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PUUR POPORKEST VIERT JUBILEUM: 50 JAAR MUZIEK IN NETERSEL 

Het is vijftig jaar geleden dat Netersel zijn eigen muziekvereniging kreeg. In 1968 

vormden de tamboers van het Gilde Sint Brigida een eigen slagwerkgroep. Het was 

het begin van een halve eeuw muziek in het dorp. 

Drumband Sint Brigida werd al snel uitgebreid tot drumfanfare met de komst van 

blaasinstrumenten. Drumfanfare Sint Brigida werd eerst een showband op hoog 

niveau. Later legde het orkest zich toe op podiumconcerten en wist het enkele 

malen Nederlands Kampioen te worden. De grootste omwenteling kwam 4 jaar 

geleden toen de vereniging zich omvormde tot een swingend orkest met muziek 

van nu. PUUR Poporkest was geboren. 

Kleurrijk 

De vereniging kenmerkte zich door de jaren heen door haar opvallende outfit. Het 

oranje uniform van Sint Brigida zullen veel mensen zich nog herinneren. Ook het 

zwart-witte gala-uniform met hoge hoed viel op. De eigentijdse koningsblauwe 

outfit van PUUR kun je gerust vernieuwend noemen. 

De kleurrijke geschiedenis van de Neterselse muziekvereniging kent één belang-

rijke rode draad. Telkens als er iets te doen is in het dorp zijn de muzikanten paraat. 

Dat is een halve eeuw lang gebleven. Honderden optredens bij dorpsevenementen 

als Koninginnedag/Koningsdag, zomermarkt, dodenherdenking en Sinterklaas. 

Meer dan honderd serenades bij jubilea en tientallen optochten. PUUR Poporkest 

voegde daar de afgelopen jaren eigen vernieuwende dorpsevenementen aan toe, 

zoals Bubbelz, de PUUR Popquiz en PURO Primavera. 

Receptie en reünie 

De vijftigste verjaardag van de Neterselse muziek moet gevierd worden. Op 14 

april is er van 18.30-19.30 uur een receptie in de Poel in Netersel waarvoor u van 

harte bent uitgenodigd. Die receptie wordt afgesloten met een mini-concert van 

PUUR Poporkest. Diezelfde avond is er een reünie voor alle 275 oud-leden en oud-

instructeurs van Brigida en PUUR. Die reünie begint om 20.30 uur, ook in de Poel. 

Daarnaast zullen de optredens in 2018 een PUUR gouden tintje krijgen. Zo wordt 

bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht dit jaar een PUUR Pepernotenparty. Het hoog-

tepunt van het jubileumjaar is op 16 juni Netersel Zingt, een jubileumconcert met 

alleen maar bekende meezingers. Neterselse artiesten zullen het publiek opzwepen 

en er voor zorgen dat de bezoekers uit volle borst meezingen. 

Maar eerst zijn er op 14 april dus de PUUR receptie en de PUUR reünie. Het begin 

van een feestelijk jaar. We hopen dat U het hele jaar ons feestje mee wilt vieren. 

Voor de reünie hebben we ons best gedaan alle oud-leden op te sporen om ze een 

uitnodiging te mailen. Mocht je nou niks hebben ontvangen, laat het ons weten, dan  

sturen we je snel alsnog een uitnodiging. Ons mailadres: reunie@puurpoporkest.nl 



 (let op: reunie is zonder puntjes op de u)  

 

BEERSE PROCESSIE NAAR SCHERPENHEUVEL. 

De Beerse Processie, de jaarlijkse bedevaart naar O.L. Vrouw van Scherpenheuvel, 

zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 16 juni a.s.  

De reiskosten bedragen voor volwassenen € 17,50 en voor kinderen € 11,00. 

De contactpersoon is Ria Fiers, tel: 681335. 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Op donderdag 12 april 2018 is het Koffie-uurtje in de Poel van 14.30 tot 15.30 

uur.  

Heb je even tijd voor een praatje? Kom gezellig bij ons op de koffie/thee.  

Heb je een vraag, het maakt niet uit waarover, KOM ermee? 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 

 

FLESSEN ACTIE FISTVÁÉREKES 

Hoi iedereen, wij van de Fistváérekes zullen op vrijdag 20 april tussen 17:00 en 

19:00  uur langs de deuren gaan om flessen om te halen om ervoor te zorgen dat we 

net zoals dit jaar weer een mooie wagen kunnen neer zetten. We hopen dat jullie 

hier rekening mee houden en wat flessen achter houden om aan ons te kunnen 

geven als we deze komen ophalen. Alvast bedankt iedereen.  

