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TARIEFZAKKEN VANAF 2018 TE KOOP BIJ BLADELSE SUPERMARKTEN 

In 2017 konden de tariefzakken voor restafval alleen gekocht worden bij het ge-

meentehuis in Bladel. Vanaf 1 januari 2018 zijn de zakken voortaan ook te koop bij 

de supermarktvestigingen van Jumbo, Gindra-passage 18, Bladel en Albert Heijn, 

Sniederslaan 53, Bladel. Daar kunnen de zakken alleen per rol van 5 stuks worden 

gekocht. De zakken zijn ook nog te koop in het gemeentehuis, waar ze desgewenst 

wel per stuk te koop zijn. De tariefzakken kosten € 3,03 per stuk. 

 

ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL  

Zondag 14 januari 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 onze sfeervolle boulodrome van De Soepele Pols bij 

sportpark De Groesbocht te Netersel.  

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. 

 

STARTRUNNING….OOK IN 2018 BIJ AVR’69.  

Begin het jaar sportief en doe gezellig mee vanaf dinsdag 23 januari 2018  
Vrijwel Iedereen kan hardlopen – Ook jij, maar hoe pak je dat aan…en hoe ver-

der!? Wanneer je beginnend hardloper bent is er voor jou een startrunningserie van 

7 weken over hoe je kan gaan hardlopen. Trefwoorden zijn: techniek, houding van 

het lichaam, dosering van energie, kracht en het leren kennen van je eigen lichaam. 

Binnen 7 weken gaan wij U stimuleren om van afwisselend wandelen en hardlopen 

in de eerste les, te komen tot 20 à 25 minuten in de laatste les, zodat u zonder 

problemen door kan stromen naar een van onze bestaande trimgroepen. Ben jij ook 

op zoek naar een betere conditie, een gezonder lichaam maar ook voor een gezellig 

uurtje sporten in de heerlijk frisse buitenlucht, doe dan straks gewoon lekker mee. 

De wind door je haar, de frisse lucht, de grond onder je voeten en het gevoel van 

vrijheid, we voeren de belastbaarheid geleidelijk op, maak het mee. Je traint niet 

alleen het lichaam, ook je geest vaart er wel bij. Je conditie verbetert en dat voel je: 

je wordt steeds fitter! Elke kilometer verbrand je ook nog een flinke hoeveelheid 

calorieën en geleidelijk leg je steeds grotere afstanden af. Kortom, doe mee en wie 

weet waar het op uitloopt…… ons eerste doel staat al vast: 5km. Geïnteresseerd…. 



??? Voor meer info en/of aanmeldingen startrunning@avr69.nl t.n.v. Sjef van 

Beers. Telefoon 0135092384. Zie ook  www.avr’69.nl De cursus start op dinsdag 

23 januari 2018 om 20.15 uur op sportpark d’n Hoek in Reusel op het terrein van 

AVR’69. 

 

PARDOES. 

Parels & Puin 
Het nieuwe familiestuk Parels & Puin van toneelvereniging Pardoes is te zien op 

zaterdag 17 maart en zaterdag 24 maart om 19:00 uur en op zondag 25 maart om 

14:00 uur. Reserveren kan per mail (reserveringen.pardoes@gmail.com). Schrijf 

alvast in je agenda en graag tot dan! Wil je op de hoogte blijven van de laatste 

nieuwtjes volg ons dan op facebook!  

Met theatrale groeten, toneelvereniging Pardoes 

Theaterles Pardoes 
Mede door het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer theaterlessen geven. 

Deze zullen plaatsvinden op zaterdagmiddag van 14:00 uur tot 15:30 uur op de vol-

gende data: 31-03 / 7-04 / 14-04 / 21-04. De laatste dag zullen we een voorstelling 

geven net als afgelopen jaar. Daar later meer over.  

Opgeven voor deze theaterles kan tot 1 maart via het formulier op onze website! 

www.pardoesnetersel.nl Met theatrale groeten, toneelvereniging Pardoes.  

