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UITSLAG OPTOCHT 'T HUPKE 2020. 

Prijs Nr.  Titel                                               Deelnemer     Totaal 

Junioren Individueel     

1 4 "Wij zijn in de wolken mee elkaar,  

                            onze pap is prins carnaval dees jaar"  Driek en Truike     115,5 

2 … … …                                                                   0 

Junioren Groepen     

1 5 Wij hebben oog voor carnaval     Steekje Los       121 

2 3 Wij lossen het stikstofprobleem op     De Nopkes       118 

3 7 Buntbusters vs Processierups     De Buntbengels    117,5 

4 2 Carnaval daar kikker je van op!     De Geintrappers   104 

5 … … …                                                                   0 

Volwassen Individueel     

1 11 MEM-ory                                 De Barbiertjes       115,5 

2 15 Mijn aai-foon heeft traag WieFle  CV nog eentje dan   114,5 

3 13 Wij zijn geprikkeld door carnaval     Duo Sop      112,5 

4 9 Opzoek naar DE prins op t witte paard!   Elle Kolen      108,5 

5 7a wij hebben ook een virus                Dianne Holthanzen 101 

6 … … …                                                                   0 

Volwassen Groepen     

1 16 Voorlopige aanslag                    De Tapkratjes      135,5 

2 10 We zijn van de zoete inval met onze snoeptrommel  

                                                                       Vrienden van puntje puntje   118,5 

3 14 Hoogtepunt                            De Herrieschuppers  117 

4 12 Lache man, gas erop                     CV de Zottekes   116,5 

5 8 Carnaval is leuker met een vleugje mag(g)i(e)  

                                                                                          Powergirlzz     105,5 

6 6 Wat te doen zonder Elle en Jeroen      De Galpers      102,5 

7                                                                                                            0 

Wagens     

1 18 Redband als je voor pret bent      De Barbiertjes     125,5 

2 19 Aantrekkelijk                            JCV de Koekwauze  125 

3 17 Uitsmijter                            JV de Fistvaerkens   121,5 

4 … … … 0 

 

JEU DE BOULES 

Finale competitie Groot Bladel…ware derby tussen de twee koplopers! 

Donderdag 20 februari jl. was het weer zover dat de 23
e
 editie van de prestigieuze 



competitie Groot Bladel kon worden afgesloten en werd het een spannende avond. 

Deze competitie werd 24 oktober 2019 opgestart, waaraan 24 triplettes deelnamen 

en zich kenmerkte door sportiviteit in een ontspannen sfeer. Na 14 rondes werd het 

duidelijk welke triplettes zich bij de eerste twaalf mochten scharen en gekwalifi-

ceerd waren voor de finale. 

Alvorens er werd aangevangen werd iedereen verwelkomd door Frank Bloemsma, 

voorzitter van P.C. De Soepele Pols, welke vol lof was over de wijze waarop deze 

competitie is verlopen en dankte dan ook iedereen voor zijn of haar bijdrage. Een 

bijzonder woord van dank ging naar Phil Spooren en Jack van Rijswijk, die vijftien 

weken op rij alles in goede banen wisten te leiden en liet dit dan ook vergezeld 

gaan met een passende attentie. Ook het barpersoneel werd in zijn dankwoord niet 

vergeten. 

Er werd serieus naar het hoogst haalbare gestreefd, wat ook de nodige spanning 

meebracht en het daardoor een zinderende finale werd. Signant detail was dat het 

team van Cor Paridaans, Ben van der Heijden en Lau Janssen voor de zoveelste 

keer de titel aan zich voorbij zagen gaan en wederom met de tweede plaats genoe-

gen moesten nemen, ondanks hun uitstekende spel. Er werd nog even een verge-

lijking gemaakt met de wielrenner Poulidor welke eveneens heel vaak als tweede 

eindigde in de Tour en dus het triplette Cor Paridaans bestempeld werd als Bouli-

dor. 

De uiteindelijke winnaar was het triplette van Staf Geudens, Peter van Dooren en 

Frans Hoskens, waarvan al vanaf het begin rekening mee moest worden gehouden. 

