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BESTE BUNSTÈKERINNEKES EN BUNTSTÈKERS, 

Nog even en de CARNAVAL barst weer los! Dit jaar onder leiding van onze Prins 

Jeroen d’n Urtse. Dit beloofd een grandioze carnaval 2020 te worden. Echter kan 

dit niet zonder jullie enthousiaste en actieve inzet om er samen met de Prins en zijn 

gevolg een feestje van te maken. Als het goed is heeft ieder huis in ’t Hupke een 

krant mogen ontvangen met het volledige programma er in vermeld. Toch willen 

wij jullie nog even wijzen op de zondagmiddag, “Carnaval voor het hele gezin” en 

op de maandagmiddag, “Carnaval voor 50
 plus

”. Voor beide middagen is een digita-

le flyer terug te vinden op de site van de Poel, bij de dorpskrant. Bij de papieren 

exemplaren bij Harrie van Hoof zit tevens een flyer met het programma op de 

maandagmiddag. We hopen de 50
plussers

 op maandagmiddag te mogen begroeten. 

Voor de zondagmiddag is iedereen van harte welkom.  

ALáááááFF, CV De Buntstèkers. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 15/2:  om 19.00 uur gebedsdienst, m.m.v. Medium. De intenties zijn voor: 

Riek van den Hout en Sjaak van den Hout; Overleden ouders van Wetten-van Bel-

kom, hun dochters Riet van Wetten, Trees van Mullem-van Wetten en Gerrie de 

Kort-van Wetten en hun schoonzonen Det van Mullem en Jan de Kort en Sjef van 

Diessen. 

 

GASTEN EETTAFEL. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 20 februari te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag  16 februari bij Mariet Smulders, 

tel: 06-11282075. De kookgroep. 

 

WIE KAN ONS HELPEN!!!! 

Al geruime tijd zijn wij, CV De Buntstèkers, op zoek naar iemand die ons kan hel-

pen een mooie traditie in ere te houden. We zoeken iemand die voor ons en alle 

carnavalsliefhebbers het optochtlied wil schrijven. Het is makkelijk als je wat ge-

voel voor tekst en muziek hebt. Daarnaast niet al te veel verplichtingen heeft op 

zaterdagavond of zondag voor de middag met carnaval. Het lied moet in een 

relatief kort tijdsbestek klaar zijn. 

Mocht je nu denken dat is wel iets voor mij en daarmee kan ik een steentje bijdra-

gen aan een complete carnaval, dan zoeken wij jou! Graag reacties naar 

cvdebuntstekers@gmail.com of bellen/appen/smssen naar  06-13799816 

ALáááff,  

CV De Buntstèkers. 
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JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 11. 1
e
 prijs, Paars 7: Mirka van Lieshout, Frieda van der 

Heijden. 2
e
 prijs, Grijs 32: Dorus Seuntjens, Dries Waalen. 3

e
 prijs, Geel 24: 

Frans Waalen, Rick Beerens. 

 

MOEDIGE MOEDERS 

Wat hadden wij misschien kunnen doen? Wat hadden wij, als ouders, kunnen doen 

om te voorkomen dat ons kind verslaafd is geraakt? 

Achteraf bezien waarschijnlijk weinig! Een kind maakt zelf een keuze om zich te 

begeven in een bepaalde kring. Maar een kind maakt absoluut geen keuze om ver-

slaafd te raken. 

Omkijken heeft ook geen zin, want het kwaad is geschied en daar moet je als ou-

ders dan mee om zien te gaan. Maar kijken naar wat beter had gekund en anderen 

daarvoor waarschuwen is wel zinvol. 

Eén van onze conclusies is, dat een te grote mate van vrijheid tijdens de puberteit 

niet goed is. De puber heeft duidelijke grenzen nodig en ook goede regels waaraan 

hij/zij zich moet houden. Met die vrijheid wordt bedoeld de ruimte om maar uit te 

gaan wanneer men wil en daarbij het tijdstip van thuiskomen (als dit te laat wordt is 

de kans groot dat er te veel alcohol en ook drugs in het spel komen). Bovendien is 

een te grote ruimte in de financiële middelen een groot gevaar. 

Contact tussen ouders over deze zaken zou al behoorlijk mee kunnen werken in het 

stellen van grenzen. De puber heeft namelijk al gauw het verhaal, dat iedereen het 

mag! 