 

JEU DE BOULES 

Team 1  Team 2 Uitslag Team 2 Uitslag Team 2 Uitslag   

7  22 13-10 23 7-13 24 5-13   

8  23 13-8 24 2-13 22 9-13   

9  24 8-13 22 9-13 23 13-8   

10  19 10-13 20 13-5 21 13-3   

11  20 8-13 21 13-12 19 4-13   

12  21 13-5 19 9-13 20 9-13   

Stand Pétanquecompetitie Groot-Bladel per 4 januari 2018    

          

Pla Tripl.Nr   Naam      Gesp Winst  Verlies  Pnt  Saldo Buurtvereniging 

1      16      C. Paridaans        15  13 2         39    76 De Vest, Reusel 

2      15      S. Kluitmans        15  12 3         36    63 KBO, Reusel 

3      18      K. Coolen        15  12 3         36    60 De Vest, Reusel 

4      17      C. de Jong        15  11 4         34    40 De Vest, Reusel 

5        9       N. Antonise        15  10 5         32    54 D'Ouwe Toren, Blad 

6      13 Jo v. Kemenade        15  10 5         32    45 KBO, Reusel 

7        2 P. v. Kemenade        15    9 6         30    31 Doolland, Bladel 

8       24      H. Vissers        15    9 6         29    21 De Vliegert, Hapert 

9       23 A. v.d. Boomen        15    9 6         28    34 De Vliegert, Hapert 

10      8      M. Bressers        15    8 7         27      5 D'Ouwe Toren, Blad 

11      12     J. Wijnen               15    8 7         25      1 Seniorenver, Bladel 

12      14 H. v. Kemenade        15    7 8         24   -14 KBO, Reusel 

http://www.avr.69.nl/
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13       4      H. Hendriks        15    7 8         23     -7 Spiegeneugten, Blad 

14     10      F. Janssen        15    7 8         23   -12 D'Ouwe Toren, Blad 

15     20      D. Hendriks        15    7 8         23   -18 De Noordhoek, Blad 

16      1  J. v.d. Boomen        15    7 8         23   -27 De Vijftak, Bladel 

17      7 J. v.d. Heijden        15    6 9         21   -29 D'Ouwe Toren, Blad 

18      5      M. de Waal        15      6 9         20   -23 Spiegeneugten, Blad 

19     19      W. Fiers        15      5        10        19   -10 De Noordhoek, Blad 

20     22       A. Sleddens        15    5        10        16   -47 Den Ekker, Bladel 

21       3       R. Seuntiens        15    5        10        16   -48 Doolland, Bladel 

22       6       K. Spapen        15    2        13        12   -38 Achterste Hoef, Blad 

23      11       R. v. Gerven        15    3        12        12   -60 De Hoeve, Netersel 

24      21       W. v. Herk        15    2        13          8   -97 C.Simplexplein, Net. 

          

  Zie ook: www.dspnetersel.nl    

    

VEILIGHEID EN MEER… DEEL 4. 

Als iedereen de vorige 3 delen toegepast heeft dan wonen we met zijn allen al een 

stuk veiliger. Kleine aanpassingen in en om de woning maken al een groot verschil. 

Er is aandacht geschonken rondom de trap, veiligheid in de woonkamer, keuken en 

slaapkamer. 

Deze keer enkele oplossingen voor een badkamer & toilet: 

- gebruik nooit het fonteintje in het toilet als steun bij het opstaan. Van een 

hoger toilet of met een beugel kunt u veiliger opstaan. 

- Heeft u veel moeite om het bad in en uit te komen? Overweeg dan of het 

bad weg kan. Er bestaan ook steunen die op de badrand geplaatst kunnen 

worden. 

- Haal kleedjes en badmatten weg. 

- Voorzie vloer, bad en douchebak van antisliptegels. 

- ’s Nachts naar het toilet? Zorg voor goede verlichting en doe rustig aan. 

- Zorg dat u geholpen kunt worden als u toch valt. Overweeg een 

alarmeersysteem. U draagt dan een knop bij u waarmee u familie of 

professionele hulp kunt oproepen. 

Volgende week de laatste tips voor tuin, terras en garage. 

