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ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL  

Zondag 11 februari a.s.  kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie, 

weer deelnemen aan de pétanque mixwedstrijden, welke iedere tweede zondag 

van de maand   worden gehouden in onze sfeervolle boulodrome van De Soepele 

Pols bij sportpark De Groesbocht te Netersel.  

Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om 13.30 uur 

aanvangen. De deelnamekosten zijn slechts € 2,00 per persoon. Voor de speler of 

speelster die na alle zes de zondagen de meeste punten heeft behaald is er een extra 

prijs.  

Ervaring is niet vereist, wèl plezier in het spel! Ook introducés zijn van harte wel-

kom in onze verwarmde binnenaccommodatie. 

Tot ziens namens de organisatie. 

 

GASTOUDEROPVANG 

Op zoek naar een lieve betrouwbare geregistreerde gastouder voor de dagopvang  

(geen BSO) van uw kinderen? Ik ben Judith Corstiaans en ik ga starten met een 

gastouderopvang in Casteren. 

Bent u geïnteresseerd, neem voor meer informatie vrijblijvend contact met mij op 

via judithcorstiaans@hotmail.com of via tel: 06-46242256. 

 

KBO MEDEDELING 

Maandagmiddag 12 februari is de altijd weer gezellige carnavalsmiddag in 

d’n Driesprong. Deze middag wordt georganiseerd door carnavalsvereniging 

de Bunststekers. En zij zorgen erg goed voor ons, zowel qua eten en drinken als 

met de nodige humor. 

Dus zet deze middag in uw agenda en zorg dat je erbij bent. Aanvang: 14.30 uur. 

PS: deze middag is niet alleen voor KBO-leden!! 

 

DEELNEMEN OPTOCHT IN ’T HUPKE. 

Voor degenen die zich nog niet hebben opgegeven voor de optocht in ons Hupke, 

dit is nog steeds mogelijk. Het formulier voor opgave staat op de site: 

www.cvdebuntstekers.com onder de knop “optocht”. Graag wel zo spoedig moge-

lijk doorgeven zodat de optochtcommissie door kan met de voorbereidingen. 

Succes met de laatste loodjes, ijzertjes, papiertjes en likjes verf! AlááááF! 

CV De Buntstèkers. 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES, 

Veel mensen hebben  de vlag van ons Hupke alweer buiten hangen. Dit geeft nog 
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meer kleur aan ons dorp in de dagen naar carnaval en met carnaval. Voor degenen 

die er geen hebben, of geen meer hebben, geen nood. Er zijn nieuwe vlaggen ver-

krijgbaar bij Frans van Luffelen, Fons van der Heijdenstraat 2, 0497-682309. Of  

stuur een mailtje naar  cvdebuntstekers@gmail.com De vlaggen kosten €12,-.  

Alááááf! Cv De Buntstèkers 

 

BOEK VAN DE MAAND. 

Boek van de maand februari - HET TESTAMENT van JOHN GRISHAM. 

John Grisham is een Amerikaanse schrijver, bekend van het schrijven van juridi-

sche drama's. Zelf studeerde hij ook rechten en vanaf 1981 werkte hij tien jaar als 

jurist. En hij werd in die tijd gekozen in het Huis van Afgevaardigdenvoor de staat 

Mississippie. In 1984, na een verklaring van een 12 jarige jongen in de rechtbank, 

begint hij aan een roman te werken , die hij in 1987 beëindigd. Dit boek is ook in 

het Nederlands vertaald: De jury. Vanaf dat boek schreef hij ongeveer een boek per 

jaar. Een aantal van zijn boeken zijn ook verfilmd. 

Het Testament gaat over een oude zeer rijke man die niet lang meer heeft te leven. 

Vol ongeduld wachten zijn drie ex-vrouwen en zijn kinderen op zijn dood, die hen 

allen multimiljonair zal maken. De oude man bedenkt een list. Advocaat Nate 

O'Riley moet daarvoor een haast onmogelijke opdracht vervullen; hij moet in de 

jungle van Zuid-Amerika een vrouw zoeken die niet gevonden wil worden..... 

Hoe loopt dit af???? Lees het boek!= 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen week 11. 1
e
 prijs, Bruin 2: Tonnie van Houtum. 2

e
 prijs, Wit 27: Freek 

Louwers, Annemieke Couwenberg, Niels en Mirka van Lieshout, Gamilie de Goeij, 

Karin Teunissen. 3
e
 prijs, Zwart 35: Regina Smets. 

 

BUURTLUNCH MAANDAG 5 FEBRUARI. 

Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en 

broodjes, hoofdzaak is een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te mel-

den. U bent gewoon van harte welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Buurt-lunch is elke eerste maandag van de maand, heel het jaar door.  

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 5 februari om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

AED/REANIMATIE CURSUS IN NETERSEL  

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

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

langer een hulpeloos toeschouwer, maar wordt een geoefend hulpverlener!  

Reanimatie, hartmassage en mond-op-mondbeademing zijn levensreddende activi-

teiten die u leert tijdens de cursus. Tevens leert u het verantwoord toepassen van 

een Automatische Externe Defibrilator (AED). Naast de jaarlijkse herhalingslessen 

blijkt er in Netersel weer behoefte te aan een nieuwe cursus.  

De nieuwe cursus omvat twee avonden en zullen plaatsvinden op dinsdag 20 en 

dinsdag 27 februari 2018 en/of woensdag 7 en woensdag 14 maart 2018, telkens 

van 19.30 u. tot 21.30 u. in dorpshuis de Poel in Netersel.  