De grootste fout is echter te denken, dat het drank- en drugsgebruik bij de ontdek-

kingsreis in de pubertijd hoort en dat het wel weer overgaat. In veel gevallen gaat 

het ook weer over, maar in te veel gevallen slaat verslaving toe. Dit is van te voren 

niet te zeggen. Bovendien geeft ook incidenteel gebruik al gedragsverandering en 

veroorzaakt veel ellende. 

Zeg dus nee tegen drugs en probeer de puber goed in de gaten te houden. Grijp on-

middellijk in bij twijfel over gebruik. Hoe langer je het kind af kunt houden van 

teveel alcohol en drugsgebruik, hoe groter de kans op een toekomst zonder afhan-

kelijkheid van deze middelen.  

Zou u over deze zaken eens met anderen willen praten , die hier ook mee te maken 

hebben gehad of nog hebben, dan bent u bij ons aan het goede adres. Op dinsdag 18 

februari hebben wij onze maandelijkse samenkomst weer. Van 20.00u-22.00u in 

het Thomas van Aquinohuis , Dr Rauppstraat 52 , Bergeijk. 

Voor nog meer info vooraf kunt u bellen met : Kitty 06-44625441 of Sandra 06-

13400967. Mailen kan ook: moedigemoedersdekempen@hotmail.com of kijk op de 

landelijke site: moedigemoeders.nl  

Iedereen is van harte welkom. Er zijn verder geen kosten aan verbonden. 

 

BEEMKE A PAKT 1E PRIJS VAN HET BILJARTSEIZOEN 

De heren van Beemke A staan eigenlijk het hele seizoen al bovenaan en daarom 

zijn zij ook de terechte Herbstmeister. Mannen proficiat met deze eerste prijs van 
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seizoen. De nummer twee in de stand is op dit moment Plein B en zij staan onge-

veer 20 punten achter het Beemke A en dus hebben zij nog alle kans om op het 

einde van de rit kampioen te worden. Blasch B staat 3e, maar zij hebben een wed-

strijd meer gespeeld. De debutanten van de Hoekakker staan op basis het gemid-

delde per wedstrijd op de 3e plaats en ook zij hebben dus nog volop zicht op het 

kampioenschap. 

Iwan Couwenberg behaalde onlangs maar liefst 123 caramboles in zijn partijtje, 

natuurlijk een puike score, maar desondanks verdient Iwan hiermee 'maar' 16,6 

punten. De fles Schrobbeler voor de speler met de hoogste score in één wedstrijd is 

al min of meer gereserveerd voor Ron Bolder die de lat wel erg hoog gelegd heeft 

met 30 punten in één wedstrijd. 

De Heilei B bezet op dit moment de rode lantaarn, maar in hun laatste wedstrijd 

behaalden zij 42,5 punten en als ze dat nog een paar keer kunnen doen, dan zullen 

ze nog wel stijgen op de ranglijst. 

Uitslagen t/m 7 februari 2020.  

Blasch C – Winkelhoek A: 61,2 – 48,5; Blasch A – De Hoeve B: 41,2 – 49,1; 

Blasch B – Winkelhoek B: 40,9 – 37,1; De Hoeve A – Plein B: 40,3 – 47,0; Beem-

ke A – De Heilei B: 58,4 – 38,4; Hoekakker – Winkelhoek D: 28,6 – 33,8; Plein A 

Winkeljoek A: 36,1 – 47,2; Beemke B – Blasch C: 36,2 – 42,9; Blasch A – Winkel-

hoek C: 48,0 – 30,7; De Heilei A – De Hoeve B: 43,2 – 33,2; Plein B – Winkel-

hoek B: 43,0 – 40,5; Beemke C – Blasch B: 36,6 – 50,1; Beemke A – De Hoeve A: 

42,4 – 50,9; De Heilei B – Winkelhoek D: 42,5 – 35,0; Hoekakker – Winkelhoek A 

47,5 – 36,1; Beemke B – Plein A: 28,2 – 38,8; Blasch A – Blasch C: 36,8 – 41,9; 

De Hoeve B – Winkelhoek C: 41,9 – 46,4; Blasch B – De Heilei A: 34,1 – 24,0. 

