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HERHALINGSLES REANIMATIE/AED IN NETERSEL  

Op dit moment zijn er in Netersel ruim vijftig personen die kunnen reanimeren en 

de AED kunnen bedienen. Om de geldigheid van het diploma te behouden dient er 

ieder jaar één herhalingsles gevolgd te worden. Aangezien de groep zo groot is en 

een herhalingsles uit minimaal 10 en maximaal 15 personen mag bestaan zijn er dit 

jaar weer 4 data geprikt. De data zijn maandag 20 februari in de Poel, donderdag 23 

februari in den Driesprong, woensdag 8 maart in de Poel en dinsdag 14 maart in 

den Driesprong. Steeds van 19.30  uur. tot 21.30 uur.  

Een gediplomeerd instructrice van EHBO vereniging afdeling Bladel zal de cursus 

verzorgen. De kosten voor de herhalingsles (incl. koffie/thee) bedragen € 10, - / per 

persoon. U dient dit bedrag tijdens de les contant te betalen. Tevens dient u die 

avond uw reanimatiediploma mee te brengen zodat het afgetekend kan worden.  

Iedereen die aan de herhalingsles wil deelnemen dient zich op te geven via onder-

staand mailadres. Hierbij meteen de voorkeursdatum aangeven. Dit in verband met 

de indeling van de groepen. Aanmelden vóór vrijdag 17 februari, via mail bij Lie-

neke Verspaandonk; lieneke@chello.nl. Tel: 681622 

Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. 

Bij de meeste mensen gebeurt dat thuis, geheel onverwacht. Een acuut hartinfarct is 

vaak de oorzaak van een hartstilstand. Als familie, huisgenoten, vrienden en buren 

bij een hartstilstand direct kunnen starten met reanimeren, totdat professionele 

hulpverleners het kunnen overnemen, is de kans op volledig herstel groot. Blijf 

geen hulpeloos toeschouwer, maar een geoefend hulpverlener! 

 

NETERPOP BACK TO BASIC! 

Na twee jaar afwezigheid komt er weer een Neterpop! Deze 19
de

 

editie gaat terug naar de basis. Alle bezoekers in één tent, hoog 

ons-kent-ons-gehalte, lage entreeprijs en vooral gezelligheid en 

ambiance. Wil je oude bekenden tegenkomen of een nieuwe liefde 

ontmoeten, dan zit je goed bij Neterpop. De organisatie zorgt dat 

alle ingrediënten voor een goed Kempisch tentfeest aanwezig zijn.  

Er is gekozen voor een aangepaste opzet. De leeftijdsgrens is ver-

hoogd naar 18 jaar. Ook de programmering wordt enigszins aangepast. De rode 

draad is “FEEST”! Van opener tot afsluiter word je meegevoerd door de muziek, 

ga je uit je dak, vergeet je de sores van alledag en ga net als ‘vroeger’ weer ouder-

wets los. Back to Basic dus. Het nieuwe logo onderstreept de nieuwe opzet. Wij 

hebben er zin, jullie ook? 

Ed, Hidde, Jan, Jeroen  Johan, Karin, Maria en Rob. 

Neterpop 2017 wordt gehouden op  vrijdag 21 april. Hou vrij die datum! 

mailto:lieneke@chello.nl


DRIE JUBILARISSEN BIJ HET GILDE. 

Op zaterdag 11 februari vond bij gilde Sint Brigida de jaarlijkse  teeravond plaats. 

Deze is normaal altijd  op de eerste zaterdag van februari , maar werd nu een week 

opgeschoven in verband met de zittingsavond van de Buntstekers. 

 Er werd zoals altijd begonnen met een H. mis. Hierna vertrok men naar het 

prachtige nieuwe onderkomen van het gilde in de Muilen waar men begon met een 

heerlijke koffietafel die geheel verzorgd werd door enkele vrouwen van het gilde.   

Allereerst heette hoofdman Frans Waalen iedereen van harte welkom en wenste 

iedereen een gezellige avond toe. Vanuit het kringbestuur waren kringvoorzitter 

Bert  v d Staak en  Jo van de Biggelaar aanwezig. Zij waren onder de indruk van 

het mooie gildegebouw. 

Dat het eten weer lekker was kon men wel zien want er werd flink “opgeschept”. 

Double You zorgde de hele avond voor de muzikale noot. 

