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GILDE SINT BRIGIDA. 

Uniek jubileum bij gilde Sint Brigida. Piet Michiels en Harrie van de Pas 60 

jaar lid! Theo van Gerven 40 jaar lid. 

Zestig jaar geleden werd het slapende gilde Sint Brigida uit Netersel heropgericht. 

In de gildewereld is 60 jaar niet lang. Maar het was bekent dat er al enkele eeuwen 

eerder een gilde in Netersel was geweest.  

 Op de eerste zaterdag van februari houdt Sint Brigida altijd zijn herdenkings- en 

teerdag. Ook dit jaar werd er zoals gebruikelijk om 19 uur begonnen met een hei-

lige mis. Omdat pastoor Bertens een week eerder onder grote belangstelling, waar-

onder o.a. gilde Sint Brigida uit Netersel afscheid van de parochie had genomen 

was het nu kapelaan Steijaert die de  H. Mis opdroeg. Nagenoeg alle gildebroeders 

en zusters, waaronder weer diverse nieuwe leden waren hierbij aanwezig.  Enkele 

leden zijn voor tamboer aan het leren en weer anderen, meest jonge, dragen vaan-

dels wat een prachtig geheel is. 

Na de H. Mis vertrokken ze naar hun mooie gildegebouw ‘’De Smelbocht’’ in de 

Muilen. Nadat hoofdman Frans Waalen iedereen welkom had geheten wenste hij 

iedereen een fijne en gezellige avond toe. Deze werd begonnen met een door 

enkele dames van het gilde prima verzorgde koffietafel. Daarna werd de avond 

voorgezet met als hoogtepunt de huldiging van 2 gildebroeders die vanaf de her-

oprichting van het gilde lid zijn! Dat zijn Piet Michiels en Harrie van de Pas. Naast 

deze twee was het Theo van Gerven die eveneens gehuldigd werd voor zijn 40 jarig 

lidmaatschap. De familieleden van de jubilarissen waren vrijwel allemaal in de 

kerk en daarna ook op de feestavond. De jubilarissen waren hiervan niet op de 

hoogte en waren blij verrast. Het kringbestuur was vertegenwoordigt door Jo v.d. 

Biggelaar en voorzitter Bert v.d. Staak. 

Theo is een verdienstelijke kruisboogschutter en won hiermee diverse prijzen . Hij 

werd twee achtereenvolgende periodes van 3 jaar koning. Dat was van 1985 tot 

1991. Hij won toen op de eigen gildedag van Sint Brigida ook een koningskruis. 

Ook is hij al 15 jaar tamboer en zit hij al vele jaren in de schietcommissie. Sinds 2 

jaar zit hij in de overheid .  Voor dit alles kreeg hij van de kringvoorzitter een 

kringonderscheiding en zijn vrouw Riek van Frans Waalen  namens het gilde een 

bos bloemen. 

Piet Michiels  en Harrie van de Pas hebben in die 60 jaar hun sporen duidelijk ver-

dient bij het gilde aldus hoofman Frans Waalen. Piet heeft vele jaren in de schiet-

commissie gezeten. Ook heeft hij vele jaren met de kruisboog geschoten met als 

een van de hoogtepunten kampioen bij een gilde evenement in Bladel. Bij vele 

gildeactiviteiten is hij aanwezig.  Hij heeft ook lange tijd meegewerkt aan het 

onderhoud van het gildeterrein.  Voor zijn trouw aan het gilde kreeg hij een oor-



konde van kringvoorzitter Bert  v d Staak, waar Piet  bijzonder blij mee bleek te 

zijn.  Van zijn eigen gilde kreeg hij een prachtig zilveren dienblad met inscriptie en 

een bos bloemen. 

Harrie is de nestor van het gilde maar met zijn 89 jaar nog ongelofelijk vitaal. Hij is 

43 jaar vaandrig  van het gilde geweest en zodoende maakte hij ook automatisch dit 

aantal jaren  deel uit van het bestuur.  Als vaandrig was hij altijd aanwezig waar dat 

van hem verlangt werd. Nu is hij erevaandrig. Ook heeft hij 24 jaar in  de schiet-

commissie gezeten. Als kruisboogschutter kent bijna iedereen Harrie Vele prijzen 

heeft hij er mee gewonnen. En nog regelmatig schiet hij zijn serie vol! Ook heeft 

hij vele uren gewerkt op het gildeterrein. Voor al deze activiteiten en trouw aan het 

gilde kreeg hij van de kringvoorzitter ook een  kringoorkonde en van zijn eigen 

gilde ook een zilveren dienblad met inscriptie en een bos bloemen. Ook de familie 

van Harrie was er getuige van dat hij van dit alles genoot. 