Opvallend was verder dat de krachtsverschillen steeds kleiner worden tussen de 

deelnemende teams en nog niet te voorspellen is wie de volgende keer de beker 

gaat grijpen. 

Na de uitreiking van de wisselbeker aan het team van  Staf Geudens, werd  ook nog 

bekend gemaakt wie de ploegenprijs had gewonnen. Dit werden de teams van De 

Vest omdat zij als buurtvereniging de meeste wedstrijden winnend hadden afgeslo-

ten en de meeste punten hadden behaald.  Het betrof hier de triplettes C. Paridaans, 

B. v.d. Heijden, L. Janssen en H. Aarts, H. de Jong, C. de Jong. Ook zij ontvingen 

hiervoor een attentie. 

Nadat alle felicitaties in ontvangst waren genomen werd iedereen bedankt en uit-

genodigd om ook aan de 24
e
 editie deel te nemen en zich hiervoor tijdig op te ge-

ven, want vol is vol!  Ook nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom! 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 29/2:  om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor: Frans en Alda 

Alemans-Michielse 

Mededelingen: 

 De Aswoensdagvieringen in de parochie zijn: in Hapert om 9.00 u, in 

Bladel om 17.30 u en in Hoogeloon om 19.00 u. De Aanbidding en de 

volwassenencatechese op Aswoensdag komen te vervallen.  

 In de Veertigdagentijd bidden we op zaterdagavonden om 17.00 u in 

Bladel extra de Kruisweg, om het lijden van Christus te overwegen.   



 Zondag 1 maart worden ook de andere initiatieven in de veertigdagentijd 

toegelicht. Dan is er tevens een Familieviering om 11.00 uur in Bladel, 

met kinderzang.  

 Op Aswoensdag eten katholieken geen vlees en gebruiken ze slechts één 

volle maaltijd. 

 

OPROEP AAN ALLE ZZP-ERS EN BEDRIJVEN IN NETERSEL. 

Digitale informatie te vinden op website van de Poel.. 

De site www.depoel-netersel.nl is/wordt de site waarop voor iedereen alle informa-

tie te vinden is van ons mooie dorp Netersel. Naast een overzicht van de mogelijk-

heden in de Poel, ons gemeenschapshuis is er ook informatie te vinden over alle 

verenigingen die ons dorp rijk is. 

Tijdens de laatste verenigingenavond is het voorstel gedaan om ook alle Neterselse 

bedrijven de kans te geven zich hier te profileren. De beheerder van deze site is be-

reid om ook een “bedrijven”-link te maken. Wilt u als bedrijf/ZZP-er in deze link 

vermeld worden? Meld u dan aan via buurthulpnetersel@gmail.com 

We vragen u allemaal om bij de organisatie van activiteiten en vooral bij het plan-

nen daarvan de agenda te raadplegen die je op deze site kan vinden. Die bevat 

(hopen we) alle activiteiten uit ons dorp en zo proberen we te voorkomen dat er 

twee activiteiten op dezelfde dag plaatsvinden. Laatste vergadering spraken we af 

ook alle sponsoractiviteiten te vermelden, om ook hier een goede spreiding te hou-

den. Deze kunnen worden doorgegeven aan beheer@depoel-netersel.nl  

Samen bouwen we op deze manier aan een goede informatievoorziening zodat niet 

alleen huidige inwoners maar ook nieuwe inwoners snel de informatie voorhanden 

hebben. 

Voor de inwoners zonder facebook, is de facebookpagina van de Buurthulp via de 

site te raadplegen zonder dat je zelf lid moet zijn van Facebook. Maar kijk vooral 

zelf eens op https://depoel-netersel.nl/ en mocht je dingen missen of goede tips heb-

ben, we horen ze graag. Buurthulp Netersel 

 

MENUS CARNABAL 

Beste allemaal! Na weer een mooie carnaval bereid J.V. de Tapkratjes zich voor op 

het volgende feestje. Volgende week zaterdag 7 maart is het alweer tijd voor Me-

nus Carnabal, dit jaar organiseren we de 10
e
 editie! 