Rond de klok van tienen was het tijd om drie jubilarissen te huldigen die elk 25 jaar 

lid waren. Dat waren Hans Beex, Henk Michiels en Jasper Couwenberg. Zij werden 

door hoofdman Frans Waalen met hun echtgenoten Addie en Mandy naar voren 

geroepen.  

Hans Beex kwam op zijn 32
e
 bij het gilde. Na 5 jaar werd hij zilverdrager, wat hij 

tot op heden nog is. Hij is al vele jaren lid van de schietcommissie en coördineert 

namens Sint Brigida de wedstrijd om het gemeenteschild. Ook heeft hij zich op alle 

gebied positief ingesteld voor de totstandkoming van het nieuwe gildegebouw. Dit 

ondanks dat hij al jaren in Tilburg woont.  

Henk Michiels werd op zijn 28
e
 gildelid. Vanaf het begin was hij vendelier. In 2000 

schoot hij zich voor de eerste keer tot koning. Dat herhaalde hij in 2003 en 2015. 

Sinds 10 jaar is hij lid van de overheid, waarvan de laatste 7 jaar als deken schrij-

ver. Zijn vrouw Addy ondersteund hem als koningin nu ook al voor de derde keer.  

Zij vertegenwoordigen waar dit nodig is samen ons gilde. Ook hebben zij zich 

ontelbare uren ingezet voor het  nieuwe gildegebouw. 

Jasper is vanaf zijn 18
e 
 jaar  gildelid.  Daarvoor liep hij al vanaf zijn 9

e
 jaar vijf jaar  

mee als schildjesdrager en daarna als jeugd vendelier.  In 2012 schoot hij zich als 

derde generatie Couwenberg tot koning.  Mandy was er altijd bij als koningin. 

Sinds 7 jaar is hij als knecht lid van de overheid. Hij is, zowel als Mandy, heel ac-

tief bezig geweest met het gildeonderkomen.  En ….er komt een vierde generatie 

Couwenberg aan want hun beide kinderen lopen nu al als schildjesdragers mee. 

De  jubilarissen kregen alle drie de zilveren Sint Brigida opgespeld door de 

koningin. 

De bazuinblazers zetten na deze huldiging het ‘’lang zullen ze leven’’ in, waarna er 

gelegenheid was tot feliciteren. Het feest werd tot in de kleine uurtjes voorgezet.  

Het gildegebouw zal waarschijnlijk in juni officieel geopend worden, maar daar 

hoort u nog van. 

 

BESTE DORPSGENOTEN, 

 Afgelopen week hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve man, vader en 

opa Jan Michiels. Via deze weg willen wij de vrijwilligers van de kerk en de buurt 



hartelijk danken voor hun inzet. Ook dank voor de talloze lieve kaarten en warme 

woorden van troost tijdens zijn ziekbed en na het overlijden. Wij ervaren dit als een 

grote steun. 

Betsie Michiels-van de Pas kinderen en kleinkinderen 

 

KERKBERICHTEN. 

7
e
  Zondag door het jaar. Zondag 18/2: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Joannes van Hoof, zijn echtgenote Johanna en hun zonen Jan en Harrie;    

Overleden ouders Michielse-Vissers en hun overleden familieleden; Ria van der 

Heijden-Lavrijsen nms. Thom, kinderen en kleinkinderen; Jo Broeckx-Vissers en 

Jac Broeckx. 

 

WAT KIES JIJ? IK PAS! 

Voorafgaand aan carnaval organiseren de gemeenten Bladel, Reusel-De Mierden, 

Eersel en Bergeijk de campagne ‘Wat kies jij?’. Deze campagne wordt in samen-

werking met GGD Brabant-Zuidoost, CJG plus, Politie, Novadic Kentron, Pius X-

College en Rythovius College georganiseerd. Met deze campagne worden mensen 

op een ludieke manier bewust gemaakt van de keuzes die zij maken voor en tijdens 

carnaval, maar ook op andere momenten in het jaar.  

Eén van de onderdelen van deze campagne is de actie ‘Ik pas!’, waarbij 30 of 40 

dagen geen alcohol wordt gedronken. Ik Pas! is een uitdaging voor jezelf om te kij-

ken wat een periode zonder alcohol met je doet. De actie maakt deelnemers bewust 

van de vanzelfsprekende rol die alcohol heeft in hun dagelijks leven. Het doel van 

de actie is dat het na deelname makkelijker is om in de toekomst bewust wel of niet 

te drinken. Bovendien heeft een maand niet drinken positieve effecten op de ge-

zondheid. Veel deelnemers voelen zich fitter en scherper, slapen beter, vallen af of 

hebben een betere huid. 

