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ZITTINGSAVOND IN ’T HUPKE 2017 

Ook dit jaar kunnen de Buntstèkers in Netersel weer terugkijken op een grandioze 

zittingsavond. Door mee te kijken door de ogen van de Prins werden de mensen in 

de zaal met een film meegenomen op zoektocht naar zijn adjudant. Want moest de 

jarenlange traditie om de oude prins hiervoor te vragen dit jaar dan toch worden 

doorbroken? Zou Prins Bartes wel geschikt zijn om deze taak te vervullen? 

Uiteindelijk kwam de nieuwe Prins tot de conclusie dat dit toch echt de juiste keuze 

is. Dit jaar zwaait John van Beers als Prins John d’n Urste de scepter over het Hup-

ke. Onder het motto: Mee carnaval laote we alles valle dan kunne we mee z’n alle 

knalle gaat hij er dit jaar weer een groot feest van maken! 

Om elf voor acht zat de zaal vol en kon de eerste avond van het carnavalsseizoen in 

’t Hupke van start gaan. Frans van Luffelen opende als voorzitter samen met Vorst 

Ben Maas de avond. De Eerste buut was van Wichard de Benis als “Krankjorum de 

marathonloper”. Een marathon organiseren langs alle bezienswaardigheden in Ne-

tersel ging volgens hem nogal moeilijk. De ronde van de Poel naar de kerk, via de 

Buntstèker en kiosk weer terug zou dan 88 keer gelopen moeten worden. Dan kon 

je beter in Casteren de open huizen route nemen.  

Na twee geweldige optredens van Dansvereniging Netersel onder leiding van Demi 

en Denise bezorgde Jack Vosters de zaal weer buikpijn van het lachen. Als “Eet-

coach Dick van Dun” vertelde hij over zijn werk in zijn eigen praktijk “De laatste 

hap”. Zo had hij een vrouwelijke patiënte die zo dik was dat ze aan twee kanten 

tegelijk uit haar bed kon vallen. Dat zijn buurvrouw ook niet de knapste is bleek uit 

het feit dat ze de afgelopen tijd al drie keer hadden ingebroken enkel om de gordij-

nen dicht te doen. 

De zaal mocht vervolgens weer gaan genieten van twee optredens van de oudste 

groepen van Dansvereniging Netersel, getraind door Kristy en Sandra. Daarna be-

trad na jaren Ed Michiels weer het podium. Hij kwam letterlijk zijn buut brengen 

en legde deze (vier A4-tjes lang) neer op het podium. Degene die het wilde lezen 

mocht het komen halen. Samen met Pieter Meulenbroeks eindigde hij deze act door 

tijdens het speelkwartier “Buutvrij” te tikken.  

Buurtvereniging de Winkelhoek dreef de spot met de Raad met het spel “Ranking 

de raad” onder leiding van Paul de Leeuw. Nadat de raadsleden hadden plaatsgeno-

men achter de desks kon het ranken beginnen. Op hilarische wijze kwam de top 

tien tot stand en werd hier commentaar aan toegevoegd door de raadsleden. Weer 

een mooi optreden! 

De dames van de Raad toverden daarna het podium om tot een heuse goochelshow. 

Aangezien Hans Klok het Hupke niet kon vinden gingen zijn assistentes op zoek 

naar een andere magische man. Prins Bartes was daarvoor de juiste persoon. Met 



een daverende show werd er een dame weggetoverd en kwam er een andere voor in 

de plaats. Een geweldig optreden waar de zaal van heeft genoten.  

Alle Buntstèkers die al staande op hun stoel het Wilhelmus zingen. Deze prestatie 

kreeg enkel Hans Verbaarschot als “Bolletje Pretvet” voor elkaar. Na een teleur-

stellende ontvangst verliet hij de zaal waarna hij terugkwam en al juichend en 

zingend werd ontvangen. In zijn buut vertelde hij over zijn Vaderdagcadeau dat hij 

kreeg van zijn vrouw: een sterilisatie. De mannen van de schuttersweg waren ook 

dit jaar weer van de partij. Welgekend talent van eigen bodem. Jeroen Spooren, 

Toon Bressers en Niels Michiels namen het wel en wee van Netersel weer op hak. 

Als bouwvakkers van de nieuwe kantine van vv Netersel betraden zij het podium. 

Toon was al voor de vierde keer te laat waaruit de conclusie getrokken kon worden 

dat het donderdag was. Na een hilarische buut verlieten zij het podium omdat ze 

nog veel werk hadden nu er ook een nieuw onderkomen gebouwd moet worden 

voor ‘het nieuwe gilde’ dat opgericht gaat worden.  