Wegens plaatsgebrek volgt de stand per 7 februari in het volgende krantje. 

Stand per 7 februari 2020: 

 
Team Punten Partijen Gem 

1 Beemke A 487,6 10 48,8 

2 Plein B 467,3 10 46,7 

3 Blasch B 455,2 11 41,4 

4 Hoekakker 454,6 10 45,5 

5 De Heilei A 454,5 11 41,3 

6 De Hoeve A 441,3 10 44,1 

7 De Hoeve B 437,8 10 43,8 

8 Blasch C 426,2 10 42,6 

9 Winkelhoek C 424,8 10 42,5 

10 Beemke B 417,6 10 41,8 

11 Blasch A 416,8 10 41,7 



12 Winkelhoek D 415,2 10 41,5 

13 Plein A 412,9 10 41,3 

14 Beemke C 399,6 10 40,0 

15 Winkelhoek B 388,0 10 38,8 

16 Winkelhoek A 382,6 10 38,3 

17 De Heilei B 359,8 10 36,0 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

A.s. vrijdag 14 februari bent u tussen 10.30 uur en 11.30 uur van harte welkom op 

het Koffie-uurtje in De Poel. Deze keer sluit wel een wijkverpleegkundige aan.  Hij 

kan over zijn werk en zijn takenpakket op het gebeid van preventie vertellen, en zal 

samen met Buurthulp Netersel bedenken wat er nog beter kan…. Mocht u vragen 

of ideeën hebben; kom vrijdag naar het koffie-uurtje.  

Mochten er vragen of zorgen zijn over uw buurgenoot, laat het ons weten. Mis-

schien kunnen we u tips geven of een helpende hand toe steken. Onze vrijwilligers 

staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld vervoer, boodschappen 

doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, of een ander klusje? Laat het ons we-

ten, wij helpen u graag.  

U kunt ons bellen, mailen. En we zijn te vinden op Facebook en op de website van 

De Poel 

 Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 

17.00uur, u kunt de voicemail afluisteren en eventueel inspreken) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/ 

Graag tot vrijdag. Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, 

Ingrid van Raak. 

 

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 acti-

viteiten 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 11 maart 2020, donderdag 12 maart 2020, dinsdag 17 maart 2020 of 

maandag 23 maart 2020 in de Poel. Aanvang telkens van 19.30 u. Einde ongeveer 

21.45 u.   
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Een gediplomeerd instructrice van EHBO vereniging afd. Bladel zal de cursus 

verzorgen. 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 1 maart 2020 aanstaande opgeven bij Wies Vissers: 

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

 

BELONING VOOR JONGEREN DIE EEN CARNAVALSWAGEN BOUWEN 

Jaarlijks wordt er een budget beschikbaar gesteld voor de jeugdige carnavalswa-

genbouwers. Het bouwen van een carnavalswagen is een van de activiteiten waarbij 

veel jongeren betrokken zijn. Om onze waardering voor zowel de activiteit als het 

uiteindelijke resultaat te laten blijken, is er voor het jaar 2020 een 

waarderingsbudget van maximaal € 9.000,- beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt 

beschikbaar gesteld voor alle carnavalswagenbouwers in de gemeente Bladel die 

voldoen aan de volgende criteria: 

 Een jeugdige carnavalsgroep moet minimaal uit 10 jongeren bestaan van 

tussen de 0 en 21 jaar en daarvan moet minimaal 75% in de gemeente 

Bladel woonachtig zijn; 

 De carnavalswagen of loopgroep met wagen moet minimaal de 

afmetingen van een personenauto hebben; 

 Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente Bladel deelgenomen 

worden; 

 De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal optochten waaraan 

wordt deelgenomen binnen de gemeente Bladel. Bij deelname aan 1 

optocht wordt € 200,- beschikbaar gesteld, bij deelname aan 2 optochten € 

350,- en bij deelname aan 3 optochten € 450,-  

 Na afloop van carnaval dient er per optocht waaraan is deelgenomen een 

bewijs van deelname en een foto van de wagen te worden overlegd aan de 

gemeente; 

 Wanneer aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, wordt per 

carnavalsgroep nog eens € 100,- extra subsidie verstrekt om te besteden 

aan de milieustraat. 