Groetjes De Fistváérekes 

 

STEMT U OOK VOOR DOEDUHMEEJ? 

Ook dit jaar doen we als Doeduhmeej weer mee aan de Rabo ClubKasCampagne. 

Vorig jaar hadden we een prachtige opbrengst van € 259,--! Geld waar we een deel 

van de kosten van de kindervakantieweek mee hebben kunnen betalen en wat na-

tuurlijk meer dan welkom is. Daarom willen we iedereen in Netersel ook dit jaar 

weer vragen om op onze vereniging te stemmen.  

Hoe werkt het?  

Als u klant en lid bent van de Rabobank heeft u tot 30 april de mogelijkheid om te 

stemmen voor uw favoriete club. De Rabobank deelt het totale bedrag wat zij ter 

beschikking stellen (€ 230.000,-) , door het totaal aantal stemmen, waarbij de eerste 

50 stemmen per vereniging € 3,50 per stem waard zijn. U mag maximaal 2 stem-

men per vereniging geven. 

Aan u de vraag of u één van de 5 stemmen die u krijgt aan ons wilt geven, zodat we 

ook het komende jaar de begroting voor de vakantieweek weer sluitend kunnen 

maken. De stichting Kindervakantieweek Netersel heeft onder de naam 'Doeduh-

meej' ingeschreven voor de campagne. 
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Namens alle 'kindervakantieweek vierende kinderen' , hartelijk dank. 

Bestuur Doeduhmeej.  

 

RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE KORFBALVERENIGING NECA 

Stemmen voor de Rabobank Clubkascampagne kan nog tot en met 30 april 2018. 

Zoals ieder jaar doet Korfbalvereniging NeCa ook mee aan deze actie.  

Dus ben je lid van de Rabobank en draag je de korfbalvereniging een warm hart 

toe? Stem dan op Korfbalvereniging NeCa bij de Rabobank Clubkascampagne!  

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 

Zoals je al hebt kunnen zien en lezen laat PUUR Poporkest dit jaar vanwege haar 

gouden jubileum extra van zich horen! Laat u zich ook horen? Breng tijdens de 

Rabobank Clubkas Campagne een van uw stemmen uit op de jubilerende muziek 

van Netersel! Alvast hartelijk bedankt! PUUR Poporkest.  

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Zaterdag 14 april komen de leden van CV “De Buntstèkers” weer bij u langs om 

oud ijzer op te halen. Als het oud ijzer voor  9:00 uur aan de kant van de weg ligt, 

nemen wij het mee. Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging! 

CV De Buntstèkers. 

 

NIEUWS KBO. 

Culturele Dag in Den Tref in Hapert 

Ook dit jaar organiseert KBO Hapert op 14 april een mooie Culturele Dag 

in Den Tref in Hapert. Vanaf 10 uur bent u van harte welkom in Den Tref.  

De toegang is geheel gratis. 

U kunt kijken naar Volksdansen, luisteren naar zangoptredens, zelf gemaakte werk-

stukken bekijken en ondertussen genieten van een heerlijk kopje koffie of thee. 

De hele dag zijn er koersbal demonstraties en u kunt ook zelf meedoen met het 

koersballen.  

De line dancegroep en de Volksdansgroep uit Netersel zullen diverse keren optre-

den tijdens deze dag. Genoeg redenen om op 14 april een bezoek te brengen aan 

Den Tref in Hapert. 

 

GASTEN EETTAFEL, 

Indien u niet in de gelegenheid bent om te komen eten op donderdag 19 april, ver-

geet u zich dan niet af te melden voor zondag 15 april bij Mariet Smulders, tel: 

0497-681631. De kookgroep. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag van Pasen. Zaterdag 14/4: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Antoon van Aaken; Toon Verhees en To Verhees-van Hoof; Overleden 

familie van der Heijden-van de Ven. 

Zondag 15/4: om 13.00 uur doopviering van Pim Hessels. 



Mededelingen: 

In de paastijd hebben we twee mooie activiteiten op een woensdagavond in de pa-

rochiezaal in Bladel: 18 april is om 20.00 uur de informatieavond over de Gezins-

bedevaart naar Lourdes in de herfstvakantie. Altijd al naar Lourdes willen gaan? 

Dit is uw kans, met het gezin! Achter in de kerk hangt een poster over deze Ge-

zinsbedevaart. 