 

NIEUWS KBO. 

Senioren-Expo in Veldhoven 

De Senioren-Expo wordt dit jaar gehouden van dinsdag 16 januari t/m zon-

dag 21 januari in Koningshof te Veldhoven. De Senioren-Expo is de beurs 

voor de 50-plussers in Brabant.  

Op diverse podia zijn optredens en demonstraties.  De Line-dance groep van KBO-

Netersel zal een demonstratie geven op zaterdag 20 januari om 14.15 uur. Wilt u dit 

niet missen kom dan naar Veldhoven. 

Het bestuur KBO-Netersel 

 



MIDWINTERCROSS NETERSEL 

Op zondag 21 januari 2018 organiseert v.v. Netersel in samenwerking met AVR'69 

voor de vierde keer de Midwintercross. De lopers kunnen dan weer genieten van 

een uitdagend parcours in een bosrijk en heuvelachtig landschap op en om sport-

park de Groesbocht. De Midwintercross staat bekend als een recreatieve loop voor 

beginners en gevorderden na de nieuwjaarsborrels.  

De dag begint vanaf 10:15 met de kidsrun voor kinderen van de basisschool. Daar-

na volgen de individuele afstanden 4500 (11:00) en 9000 (11:45) meter. Als laatste 

onderdeel staat de estafette om 13:00 op het programma voor teams van 5 lopers 

die ieder 1100 meter afleggen. 

De voorinschrijving is open tot en met 15 januari, op de dag zelf kan er nog na-

ingeschreven worden. Voor meer informatie of om in te schrijven gaat u naar 

www.vvnetersel.nl/midwintercross De organisatie hoopt u 21 januari te kunnen 

verwelkomen als deelnemer of toeschouwer!  

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen week 8. 1
e
 prijs, Zwart 33: Guus en Wies Spooren, Peter Vissers. 2

e
 

prijs, Rood 4: Familie van Gestel, J.M. Couwenberg, A. Verhees, Peter Smulders, 

3
e
 prijs, Paars 3: Familie van Roovert, R, van Eijk, E. Baselmans, Kees van Kor-

ven. 

 

GASTEN EETTAFEL, 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 18 januari te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 14 januari bij Mariet Smulders 

0497681631. De kookgroep. 

 

TEURLINGS DE MULDER IS POSTNL-PAKKETPUNT GEWORDEN! 

Vanaf 4 januari zijn wij Teurlings de Mulder PostNL-pakketpunt. U kunt bij ons 

uw te verzenden pakket inleveren om te versturen. Ook kunt u een pakket bij ons  

laten bezorgen om het vervolgens zelf bij ons in de winkel af te halen. 

Openingstijden zijn als volgt: maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur en 

zaterdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. 

Informatie 

Voor informatie en details over het versturen of ontvangen van pakketten kijk op de 

volgende link: www.postnl.nl/campagnes/pakketpunten 

Graag tot ziens in onze winkel  Dorpsstraat 30a in Casteren. Teurlings de Mulder. 

 

OPBRENGST ADVENTSACTIE 

In de afgelopen Adventsperiode hebben we uw aandacht gevraagd voor het project 

van de Adventsactie: “Straatkinderen in Rwanda”. In de vieringen met Kerstmis 

hebben we in de collecte uw bijdrage gevraagd voor dit project. De collecte in Ne-

tersel heeft het mooie bedrag van 205,52 euro opgebracht. Dit bedrag komt in zijn 

geheel ten goede aan het project en we danken u hartelijk voor uw bijdrage en 

betrokkenheid. MOV groep Kerk H.Antonius en Brigida. 

http://www.vvnetersel.nl/midwintercross
http://www.postnl.nl/campagnes/pakketpunten


BUURTBILJARTEN. 