De bazuinblazers bliezen toen,  onder begeleiding van de tamboers het lang zullen 

ze leven voor de 3 jubilarissen. Daarna was er gelegenheid tot feliciteren. 

Het gilde kan weer met trots terugzien op een geslaagde jubileum teerdag. 

 

VASTENACTIE 2018 : ARMOEDE BESTRIJDING MBALA (ZAMBIA ) 

1. Vasten en de “40 Dagen Challenge” 

Vasten is altijd al een bekend fenomeen geweest binnen de katholieke kerk. Maar 

tegenwoordig is het ook buiten de religieuze kaders een herkenbare gedachte om af 

en toe voor een bepaald aantal dagen ergens mee te minderen. Het kan gaan om 

eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto 

minder of niet gebruiken, de computer of  iPhone uit laten staan.  

 Een goede manier van vasten probeert vier doelen te bereiken:  

-  een betere omgang met jezelf; 

-  een betere omgang met medemensen;         

-  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld; 

-  een betere omgang met God. 

Voor gelovige mensen is juist de combinatie van de eerste drie doelen een goede 

manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we 

God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het 

hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning. 

Door Vastenactie is in dit verband een nieuw onderdeel ontwikkeld, n.l. de “40 

dagen Challenge”. De bedoeling van deze ‘uitdaging’ is dat men zich voorneemt 

om tijdens de vasten zich iets te ontzeggen en het daardoor bespaarde bedrag te 

doneren aan de Vastenactie. Dus ‘Even minderen voor een ander’. Dit jaar ter 

bestrijding van de armoede in Mbala (Zambia). 

De komende weken leest u hier meer over Zambia, de problemen en de armoede 

daar, speciaal in de regio Mbala, en het project, dat door Vastenactie daar wordt 

ondersteund. 

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus.  

 



PÉTANQUEVERENIGING DE SOEPELE POLS UIT NETERSEL STEVENT 

OP 40-JARIG JUBILEUM AF…! 

Zaterdag 17 maart is het zover dat de Soepele Pols uit Netersel terug gaat kijken op 

haar 40-jarig bestaan, wat vrij uniek is Nederland. Zij zijn namelijk de oudste club 

in Zuid-Nederland, en één van de oudste clubs in Nederland, die aangesloten zijn 

bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond. 

De club werd opgericht op 12 maart 1978 bij destijds café Hooijen in Netersel, 

waar men de beschikking had over enkele buitenbanen. Later werden de activi-

teiten verplaatst naar het Carolus Simplexplein in de schuur van John van Maren, 

wat al een hele vooruitgang was. Toen deze zijn woonboerderij verkocht had werd 

uitgezien naar een permanente locatie en ook gevonden bij Sportpark De Groes-

bocht. Onder architectuur van het lid Hein van Buul werd na ernstige stormschade 

van de eerste houten bebouwing, een geheel nieuw pand in eigen beheer gereali-

seerd in 1994, wat tot op de dag van heden nog prima voldoet met zijn zes binnen-

banen en 20 buitenbanen. 

Om dit jubileum te vieren wordt er voor de leden, oud-leden en relaties een receptie 

aangeboden van 15.00 tot 17.00 uur, waarna een feestavond volgt voor de leden.  

Alle oud leden worden van harte uitgenodigd om mede het glas te heffen! Het be-

stuur hoopt daarnaast veel mensen uit de regio te mogen ontvangen, welke de jeu 

de boules sport een warm hart toedragen. Ook de bevriende clubs waarmee men 

regelmatig uitwisselingen houdt zijn van harte welkom.  

Het huidige adres is Polderdijk 10A, Netersel (sportpark De Groesbocht). 

Tip: noteer 17 maart in uw agenda! 

 

NIEUWS KBO. 

 Attentie. Ook dit jaar kunt u voor het invullen van uw belastingaangiften 

weer terecht bij Pieta Kraayvanger 682050 en André Panjoel 681257 

Ook niet KBO leden kunnen voor hulp bij het invullen van de belasting 

Pieta en André bellen. 

 

UITSLAG OPTOCHT ’T HUPKE. 