Onder leiding van DJ Dave zijn aan het einde van de avond de eerste polonaises 

alweer gelopen en was de carnavalssfeer weer te voelen. Met Prins John d’n Urste 

kan het carnavalsgedruis losbarsten in ’t Hupke! 

 

HERHALINGSLES REANIMATIE/AED IN NETERSEL  

Op dit moment zijn er in Netersel ruim vijftig personen die kunnen reanimeren en 

de AED kunnen bedienen. Om de geldigheid van het diploma te behouden dient er 

ieder jaar één herhalingsles gevolgd te worden. Aangezien de groep zo groot is en 

een herhalingsles uit minimaal 10 en maximaal 15 personen mag bestaan zijn er dit 

jaar weer 4 data geprikt. De data zijn maandag 20 februari in de Poel, donderdag 23 

februari in den Driesprong, woensdag 8 maart in de Poel en dinsdag 14 maart in 

den Driesprong. Steeds van 19.30  uur. tot 21.30 uur.  

Een gediplomeerd instructrice van EHBO vereniging afdeling Bladel zal de cursus 

verzorgen. De kosten voor de herhalingsles (incl. koffie/thee) bedragen € 10, - / per 

persoon. U dient dit bedrag tijdens de les contant te betalen. Tevens dient u die 

avond uw reanimatiediploma mee te brengen zodat het afgetekend kan worden.  

Iedereen die aan de herhalingsles wil deelnemen dient zich op te geven via onder-

staand mailadres. Hierbij meteen de voorkeursdatum aangeven. Dit in verband met 

de indeling van de groepen. Aanmelden vóór vrijdag 17 februari, via mail bij Lie-

neke Verspaandonk; lieneke@chello.nl. 

Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. 

Bij de meeste mensen gebeurt dat thuis, geheel onverwacht. Een acuut hartinfarct is 

vaak de oorzaak van een hartstilstand. Als familie, huisgenoten, vrienden en buren 

bij een hartstilstand direct kunnen starten met reanimeren, totdat professionele 

hulpverleners het kunnen overnemen, is de kans op volledig herstel groot. Blijf 

geen hulpeloos toeschouwer, maar een geoefend hulpverlener! 

 

SENIOREN EETTAFEL. 

 Op donderdag 16 februari gaan we weer koken.  Wilt u er weer bij zijn, dan kunt u 

zich opgeven tot en met zondag 12 februari bij Mariet Smulders, tel: 681631 of een 

mailto:lieneke@chello.nl


briefje in de brievenbus doen op  de Blikken 6B. Wij verwachten u zoals altijd om 

12.30 uur in De Poel. Tot dan. De kookgroep. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 13. 1
e
 prijs, Roze 29: Anko Kraaijvanger. 2

e
 prijs, Oranje 

2: Familie van der Heijden, André Panjoel. 3
e
 prijs, Zwart 3: E. Baselmans, Miel 

van der Heijden. 

Uitslag trekking week 14: 1
e
 prijs, Grijs 25: J.M. Couwenberg. 2

e
 prijs, Zwart 

14: Lars Vosters, Tonnie van Houtum, Familie Horrevorts, Familie Huijbrechts, 

Kees Waalen. 3
e
 prijs, Groen 38: Ron Buijlinckx, Familie Horrevorts, Familie van 

Avendonk. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 11/2:  om 19.00 uur Gildemis, m.m.v. Capella. 6
e
 Zondag door het jaar. 

Zondag 12/2: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Jan en Cor 

van Dooren-Hesselmans; Riek van den Hout; Overleden ouders van Wetten, hun 

dochters Riet, Trees en Gerrie en hun schoonzonen Det, Jan en Sjef; Levende en 

overleden leden van Gilde Sint Brigida; Wim Bleijs nms. Isa kinderen en kleinkin-

deren.  

Mededeling Pastoor Bertens. 

Afgelopen weken hebt u misschien gemerkt dat de gezondheid van pastoor Bertens 

niet optimaal was. Hij kon slecht lopen vanwege artrose. Nu is hij opgenomen in 

een zorghotel ter voorbereiding op een heupoperatie. Laten we bidden voor het sla-

gen van de operatie en voor een snel herstel. 

De H. missen in Bladel en Netersel worden komende week gedaan door pastoor 

van Bergen, pastoor de Groof en door mij. Het is mogelijk, dat afhankelijk van het 

aantal meevierenden van de H. missen, in de daarna volgende weken enkele H. 

missen komen te vervallen. Uitvaarten zijn niet te voorzien. Het is gewenst enige 

speling open te laten. 

Voor de bereikbaarheid in noodsituaties is de telefoon van de pastorie in Bladel 

(381234) doorgeschakeld naar mijn mobiele telefoon. Het bisdom is ook op de 

hoogte van de afwezigheid van pastoor Bertens. Pastoor Joseph. 

