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UITSLAG OPTOCHT ’T HUPKE 2017
Titel
Deelnemer
Punten
Junior Individueel
1 Ik zag wel dat je naar mijn 'cup keek' Lieneke Roozen en Robin
van der Heiden
114,5
2 Een schoot in de roos.
Tigo Hendriks en Jordy de Wit 111
3 Wij hebben een sterke band……
Flitsende Frikandellen
110,5
4 (Carnaval) in vuur en vlam met brandweerman
Sam Milan Meijer 106
Junior Groep
1 In Nittersel zit ut wel goed, De Buntbengels wete hoe ge un speultuin bouwe
moet.
De Buntbengels
130,5
2 Tijd voor Carnaval
NopkesXL
114
3 CC Steckje los presenteert "Circus Carnaval"
CC Steckje Los 110,5
4 Verschrikkelijk veul lol(ly's) mee Carnaval
De Feestbeesten 108,5
Individueel
1 Plaspauze
John Peters
117
2 Ik raak m'n' lotje niet kwijt
Cees en Lotte Waalen
116,5
3 D'n Overgang
Un Lekker Stel
114
4 Dur een deur kunnen
De Buurvrouwen
105,5
5 Net Nix
Net Nix
100
Groep
1 Werken bij de Fancy
JV de Tapkratjes
138
2 Dopingcontrole
De Fistvaerkens
121,5
3 De 'groten' hebben pech, want de 'kleinen' lopen er mee weg
C.V. de Zottekes
115,5
4 Onze Materiaalman is vertrokken en wij zitten mee de brokken
Puur Poporkest
106
5 D''n overschot van Prins John dun Urste
t Overschotje 101
6 De Ridders
De 10 Musketiers
98,5
Wagen
1 Vleeskeuring
JV de Barbiertjes
137
2 Wij b ( r ) ouwen en fisje
JCV de Koekwauze
127
3 Laat ons maar schuiven
CV de Tobber
102
4 ?
Dolle Tolle
99,5
Opsteker
In Nittersel zit ut wel goed, De Buntbengels wete hoe ge un speultuin bouwe moet.
De Buntbengels

NITTERSELSE KWIS
Nu de carnaval erop zit is het tijd om vooruit te kijken naar een ander splinternieuw
dorpsfeestje! Een enthousiaste werkgroep heeft het fenomeen 'Dorpsquiz' opgepikt
en start in 2017 met de eerste editie van de 'Nitterselse Kwis'. Op 22 september
2017 is het zover, dan staan tussen 19:00 uur en 23:30 uur hopelijk een groot aantal
teams op scherp. 29 september is de grote uitslagenavond in Cafe d'n Driesprong.
Via Van Aalsten tot Goor en de internetpagina
www.facebook.com/nitterselsekwis houden we iedereen op de hoogte van het laatste nieuws over deze gezellige avonden vol rivaliteit. Binnenkort komt de mogelijkheid tot inschrijven, dus we adviseren om al snel een ijzersterk, gevarieerd en
gemotiveerd team van ongeveer 15 personen samen te stellen. Groetjes, Carlijn,
Maike, Imke, Maria, Rimke, Maarten en Hugo
VASTENACTIE 2017 : EILANDEN VAN HOOP IN SAN SALVADOR (EL
SALVADOR)
1. Vasten anno 2017 en het campagneproject in El Salvador
De vastentijd is een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen.
Dan kunt u uw tijd, geld en aandacht delen met mensen, die uw steun kunnen gebruiken; of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.
Ieder jaar voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de vastenperiode
actie voor mensen over de hele wereld die leven in moeilijke omstandigheden. Dat
doen we omdat we geloven dat ieder mens waardevol is en omdat we vinden dat we
best iets van onze rijkdom kunnen delen. Onze hulp is dan ook voor iedereen, want
wij hopen dat de dag komt dat alle mensen op aarde een goed leven kunnen leiden.
Dit jaar voeren we actie voor degenen die zich in San Salvador, de hoofdstad van
El Salvador in Midden-Amerika, inzetten om ‘Eilanden van Hoop’ te creëren. De
bevolking van San Salvador gaat namelijk gebukt onder het geweld van jeugdbendes (mara’s).
De republiek El Salvador is gelegen tussen Guatamala, Honduras en Nicaragua en
de Stille Oceaan. Het heeft 6,7 miljoen inwoners en is ruim 21.000 km2 groot. De
bevolking is voor het grootste deel katholiek of protestant.
De komende weken zullen wij u nader berichten over de geschiedenis van het land,
het ontstaan van de problemen (o.a. de mara’s) en enkele organisaties in San Salvador die zich inzetten voor menswaardiger levensomstandigheden. Deze organisaties
verdienen onze steun! IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag.
VOORSTELLINGEN PARDOES
Na het grote succes van de Theaterles voorstelling 'Het mysterie van de Lollipopstraat' waarin Finn, Joey, Brent, Floor, Tigo, Floor, Karli, Fedde, Lieneke, Luuk,
Fleur, Gerrit en Roos op het podium schitterden is het nu weer tijd voor toneelvereniging Pardoes om 'zelf' het toneel te beklimmen. De voorstelling 'Gallerie
Hysterie' die is geschreven door Hugo Maas en wordt geregisseerd door Annuska
Delien gaat over een museum waar, door het aantreden van een nieuwe directrice,
van alles dreigt mis te gaan. De spanning bij het personeel en de bezoekers is om te