We verwachten weer een groot aantal bezoekers in de tent die we zullen opbouwen 

nabij de Muilerij, in totaal zijn er 1900 kaarten in de verkoop. De bezoekerstoegang 

van het terrein loopt via de Polderdijk en het sportpark. Op het moment van schrij-

ven zijn nog niet alle kaarten verkocht, heb je zin in nog één laatste carnavalsfeestje 

dit seizoen, zorg dat je er snel bij bent via www.menuscarnabal.nl 

We zijn natuurlijk hartstikke blij met de vele bezoekers! Omdat we zoveel mensen 

verwachten treffen we zo veel mogelijk maatregelen om de eventuele overlast tot 

een minimum te beperken. Er zijn gedurende de hele avond mensen toezicht aan 

het houden. Mocht u onverhoopt toch overlast ondervinden kunt u, op de avond 

zelf contact opnemen met Hugo Maas (0683333571)  we proberen dan zo snel mo-

http://www.depoel-netersel.nl/
mailto:buurthulpnetersel@gmail.com
mailto:beheer@depoel-netersel.nl
https://depoel-netersel.nl/
http://www.menuscarnabal.nl/


gelijk een geschikte oplossing te vinden.  

In het ergste geval, als er dingen vernield blijken te zijn, kunt u ons uiteraard ook 

benaderen. We zullen dan samen tot een oplossing komen. Dat zijn allemaal prakti-

sche, organisatorische zaken waar we hopelijk zo min mogelijk mee te maken krij-

gen. 

Omdat we als organisatie goede herinneringen hebben aan het skeeleren in de Ne-

terpop-tent, bieden we deze gelegenheid dit jaar voor de tweede keer tijdens 

Menus Skeelerbal op woensdagmiddag 4 maart van 13:30u tot 17:00u in de tent. 

Neem je eigen skeelers/skates/ oid mee! Chips en ranja zijn beide voor €0,50 per 

stuk te koop. Meedoen is op eigen risico. Proost op een goed verloop van een mooi 

feestje! 

De organisatie van Menus Carnabal,  Loeka, Laura, Hidde, Ed, Luuk en Hugo. 

 

VASTENACTIE PROJECT 2020 . 

Mulago Dovenschool, Kampala, Uganda 

Voor de Vastenactie van 2020 steunt de parochie Heilige Apostelen Petrus en Pau-

lus het werk dat de Familie Wouters uit Hoogeloon verricht voor de Mulago Do-

venschool in Kampala, Uganda. De komende weken kunt u hier lezen over dit 

project. 

Uganda (Oeganda) is een land op de evenaar in Oost-Afrika. Uganda is een repu-

bliek en bestaat uit 77 districten. Het land werd op 9 oktober 1962 onafhankelijk 

van het Verenigd Koninkrijk. 

De koloniale grenzen, gecreëerd door Groot-Brittannië om Uganda af te bakenen, 

groepeerden een grote verscheidenheid aan etnische groepen met verschillende po-

litieke systemen en culturen. Deze verschillen verhinderden het tot stand komen 

van een werkende politieke gemeenschap nadat in 1962 onafhankelijkheid was ver-

kregen. De dictatoriale regimes van Idi Amin en Milton Obote kostten 400.000 

levens. Het bewind van Yoweri Museveni sinds 1986 heeft relatieve stabiliteit en 

economische groei gebracht. 

In het zuidoosten van Uganda bevindt zich het grootste meer van Afrika, het Victo-

riameer. Dit meer behoort voor bijna de helft tot het grondgebied van Uganda, de 

rest tot de buurlanden Tanzania en Kenia.  

Kampala is de hoofdstad en het industriële en bestuurlijke centrum van het land. De 

stad ligt verspreid over zeven heuvels en de naam betekent 'de heuvels der antilo-

pen'. Uganda heeft 41 miljoen inwoners, waarvan er 2 miljoen in Kampala wonen. 

38% van de Ugandese bevolking leeft onder de armoedegrens. Volgens de volkstel-

ling van 2002 bestaat 84% van de bevolking van Uganda uit Christenen. De Rooms 

Katholieke Kerk telt het grootste aantal aanhangers (41,9%).  

MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Parochie Heilige Apostelen Petrus en 

Paulus. 

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 2 maart gaan we gezamenlijk aan tafel voor de lunch. Inloop vanaf 12.00 

uur; om 12.15 uur wordt de soep opgeschept, hoofdzaak is een gezellig samenzijn. 



