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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR FRANS VAN LUFFELEN UIT 

NETERSEL 

Frans van Luffelen (61) is op 9 februari 2019 tijdens de zittingsavond van het 44e 

jaar van Carnavalsvereniging De Buntstèkers benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van loco-burgemeester 

Wim van der Linden in gemeenschapshuis De Poel in Netersel. 

Frans van Luffelen uit Netersel werd onderscheiden voor 27 jaar vrijwilligerswerk. 

Hij is niet alleen een actieve vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Buntstèkers uit 

Netersel, maar ook een verbinder in de Neterselse gemeenschap. Vanaf 1992 is hij 

redactielid van de carnavalskrant. ln 1994 trad hij toe tot het bestuur als lid, in 2004 

werd hij penningmeester en vanaf 2009 is hij voorzitter. Daarnaast is hij lid van de 

Raad van Elf van de vereniging. 

Mede dankzij hem is de zittingsavond een begrip in het dorp. Ook het vinden van 

een geschikte Prins Carnaval en de planning van allerlei carnavalsactiviteiten voor 

jong en oud is hem toevertrouwd. Bovendien heeft Van Luffelen veel betekend 

voor de optocht; als ervaren 'metaalman' hielp hij de jongeren bij het bouwen van 

carnavalswagens. Daarnaast zet hij zich in voor het inzamelen van geld voor de 

vereniging. Onder andere door de organisatie van een rommelmarkt tijdens de Ne-

terselse Zomermarkt, het ophalen van oud ijzer, het zoeken van sponsoren en te-

genwoordig de organisatie van een brommerbeurs. 

Dit is het laatste jaar dat Frans van Luffelen voorzitter van de carnavalsvereniging 

is; hij draagt het stokje over na 25 jaar bestuurslid te zijn geweest. 

 

KERKBRICHTEN. 

Zaterdag 23/2: om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor: Ria van der Heij-

den-Lavrijsen nms. Thom van der Heyden, kinderen en kleinkinderen; Harrie Ver-

meulen. 

Mededelingen: 

 U kunt in aanloop naar Aswoensdag uw oude palmtakjes inleveren 

achterin de kerk. U kunt ze ook zelf verbranden of in de natuur laten 

vergaan.  

 Zondag 24 februari is er een Familieviering om 11.00 u in Bladel, waarin 

de kinderen betrokken worden. Na afloop is er koffie, thee en limonade in 

het zaaltje. Als het weer het toelaat kunt een kijkje nemen in de gerestau-

reerde pastorie. 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES, 

Zoals wel bekend is, is de carnaval weer in aantocht. Middels dit bericht willen we 



een tweetal activiteiten extra onder de aandacht brengen. Dit is op zondagmiddag 3 

maart “Carnaval voor het hele gezin”. Dit jaar zonder clown maar wel veel an-

dere leuke activiteiten voor jong en oud. Om 17:00 uur start het voorprogramma. 

Zorg dat jet het niet mist. 

Dan op maandagmiddag 4 maart start om 14:30 uur het programma voor iedereen 

van 50+. Op deze middag zijn er weer diverse optredens, zowel uit het dorp als van 

buitenaf. Deze gezellige middag willen we gezamenlijk afsluiten met een Brabantse 

koffietafel. We zorgen ervoor dat alle aanwezigen ’s avonds thuis niet meer de pan 

hoeven aan te zetten! Wederom ook weer een moment om niet te missen. 

Voor de koffietafel is aanmelden wel noodzakelijk, dan weten we zeker dat ieder-

een voldoende heeft. 

Opgeven koffietafel vóór 25 februari. Dit kan bij Wies Vissers, 0497-682281 (u 

kunt ook de voicemail inspreken), of per mail p.vissers7@upcmail.nl . Of bij Ferd 

van de Ven, 06-13799816 of per mail ferd@net013.nl. Ook kan het via 

cvdebuntstekers@gmail.com  

We hopen vanuit de vereniging dat ons 44st jubileum jaar onder leiding van Prins 

Ron, voor ieder een onvergetelijke carnaval mag worden! 

Mee un bar, bier en ’n schõn Clubke, 44 we carnaval in ut Hupke! 