snijden en zelfs de nieuwsuitzendingen besteden er volop aandacht aan.
De show is geschikt voor alle leeftijden en wordt gespeeld op zondag 9 april om
14:00 uur, zondag 16 april om 19:00 uur en maandag 17 april om 14:00 uur in
de Poel. Schrijf snel in je agenda, want je wilt dit niet missen én voor €3,50 heb je
al een kaartje. Tot dan!
ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL
Zondag 12 maart a.s. kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie, weer
deelnemen aan de jeu de boules mixwedstrijden, welke iedere tweede zondag van
de maand worden gehouden in de sfeervolle boulodrome van De Soepele Pols bij
sportpark De Groesbocht te Netersel.
Dit is de laatste van de serie welke op 9 oktober 2016 werd begonnen. Nu belooft
het een spannende eindstrijd te worden! Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur
waarna de wedstrijden om exact 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 welkom in onze verwarmde binnenaccommodatie.
Tot ziens namens de organisatie.
26 UUR BILJARTMARATHON IN D’N DRIESPRONG
Gilde Sint Brigida organiseert de 26 uur biljartmarathon van vrijdagavond 17 maart
20.00 uur tot zaterdagavond 18 maart 22.00 uur in d’n Driesprong. Het team dat de
uitdaging aangaat om 26 uur aaneengesloten te biljarten wordt gevormd door Iwan
Couwenberg en Geert van de Bisen. Iwan vormt de rode draad van het evenement
en kent inmiddels de klappen van de zweep. Gildebroeder Geert van de Bisen gaat
namens het Gilde samen met Iwan de uitdaging aan.
Om te kunnen biljarten zijn er natuurlijk ook tegenstanders nodig, elk uur gaan
twee biljarters de strijd aan met Iwan en Geert. Wil jij ook de strijd aangaan?
Schrijf je dan in, alleen of met twee, het kan vanaf nu bij d’n Driesprong, tel. 0497843868, de lijst raakt al aardig gevuld. Wil je het evenement ondersteunen als teller
of schrijver dan kun je je ook aanmelden bij d’n Driesprong.
Naast het biljarten zijn er de caféspellen: spijkerslaan, darten, biljartspel en een loterij met vele mooie prijzen. De opbrengst van het evenement komt ten goede aan
de inrichting van het nieuwe Gildehuis dat het gilde gerealiseerd heeft op Gildeterrein “De Smelbocht” aan de Muilen te Netersel.
Voor vragen of suggesties kun je contact opnemen met Frans Waalen, tel: 0610930600, of Henk Michiels 06-50243569, of per mail op info@gildesintbrigida.nl.
KERKBERICHTEN.
Eerste zondag van de Veertigdagentijd. Zondag 5/3: om 9.30 uur Eucharistieviering
De intenties zijn voor: Cato Waalen en haar overleden familie; Thom van der Heijden nms echtgenote; Overleden ouders Frans en Alda Alemans-Michielse; Jan Veraa; Sjef Hooijen en zijn zoon Jos en dochter Corry.

JEUGDLOTTO.
Uitslag trekking week 16. 1e prijs, Oranje 2: Familie van der Heijden, André
Panjoel. 2e prijs, Rood 23: Twan Smets, A. Bleijs, Noah van Eijk. 3e prijs, Wit 28
N. Buijtels, Fons Couwenberg, A. Bleijs, Frieda van der Heijden, Jaap Waalen, Anko Kraaijvanger.
DORPSKRANT DIGITAAL.
De dorpskrant van Netersel is ook voortaan digitaal te raadplegen. De krant is
ondergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via
onderstaande link: http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/ De
papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop. De redactie.
NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Uitslagen: DDW C2 – NeCa C2: 6-0.
Programma voor 1-3-4-5-7 en 8 maart:
1/3: Rooi A1 – NeCa A2: aanvang om 20:00 uur. Sint-Oedenrode;
3/3: SDO ’99 1 – NeCa 2: aanvang om 18:45 uur. Hoogeloon;
4/3: Bio A1 – NeCa A2: aanvang om 13:15 uur. Veldhoven;
4/3: Rosolo C2 – NeCa C1: aanvang om 9:15 uur. Reusel;
4/3: Bio C1 – NeCa C2: aanvang om 12:10 uur. Veldhoven;
4/3: NeCa D1 – DOT D1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Marloes van Rijthoven;
4/3: Bio E2 – NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Veldhoven;
4/3: Eyckelkorf E1 – NeCa E2: aanvang om 10:00 uur. Bergeijk;
4/3: Rosolo F1 – NeCa F1: aanvang om 9:00 uur. Reusel;
5/3: Tuldania 1 – NeCa 1: 14:25 uur. Diessen. Fluiten: A. Scheerens;
5/3: Tuldania 2 – NeCa 2: aanvang om 13:10 uur. Diessen;
7/3: NeCa A2 – Bio A1: 18:45 uur. Hapert. Fluiten: Angelique Wilborts;
8/3: Rietvogels MW1 – NeCa MW1: 21:00 uur. Luijksgestel.
VV NETERSEL NIEUWS.
Programma voor 4 en 5 maart:
4/3: EFC F5 – Netersel F1: aanvang om 9.30 uur;
4/3: EFC E7 – Netersel E2: aanvang om 10.30 uur;
4/3: Netersel E1 – Bergeijk E3: aanvang om 10.45 uur;
4/3: EFC D5 – Casteren D1: aanvang om 13.00 uur;
4/3: Budel C4 – Casteren C2: aanvang om 12.45 uur;
4/3: Tuldania C1 – Casteren C1: aanvang om 13.30 uur;
4/3: Tongelré B1 – Netersel B1: aanvang om 13.15 uur;
4/3: Beerse Boys A2 – Netersel A1: aanvang om 14.30 uur;
5/3: Hapert 4 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur;
5/3: Hulsel 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uur;
5/3: Vessem 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.
Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag.

