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GILDEMIS ZATERDAG 4 FEBRUARI 

Ter gelegenheid van de feestdag van Sint Brigida is er aanstaande zaterdag om 

19.00 uur een heilige mis in de kerk van Netersel. Gilde Sint Brigida is aanwezig 

om deze Gildemis mee in te vullen maar Pastoor Schilder gaat er ook een speciale 

viering van maken. Wij nodigen daarom ook iedereen uit om deze mis in onze kerk 

bij te wonen, misschien is het wel de laatste.  

Deze Gildemis en aansluitend de Teeravond is de opening van het Gildejaar met 

weer vele activiteiten. Wil je meer weten over het Gilde dan kun je contact opne-

men met onze hoofdman Frans Waalen, een ander Gildelid of een mail sturen 

aan: gildesintbrigida@gmail.com. 

 

GEVONDEN. 

Grijze handschoenen gevonden van de Hema op de Lei. Deze kun je ophalen bij de 

Lei 20, bij Piet Michiels. 

 

BUURTHULP NETERSEL:  

Maandag 6 februari komen er weer een achttal kinderen van de basisschool uit 

groep 1 t/m 4 mee lunchen. Dat is hartstikke gezellig. Dus zorg dat u hier ook bij 

bent! Vanaf 12.00 uur is iedereen 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. 

Graag tot ziens op maandag 6 februari in de huiskamer van de Poel. 

 

ZITTINGSAVOND CV DE BUNTSTÈKERS 

Zaterdagavond 28 januari vond na 2 jaar eindelijk weer een zittingsavond plaats 

van CV de Buntstèkers in De Poel. Tijdens de erg druk bezochte avond werd in een 

weergaloze show met 300 bezoekers de nieuwe Prins Carnaval van ’t Hupke be-

kend gemaakt, maar niet voordat met een passende videopresentatie het overlijden 

van Pieter Meulenbroeks werd herdacht zodat alle aanwezigen het heengaan van 

onze Buntstèker een passende plek konden geven. In de geest van Pieter werd 

daarna doorgegaan met de avond.  

Na de huldiging van Wim Vissers met de ridderorde van de Bunstèkers, was het 

tijd voor maar liefst 14 acts, waaronder veel dans uitgevoerd door onze jeugdige 

dorpsgenoten, maar ook meerdere buuts, geweldige acts van de Tapkratjes, de 

Barbiertjes , de Fistváérekes maar ook de Galpers. Ook Pastoor Adrianus van 
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Brigida was aanwezig om de biecht af te nemen. Rond mindernacht werd de 

regerend Prins Parrie d’n Urste formeel uit zijn ambt ontheven en was de tijd daar 

voor de grote finale van de avond: de bekenmaking van de nieuwe Prins.  

Op het podium verschenen 6 fietsen in hun standaard, met daarop evenveel fietsers, 

deels onherkenbaar voor het publiek. Allen in de kleding van onze wielvereniging. 

In de achtergrond werd een video-opname afgespeeld van een rit over de wegen in 

en rond ’t Hupke en tegelijkertijd was er een dialoog tussen enkele rijders over 

welke heren en dames mogelijk geschikt kunnen zijn voor het ambt van prins of 

zelfs prinses. Naar mate de finish dichterbij kwam, versnelde het tempo en na een 

energieke eindsprint ging de nog onherkenbare nieuwe prins als eerste over de 

finish: Prins Rick d’n Urste ! Rick Michiels (30) is de 47ste Prins van ’t Hupke! Na 

een bijkommomentje werd de Prins formeel gehuldigd met de passende kleding, 

steek en scepter en konden hij en zijn partner Gina gefeliciteerd worden door vrij-

wel alle aanwezigen die intussen een rij van een paar honderd man hadden ge-

vormd.  

Rick behoort tot carnavalsvereniging de Tapkratjes die ook in ruime mate verte-

genwoordigd waren in de zaal. Wij bedanken CV de Buntstèkers maar ook alle 

vrijwilligers van Poporkest Puur in de bediening, voor het organiseren van wat de 

start is van een geweldig en veel belovend Carnaval 2023! 

 

NIEUWE LEIDER IN COMPETITIE BUURTBILJART NETERSEL ! 

Het zat er al even aan te komen maar onze competitie heeft een nieuwe leider: De 

mannen van de Hoekakker spelen scherp en op dit moment ook het scherpst!  De 

spanning aan kop is groot na 8 volledige speelrondes. We zijn nu halverwege onze 

competitie dus mogen we hen benoemen tot officiële Herbstmeister Netersel sei-

zoen 20223 - 2023! .. en dat terwijl de het blad toch al enige tijd uit de bomen is. 