 

KOM KENNISMAKEN MET ELEKTRISCHE DUOFIETS IN VESSEM 

In januari 2017 werd de stichting Duofiets Vessem e.o. opgericht en werd er – na 

een proefperiode van een jaar – gestart met een groep van 20 vrijwilligers die 

(afwisselend) wekelijks drie keer gaan fietsen met wisselende gasten. Gasten zijn in 

dit geval mensen die zelf niet meer kunnen, of durven fietsen, maar er wel graag 

enkele uren op uit trekken. Er wordt altijd met 2 fietsen tegelijk gefietst. Dus 2 

gasten en 2 vrijwilligers. Overigens beslist de passagier zelf of hij wel of niet mee 

trapt. 

In Vessem is nog behoefte aan vrijwilligers en daarnaast is er ook nog ruimte voor 

nieuwe gasten. Als u een duofiets eens van dichtbij wilt zien of uitproberen, dan 

krijgt u daarvoor op zaterdag 23 maart de kans. De stichting houdt dan, t.g.v. de 

opening van het nieuwe seizoen, van 14.00-16.00 uur een ‘open dag’. Deze vindt 

plaats op het terrein van zorgboerderij D’n Bolle Akker, Flinkert 26, Vessem. 

Vrijwilligers en 3 duofietsen staan in de startblokken om samen met u een proefrit-

je te maken. Iedereen is welkom. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en de 

koffie/thee met koekje staan (gratis) voor u klaar. 

Verhuur 

Deze open dag is ook bedoeld voor mensen die fietsen willen huren en deze vooraf 

eens willen uitproberen. Op de dagen dat er niet door vrijwilligers gefietst wordt, 

zijn de drie elektrische duofietsen namelijk te huur voor iedereen die dat wil. 

Verhuur is niet plaatsgebonden. Het huren van een fiets kost per dagdeel € 10,- en 

voor een hele dag betaalt u € 30,-. Deze prijzen zijn inclusief een tweede accu zodat 

u ca. 70 km. kunt fietsen. Er wordt per fiets een borg gevraagd van € 75,-. 

Informatie en/of reserveren bij Harrie van Son, tel. 06-51317780. 
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JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 12. 1
e
 prijs, Roze 34: Familie van Stokkum, Familie Egel-

meers. 2
e
 prijs, Oranje 27: Lars Vosters, Maud en Stef, Familie van der Heijden, 

Familie van Geel, M. van der Heijden, J. Roymans. 3
e
 prijs, Wit 24: Ria Fiers, Ans 

Vervest. 

 

HERHALINGSLES AED/REANIMATIE IN NETERSEL  

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 niet 

langer een hulpeloos toeschouwer, maar wordt een geoefend hulpverlener!  

Reanimatie, hartmassage en mond-op-mondbeademing zijn levensreddende activi-

teiten die u leert tijdens de cursus. Tevens leert u het verantwoord toepassen van 

een Automatische Externe Defibrilator (AED).  

De herhalingsles omvat één avond. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

woensdag 20 maart 2019 in den Driesprong, dinsdag  12 maart 2019 in de Poel of 

donderdag 28 maart 2019 in de Poel. Aanvang telkens om 19.30 u. Einde ongeveer 

22.00 u.                                                            

Een gediplomeerd instructrice van EHBO vereniging afd. Bladel zal de cursus ver-

zorgen. De kosten voor de herhalingsles bedragen € 12,50/per persoon, inclusief 

kopje koffie/thee. Het bedrag dient u tijdens de les contant te betalen. Vergeet niet 

uw diploma mee te brengen zodat dat weer afgetekend kan worden. 

U kunt zich tot en met zondag 24 februari 2019 aanstaande opgeven bij Wies Vis-

sers: p.vissers7@upcmail.nl (voorkeur) of telefoon 682281 (bellen tussen 18-19 

uur). 

 

MOEDIGE MOEDERS 

Op dinsdag 26 februari alweer de 2
de

 samenkomst van onze zelfhulpgroep van dit 

jaar. Elke laatste dinsdag van de maand zitten we voor iedereen klaar. Adres van 

samenkomen is : Thomas van Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52 in Bergeijk. We be-

ginnen om 20.00 uur. Alle ouders , broers of zussen met een verslaafd kind of fa-

milielid zijn van harte welkom. 

 

TWEEDEHANDSFIETSENBEURS HOOGELOON 

Zondag 7 april 2019. 