 

Optocht 't Hupke 2018   

     

P Nr. Titel Deelnemer To 

JUNIOR INDIVIDUEEL   

1 4a Wij zijn Van De Kaart Girl Stars 10

9 

2 3 Big Party De Twee Biggetjes 10

8,5 

     

JUNIOR    



GROEP 

1 5 Wanne Kermis!  De Buntbengels 13

0 

2 4 We slaan ons door carnaval heen De NôpkesXL 12

5 

3 2 Snoep-goed Steekje los 2.3 11

0 

     

INDIVID

UEEL 

   

1 8 Toverkracht De Barbiertjes 11

3,5 

2            

10a 

Een lekker stel Un lekker stel 10

9 

3 9a { Wie maakt me los? Tapkratjes 10

4,5 

4 6 Neterselse quiz kent alleen maar 

winnaars (toch?) 

Netnix / Familie Reus 97 

     

GROEP    

1 9 Alles vûr un prikkie  C.V. de Zottekes 11

8,5 

2 7 Was('t) goed J.V. De Herrieschuppers 11

5 

3 10 22 jaar Actief achter de 

schermen 

Naaimoeders Barbiertjes 11

4 

4 1 PUUR Poporkest blikt vooruit 

met een terugblik 

Puur Poporkest 10

1,5 

     

WAGEN    

1 15 Googlen J.V. de Barbiertjes 13

7,5 

2 13 Gemeenschapshuis J.V. de Tapkratjes (De 

vrienden van de Prins) 

13

3,5 

3 14 Bootcamp J.C.V. de Koekwauze 12

3,5 

4 12  'n Goeie Biet De Fistvaerekes  12

0,5 

5 11 We doen nog een rontje  C.V. de Tobbers 10

2 

     



OPSTEKER (aanmoedigingsprijs)   

2 13 Gemeenschapshuis J.V. de Tapkratjes   

 

FINALE PÉTANQUECOMPETITIE GROOT BLADEL KENDE BIZARRE 

ONTKNOPING…! 

Donderdag  8 februari kwam er een einde aan de succesvolle competitie Groot 

Bladel, welke 26 oktober 2017 van start ging met 24 triplettes, welke allemaal tot 

doel hadden: het hoogst  haalbare te halen met het pétanque. 

Zelden was het zo spannend als dit seizoen. Er werd iedere donderdagavond met 

passie gespeeld in een uiterst sportieve en vooral ontspannen sfeer, wat weer eens 

aangaf dat het jeu de boules niet alleen prestatiegericht is, maar ook in sociaal 

opzicht een belangrijke rol vervult. 

Nadat Janus Bogers namens de wedstrijdleiding iedereen welkom had geheten en 

hen alle succes had toegewenst tijdens deze beslissende finaleavond, kon er om 

19.30 uur gestart worden met de drie partijen welke allesbepalend zouden worden. 

Torenhoge favoriet was het team van Cor Paridaans van buurtvereniging De Vest 

uit Reusel, welk door iedere deelnemer al als kampioen werd bestempeld. Maar hoe 

bizar het ook klinkt, het pakte anders uit! Doordat dit team de te spelen wedstrijden 

niet winnend af kon sluiten was het triplette van Jo van Kemenade van de KBO 

Reusel de lachende derde, welke met drie gewonnen partijen de leiding overnam en 

met het kampioenschap aan de haal ging. Dit ten spijt van De Vest welke een 

indrukwekkende competitiereeks kende en goede resultaten wist te behalen, welke 

veel bewondering oogstte. Maar ook hier was de boule rond en de druk erg hoog, 

wat uiteindelijk een tweede plaats opleverde: toch een prestatie van formaat! De 

rest van de potentiële kandidaten voor de eindzege, te weten de teams van S. 

Kluijtmans en C. de Jong hadden een respectabel aantal punten wat erg dicht bij 

elkaar lag. Het verschil was slechts één punt! 

Verder viel het op dat ‘t  spelniveau van het aantal deelnemers steeds dichter bij 

elkaar komt te liggen en het niet duidelijk is wie de volgende kampioen gaat 

worden. Want dat dit toernooi in oktober weer van start zal gaan, staat buiten kijf! 

Omdat Janus Bogers aangegeven heeft na 15 jaar het stokje over te willen dragen 

als wedstrijdleider, zal zijn taak overgenomen worden door Jack van Rijswijk, 

welke daarvoor een hartelijk applaus kreeg van de aanwezigen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat hij een waardige opvolger van Janus is. 