De 40 dagen actie loopt traditioneel van Aswoensdag tot en met Palmzondag, tij-

dens de traditionele vastenperiode tussen carnaval en Pasen. Dit jaar is dat van 

woensdag 1 maart tot en met zondag 9 april 2017. De 30 dagen actie begint op 1 

maart en eindigt op donderdag 30 maart. U kunt zich aanmelden voor IkPas op de 

website www.ikpas.nl  

 

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: Rosolo MW1 – NeCa MW1: 7-11. In verband met het overlijden van 

Ilse Teurlings zijn alle overige wedstrijden van het weekend van 4 en 5 februari 

afgelast; NeCa MW1 – Omhoog/Eyckelkorf MW: 9-4; NeCa A1 – VVO A1: 12-9; 

Kraanvogels A1 – NeCa A2: 6-1; NeCa B1 – SDO ’99 B1: 4-7; Rietvogels C1 – 

http://www.ikpas.nl/
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 NeCa C2: 9-0; NeCa D1 – DAKOS D3: 2-3; Tuldania E1 – NeCa E1: 7-6; DSV/ 

EDN E2- NeCa E2: 2-8; Vessem F1 – NeCa F1: 17-17; NeCa 2 – Bladella 4: 5-10; 

NeCa R – Hilko R: 12-2. 

Programma voor 15-16-18-19-20-21 en 22 februari: 

15/2: Stormvogels MW1 – NeCa MW1: aanvang om 21:00 uur. Luijksgestel; 

16/2: Oxalis 1 – NeCa 1: aanvang om 20:45 uur. Sevenum; 

18/2: Spoordonkse Girls A1 – NeCa A1: aanvang om 14:00 uur. Oirschot; 

18/2: DOS/Olympia B1 – NeCa B1: aanvang om 13:00 uur. Asten; 

18/2: NeCa C1 – Stormvogels C1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Maud Wilborts; 

18/2: Spoordonkse Girls D2 – NeCa D1: aanvang om 10:00 uur. Oirschot; 

18/2: NeCa E2 – Tovido E: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Imke Swart; 

19/2: NeCa 1 – Klimop 1: 16:05 uur. Hapert. Fluiten: E. Schilders; 

19/2: NeCa 2 – Stormvogels 4: 14:50 uur. Hapert. Fluiten: Jessica Castelijns; 

20/2: DDW F2 – NeCa F1: aanvang om 18:00 uur. Lage Mierde; 

21/2: NeCa D1 – De Korfrakkers  D3: 18:45 uur. Hapert. Fluiten: Anne-Wil Vis- 

          sers; 

22/2: DDW C2 – NeCa C2: aanvang om 18:00 uur. Reusel. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Mini Casteren – Mini Bladella: 14-2; Netersel F1 was vrij; Netersel E2 

De Raven E2: 2-7; EFC E2 – Netersel E1: 4-1; Casteren D1 – Dommelen D6: 5-2; 

Casteren C2 – Dommelen C3: 0-10; Casteren C1 – Tuldania C1: 2-4; Netersel B1 – 

SBC B4: 2-3; Netersel A1 – De Valk A2: 1-1; Hilvaria 8 – Netersel 3: 6-1; Kneg-

selse Boys 2 – Netersel 2: 1-2; Netersel 1 – Hapert 1: 3-1; Steensel 1 – Netersel 1: 

3-0. Alle andere wedstrijden werden in het afgelopen weekeinde afgelast. 

Programma voor 18 en 19 februari: 

18/2: Hapert Mini – Casteren Mini: aanvang om 10.00 uur; 

18/2: DBS F15 – Netersel F1: aanvang om 9.00 uur; 

18/2: Netersel E2 – Budel E7: aanvang om 10.00 uur; 

18/2: Netersel E1 – Wodan E2: aanvang om 10.45uur; 

18/2: Casteren D1 – Bergeijk D3: aanvang om 11.00 uur; 

18/2: GSBW C3 – Casteren C2: aanvang om 9.30 uur; 

18/2: ZSC C1 – Casteren C1: aanvang om 15.00 uur; 

18/2: Dosko B1 – Netersel B1: aanvang om 14.30 uur; 

18/2: Terlo A1 – Netersel A1: aanvang om 14.45 uur; 

19/2: Netersel 3 – Bergeijk 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

19/2: Netersel 2 – Dosko 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

19/2: Netersel 1 – Hulsel 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 25 FEBRUARI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 20 FEBRUARI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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