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BUURTBILJARTEN, BEEMKE C DENDERT DOOR...... 

Alles is nog mogelijk, maar de mannen van Beemke C hebben op dit moment de 

beste papieren om dit seizoen kampioen te worden bij het buurtbiljarten. Hun 

laatste wedstrijd behaalden ze weer ruim 50 punten en als ze zo door gaan, kan 

over een paar maanden de vlag uit in het Beemke. Er zijn echter nog 5 volledige 

speelrondes te gaan, dus er is aan de andere kant ook nog van alles mogelijk. 

Onderaan de ranglijst blijft het ook spannend. De heren van de Hoeve B hebben 

een gemiddelde van 36,0 punten per wedstrijd, Winkelhoek B moet op dit moment 

genoegen nemen met 35,6 punten per wedstrijd, maar de figuurlijke rode lantaarn is 

op dit moment in bezit van Niels van Erck en zijn maten (Blasch C) met een ge-

middelde van 34,5 punt per wedstrijd. 

Het gemiddelde van Sil Paridaans (Beemke C) wordt naar boven bijgesteld naar 16 

caramboles (was 10). 

Nu hebben we (tot donderdag na de carnaval) een korte carnavalsbreak, dus ieder 

team kan nog op trainingskamp gaan naar een warm oord of naar een hutje op de 

hei of gewoon gezellig gaan carnavallen in 't Hupke, zodat ze hierna optimaal 

voorbereid zijn voor de laatste fase van de competitie... 

Uitslagen t/m 22 februari: Winkelhoek B – Winkelhoek D: 29,5 – 40,7; Blasch B – 

Plein A: 44,4 – 42,1; Winkelhoek C – De Hoeve B: 41,8 – 37,6; Winkelhoek A – 

De Hoeve A: 52,2 – 38,2; Beemke B – De Heilei A: 46,0 – 43,6; Blasch A – De 

Hoeve A: 37,9 – 40,0; Beemke A – De Heilei B: 54,4 – 36,0; Beemke A – De Hoe-

ve A: 38,1 – 40,7; Plein B – Blasch C: 26,6 – 36,1; Winkelhoek D – Beemke C: 

35,5 – 51,7; Winkelhoek A – Winkelhoek B: 38,9 – 35,5. 

Stand per 22-02-2019: 

 

Team Punten Partijen Gem 

1 Beemke C 498,3 11 45,3 

2 Beemke A 458,0 11 41,6 

3 De Heilei B 450,7 11 41,0 

4 Winkelhoek A 448,3 11 40,8 

5 De Heilei A 443,5 11 40,3 

6 Plein B 436,7 11 39,7 

7 Winkelhoek C 436,3 10 43,6 

8 Blasch B 417,8 10 41,8 



9 De Hoeve A 417,4 11 37,9 

10 Winkelhoek D 414,4 11 37,7 

11 Plein A 411,6 10 41,2 

12 Blasch A 411,6 10 41,2 

13 Beemke B 410,2 10 41,0 

14 Winkelhoek B 391,9 11 35,6 

15 Blasch C 380,0 11 34,5 

16 De Hoeve B 360,1 10 36,0 

 

MENUS SKEELERBAL 

Op woensdagmiddag 13 maart is het vanaf 13:30 uur Menus Skeelerbal! De organi-

satie van Menus Carnabal was vroeger jaarlijks op skeelers te vinden in de tent van 

Neterpop. Omdat we dat de huidige basisschooljeugd het plezier van zo'n grote, 

gladde skatebaan niet willen onthouden stellen we onze tentvloer ter beschikking 

voor het allereerste Menus Skeelerbal! 

We zijn met een aantal mensen aanwezig om een oogje in het zeil te houden, maar 

het skeeleren is volledig op eigen risico!  

We verkopen ranja en zakjes chips, beide kostten €0,50 per stuk. We hopen dat 

oude tijden herleven! Om 17:00 uur gaat de tent weer dicht.  

Zorg jij dat je jouw skeelers klaar hebt staan? Dan zien we je op 13 maart! Tot dan.  

BUURTLUNCH. 

Let op: 4 maart geen Buurtlunch i.v.m. carnaval!! Maandag 11 maart is er een 

Buurtlunch. 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 voor-

af aan te melden. 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. 

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 11 maart 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. 

 

FINALE ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL  

Zondag 10 maart 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 de sfeervolle boulodrome van De Soepele Pols bij 

sportpark De Groesbocht in Netersel. Dit is weer de laatste van de cyclus, dus wees 



erbij! 