Nadat de eindrangschikking bekend was, nam Frank Bloemsma als voorzitter van 

De Soepele Pols het woord. Hii bedankte de wedstrijdcommissie, Phil Spooren en 

Janus Bogers, voor het vele werk en bood hen daarvoor een attentie aan. Ook sprak 

hij zijn dank uit aan de barbezetting, bestaande uit Nel Kluijtmans en Bets Spooren, 

voor de verzorging van de innerlijke mens, maar ook vooral aan de deelnemers, 

welke door hun positieve instelling het toernooi hebben gemaakt zoals het nu is: 

gezellig en een eenheid om trots op te zijn, welke beslist een vervolg gaat krijgen! 

Hierna werden aan de twaalf  best geplaatste teams de prijzen uitgereikt en mocht 

het trotse team van Jo van Kemenade de felbegeerde beker in ontvangst nemen. 



De ploegenprijs ging naar de teams van de KBO Reusel, te weten het team van Jo 

van Kemenade en het team van S. Kluijtmans. Zij zaten met de meeste teams van 

dezelfde vereniging in de finale. 

Volledigheidshalve volgt hieronder de einduitslag. 

 

Team 1  Team 2 Uitslag Team 2 Uitslag Team 2 Uitslag   

7  22 13-10 23 7-13 24 5-13   

8  23 13-8 24 2-13 22 9-13   

9  24 8-13 22 9-13 23 13-8   

10  19 10-13 20 13-5 21 13-3   

11  20 8-13 21 13-12 19 4-13   

12  21 13-5 19 9-13 20 9-13   

Stand Pétanquecompetitie Groot-Bladel per: 4 januari 2018   

  

Plts  Trip  Naam      Gesp Winst  Verlies  Punten  Saldo Buurtvereniging 

1       16 C. Paridaans  15    13 2 39         76    De Vest, Reusel 

2       15 S. Kluitmans  15    12 3 36         63    KBO, Reusel 

3       18 K. Coolen      15    12 3 36         60    De Vest, Reusel 

4       17 C. de Jong      15    11 4 34         40    De Vest, Reusel 

5         9 N. Antonise   15    10 5 32         54    D'Ouwe Toren, Bladel 

6       13 Jo v. Kemen  15    10 5 32         45    KBO, Reusel 

7         2 P. v. Kemen  15      9 6 30         31    Doolland, Bladel 

8       24 H. Vissers      15      9 6 29         21    De Vliegert, Hapert 

9       23 A. vd Boom   15      9 6 28         34    De Vliegert, Hapert 

10       8 M. Bressers    15      8 7 27  5    D'Ouwe Toren, Bladel 

11     12 J. Wijnen       15      8 7 25  1    Seniorenver, Bladel 

12     14 H. v. Kemen  15      7 8 24       -14    KBO, Reusel 

13       4 H. Hendriks   15      7 8 23         -7    Spiegeneugten, Bladel 

14     10 F. Janssen      15      7 8 23       -12    D'Ouwe Toren, Bladel 

15     20 D. Hendriks   15      7 8 23       -18    De Noordhoek, Bladel 

16       1 J. v.d. Boom  15      7 8 23       -27    De Vijftak, Bladel 

17       7 J. v.d. Heijd   15      6 9 21       -29    D'Ouwe Toren, Bladel 

18       5 M. de Waal    15      6 9 20       -23    Spiegeneugten, Bladel 

19     19 W. Fiers          15      5      10 19       -10    De Noordhoek, Bladel 

20     22 A. Sleddens   15      5      10 16       -47    Den Ekker, Bladel 

21       3 R. Seuntiens   15      5      10 16       -48    Doolland, Bladel 

22       6 K. Spapen       15      2      13 12       -38    Achterste Hoef, Bladel 

23      11 R. v. Gerven   15      3      12 12       -60    De Hoeve, Netersel 

24      21 W. v. Herk      15      2      13   8       -97    C.Simplexplein, Netersel 

          

  Zie ook: www.dspnetersel.nl     

 

 

 



LAATSTE MOGELIJKHEID OPGEVEN 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 

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 hulpver-

lener! Reanimatie, hartmassage en mond-op-mondbeademing zijn levensreddende 

activiteiten 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 afd. Bladel zal de cursus ver-

zorgen. De kosten voor de nieuwe cursus inclusief certificaat en kopje koffie/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). 

 

KERKBERICHTEN. 

