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UITSLAG OPTOCHT 'T HUPKE 2019 

Prijs Nr.  Titel                                            Deelnemer          Totaal 

 Junioren Individueel    

1 3 N toffe peer en een stel druiven Driek en Truike           114 

 Junioren Groepen    

1 4 We rijzen in de tijd               De Buntbengels           127,5 

2 6 Al 44 joar un steekje los               Steekje los           123 

3 5 Nittersels verborgen schat(jes)        De Nopkes           117 

4 2 Een koekje van eigen deeg De Barranja's           110 

5 1 Wij bouwen om de oudjes in 't hupke te houwe    

                                                                                     De Geintrappers           103,5 

 Volwassen Individueel    

1 15 Ik giet hier. Hij gi(t)aar, maar me carnaval g(en)ieten we van me  

                             koar                                           CD nog eentje dan         126 

2 10 Mee carnaval zijn we in een goei bui Duo Sop           114 

3 16 Iedereen luisterd mee               Angela Sanne Mathijs   112,5 

4 9 Ik heb mijn school af gemaakt De Barbiertjes (John en  

                                                                                     Dennis)                         111,5 

 Volwassen Groepen    

1 18 Unne goeie moat                            J.V. de Herrieschuppers 120,5 

2 19 Primitief draait door, door carnaval   C.V. de Zottekes        120 

3 7 We zitten in de dip            Vrienden van Twan van Lippen 112,5 

4 8 We maken er een schone optocht van     Powergirlzz 111,5 

5 14 Trotse zeugen en beren willen 11 jaar Fistvaerekes eren 

                                                                                    Zeugen en beren           108,5 

6 13 Ron's levensloop                            Familie van de Prins         99,5 

 Wagens    

1 20 Bloemstuk maken              J.V. de Tapkratjes           137 

2 12 Per ongeluk                            J.V. de Koekwauze        136,5 

3 21 Strooptocht                            J.V. de Barbiertjes         125,5 

4 11 Match Fixing                            J.V. de Fistvaerekes       121,5 

5 17 We zoeken meej ons clubke een Prins in Blaal en ’t Hupke 

                                                    C.V. de Barbiertjes (vrienden van de Prins)  108 

 Opsteker (aanmoedigingsprijs)    

  De  Nopkes                                     Met verborgen schatjes 

  

POTGROND ACTIE PUUR POPORKEST 

De lente heeft zich dit jaar al vroeg aangediend. Bovengemiddelde temperaturen 



zorgden ervoor dat de natuur in februari al ontwaakte en bomen en struiken in de  

knop kwamen. Hoogste tijd om úw tuin uit de winterslaap te halen. PUUR Popor-

kest wil u daar graag bij helpen.  Zoals u al enige jaren gewend bent brengen wij 

namelijk de potgrond bij u thuis. Op deze manier nemen wij u het zware werk uit 

handen, zodat u zich kunt bezig houden met zaken in uw tuin die echt leuk zijn. 

Aangezien wij streven naar een optimale prijs/kwaliteit verhouding  kunnen wij u 

dit jaar voor dezelfde prijs een betere kwaliteit potgrond aanbieden.     

U heeft deze week het potgrond-bestel-formulier in de bus gehad. Komende week, 

van 11 tot en met 16 maart komen de leden van PUUR Poporkest bij u langs om uw 

bestelling op te halen. Wij vragen u vriendelijk om met gepast (contant) geld te 

betalen. Mochten onze leden u onverhoopt niet thuis treffen dan mag u uw bestel-

ling tot en met 16 maart inleveren bij Kees Castelijns, Fons van der Heijdenstraat 

16. Voor vragen mag u een mail sturen naar: info@puurpoporkest.nl.  

Zaterdag 23 maart wordt de bestelling bij u thuis gebracht. 

Namens PUUR Poporkest alvast hartelijk dank voor uw bestelling. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 9/3: om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor: Fans en Alda Ale-

mans-Michielse. 

Mededelingen: 

 Achterin de kerk liggen folders over een bedevaart naar Banneux, waar 

Maria verschenen is. De reis staat open voor mensen die ziek of slecht ter 

been zijn. 

 

KOM OOK IN ACTIE TIJDENS DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG OP 23 

MAART 2019 

Op zaterdag 23 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Ook in de gemeente 

Bladel zal er op verschillende plaatsen door bewoners zwerfafval worden opge-

ruimd. Iedereen is welkom om mee te helpen. Deze opschoonactie is een landelijk 

initiatief en wordt georganiseerd door de gemeente Bladel en onsburo. 

Landelijke Opschoondag 2019 

De gemeente Bladel ondersteunt iedereen die tijdens de Opschoondag in actie komt 

met opruimmaterialen. Wilt u, uw buren, collega’s, vrienden of familie de buurt 

een stuk schoner maken? Meld u dan aan voor deze opschoonactie. Hoe meer 

mensen meedoen, hoe groter het effect. 