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. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 2/3:  om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Sjef Hooy-

en, zoon Jos  en dochter Corrie; Ria van der Heyden-Lavrijsen; Harrie Vermeulen; 

Riek van den Hout; Overleden ouders Michielse-Vissers en overleden familieleden. 

Mededelingen: 

 Op vrijdag 1 maart is er om 10 uur een viering in het witte kerkje t.g.v. de 

Wereldgebedsdag. Dit jaar staat Slovenië centraal. 

 In de maand maart zullen we extra aandacht geven aan de heilige Jozef, wiens 

feest op 19 maart is. We plaatsen zijn beeld bij het altaar en na de Missen en 

gebedsvieringen in maart bidden we een gebed tot St. Jozef.  

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 13. 1
e
 prijs, Roze 2: Familie Smets, Guus en Wies Spooren. 

2
e
 prijs, Bruin 35: Nelma en Nerissya. 3

e
 prijs, Grijs 26: Familie Krabbenbos-van 

de Put. 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Op vrijdagochtend 8 maart staat tussen 10.30 en 11.30uur de koffie weer klaar 

voor u. Buurthulp Netersel wil graag een luisterend oor bieden en eventueel uw 

vragen beantwoorden c.q. doorspelen. Mocht u uw gedachte over actuele onder-

werpen willen uitwisselen; kom dan naar ons koffie-uurtje. We willen graag weten 

wat er speelt.  

Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld ver-

voer, boodschappen doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, of een ander 

klusje? Laat het ons weten, wij helpen u graag.  

U kunt ons 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, u kunt de voicemail afluisteren en eventueel inspreken) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/ 

Wij wensen iedereen een Gezellige Carnaval.  

Graag tot volgende week vrijdag.  

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid Meulen-

broeks. 
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NETERSEL BOUWT MET ELKAAR 

Locatievereniging Bouwen in Netersel is in samenwerking met de KBO en de 

Buurthulp Netersel  druk bezig een levensloopbestendig wooncomplex te realiseren 

aan d’n Brink in Netersel op het perceel Carolus Simplexplein 3. Hiervoor zijn al 

drie informatiebijeenkomsten achter de rug met samen zo’n 100 belangstellenden. 

De presentatie van deze avonden is te vinden op de website van de Poel onder de 

locatievereniging. 

De volgende bijeenkomst is op 25 maart om 19.00 uur in de Poel en dan gaan we 

een besluit nemen of we doorgaan met het project. We begrijpen dat het wellicht 

kort dag is en dat u wellicht meer tijd nodig heeft om deze stap te zetten.  

We komen echter graag in contact met iedereen die ook maar enigszins denkt dat 

het iets voor hen zou kunnen zijn. De kans om een dergelijke accommodatie in 

Netersel te verwezenlijken is eenmalig. Wij als projectgroep zijn ervan overtuigd 

dat dit in Netersel levensvatbaar is en ook gezien de reactie en de aanmeldingen tot 

dusver wordt dit bevestigd. 

Daarom vragen wij iedereen die denkt te willen huren, kopen of te investeren op 

wat voor manier dan ook met ons in contact te treden via 

bouweninnetersel@gmail.com of bij onderstaande personen van de projectgroep. 

Ook zijn wij constructief in gesprek met de bewoners aan d’n Brink, we begrijpen 

dat dit een verandering aan het plein teweeg brengt maar we willen zorgvuldig om-

gaan met alle aandachtspunten. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we op 

een constructieve wijze samen met alle belanghebbende tot een invulling kunnen 

komen waar we met z’n allen zeer trots op kunnen zijn. Een plek die duurzaam 

beschikbaar is voor de inwoners van Netersel, voor onze ouderen, onze ouders en 

op termijn wellicht voor onszelf. 

Locatievereniging Bouwen in Netersel, Buurthulp Netersel, KBO Netersel: Henk 

Michiels (06-50243569), Maria Waalen (06-51084680),  Ingrid Meulenbroeks (06-

52444219) of Wies Vissers (06-23528290) 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Bio MW1 - NeCa MW1: 11-5; KliNeCa R - Rietvogels R: 8-6; NeCa 

A1 - Nijnsel/Flamingo's A2: 6-7; Bio C1 - NeCa C1: 2-6. 

Programma voor 27 februari 

27/2: NeCa MW1 - Rosolo MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Marjan Swaans.  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: : De Raven JO13 2 – Casteren JO13 1: 0-4; Riethoven JO15 1 – Caste-

ren JO15 1: 0-7; Netersel 3 – HMVV 7: 3-1; Terlo 1 – Netersel 1: 1-2.  

Alle andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij. In verband met het carna-

valsweekeinde is er geen programma. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 9 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 4 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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