1
e
 Zondag in de Veertigdagentijd. Zaterdag 17/2: om 19.00 uur Eucharistieviering, 

m.m.v. Saffier. De intenties zijn voor: Overleden ouders Michielse-Vissers en hun 

overleden familieleden; Jan Michiels en zijn overleden familie, jrgt; Wim Bleijs 

nms. Isa, kinderen en kleinkinderen; Joannes van Hoof, zijn echtgenote Joanna en 

hun zonen Jan en Harrie; Jan Beijens. 

 

RESULTATEN ONDERZOEK AFVALDIENSTVERLENING 

Vorig jaar deed de gemeente in een huis-aan-huis brief en in de weekkrant een 

oproep aan inwoners om zich aan te melden voor het digitale inwonerspanel. Op 

die manier kunnen inwoners laten weten wat ze van bepaalde onderwerpen vinden. 

Bijna 800 mensen uit alle leeftijdscategorieën meldden zich aan; een heel mooi 

aantal. 

Het eerste onderwerp van het Inwonerspanel van de gemeente Bladel ging over de 

afvaldienstverlening. Het onderzoek werd in december gedaan en 680 mensen de-

den eraan mee. De gemeente wilde onder andere weten wat mensen vonden van de 

wijzigingen in het gemeentelijk afvalbeleid. Die wijzigingen werden in 2015 door- 



gevoerd om afvalscheiding te stimuleren. Er werd toen gestart met het tweewe-

kelijks gescheiden inzamelen van plastic, metalen verpakkingen en drankkartons 

(PMD). Het restafval werd sindsdien nog maar één keer per vier weken ingeza-

meld. De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) bleef gelijk. De 

ledigingstarieven voor restafval (duur) en GFT (goedkoop) werden uit elkaar 

gehaald. 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het merendeel van de respondenten (zeer) 

tevreden is over de maatregelen die genomen zijn. Een ruime meerderheid van de 

respondenten is bovendien (zeer) tevreden over de ophaalfrequentie van GFT, 

PMD en restafval. Ruim driekwart van de respondenten is tevreden met het volume 

van hun afvalcontainers voor restafval en GFT. 

Van de respondenten is 47% bereid om een hogere afvalstoffenheffing te betalen 

als daarmee werkgelegenheid geboden kan worden aan mensen met een beperking 

of een afstand tot de arbeidsmarkt. En 45% van de mensen is bereid om tot 10 kilo-

meter verder te rijden naar de milieustraat dan nu, als het zo zou zijn dat milieustra-

ten in de toekomst samengevoegd zouden worden. 

Er werd ook een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. Zo ervaren veel respon-

denten de containers bij de milieustraat als te hoog en de trappen te gevaarlijk om 

met grote of zware voorwerpen op te klimmen. Daarnaast worden de poorttarieven 

bij de milieustraat als (te) hoog ervaren. Een aantal respondenten vindt dat er meer 

en beter gehandhaafd moet worden op het achterlaten van afval op plaatsen die daar 

niet voor bestemd zijn. Tenslotte hebben diverse respondenten vragen gesteld en/of 

opmerkingen gemaakt over zaken, waarvan de gemeente vooraf dacht dat die voor 

iedereen duidelijk waren. Om onduidelijkheden weg te nemen gaat de gemeente 

extra aandacht besteden aan de communicatie over afvalzaken. Bent u nog geen lid 

van het Inwonerspanel en wilt u ook uw mening geven in toekomstige 

onderzoeken? Ga naar www.inwonerspanelbladel.nl en meld u aan. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Tuldania MW1 – NeCa MW1: 8-3. 

Programma voor 14-17 en 18 februari: 

14/2: NeCa MW1 – DSV MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Imke Janssen; 

17/2: Nijnsel A1 – NeCa A1: aanvang om 13:00 uur. Sint-Oedenrode; 

17/2: Corridor B1 – NeCa B2: aanvang om 15:30 uur. Son en Breugel; 

17/2: NeCa C1 – DSV C2: 12:00 uur. Hapert. Fluiten: Pleun Wilborts; 

17/2: Bio D1 – NeCa D1: aanvang om 11:00 uur. Veldhoven; 

18/2: SCMH 1 – NeCa 1: 12:15 uur. Veghel. Fluiten: J. Stokkermans; 

18/2: Springfield 1 – NeCa 2: aanvang om 14:45 uur. Hoeven. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor zondag 18 februari: 

18/2: Reusel Sport 7 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.00 uur;\ 

18/2: Tuldania 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

18/2: Terlo 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.  

http://www.inwonerspanelbladel.nl/