25 april is er o.l.v. Rudo van Rooij om 20.00 uur een fotopresentatie over de ge-

welfschilderingen van de kerk in Bladel, waarvoor de spreker een prijs heeft 

ontvangen. Van harte welkom! 

 

KOEKACTIE KV NECA. 

Maandag 16 april komen onze jeugdleden bij u langs om koeken te verkopen. We 

hebben diverse soorten koeken; 1p voor 2 euro, 3p voor 5 euro. 

Hiermee steunt u de korfbalvereniging, zodat zij dingen voor de jeugdleden kunnen 

organiseren, bijvoorbeeld het jeugdkamp en viering van de kampioenschappen. 

U kunt de leden verwachten vanaf 15.30 uur of 17.30 uur. 

Bedankt voor uw steun namens onze jeugdleden. 

KV NeCa. 

 

BUUERBILJARTEN. 

Buurtbiljarten, de laatste loodjes 
Het is alweer april en dus bevinden we ons weer in de absolute slotfase van het 

biljartseizoen. De laatste speelronde is inmiddels ingegaan en dan kunnen we weer 

terug kijken op een geslaagd seizoen. Op donderdagavond 26 april worden de 

kampioenen gehuldigd, alle buurtbiljarters zijn vanaf 20.00 uur welkom in Café 

dancing D'n Driesprong om het glas te heffen op het afgelopen seizoen, wa te 

ouwehoeren, na te praten, te evalueren, de strategie voor komend seizoen door te 

nemen, de kampioenen te feliciteren en/of nog een partijke te biljarten.  

Kortom, het wordt weer een ouderwets gezellig afsluitingsavond dus zorg dat je 

erbij bent op donderdag 26 april as.... 

Uitslagen tot en met 30 maart. 

Winkelhoek A – Winkelhoek D: 37,3 – 49,2; Beemke B – De Heilei A: 34,1 – 

40,3; Beemke A – De Heilei B: 44,7 – 35,9; De Hoeve A – Beemke C: 31,1 – 35,9; 

Plein A – Winkelhoek C: 32,4 – 40,8; Blasch B – Winkelhoek B: 34,5 – 48,1; 

Blasch A – Plein B: 25,5 – 38,1; De Hoeve A – De Hoeve B: 39,1 – 45,0; De Heilei 

A – Beemke C: 35,5 – 51,3; Beemke B – Winkelhoek D: 36,0 – 23,7; Beemke A – 

Winkelhoek A: 45,7 – 36,9; Plein A – Winkelhoek B: 51,0 – 36,2; Blasch A – 

Blasch B: 36,9 – 43,3; De Heilei B – Winkelhoek C: 30,0 – 32,7 

Stand per 30-03-2018: 

Team Punten wedstr gem 

De Heilei A 641,2 13 49,3 

De Heilei B 560,5 13 43,1 

Winkelhoek B 554,9 13 42,7 



De Hoeve A 547,7 13 42,1 

Blasch A 546,3 14 39,0 

Beemke C 543,8 13 41,8 

Blasch B 530,3 13 40,8 

Winkelhoek D 509,6 13 39,2 

Winkelhoek A 509,1 13 39,2 

Beemke B 507,7 13 39,1 

Winkelhoek C 507,1 13 39,0 

Beemke A 503,5 13 38,7 

Plein B 501,3 13 38,6 

De Hoeve B 498,1 13 38,3 

Plein A 489,2 13 37,6 

 

UITNODIGING THEMA-AVOND 'SAMENWERKEN VOOR DE JEUGD' 

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben de 

Jeugdhulp samen ingericht voor de periode 2015-2018. De gemeenten willen graag 

samen met ouders en geïnteresseerden de plannen voor de periode 2019-2022 uit-

werken. U bent van harte uitgenodigd om hierover mee te denken op maandaga-

vond 16 april om 19:00 uur in het gemeentehuis van Bladel.  

Programma  

Na een plenaire opening zijn er 4 interactieve ’workshops; 

 Pleegzorg, wat is dat eigenlijk? Iets voor ons? 

 In gesprek met ervaringsdeskundige ouders over de Jeugdhulp.  

 Workshop over weerbaarheid  “Hoe kom ik op een goede manier voor 

mezelf op?” 

 Onderwijs en Jeugdhulp, hoe gaat dat samen?  Ervaringen en ideeën van 

ouders. 

Op de website www.cjgplusdekempen  vindt u meer info over de inhoud van de 

workshops. U kunt u aanmelden en aangeven welke onderwerpen u wilt bespreken. 