De herhalingsles omvat één avond en zal plaatsvinden op woensdag 21 februari, 

woensdag 28 februari en donderdag 8 maart 2018, telkens van 19.30 u. tot 21.30 u. 

in dorpshuis de Poel in Netersel.                                                           

Een gediplomeerd instructrice van EHBO vereniging afdeling Bladel zal de cursus 

verzorgen. De kosten voor de nieuwe cursus inclusief certificaat en kopje koffie of 

thee bedragen € 25, - / per persoon. De kosten voor de herhalingsles bedragen  

€ 10,-  per persoon, inclusief kopje koffie/thee. Het bedrag dient u tijdens de eerste 

les contant te betalen. 

U kunt zich, onder vermelding van nieuwe cursus of herhalingsles en uw voor-

keursdatum, tot en met vrijdag 16 februari aanstaande opgeven bij Wies Vissers: 

p.vissers7@upcmail.nl (voorkeur) of telefoon 682281 (bellen tussen 18-19 uur). 

 

ROZENHOEDJE 

Eerste zaterdag van de maand 3 februari is het rozenhoedje bidden in de Mariaka-

pel om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zaterdag 3/2: om 19.00 uur gildemis. De intenties zijn 

voor: Overleden en levende leden Gilde St. Brigida Netersel; Janus Beijens nms 

Bets en de kinderen; Nelis en Wim Vissers. 

Overleden: Niek van de Ven, 81 jaar; Harrie Kraayvanger, 87 jaar. 

 

UNIEKE KANS: GRATIS VEILIGHEIDSSCAN VOOR KLEINE BEDRIJVEN 

De gemeente Bladel biedt in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteits-

preventie en Veiligheid (CCV) ondernemers van kleine bedrijven (maximaal 50 

werknemers) een gratis veiligheidsscan aan. Een veiligheidsdeskundige van het 

CCV zal bedrijven in de gemeente Bladel bezoeken en hen kosteloos voorzien van 

veiligheidsadviezen. 

Veiligheidsscan 

De veiligheidsdeskundige onderzoekt uw onderneming op zwakke plekken in de 

organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen. Na het 

onderzoek ontvangt u een rapport met bevindingen en concrete aanbevelingen. 

Tussen 2 en 13 april kunnen Roland van Rooij of Jeroen Overig van het CCV bij u 
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langskomen. Zij kunnen de veiligheidsscan direct bij u uitvoeren of een afspraak 

maken voor een later moment. Als u zeker wilt zijn dat één van de heren bij u langs 

komt, kunt u dit melden via vkb@hetccv.nl onder vermelding van ‘Bladel 2018’.  

Meer informatie 

Deze actie is een eenmalig vervolg op de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven 

(VKB), een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wilt u meer 

weten over deze aanpak? Kijk dan op 

http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpak-veiligheid-kleine-bedrijven.  

 

OPRUIMEN UITWERPSELEN VAN PAARDEN 

Degene die met een aangespannen- of bereden paard over de weg, groenstroken, 

bermen of plantsoenen in de bebouwde kom rijdt is verplicht ervoor te zorgen dat 

de uitwerpselen van het paard binnen 24 uur worden verwijderd. De ruiter moet 

zelf zorgen voor materialen om het op te ruimen. Ook moet de ruiter zelf zorgen 

voor het afvoeren van de uitwerpselen.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa 1 – Tovido 1: 8-13; Bio R – NeCa/Klimroos R: 6-9; NeCa A1 – 

Rietvogels A1: 4-7; NeCa B1 – Bladella B1: 9-2; NeCa B2 – Flamingo’s B2: 4-11; 

NeCa C1 – NDZW C1: 3-10; NeCa D1 – Rietvogels D1: 1-9; NeCa E1 – Bladella 

E4: 7-2; NeCa F1 – KVS ’17 F1: 13-12; NeCa 1 – Spoordonkse Girls 1: 11-14; Ne-

Ca 2 – Spoordonkse Girls 2: 11-9. 

Programma voor 31 januari en 3 en 4 februari:  

31/1: NeCa MW1 – DDW MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Lana v. Rijtho- 

          ven, Anja; 

31/1: NeCa/Klimroos R – Corridor R2: 20:00 uur. Hoogeloon . Fluiten: Jessica;  

3/2: Klimop A2 – NeCa A1: aanvang om 16:45 uur. Asten; 

3/2: Celeritas B2 – NeCa B1: aanvang om 14:00 uur. Schijndel; 

3/2: Flamingo’s B2 – NeCa B2: aanvang om 10:35 uur. Lieshout; 

3/2: Rosolo D2 – NeCa D1: aanvang om 12:00 uur. Reusel; 

3/2: Vessem E3 – NeCa E1: aanvang om 10:30 uur. Vessem; 

3/2: KVS ’17 F1 – NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Schijndel; 

4/2: Nijnsel 1 – NeCa 1: 11:20 uur. Sint-Oedenrode. Fluiten: W. v.d. Heijden;  

4/2: DDW 4 – NeCa 2: aanvang om 9:45 uur. Reusel; 

4/2: Hilko R – NeCa/Klimroos R: aanvang om 11:00  uur. Diessen. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel B1 – Dosko B1: 3-3; Rood-Wit ’67 1 – Netersel 1: 3-4. Alle 

andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij. 

Programma voor 4 februari: 

4/2: Netersel 3 – HMVV 6: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

4/2: De Bocht 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

4/2: Netersel 1 – Casteren 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

mailto:vkb@hetccv.nl
http://www.veiligondernemenbeginthier.nl/aanpak-veiligheid-kleine-bedrijven