Heeft u ook een fiets in de schuur die  niet meer gebruikt wordt? Of een kinderfiets 

waar uw kind allang uitgegroeid is? Bent u op zoek naar een groter model? Heeft 

uw zoon/of dochter een middelbare schoolfiets nodig? Of hebt u een kinderstoeltje 

wat overbodig is? Je vindt t allemaal op de fietsenbeurs in Hoogeloon! Dan is de 

fietsenbeurs echt iets voor u! 

Kopers opgelet: Op zondag 7 april van 12.00uur tot 15.00uur wordt er in Hooge-

loon wederom een fietsenbeurs georganiseerd. Net zoals vorig jaar bij Gooskens 

mailto:p.vissers7@upcmail.nl


Hout, Breestraat 25 Hoogeloon. U bent van harte welkom rond te snuffelen. 

Schrijft u de datum alvast in uw agenda? De toegang is gratis!  

Verkopers opgelet: Wilt u 1 of meerdere fietsen of accessoires verkopen? Wij 

zorgen ervoor! U hoeft tijdens de beurs niet aanwezig te zijn. U blijft anoniem. U 

bepaalt zelf de prijs. (Wij zetten daar echter nog 10% op voor het goede doel (die 

betaalt de klant) en 10% van uw opbrengst gaat ook naar een Hoogeloonse vere-

niging) Het enige wat u verder moet doen is uw fiets(en) en / of accessoires inle-

veren op zondag 7 april tussen 9.00 uur en 11.00 uur ‘s ochtends en tussen 16.00 en 

16.30 uur het geld (of in het slechtste geval uw fiets) weer ophalen.  

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Anke 0497-682641 Of  Yvonne 0497-

682894. Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Winty A1 - NeCa A1: 6-9; Winty C1 - NeCa C1: 6-8; Bladella D1 – Ne-

Ca D1: 10-5; Vessem E1 - NeCa E1: 11-8; Rietvogels W1 - NeCa W1: 8-14; De 

Kangeroe 1 - NeCa 1: 13-7; NeCa A1 - DSV A2: 8-5; Nijnsel/Flamingo's A2 – Ne-

Ca A1: 7-3; Vessem B1 - NeCa B1: 11-2; Bladella C2 - NeCa C1: 1-7; Rosolo D3 - 

NeCa D1: 8-8; DDW/SDO '99 E2 - NeCa E1: 5-9; OEC F1 - NeCa F1: 2-31; NeCa 

W1 - Klimroos W1: 6-7; Korloo 1 - NeCa 1: 7-3. 

Programma voor 20-23-25 en 27 februari: 

20/2: Bio MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven;  

20/2: KliNeCa R - Rietvogels R: aanvang om 19:30 uur. Hoogeloon;  

23/2: NeCa A1 - Nijnsel/Flamingo's A2: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Petrie van Rijt-  

          hoven; 

23/2: Bio C1 - NeCa C1: aanvang om 11:00 uur. Veldhoven;  

25/2: Zigo MW1 - NeCa MW1: aanvang om 19:00 uur. Tilburg;  

27/2: NeCa MW1 - Rosolo MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Dian Couwen- 

          berg. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren JO8 1 – SDO JO8 1: 3-5; Casteren JO9 1 – Bladella JO9 3:  

4-6; Gloria JO10 2 – Netersel JO10 1: 2-4; EFC JO11 3 – Netersel JO11 1: onbe-

kend; Casteren JO13 1 – Marvilde JO13 3: 10-2; Gloria JO14 1 – Netersel JO14 1: 

2-1; Bergeijk JO15 2 – Casteren JO15 1: 2-0; Wilhelmina Boys JO17 2 – Casteren 

JO17 1: 2-0; Bladella JO19 2 – Netersel JO19 1: 4-1; Netersel 3 – Riethoven 5:  

1-9; Netersel 2 – Terlo 2: 3-1; Netersel 1 – SVSH 1: 3-0. 

Programma voor 23 en 24 februari: 

23/2: De Raven JO13 2 – Casteren JO13 1: aanvang om 10.45 uur; 

23/2: Riethoven JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 12.00 uur; 

24/2: Netersel 3 – HMVV 7: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

24/2: Terlo 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR 2 MAART A.S. OM 18.00 UUR.  
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