Buurtbiljarten, wordt het dan toch nog spannend??? 
Rondom de feestdagen en in de 1e week van het nieuwe jaar stonden er een aantal 

wedstrijden op het programma en hierdoor is de stand behoorlijk op zijn kop 

gezet.... Bovenaan de ranglijst zit het op dit moment erg dicht op elkaar en de top 4 

ziet er op dit moment als volgt uit: 

1 Beemke C 
 

364,9 

2 De Heilei B 
 

361,2 

3 De Heilei A 
 

358,4 

4 Winkelhoek A 
 

357,6 

Het aantal wedstrijden per team scheelt nogal wat, maar de mannen van coach 

Frans Seuntiens kunnen de polonaise de komende week alvast wel gaan oefenen 

zou ik zeggen... Verder troefde F. Waalen jr zijn vader F. Waalen sr af in een on-

derling gevecht en in het onderonsje van de Winkelhoek D tegen De Winkelhoek B 

was Jasper Couwenberg de gevierde man, want hij was degene met 'de vetste keu' 

(ik weet ook niet wat het voorstelt, maar dit stond er op het wedstrijdformulier 

nadrukkelijk bijgeschreven).... 

Volgende keer is het aantal wedstrijden per team weer redelijk gelijk en zal er een 

weer een nieuwe tussenstand gepubliceerd worden..... Wordt vervolgd dus.... 

Uitslagen: De Heilei B – De Hoeve B: 42,7 – 32,3; Blasch B – De Hoeve A: 51,1 – 

27,5; Winkelhoek C – Winkelhoek D: 27,0 – 58,6; De Heilei A – Winkelhoek B: 

37,4 – 44,7; Beemke A – Blasch A: 31,0 – 48,4; Beemke B – Beemke C: 43,8 – 

41,4; Winkelhoek A – De Hoeve B: 53,3 – 31,7; De Heilei B – Plein B: 54,5 – 

39,1; Beemke B – De Hoeve B: 42,9 – 40,8; Blasch A – Beemke C: 40,4 – 52,1; 

Plein B – Winkelhoek A: 44,7 – 40,3; Plein A – De Hoeve A: 22,6 – 42,7; Win-

kelhoek B – Winkelhoek D: 36,1 – 43,3. 

 

NIEUWS KBO. 

Hieronder vindt u de activiteiten die het KBO Netersel voor 2018 gepland 

heeft. 

23 januari: Entertainment, Pater Adrianus. 12 februari: Carnavalsmiddag, 

georganiseerd door CV de Buntstekers; 14 maart: Algemene ledenvergadering in 

De Poel; 24 april: Bezoek aan de Maasvlakte. April: Culturele dag. Datum nog niet 

bekend. 15 mei: Bezoek Heilige Eik in Oirschot. Mei: Bedevaart naar Meerveld-

hoven, datum nog niet bekend 

12 juni: Fietstocht met excursie;  

September: Fietstocht met excursie 

Oktober: 83+ middag, datum nog niet bekend. Fietstocht naar de Weebosch, datum 

               nog niet bekend 

November: lezing, datum en onderwerp nog niet bekend.  

12 december: Kerstviering 

Alle bijeenkomsten worden van te voren vermeld in Van Aalsten tot Goor. 



KLEDING INZAMELEN 13 JANUARI KIOSK 

Zoals in de van Aalsten tot Goor een aantal weken terug is gemeld houden wij van 

JV de Herrieschuppers een kledinginzamelactie. We willen iedereen in Netersel 

vragen om kleding te verzamelen in een plastic zak (vuilniszak). Deze kleding kan 

worden ingeleverd bij de kiosk op zaterdag 13 januari tussen 9.00u tot 10.30u. 

De bedoeling is om alleen goede kwaliteit goederen in de zakken te doen.  

Wat mag wel: Kleding, lakens, gordijnen, dekbedovertrekken, pluche beesten, rie-

men, handtassen en schoenen (schoenen aan elkaar gebonden).  

Wat mag niet: vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, 

afgeknipt materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterij, be-

drijfskleding, speelgoed en matrassen. De zakken a.u.b. dichtgeknoopt inleveren. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de zakken naar de kiosk te brengen dan 

kunnen wij deze ook op komen halen. Stuur dan even een mailtje naar: 

cv2018netersel@gmail.com of bel op die zaterdag tussen 8.00u en 10.30u naar 06-

33179549.  

