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CV DE BUNTSTÈKERS SCHENKT KUNSTWERK AAN ‘T HUPKE 

Afgelopen zaterdag onthulde Prins Ron d’n Urste met zijn Adjudant Roel een bij-

zonder kunstwerk aan het Carolus Simplexplein. Dit alles stond nog in het teken 

van het 44 jarig jubileum dat de carnavalsvereniging dit jaar viert. Het draagt de 

naam ‘Bunt’ en staat onder meer symbool voor de verbinding tussen Carnaval, de 

Buntstèkers en de Neterselse gemeenschap.  

Een commissie bestaande uit Maarten van Dijk, Simon Mommers, Bas van Loon 

en Frans van Luffelen is verantwoordelijk voor het ontwerp, waarin diverse onder-

delen verwerkt zijn. Het kunstwerk is gemaakt door enkele leden van de raad. 

De betonnen basis symboliseert de solide verankering van carnavalsvereniging de 

Buntstèkers binnen de gemeenschap van Netersel. De 11 daarop gesitueerde orna-

menten symboliseren het carnavaleske gekkengetal en vormen samen een buntpol.  

De hoogteverschillen van de ornamenten staan voor de diversiteit van de persoon-

lijkheden binnen de vereniging en de gemeenschap.  

De drie hoogste ornamenten, uitgevoerd in cortentstaal, symboliseren de Prins, 

Adjudant en Vorst. Dat deze allemaal dezelfde kant op wijzen is niet toevallig, 

“deze staan onder invloed van de Blaalse went”! De lage ornamenten verwijzen 

naar de raad van elf en het “gestoken” bunt, een welbekende bezigheid in deze 

omgeving. De zithoogte van de lage ornamenten biedt een rustpunt binnen onze 

gastvrije gemeenschap.  

De kleurverschillen van de ornamenten (cortentstaal en roestvaststaal) staan voor 

de leeftijdsverschillen. De bloeiende toppen van de drie hoge buntstengels geven de 

steken weer zoals die tijdens carnaval als hoofddeksel worden gedragen. 

Vermeldenswaardig is dat er in drie van de laagste ornamenten door vele dorpsge-

noten “voorspellingen” voor de toekomst worden bewaard. Te zijner tijd, tijdens 

carnaval, te weten over 11, 22 en 33 jaar worden de tijdcapsules geopend en zullen 

de “voorspellingen, het daglicht weer zien. 

‘Bunt’ vormt een waardevolle aanvulling voor Netersel zodat ten allen tijde carna-

val ook in het dagelijks leven en op ieder moment zichtbaar zal zijn in de gemeen-

schap. 

31 augustus sluiten wij ons jubileumjaar af met een zomerevenement voor jong en 

oud, later meer daarover. 

CV de Buntstèkers 

 

BEDEVAART KEVELAER. 

Op donderdag 22 augustus 2019 is weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. 

Thema dit jaar: “Heer waar moeten wij heen”? 

We vertrekken bij de kerk in Netersel tussen 7.00 en 7.30 uur. Rond 20.00 uur zijn 



we weer thuis. 

De kosten zijn 17 euro p.p. en kinderen tot 12 jaar 8.00 euro. Zorg wel voor een 

geldig legitimatiebewijs voor zowel ouders als kinderen. 

Opgave voor 31 juli 2019 bij Iet Looijmans, De Smis 1, Netersel. Tel. 591010, 

dagelijks tussen 18.00 en 20.00 uur. 

 

VAN DE REDACTIE. 

De vakantie staat weer voor de deur. Onze laatste uitgave voor dit seizoen zal zijn 

op zaterdag 6 juli. Daarna gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 16 

augustus. Copij voor het laatste nummer  en voor de vijf  vakantieweken moet 

binnen zijn op maandag 1 juli a.s. voor 18.00 uur. 

We komen weer uit in week 33, op zaterdag 17 augustus. Copij voor de uitgave van 

17 augustus moet binnen zijn op maandag 12 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest: HH. Petrus en Paulus. Zondag 30/6:  om 11.00 uur Eucharistieviering 

in de kerk in Bladel, m.m.v. gelegenheidskoor. Er is geen H. Mis in Netersel. 

Mededelingen; 

 Donderdag 27 juni is in Bladel om 10.30 u de uitvaart voor de heer Keijzer uit 

de dr. Zijlmansstraat.  

 Vrijdag 28 juni is het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus. De H. Mis vieren 

we om 8.00 u ’s morgens in Bladel.  

 Het weekend van 28-30 juni staat in het teken van de HH. Apostelen Petrus en 

Paulus. 

  Zondag 30 juni is er alleen een Mis in Casteren, om 9.30 u en in Bladel, om 

11.00 uur. Na de zondagsmis, m.m.v. een gelegenheidskoor, is er een gezellig 

samenzijn in de zaal en de tuin.  

 

PROMOTIETOERNOOI VAN DE SOEPELE POLS GRANDIOOS GESLAAGD!  

In het kader van 800 jaar Netersel werd er op 22 juni door petanqueclub De Soepe-

le Pols een doublette-toernooi georganiseerd waarvoor zich maar liefst 68 spelers 

opgegeven hadden. Het was verheugend om te zien dat een belangrijk deel hiervan 

uit België was overgekomen om te proeven van de feestelijke sfeer in het jubile-

rende Netersel. 