 Mocht het aantal aanvragen dusdanig hoog zijn en het subsidieplafond van 

€ 9.000,- zou overschreden moeten worden, dan wordt de subsidie naar 

ratio verdeeld. 

Bij de aanvraag voegt u de NAW-gegevens en het rekeningnummer van de 

carnavalsgroep toe en een opgave van het aantal jongeren (met leeftijd en 

woonplaats) die gedurende de bouw en voorbereiding van de carnavalswagen mee 

hebben gewerkt. Daarnaast zien wij bij de aanvraag graag worden toegevoegd het 

aantal optochten waar de carnavalsgroep voornemens is aan deel te nemen. 

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). De 

aanvraag moet worden ingediend vóór 15 februari 2020. 
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In week 8 zal er een ontvangstbevestiging worden verstuurd 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 foto van de wagen/loopgroep en een bewijs van deelname per optocht in de 

gemeente Bladel waaraan is deelgenomen. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 - DSV MW1: 3-20; Euro Girls B1 - NeCa B1: 8-4; De Peel-

korf D1 - NeCa D1: 15-2; DSV E2 - NeCa E2: 3-13; NeCa F1 - Corridor F1: 6-14;        

NeCa W1 - Klimroos/VVO W1: 10-8; NeCa 1 - Vessem/Winty 1: 6-12. 

Programma voor 12-15 en 16 februari: 

12/2: Bio MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven;  

15/2: NeCa A1 - Winty/Vessem A1: 13:10 uur. Hapert.Fluiten: Irma Waalen; 

15/2: NeCa B1 - Tuldania B1: 12:00 uur. Hapert. Fluiten: Anne-Wil Vissers; 

15/2: Bladella E2 - NeCa E1: aanvang om 9:45 uur. Bladel;  

15/2: NeCa E2 - Rosolo E2: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Renee v.d. Heijden; 

15/2: Rust Roest F1 - NeCa F1: aanvang om 11:00 uur. Eindhoven;  

15/2: DDW W2 - NeCa W1: aanvang om 9:00 uur. Lage Mierde;  

16/2: NeCa 1 - Tuldania 1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: L. v. Puijenbroek; 

16/2: Rosolo R - KliNeCa R: aanvang om 10:00 uur. Reusel. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren JO8 2 – Bergeijk JO8 5: 1-16; asteren JO8 1 – Best Vooruit 

JO8 5: 13-0; Netersel JO9 1 – Oirschot Vooruit JO9 3: 3-2; Casteren JO10 1 – Ha-

pert JO10 2: 6-6; Valkenswaard JO11 3 – Netersel JO11 1: 1-4; Netersel JO13 1 – 

Bladella JO13 3: 1-6; Casteren JO15 2 – Bergeijk JO15 2: 4-1; Casteren JO15 1 – 

Dosl JO15 2: 4-1; Netersel JO17 1 – De Raven JO17 1: 5-2; Casteren JO19 1 – 

Steensel JO19 1: uitgesteld. De wedstrijden op zondag werden afgelast. 

Programma voor 15 en 16 februari: 

15/2: Netersel JO7 1 – Bergeijk JO7 4: aanvang om 10.00 uur; 

15/2: Bergeijk JO8 3 – Casteren JO8 2: aanvang om 9.30 uur; 

15/2: Reusel Sport JO8 3 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.00 uur; 

15/2: Bladella JO9 3 – Netersel JO9 1: aanvang om 8.30 uur; 

15/2: RKVVO JO10 7 – Casteren JO10 1: aanvang om 8.45 uur; 

15/2: Netersel JO11 1 – EFC JO11 2: aanvang om 10.30 uur; 

15/2: ZSC JO13 2 – Netersel JO13 1: aanvang om 13.00 uur; 

15/2: Hapert JO15 1 – Casteren JO15 2: aanvang om 13.30 uur; 

15/2: Brabantia JO15 2 – Casteren JO15 1: aanvang om 13.00 uur; 

15/2: RKVVO JO17 2 – Netersel JO17 1: aanvang om 15.00 uur; 

15/2: Bladella JO19 3 – Casteren JO19 1: aanvang om 15.00 uur; 

16/2: Netersel 3 – Hoogeloon 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

16/2: Netersel 2 – Tuldania 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

16/2: Netersel 1 – De Bocht 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 