Als u de zakken op 13 januari komt brengen dan staat er gratis koffie, thee of ranja 

met een koekje voor u klaar. Deze kledingactie is naast de opbrengst voor onze 

carnavalsgroep ook voor een goed doel. We hopen dat jullie voor deze tijd veel kle-

ding kunnen verzamelen zodat wij een leuke wagen kunnen bouwen. 

Alvast bedankt. Met vriendelijke groet JV de Herrieschuppers 

 

KERKBERICHTEN 

Zondag 14/1: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Petrus Josep-

hus vd Hout, zijn echtgenote Maria, Riek, Cato en René, Harrie en Ton 

Overleden: Jan Beijens, 83 jaar. 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Allereerst willen we gebruik maken van de gelegenheid om iedereen Het beste te 

wensen voor het nieuwe jaar. We hopen dat je een mooi jaar te wachten staat. En 

hebt je een vraag of hulpje nodig: weet ons dan te vinden.  

Op donderdag 11 Januari 2018 is het Koffie-uurtje in de Poel van 14.30 tot 15.30 

uur. Kom gerust bij ons op de koffie/thee, voor een praatje en voor de gezelligheid. 

Hebt u een vraag? U kunt ons ook bellen, mailen. En we zijn te vinden op Face-

book en op de website van De Poel 

 Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 

17.00uur) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

 

BELONING VOOR JONGEREN DIE EEN CARNAVALSWAGEN BOUWEN 

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er binnen de gemeente zinvolle acti-

viteiten zijn die jongeren aanspreken. Het bouwen van een carnavalswagen is een 

van de activiteiten waar veel jongeren bij betrokken zijn. Een aantal maanden per 

mailto:cv2018netersel@gmail.com
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jaar zijn ze fanatiek bezig om een mooie en originele wagen te bouwen. Tijdens de 

lokale optochten zijn dan ook prachtige creaties te bewonderen. In een goede on-

derlinge verstandhouding gaan de groepen een sportieve strijd aan met collega-

wagenbouwers. In eerste plaats is het samen bouwen aan een carnavalswagen leuk 

en gezellig. Daarnaast leren de jongeren om samen te werken. Ze hebben een geza-

menlijk doel waarbij ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid heeft.  

Een beloning ter stimulering 
Om onze waardering voor zowel de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten 

blijken, is een waarderingsbudget van maximaal € 5.000,00 beschikbaar. Dit 

bedrag wordt verdeeld onder alle carnavalswagenbouwers in de gemeente Bladel 

(max. € 500,- per groep) die voldoen aan de volgende criteria: 

 Minimaal 75% van het aantal bouwende jongeren tussen de 12 en 18 jaar (met 

een minimum van 10 jongeren) moet in de gemeente Bladel wonen.  

 De carnavalswagen moet minimaal de afmetingen van een grote personenauto 

hebben. 

 Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente Bladel deelgenomen worden.  

De aanvraag (voorzien van NAW-gegevens) moet worden ingediend vóór 3 febru-

ari 2018. Bij de aanvraag voegt u een opgave van het aantal jongeren tussen de 12 

en 18 jaar die gedurende de bouw en voorbereiding van de carnavalswagen mee-

werken. De aanvraag stuurt u naar de afdeling Ontwikkeling t.a.v. Niek van Boekel 

van de gemeente Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel of digitaal naar 

info@bladel.nl). 

U zult vervolgens een ontvangstbevestiging ontvangen met daarin de mededing of 

u wel of niet recht heeft op de subsidie en de eventuele hoogte ervan. De uitkering 

en de vaststellingsbeschikking ontvangt u vervolgens na ontvangst van een bewijs 

van deelname (foto) aan één van de lokale optochten in de gemeente Bladel. Voor 

meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling 

(tel. 361636). 

 

OPBRENGST KERSTSTAL. 

De opbrengst bij de kerststal voor de voedselbank is € 250,00 Iedereen hartelijk 

dank voor Uw bijdrage. 