Nadat iedereen welkom was geheten kon onder uitstekende weersomstandigheden 

aangevangen worden met dit toernooi, wat bestond uit drie voorgelote wedstrijden. 

Alles verliep in een opperbeste stemming, mede door de onbevangen sfeer en de 

perfecte accommodatie. Eindoverwinnaar was doublette  Rudi Luyten/Cindy Steeg-

mans uit België, dat zich terecht kampioen mocht noemen en hiervoor de eerste 

prijs in ontvangst mocht nemen. 

Nadat alle plaatsen bekend waren gemaakt en de nodige attenties waren overhan-

digd, kon men terugzien op een geslaagd evenement met dank aan de wedstrijdlei-

ders Phil Spooren en Jack van Rijswijk. Ook was er een bijzonder woord van dank 
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aan de vrijwilligers die het mogelijk hadden gemaakt dat er alles in en rond het 

gebouw perfect uitzag en gezien kan worden als een visitekaartje voor de 

petanquesport in Netersel. 

Stef Kluijtmans. 

 

GEVONDEN VOORWERPEN. 

Na een zeer geslaagd feestweekend heeft de organisatie enkele items over gehou-

den. Mist u iets, kijk dan in de doos Gevonden voorwerpen. Deze staat in de Poel. 

Verder is er een zwarte helm achter gebleven afgelopen zaterdag. Deze helm kunt u 

terug krijgen bij Carolus Simplexplein 33. 

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 1 juli is er een lunch voor alle dorpsgenoten. Inloop vanaf 12.00 uur; om 

12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en brood, hoofdzaak is een ge-

zellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf 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 1 juli 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. 

 

VOETBALKAMP EERSEL. 

Het jeugdvoetbal Casteren-Netersel gaat dit jaar weer in Eersel op voetbalkamp bij 

kampeerboerderij W’tjewel, Stokkelen 43, Eersel. We vertrekken op zaterdag 6 juli 

en komen weer terug op zaterdag 13 juli. 

Wilt u ons eens komen bezoeken en kijken hoe het er aan toe gaat? Dat kan. Op 

zondag 7 juli bestaat de mogelijkheid hiertoe. Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u 

hartelijk welkom. Leiders en kkokstaf. 

 

NETERSEL 800 JAAR JONG 

Het is wel tegen het protocol 

ik heb het echt nie hoog in mennen bol 

Mer zonder het te vragen 

wil ik aan dees fisje toch mijn part bij willen dragen 

Voor ons allen wel mee hetzelfde doel 

een mooi  feestje te bouwen in en om de  Poel 

Als ik zo naar Nittersel rijdt 

Witte mee, dees durp is een zaligheid 

vur nun dorpsdichter ligt Nittersel mij na aan t hart 

al is het eigelijk mer vur het vijfde part 



Als Blaalse dorpsdichter zeer vereerd 

allereerst dus heel Nittersel hartelijk gefeliciteerd 

Volgens mij als ik het programma zie 

is dees ook nog lang het leste nie 

Het mooie is de heel Nittersel ook mee gaat doen  

mer ik doe ook mee met plezier en veul fatsoen 

De commissie van dees grote feest 

is al lange tijd heel druk geweest 

Van die ouwe opgegraven spullen 

zou Platella Villa wel van spullen 

 

we hebben menige prachtige boerderij 

mer jammer de echte villa is er nog nie bij 

Helaas is het met de bild van onze Karel een bietje fout gegaan 

mer geloof me heel veul mensen hebben echt hun best gedaan 

Hopelijk dè ik het nog mee mag maken 

de dit beeld alsnog hier komt te geraken 

Er valt hier toch veul te vieren  

44 jaar buntstekers die met karnaval hier de boel versieren 

Wan mooi durp hebben we hier 

wel altijd samen in tegenslag en plezier 

25 jaar toneel is op zich al een heel groot feest 

volgens ik hoorde, genieten zij zelf het meest 

Straks zijn we ook in Nittersel 75 jaar bevrijd 

hierover licht ik jullie allen in, te zijner tijd 

Het gaat een feestje worden om naar uit te kijken 

dè laat Nittersel op  zun eigen manier straks heus wel blijken 

Un eigen krant VAN AALSTEN EN TOT GOOR 

men petje af en dè meen ik hoor 

Zelfs onze grote baas van de gemeente Blaal  

krijgt ook hier een warm onthaal 

 

Mer dit alles is wel de moeite waard 

en zet Nittersel  zijn eigen zo wel op de kaart 

Dus geniet allemaal  van dees gebeuren  

ik schuif stiekem aan en zal nie zeuren 

Over die-en breeje pad kom ik mee de fiets naar hier 

we pakken samen dan een lekker putje bier 

Tenslotte jong en oud laat mer is zien  

en wa ik zeg is nie misschien 

Want we hebben hier wel wa meer dan bunt. 

feesten maar , het is jullie allemaal echt gegund. 

 

Jullie Blaalse dorpsdichter Jan van Limpt  