U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent gewoon van harte welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 2 maart om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 13. 1
e
 prijs, Geel 7: Ger van Kuijk, Carl van der Heijden, 

Familie van Acker, Ferd van de Ven, W. Kraaijvanger. 2
e
 prijs, Bruin 20: John 

Michiels, Giel Roozen, Wout van Herk, Van Gerven, Ferd van de Ven. 3eprijs, 

Paars 28: Wim Smets, Giel Roozen, Familie Jansen. 

 

AANMELDEN VOOR DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG KAN TOT 6 

MAART! 

Komt u ook in actie tegen zwerfafval? Ga de lente schoon van start en meld uw op-

schoonactie nog vóór 6 maart aan! 

Landelijke Opschoondag 2020 

Op zaterdag 21 maart doet gemeente Bladel mee aan Nederlands grootste op-

schoonactie tegen zwerfafval. Allerlei verenigingen, scholen en vriendengroepen 

hebben zich al aangemeld om de buurt samen een stuk schoner te maken. Doet u 

ook mee? De gemeente zorgt tijdens de Landelijke Opschoondag voor alle beno-

digde opschoonmaterialen. 

Doe mee en win de Afvalbingo! 

Met uw opschoonactie zorgt u niet alleen voor een schone buurt, maar kunt u ook 

nog eens prijzen winnen! Met de Afvalbingo worden alle kinderen met een volle 

bingokaart beloond met een leuke verrassing en maakt uw groep kans op mooie 

prijzen. 

Doe ook mee en meld uw groep vóór 6 maart aan via: www.bit.ly/LOD2020-

Bladel. Hopelijk tot ziens op de Landelijke Opschoondag! 

 

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

http://www.bit.ly/LOD2020-Bladel
http://www.bit.ly/LOD2020-Bladel


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

21.45 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 1 maart 2020 aanstaande opgeven bij Wies Vissers: 

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

 

NIEUWS KBO. 

Jaarvergadering 2020 KBO Netersel 
Onze jaarvergadering is dit jaar op woensdag 18 maart om 14.00 uur in de 

Rabozaal van De Poel. De uitnodiging en het programma daarvoor krijgt u samen 

met de ONS van maart. U kunt zich opgeven voor deze middag tot 12 maart bij 

Henk Looijmans tel: 06 13568246. 

 Muziekmiddag en Seniorenshow 
Op donderdag 19 maart organiseert KBO Hapert een vrolijke muziekmiddag met 

de seniorenshow “zoek de zon op” in Den Tref in Hapert. De middag begint om 

14.00 uur met een optreden van Tom Wolter uit Weert. Om 14.30 uur treedt Marga 

Bult op met haar seniorenshow “Zoek de zon op”. 

De entree voor deze middag is € 5,-, bij binnenkomst krijgt u koffie of thee en tij-

dens de pauze een consumptie. U bent van harte welkom en hoeft zich voor deze 

middag niet van te voren op te geven. 

Vooraankondiging Culturele Dag Hapert 
De Culturele Dag in Den Tref in Hapert is dit jaar op zaterdag 04-04-2020. Dag 

begint om 10.30 uur met vrij dansen en gratis koffie of thee. Houd die dag alvast 

vrij in uw agenda. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 29 februari en 1 maart. 

29/2: Beerse Boys JO8 1 – Casteren JO8 2: aanvang om 9.30 uur; 

29/2: Casteren JO8 1 – EFC JO8 2: aanvang om 9.30 uur; 

29/2: Gestel JO10 1 – Casteren JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

29/2: Netersel JO11 1 – Nieuw Woensel JO11 1: aanvang om 10.30 uur; 

29/2: Rood-Wit JO13 3 – Netersel JO13 1: aanvang om 11.15 uur; 

29/2: Dommelen JO17 2 – Netersel JO17 1: aanvang om 13.00 uur; 

1/3: Netersel 3 – Hapert 6: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

1/3: Netersel 2 – EDN 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

1/3: Puspharia 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij.  

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 7 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 2 MAART .A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

mailto:p.vissers7@upcmail.nl
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