Vriendelijke groeten van de kerststalwerkgroep Netersel 

 

BOEK VAN DE MAAND JANUARI: DE VUURTOREN – PD JAMES 

Ik weet niet hoe u erover denkt, maar ik kijk graag naar Engelstalige detectives op 

de tv. Eén van mijn favoriete series gaat over inspecteur Dalgliesh. Een luchtige, 

speelse 'who did it' serie; niet gruwelijk, niet bloederig, maar amusant. De basis 

voor de serie zijn een aantal boeken, geschreven door P.D.James. 

Zij is een Engelse lady, die vanwege haar verdiensten voor de literatuur werd 

verheven in de adelstand. 

Haar echtgenoot, een arts, kwam mentaal niet gezond uit de tweede wereldoorlog 

thuis, en werd opgenomen in een psychiatrische kliniek. P.D. verdiende met haar 

romans de kost voor haarzelf en twee kinderen. 

mailto:info@bladel.nl


Deze roman, met als titel DE VUURTOREN, speelt zich af op een privé-eiland; 

voorheen een piratennest. Nu ontstress plaats voor managers. Dit wordt de inleiding 

voor moord, moeilijke verhoudingen in het politieteam, een relatiecrisis, en een 

tweede moord. 

De schrijfstijl is zeer toegankelijk; het leest gemakkelijk. Niet alleen managers zijn 

soms toe aan ontspanning, ook vrouwen en mannen uit Netersel. Door spanning 

komt u tot ontspanning! 

Veel lees plezier Noell van Gool. Groetjes, Corien 

 

GEVONDEN EN VERLOREN FIETSEN 

De WVK-Groep voert ook in 2018 namens de vier Kempengemeenten de taak uit 

van het verwerken van een melding en het ophalen, registreren, bewaren en af-

voeren van gevonden fietsen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-

De Mierden.  

Fiets gevonden 

Indien u een fiets heeft gevonden moet u dat digitaal melden of aangeven bij de 

gemeente. U doet dat door een op de website www.bladel.nl opgenomen formulier 

volledig in te vullen.  

Fiets verloren 

Diefstal van een fiets is een misdrijf en hiervan moet u aangifte doen bij de politie. 

Dat kan digitaal op de website www.politie.nl. U vindt daar linksboven de moge-

lijkheid om aangifte te doen. Het is belangrijk om dit te doen omdat uw fiets dan 

misschien nog teruggevonden kan worden. De bij de WVK–Groep gemelde 

gevonden fietsen worden vergeleken met deze databank. Ingeval er een ‘match’ is 

zal de politie contact met u opnemen.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Zigo MW1 – NeCa MW1: 11-6; NeCa A1 – Nijnsel A1: 7-9; NeCa B1 – 

Flamingo’s B1: 6-3; NeCa B2 – Odisco B1: 2-5; NDZW C1 – NeCa C1: 5-2; NeCa 

D1 – Bio D1: 1-8; NeCa F1 – Rust Roest F3: 12-1; NeCa 1 –SCMH 1: 9-11; NeCa 

2 – Springfield 1: 9-4. 

Programma voor 10-13-14 en 17 januari: 

10/1: NeCa MW1 – Melmac MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Amy Bolder; 

10/1: NeCa/Klimroos R – Kraanvogels R: aanvang om 20.00 uur; 

13/1: DAKOS A2 – NeCa A1: aanvang om  14:00 uur. Someren; 

13/1: Bio B1 – NeCa B1: aanvang om 11:00 uur. Veldhoven; 

13/1: DDW B2 – NeCa B2: aanvang om 15:00 uur. Reusel; 

13/1: NeCa C1 – Bladella C2: 16:10 uur. Hapert. Fluiten: Jessica Castelijns; 

13/1: Stormvogels D1 – NeCa D1: aanvang om 12:15 uur. Luyksgestel; 

13/1: Tuldania E1 – NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Esbeek; 

13/1: Be Quick F2 – NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Nuland; 

14/1: Vessem 1 – NeCa 1: 13:45 uur. Knegsel. Fluiten: F. Reijckers; 

14/1: Vessem 3 – NeCa 2: aanvang om 15:00 uur. Knegsel; 

17/1: Bio MW1 – NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven.  
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