 

BESTE DORPSGENOTEN, 

Op zondag 5 februari is de  wedstrijd Netersel 1 – Hapert 1 gespeeld. Netersel wint 

deze wedstrijd met 3 -1 van koploper Hapert! Na de wedstrijd is heeft  een loterij 

plaatsgevonden voor het goede doel: www.nuderestnog.nl De loterij heeft  

€ 1006,75 opgebracht voor KWF. Een geweldig mooi bedrag! We willen iedereen 

die loten heeft gekocht bedanken voor hun steun. Daarnaast willen we alle 

ondernemers die een prijs beschikbaar hebben gesteld bedanken!  

Hieronder de uitslag van de loterij. Heeft u prijs? neem contact op met Tom Lavrij-

sen (tel 06-49887703). Dit kan t/m 20 februari 2017.  

Café d’n Bel Bladel: avondje uit t.w.v. € 200,- nummer 499; Topshop Bladel: Te-

goedbon twv € 100,- nummer: 485; Cafetaria den Doel Bladel: tegoedbon twv  

http://www.nuderestnog.nl/


€ 10,- nummer: 455; Cafetaria den Doel Bladel: tegoedbon twv € 10,- nummer: 431 

Cafetaria den Doel Bladel: tegoedbon twv € 10,- nummer: 906; Eetcafé bij Ons 

Bladel: Tegoedbon twv € 12,50 nummer: 569; Eetcafé bij Ons Bladel: Tegoedbon 

twv € 12,50 nummer: 926; Bakkerij van Heeswijk Bladel: Tegoedbon voor een 

taart, nummer: 519; Bakkerij van Heeswijk Bladel: Tegoedbon voor een taart, num-

mer: 457; Bakkerij van Heeswijk Bladel: Tegoedbon voor een taart, nummer: 913; 

Bakkerij van Heeswijk Bladel: Tegoedbon voor een taart, nummer: 437; Bakkerij 

van Heeswijk Bladel: Tegoedbon voor een taart, nummer: 466; Café d’n Drie-

sprong Netersel: Tegoedbon twv € 10,- nummer: 953; Café d’n Driesprong Neter-

sel: Tegoedbon twv € 10,- nummer: 480; De vergulde pul: bierpakket, nummer: 

914; VDL: prijzenpakket, nummer: 226; VDL: prijzenpakket, nummer: 987; Huis-

pak, nummer: 925; Beauty by Vera- Netersel: tegoedbon twv € 25,- nummer: 314; 

Beauty by Vera- Netersel: tegoedbon twv € 25,- nummer: 313; Beauty by Vera- 

Netersel: tegoedbon twv € 25,- nummer: 596; Goody bag Ajax, nummer: 467 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Programma voor 11-12 en 15 februari: 

11/2: NeCa A1 – VVO A1: 14:00 uur. Hapert. Fluiten: Lana van Rijthoven; 

11/2: Kraanvogels A1 – NeCa A2: aanvang om 10:00 uur. Maarheeze; 

11/2: NeCa B1 – SDO ’99 B1: 15:10 uur. Hapert. Fluiten: Mandy Couwenberg; 

11/2: Rietvogels C1 – NeCa C2: aanvang om 15:35 uur. Riethoven; 

11/2: NeCa D1 – DAKOS D3: 16:10 uur. Hapert. Fluiten: Lian van Rijthoven; 

11/2: Tuldania E1 – NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Diessen; 

11/2: DSV/EDN E2- NeCa E2: aanvang om 10:00 uur. Diessen; 

11/2: Vessem F1 – NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Vessem; 

12/2: NeCa 2 – Bladella 4: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Sjef van der Heijden; 

12/2: NeCa R – Hilko R: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Eva Gijsbers; 

15/2: Stormvogels MW1 – NeCa MW1: aanvang om 21:00 uur. Luijksgestel. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 11 en 12 februari: 

11/2: Terlo Mini – Casteren Mini: aanvang om 10.00 uur; 

11/2: Netersel F1 – Vessem F2: aanvang om 9.30 uur; 

11/2: Waalre E2 – Netersel E2: aanvang om 10.30 uur; 

11/2: Dommelen E3 – Netersel E1: aanvang om 10.15 uur; 

11/2: ZSC D2 – Casteren D1: aanvang om 13.00 uur; 

11/2: Casteren C2 – EFC C4: aanvang om 13.00 uur; 

11/2: Casteren C1 – Nuenen C4: aanvang om 13.30 uur; 

11/2: Netersel B1 – Wilhelmina Boys B3: aanvang om 13.30 uur in Casteren; 

11/2: Netersel A1 – Hoogeloon A2: aanvang om 14.30 uur; 

12/2: Hapert 4 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur; 

12/2: Hulsel 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uur; 

12/2: Steensel 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 


