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HERHALINGSLES REANIMATIE/AED IN NETERSEL  

Er zijn nog enkele plekken vrij!! 
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.  

Er is nog plek op woensdag 8 maart in de Poel en dinsdag 14 maart in de Drie-

sprong. Steeds van 19.30 uur tot 21.30 uur. Aanmelden voor 1 maart kan via 

lieneke@chello.nl of bellen met: 681622 

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 on-

derstaand mailadres. Hierbij meteen de voorkeursdatum aangeven. Ook al is er 

vorig jaar al een datum vastgelegd. Dit in verband met de indeling van de groepen.  

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! 

 

BUURTBILJARTEN; DE SPANNING STIJGT.... 

De ontknoping nadert en de spanning stijgt bij het buurtbiljarten. De meeste teams 

moeten nog 3 wedstrijden spelen en dan weten we welk team zich de kampioen van 

het seizoen 2016-2017 mogen noemen. Blasch B staat al bijna het hele seizoen aan 

kop, maar de mannen van De Hoeve A en Beemke B komen goed opzetten en kun-

nen met een mooie eindsprint nog kampioen worden. Kunnen de Blasch boys het 

nog even volhouden en hoe gaan ze met de druk om? 

Verder nog wat wist-je-datjes: - Plein A staat nog boven aan, maar heeft wel twee 

wedstrijden meer gespeeld dan de concurenten; - De mannen van de Hoeve A lieten 

in een onderling duel tegen De Hoeve B zien dat zij terecht het A-team van De 

Hoeve zijn; - Iwan Kouwenberg maakte afgelopen week maar liefst 117 carambo-

les, er zijn avonden bij dat er op de hele avonden minder caramboles gemaakt 

worden; - Sjoerd Snoeren won met 3-2 van Robert Kiemenij, dit lijkt meer op een 

voetbaluitslag dan op een biljartuitslag maar dat mag de pret niet drukken; - De 

mannen van Blasch A waren de jongens van Blasch B de baas in een onderlinge 

confrontatie; - Er dit seizoen veel nieuwe spelers mee doen aan het buurtbiljarten; 
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- De gemiddeldes van veel debutanten al naar boven zijn bijgesteld omdat ze zoveel 

biljarttalent blijken te hebben; - Het gemiddelde van Erwin Louwers gaat naar 17 

na 2 gespeelde wedstrijden; - Meedoen natuurlijk belangrijker is dan winnen (maar 

dat het stiekem toch wel leuk is dat we boven staan); - Niels van Erck zo fanatiek is 

dat hij zelfs een boek heeft gekocht over biljarten; - De rest van ons team verwacht 

dat dit boek de komende wedstrijden zijn vruchten af gaat werpen; - Harrie van 

Hoof (25,3 punten) en Geert van de Biesen (22,1) afgelopen weken goed scoorde 

voor hun teams; - De finaleavond en de kampioenenhuldiging in verband met 

Neterpop verzet is naar vrijdag 28 april. Noteer deze datum dus alvast in je 

agenda. 
Uitslagen: Beemke A – Beemke C: 36,6 – 42,0; Winkelhoek B – De Hoeve B: 31,6 

34,5; Blasch B – Winkelhoek D: 43,8 – 23,2; Blasch A – De Hoeve A: 36,0 – 60,7; 

De Heilei B – Plein B: 46,6 – 49,2; Plein A – Winkelhoek C: 45,9 – 37,7; Beemke 

A - Winkelhoek A: 47,6 – 28,7; Beemke B – Winkelhoek B: 53,3 – 33,7; Winkel-

hoek D – Beemke C: 35,5 – 30,8; De Hoeve A – De Hoeve B: 46,2 – 37,9; Blasch 

A – Blasch B: 55,0 – 43,9; De Heilei A – Plein A: 54,8 – 44,3. 

Stand per 17-02-2017: 

Team Punten wedstr gem 

Plein A 547,0 13 42,1 

Blasch B 512,9 11 46,6 

De Hoeve A 505,3 11 45,9 

Beemke B 494,6 11 45,0 

De Heilei B 482,4 12 40,2 

Blasch A 473,7 11 43,1 

Plein B 466,3 11 42,4 

De Heilei A 465,9 12 38,8 

Beemke A 465,0 12 38,7 

Winkelhoek D 454,1 11 41,3 

Winkelhoek A 446,2 11 40,6 

Winkelhoek C 431,1 11 39,2 

Beemke C 429,5 11 39,0 

Winkelhoek B 424,2 11 38,6 

De Hoeve B 375,5 11 34,1 

 

HULP IN NOOD. 

We willen de Houtcentrale Z. en P. heel hartelijk bedanken voor de gulle gift die 

we ontvangen hebben. Hiermee kunnen we iets doen voor de medemens die het 

(even) iets moeilijker heeft. 

Hulp in Nood Bladel/Netersel  



BUURTHULP NETERSEL 

Op woensdag 1 maart 2017(na carnaval) hebben we weer ons maandelijkse Koffie-

uurtje  van 14.30 uur tot 15.30 uur in de Poel. Kom gerust bij ons langs.  

U kunt ons ook bellen, mailen. En we zijn te vinden op Facebook en op de website 

van De Poel 

 Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 17.00uur) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Graag tot volgende week. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Ingrid 

Meulenbroeks. 

 

KERKBERICHTEN. 

8
e
  Zondag door het jaar. Zondag 26/2: om 9.30 uur Eucharistieviering. Er zijn geen 

intenties doorgegeven. 

Woensdag 1/3: Aswoensdag. Om 9.00 uur Eucharistieviering. Tijdens de Eucha-

ristievieringen zal de as worden gezegend en het askruisje worden uitgedeeld. 