Ook kunt u een e-mail sturen naar info@cjgplusdekempen.nl of op werkdagen tus-

sen 10.00 – 12.30 uur bellen naar 0497-745544. 

 

NIEUW JEUGDLEDEN VOETBAL. 

Momenteel zijn we al aan het kijken hoe de nieuwe teamindeling voor het aanko-

mende seizoen er uit zal komen te zien. 

Om er zeker van te zijn dat we je niet vergeten, met de nieuwe teamindeling, ver-

zoeken we je jezelf voor 16 april op te geven bij Cees Alemans, tel: 06-51303910 

of Bart Sterken, tel: 0497-682191. 

Dit kan al vanaf een leeftijd van vijf jaar. Ook zijn er mogelijkheden om al een 

training te volgen. Opgeven kan via de mail: c.alemans@upcmail.nl  of 

http://www.cjgplusdekempen/
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b.sterken@chello.nl Mocht je ophouden met voetballen, dan verzoeken wij je dit 

ook voor 16 april door te geven aan Bart Sterken of Cees Alemans. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Stormvogels MW2 - NeCa MW1: 5-21; DSV E2 - NeCa E1: 4-6; NeCa 

C1 - DSV C2: 0-8; SCHM 1 - NeCa 1: 22-7; Fortuna '68/Steensel 1 - NeCa 2: 15-4. 

Programma voor 11-14-15 en 18 april: 

11/4: NeCa MW1 - Melmac MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Jansen; 

11/4: Vessem R - NeCa/Klimroos R: aanvang om 19:45 uur. Vessem;  

14/4: NeCa A1 - SDO '99 A1: 12:30 uur. Casteren. Fluiten: Irma Waalen; 

14/4: NeCa B1 - Klimroos B1: 11:15 uur. Casteren. Fluiten: Nicole Dieker; 

14/4: NeCa B2 - Rietvogels B1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten:  Lian van Rijthoven; 

14/4: Rosolo D2 - NeCa D1: aanvang om 9:45 uur. Reusel;  

14/4: Rosolo E1 - Neca E1: aanvang om 9:45 uur. Reusel;  

14/4: DDW F2 - NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Hooge Mierde;  

14/4: NeCa W1 - Bio W1: 9:30 uur. Netersel. Fluiten: Anne-Wil Vissers; 

15/4: NeCa 1 - Flash 1: 12:30 uur. Netersel. Fluiten: C. Slaats; 

15/4: NeCa 2 - Rosolo 4: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Eva Gijsbers; 

18/4: Rietvogels MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Riethoven;  

18/4: Kraanvogels R - NeCa/Klimroos R: aanvang om 20:00 uur. Soerendonk. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: JO8 Bladella 4 – JO8 Casteren 1: uitgesteld; Netersel F2 was vrij; ZSC 

F1 – Netersel F1: onbekend; Dosko E2 – Casteren E1: 2-3; Casteren D2 – De Ra-

ven D3: 1-4; ODC D2 – Netersel D1: 1-3; Casteren C1 was vrij; Netersel B1 – 

Terlo B1: 5-1; De Valk A2 – Casteren A1: 1-4; Hoogeloon 5 – Netersel 3: 6-0; 

Netersel 2 was vrij; Sterksel 1 – Netersel 1: 4-1. 

Programma voor 12-14 en 15 april: 

12/4: De Bocht 2 – Netersel 2: aanvang om 18.30 uur. Vertrek om 17.30 uur; 

12/4: Netersel 1 – Tuldania 1: aanvang om 18.30 uur. Aanwezig om 17.30 uur; 

14/4: DEES F1 – Netersel F2: aanvang om 10.00 uur; 

14/4: Netersel F1 – Bergeijk F2: aanvang om 10.30 uur; 

14/4: Casteren E1 – ZSC E3: aanvang om 10.00 uur; 

14/4: Vessem D2 – Casteren D2: aanvang om 12.45 uur; 

14/4: Netersel D1 – DBS D2: aanvang om 11.00 uur; 

14/4: Casteren C1 – EDN C2: aanvang om 12.45 uur; 

14/4: ZSC B1 – Netersel B1: aanvang om 14.30 uur; 

14/4: Casteren A1 – Braakhuizen A4: aanvang om 14.30 uur; 

15/4: Netersel 3 – Casteren 2: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

15/4: Netersel 2 – De Raven 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

15/4: Netersel 1 – Rood-Wit 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 21 APRIL A.S. MOET ZIJN INGELEVERD 

VOOR MAANDAG 16 APRIL A.S. OM 18.00 UUR.  
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