narrentrek 201848

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

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

oanmoedigingsprijs                                                   eigen moksel

Overige: Publieksprijs - Een steekje los
                 Bofkont - De wK-tjes: Gelukkig hebben we de meisjes nog
                Pechprijs - De Formule 1 club
     Biste van de biste - Ik kan een truc(k)je
     Scholentrofee - De Leilinde
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  1 ste narrentieners               1ste solo’s -duo’s              1 ste loopgroepen 3-5

 1ste loopgroepen >5                                               1ste wagens

   Publieksprijs  wagens                            publieksprijs loopgroepen, so-

Overige: Carnavalesk idee wagens - de Fistvaerekes:  ‘n goeie biet
                 carnavalesk idee loopgroepen, solo’s duo’s - Antoine en Ellen:
                                                       Op wie lekt ie
        Aanmoedigingsprijs - De Tegensputters: Crimineel Circuit
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De Werkgroep Kindercarnaval organiseert al jaren een fantastisch 
programma tijdens het carnaval in Narrendonk. In november 
wordt de Narrenraad gekozen, bestaande uit een Oppernar, 
een D’r Ne�e Nar en een 13-tal Narren.

Met de Narrenraad worden een aantal leuke activiteiten gedaan, 
zoals:

-Bezoek deelnemers Grôte Klène Narrentrek op zaterdag
-Bezoek Jong Nederland op zaterdag
-Bezoek Carnavalsmis op zaterdag
-Meedoen met de Narrenparade op zondag
-Meedoen met de Grôte Klène Narrentrek op maandag

Daarnaast organiseren we diverse activiteiten om op die manier de jeugd van Reusel een leuk, gezellig en 
carnavalesk programma te kunnen aanbieden. Vaste onderdelen zijn:

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

Meer informatie over onze activiteiten vind je op www.narrendonk.nl

Specia le dank gaat uit naar: 

V.d. Hout Metaa l - Machinebouw b.v.

Wijcosy - Coating Systems 

 

Alex Spooren - Bouwservice 

John Bel - Klus en Metselwerk Haenen - Hout en Plaatmatria len
The Workshop - Workwear Safety 

MP Krekels Imants 

Buzzi Space

Wi l van Limpt - Elektrotechniek

Bedankt namens
Kindercarnava l & Stichting Karnava l
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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

Tel. 06-53332751

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

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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Carnaval 
de komende 

jaren

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

Carnaval 2029
zondag 11 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

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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Blijkt je website of de content verouderd?

Is je bedrijf gegroeid, maar de website niet?

Sluit je website niet meer aan bij je doelgroep?

NIEUWE MARKTGEBIEDEN VERKENNEN DOOR 

ONLINE OPLOSSINGEN OP MAAT

24x7     Reviews
E-mail
Helpdesk

Positieve reacties
van klantenwww.twobrands.nl

CREATIEF
Volledig op maat 

ontwikkelde WordPress 
Websites of Webshops

MARKETING
Goede SEO leidt tot een 

structurele verbetering van 
de vindbaarheid

ONDERHOUD
Voor iedereen die zijn 
Website of webshop 

zorgeloos online wil hebben