Rick, Stijn, Tom en Dirk worden op de voet gevolgd door Plein B en Winkelhoek 

D waar we zien dat tienden van punt het verschil maken en dat iedere carambole er 

toe doet aan de top. De club van 20+ punten heeft er geen nieuwe leden bij deze 

ronde. Samengevat is de dorpsscore als volgt: 

Hoekakker – 352,7; Plein B – 351; Winkelhoek D – 350; De Hoeve B – 349;  

Beemke A – 330,5; Plein A – 329,3; Winkelhoek A – 320,4; Blasch A – 320,3; 

Blasch B – 313,3;  Beemke C – 308,4; Winkelhoek B – 303,1; Heilei – 298,9; 

Winkelhoek C – 292,3; Blasch C – 289,2; De Hoeve A – 282,5; Beemke B – 256,2. 

 

VOORAANKONDIGING SPONSORLOOP LAMBERTUSSCHOOL 

Dit jaar vindt de sponsorloop van de Lambertusschool in Netersel plaats op vrij-

dagochtend 21 april. Het goede doel waar dit jaar voor gekozen is, is het team 

Strong2Gether dat 1 juni deelneemt aan de Alpe D’huzes. (Alpe d’HuZes is een 

uniek sportief evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor 

onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen 

met kanker.) 

Strong 2Gether is een team met 15 leden uit Netersel en omstreken. Teamleden uit 

Netersel zijn Luuk van de Ven, Teun van de Ven, Ferd van de Ven, Erik Amting, 



La Toya Seuntiëns en Maud Michiels.  

Het doel van Strong 2Gether is samen middels verschillende activiteiten, zoveel 

mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. De sponsorloop is een van 

de activiteiten. 

Houdt de facebook-pagina in de gaten voor meer informatie.  

 

ALLE MUZIEKLIEFHEBBERS OPGELET!   

Zondag 5 februari wordt er een concert gegeven door leerlingen van groep 5 & 6, 

in samenwerking met muziekschool ART4U en PUUR Poporkest.   

Afgelopen 2 maanden hebben deze leerlingen les gehad van meester Pieter; op een 

door henzelf gekozen blaasinstrument.  

Dit project komt voort uit een samenwerkend experiment tussen de muziekschool, 

de basisschool van Netersel en PUUR Poporkest, om jonge kinderen spelenderwijs 

in contact te laten komen met muziek.  

De leerlingen hebben deze periode ook daadwerkelijk een ‘eigen’ leeninstrument 

gehad, die ze deze gehele periode zelf in beheer hadden en waar naar hartenlust op 

geoefend is. Nu kunnen ze niet meer wachten om het resultaat van alle oefeningen 

aan u te laten horen.   

Samen met PUUR Poporkest zal er een heus concert gegeven worden. Ook zullen 

de jeugdige toeschouwers, muzikaal betrokken worden bij enkele nummers.  

Dus via deze weg willen we graag alle muziekliefhebbers van Netersel en omstre-

ken, uitnodigen om te komen luisteren.  Aanvang 11.00 uur bij Gemeenschapshuis 

de Poel te Netersel. Ben je benieuwd wat het aanstormend muziektalent van Ne-

tersel ons te bieden heeft? Kom dan luisteren!   

Met muzikale groet,  

namens PUUR Poporkest 

Anne-Wil Vissers  

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Zaterdag 4/2:  om 19.00 uur in de kerk in Netersel.: Gildeviering  gilde St Brigida. 

De intentie is voor: alle overleden en levende leden van Gilde St. Brigida. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende viering zijn:  

• 05 februari 2023: 10:00 uur. Intentie voor Janus Beijens. 

• 12 februari 2023: 10:00 uur 

• 26 februari 2023: 10:00 uur 

Na deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van 

harte welkom. 

U kunt ook een intentie opgeven voor deze gebedsviering via de mail:  

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 
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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. Om onze waardering voor  

zowel de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten blijken, wordt er jaarlijks 

een waarderingsbudget van maximaal € 9.000,- beschikbaar gesteld.  

Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor alle jeugdige 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 overgelegd aan de 

gemeente; 

• Wanneer aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, kan per 

carnavalsgroep nog eens maximaal € 100,- extra subsidie verstrekt worden om 

de (indien van toepassing) gemaakte kosten bij de milieustraat te vergoeden; 

• 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 voeg je de NAW-gegevens en het rekeningnummer van de carna-

valsgroep 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 de toevoeging van het aantal 

optochten waaraan de carnavalsgroep van plan is deel te nemen. 

De aanvraag stuur je 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 13 februari 2023. 

In week 7 zal er een ontvangstbevestiging worden verstuurd met daarin de mede-

deling of je wel of geen recht hebt op de subsidie en de eventuele hoogte ervan. De 

uitkering en de vaststellingsbeschikking ontvang je vervolgens na ontvangst van 

een foto van de carnavalswagen en een bewijs van deelname per optocht in de 

gemeente Bladel waaraan is deelgenomen.  

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 6 FEBRUARI A.S. OM 18.00 UUR  

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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