Aswoensdag is een dag van vasten en onthouding d.w.z. dat men dan slechts één 

volle maaltijd mag gebruiken en dat men zich dient te onthouden van vlees. 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het 

parochiekantoor, Sniederslaan 46 5531 EL Bladel, tel: 0497-387618 of e-mail adres 

kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie. 

Vanwege Carnaval is het parochiekantoor op 27 en 28 februari gesloten. 

 

BILJARTMARATHON IN D’N DRIESPRONG 

Na “Hulp in Nood” en “De Muilderij” als goed doel wordt de organisatie van de 

biljartmarathon nu overgenomen door Gilde Sint Brigida. Het Gilde is al enkele 

jaren met vereende krachten bezig om een nieuw Gildehuis te realiseren op Gilde-

terrein “De Smelbocht” aan de Muilen te Netersel. De bouw is voltooid en we 

zetten de puntjes op de i voor wat betreft de afwerking en inrichting. Om dit doel 

mogelijk te maken gaat Gilde Sint Brigida de biljartmarathon organiseren. 

De biljartmarathon gaat plaatsvinden van vrijdagavond 17 maart tot zaterdagavond 

18 maart in d’n Driesprong en het team dat de uitdaging aangaat wordt gevormd 

door Iwan Couwenberg en Geert van de Bisen. Iwan vormt de rode draad van het 

evenement en kent inmiddels de klappen van de zweep.  Gildebroeder Geert van de 

Bisen gaat namens het Gilde samen met Iwan de uitdaging aan. 

Om te kunnen biljarten zijn er natuurlijk ook tegenstanders nodig, elk uur gaan 

twee biljarters de strijd aan met Iwan en Geert. Wil jij ook de strijd aangaan? 

Schrijf je dan in, alleen of met twee, het kan vanaf nu bij d’n Driesprong , tel. 

0497-843868. Wil je het evenement ondersteunen als teller of schrijver dan kun je 

je ook aanmelden bij d’n Driesprong. 

Naast het biljarten zullen er ook andere caféspellen en een loterij plaatsvinden met 
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vele mooie prijzen. Voor vragen of suggesties kun je contact opnemen met Frans 

Waalen, 06-10930600, of Henk Michiels 06-50243569, of per mail op 

info@gildesintbrigida.nl  

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKKERINNEKES,  

Nog een paar dagen en CARNAVAL gaat weer los! Zaterdag staat zoals gewoon-

lijk in het teken van de optocht. Deze start om 14.30 uur bij de Driesprong voor de 

deur. Willen degenen die aan het parcours wonen zorgen dat dit geheel vrij is, 

zodat wagens, groepen en individuelen ongehinderd de optocht kunnen rijden of 

lopen. Zondag is anders dan anders……..Zondag gaan we er een gezellig carna-

valsfeest van maken! Vanaf 18.00 uur zullen er verschillende spellen gespeeld 

worden voor en door alle mensen in de zaal. Bij jong en oud zullen de voetjes van 

de vloer gaan en de hersenen aan het denken worden gezet. Kortom: een hele 

leuke avond voor jong en oud, zorg dat je erbij bent! Maandagavond is het 

grootst carnavalsbal van “t HUPKE ! Zorg dat je er bij bent. Zoals gebruikelijk 

hebben we weer een liveband. De band die vorig jaar het dak van de residentie af-

blies, gaat dat dit jaar weer doen. Het belooft dus weer een grandioze avond te 

worden. 

Wij als carnavalsvereniging zijn er weer klaar voor om samen Prins John d’n Urste 

en adjudant Bartes en met jullie, carnaval 2017 tot een hoogte punt te brengen! 

Wij hebben er zin !! ALAAAAAAAAFFF! 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 15: 1
e
 prijs, Bruin 35: Annemiek Couwenberg. 2

e
 prijs, 

Wit 37: Jaap Waalen. 3
e
 prijs, Paars 2: Familie van Weert, Sien Couwenberg. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: Stormvogels MW1 – NeCa MW1: 8-8; Oxalis 1 – NeCa 1: 13-11; 

Spoordonkse Girls A1 – NeCa A1: 5-15; DOS/Olympia B1 – NeCa B1: 2-4; NeCa 

C1 – Stormvogels C1: 4-4; Spoordonkse Girls D2 – NeCa D1: 0-4; NeCa E2 – To-

vido E: 10-5; NeCa 1 – Klimop 1: Afgelast; NeCa 2 – Stormvogels 4: 9-7. 

Programma voor 22 februari en 1 maart: 

22/2: DDW C2 – NeCa C2: aanvang om 18:00 uur. Reusel; 

1/3: Rooi A1 – NeCa A2: aanvang om 20:00 uur. Sint-Oedenrode. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Hapert Mini – Casteren Mini: 2-3; DBS F15 – Netersel F1: 1-2; Netersel 

E2 – Budel E7: 4-1; Netersel E1 – Wodan E2: 0-11; Casteren D1 – Bergeijk D3:  

9-1; GSBW C3 – Casteren C2: 2-2; ZSC C1 – Casteren C1: 0-1; Dosko B1 – Ne-

tersel B1: 3-2; Terlo A1 – Netersel A1: 1-4; Netersel 3 – Bergeijk 5: 2-1; Netersel 2 

Dosko 2: 0-2; Netersel 1 – Hulsel 1: 4-1. 

Programma voor 25 en 26 februari: 

Vanwege het carnavalsweekend is er dan geen programma.  

IEDEREEN EEN PRETTIGE EN GEZELLIGE CARNAVAL. 
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