Afvalbingo 

Alle deelnemers kunnen ook meedoen met de Afvalbingo. Iedere deelnemer krijgt 

een bingokaart en bij een volle bingokaart wordt u beloond met een leuke verras-

sing. Daarnaast maken alle deelnemende groepen ook nog eens kans op €100,-, 

€200,- of €300,- voor een buurt- of verenigingsfeest. 

Wilt u mee doen? 

Kom in actie en meld u aan op www.onsburo.eu/acties/lod2019-bladel. U heeft nog 

voldoende tijd om buren, collega’s, vrienden of familie op te trommelen om mee te 

doen. Indien u dit wenst, kunt u hierbij ondersteund worden door middel van pro- 
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motiematerialen. Heeft u geen groep maar wilt u toch graag mee doen? Meld u dan 

aan als zelfstandig opruimer of sluit bij een andere groep aan. 

 

COLLECTEWEEK REUMANEDERLAND VAN START 

In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van Reuma 

Nederland, voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwil-

ligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onder-

zoek naar reuma. Kunnen we ook op uw steun rekenen? Alle kleine beetjes helpen 

om samen een groot bedrag op te halen tijdens deze collecteweek! Of u nu zelf 

langs de deuren gaat of aan de deur geeft. 

Tikkie aan de deur 

Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimatiebewijs heb-

ben staan. Door deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie 

worden gedaan voor de collecte. Ook worden er weer pinbussen ingezet, met een 

pinautomaat geïntegreerd in de bus. Geven aan de collectant wordt zo steeds 

gemakkelijker.  

Geld voor reumaonderzoek hard nodig 

Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest 

voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in 

Nederland. Reuma beperkt je - thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en 

vermoeidheid, beschadigde spieren en kapotte gewrichten die moeilijk bewegen.  

Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland 

nastreeft: een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Er is nog steeds 

wetenschappelijk onderzoek nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren 

van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting en 

komen ze op voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg. 

Ook collecteren? 

Wilt u helpen collecteren? Bel dan voor meer informatie met ReumaNederland in 

Amsterdam op 020-5896471. U kunt ook een mail sturen aan: 

vrijwilligers@reumanederland.nl  

 

VASTENACTIE 2019 : SCHOON WATER VERANDERT ALLES! 

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: 

we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in 

huis hebben waar altijd schoon water uit komt. 

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroor-

zaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, 

economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral 

vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan 

schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbij-

zijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet 

besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen. 

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En 

daarmee worden levens blijvend veranderd!  

mailto:vrijwilligers@reumanederland.nl


In doel 6 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (in 2016 vastgesteld door de VN 

ter vervanging van de Millenniumdoelen) is ook vastgelegd, dat iedereen in 2030 

toegang moet hebben tot schoon drinkwater en gebruik moet kunnen maken van 

schoon en goed sanitair.  

In de komende weken kunt u hier meer lezen over het thema van de Vastenactie. 

Misschien kunnen we intussen zelf al eens nadenken over ons watergebruik en 

mogelijke waterverspilling tegen gaan!  

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

ANNULERING DORPSRAADVERGADERING 25-3 

Vanwege gebrek aan agendapunten gaat de vergadering van de dorpsraad op 25 

maart as. niet door. De Dorpsraad 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 14. 1
e
 prijs, Geel 37: L. Lauwers, M. van der Heijden, Cees 

Waalen. 2
e
 prijs, Zwart 5: Rinus Copal, J. Seuntiëns. 3

e
 prijs, Roze 23: Tonnie 

van Houtum, Annemiek Couwenberg, Annie Smets, Daan Meulenbroeks. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Zigo MW1 - NeCa MW1: 12-10; NeCa MW1 - Rosolo MW1: 11-7 

Programma voor 9-10 en 13 maart: 

9/3: NeCa B1 - Klimop B1: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Lenne Raijmakers; 

9/3: NeCa C1 - ODC C1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Carlijn Klaassen; 

9/3: NeCa E1 - DSV E1: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Anne-Wil Vissers; 

9/3: NeCa F1 - PSV/Lifovragen F1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Anouk Gooskens 

9/3: Klimroos W1 - NeCa W1: aaanvang om 8:30 uur. Hoogeloon.  

10/3: NeCa 1 - TOG 1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: S. v.d. Graaf; 

13/3: Klimroos/VVO MW1 - NeCa MW1: aanvang om 21:00 uur. Hoogeloon  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 9 en 10 maart. 

9/3: Hilvaria JO8 3 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.00 uur; 

9/3: Reusel Sport JO10 3 – Netersel JO10 1: aanvang om 10.15 uur; 

9/3: DEES JO11 3 – Netersel JO11 1: aanvang om 10.00 uur; 

9/3: Casteren JO17 1 – HMVV JO17 1: aanvang om 15.00 uur; 

9/3: Nivo Sparta JO19 2 – Netersel JO19 1: aanvang om 12.00 uur; 

10/3: Netersel 3 – Wodan 10: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

10/3: Netersel 2 – Vessem 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

10/3: Netersel 1 – Hulsel 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij.  

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 16 MAART A.S. INLEVEREN VOOR 

MAANDAG 11 MAART A.S. OM 18.00 UUR. 


