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VAN DE REDAKTIE. 

Nog een paar dagen en dan begint al weer een nieuw jaar, 2017.  Het jaar 2016 was 

een heftig jaar met gebeurtenissen die iedereen nog lang zullen bijblijven. Denk 

alleen maar aan de diverse aanslagen in Frankrijk, België. De grote stromen 

asielzoekers in verband met oorlog in het oosten enz. Bovendien is er nog van alles 

gebeurd waar elk mens afzonderlijk mee te maken krijgt.   

Deze uitgave van de dorpskrant is de laatste van 2016. Wij van de redactie gaan nu 

een paar weken met vakantie.   

De eerste uitgave van de dorpskrant in 2017 zal uitkomen op zaterdag 14 januari. 

Kopie voor deze uitgave kunt u inleveren tot en met maandag  9 januari 2017 om 

18.00 uur op het redactieadres of via mail: vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl.  

De redactie wenst u prettige kerstdagen, een plezierige jaarwisseling en een voor- 

spoedig nieuw jaar toe. 

Marlies en Bart.  
ADVENT 

Een krans met kaarsen 

van donker naar licht. 

Een tijd van verwachten, 

geboorte in zicht. 

Een tijd van bezinnen, 

opnieuw beginnen. 

Hoe laat ik idealen en dromen, 

tot leven komen? 

Wat voel ik als plus en wat als min, 

mijn leven hoe kleur ik het in? 

RKK/KRO Omroeppastoraat 

 

KERKBERICHTEN. 

Mistijden met Kerstmis 24-25-26 december 

Zaterdag 24/12: Kerstavond. 17.30 uur: Hapert, Kerk H. Severinus: kindergezins-

mis. 18.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden: kindergezinsmis. Deze kinderge-

zinsmis is ook bestemd voor de gezinnen met kinderen van Netersel. 19.00 uur: 

Casteren, Kerk H. Willibrordus: kindergezinsmis. 19.00 uur: Hapert, Kerk H. Seve-

rinus: Eucharistieviering m.m.v. Medium. 21.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 

en Brigida: Eucharistieviering m.m.v. Capella. 22.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pan-
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cratius: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor. 24.00 uur: Bladel, Kerk H. Pe-

trus’Banden: Eucharistieviering m.m.v. Plena Laetitia. 

Zondag 25/12: Hoogfeest van Kerstmis. 9.30 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius: 

Kindergezinsmis. 9.30 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius en Brigida: Eucharistie-

viering. 10.00 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus: Eucharistieviering m.m.v. 

Klankbord. 11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden : Eucharistieviering m.m.v. 

Quo Vadis uit Luyksgestel. 11.30 uur: Hapert, Kerk H. Severinus: Eucharistievier-

ing m.m.v. gemengd koor. 

Maandag 26/12:  Tweede Kerstdag. 10.30 uur: Hapert, Kerk H. Severinus: Kindje 

wiegen m.m.v. Anne en Celine op dwarsfluit. Alle kindjes van groep 1-2-3 zijn bij 

het Kerstverhaal, d.m.v. poppenkastspel, van harte uitgenodigd. De kindjes mogen 

een knuffeltje en kussen meebrengen. 11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus Banden: 

gezamenlijke  Eucharistieviering voor alle vijf kerkdorpen m.m.v. Saffier. 

Intenties: Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Maria, Riek, Cato en René 

en Harrie en Ton; Overleden ouders Bleijs-Baijens nms. kinderen Bleijs; Jan Roest; 

Overleden ouders van der Heijden-Couwenberg, hun zonen Thom en Kees, schoon-

dochter Toos en schoonzoon Frans en Ellie Hageman; Joannes van Hoof, zijn echt-

genote Johanna en hun zoon Jan; Toon Verhees en To Verhees-van Hoof; Cornelis 

en Cato Waalen; Ria van der Heijden-Lavrijsen nms. Thom, kinderen en kleinkin-

deren; Overleden ouders Jan en Maria Couwenberg-Soontiëns en hun overleden 

kinderen nms. kinderen en kleinkinderen; Dorus en Janske van Summeren; Jan 

Wouters; Jan Veraa; Sjef Hooyen en zijn zoon Jos en dochter Corrie; Jan en Cor 

van Dooren-Hesselmans en Piet van de Ven; Jan en Betje van de Zande-Antonius, 

hun dochters Anneke en Riet en schoonzoon Jan; Janus Meulemans jrgt nms. de 

familie Meulemans; Overleden ouders Meulemans-de Leest en hun overleden kin-

deren nms. de familie Meulemans; Marc Baijens; Overleden familie Baijens-van de 

Ven; Overleden familie Keijzers-Toenders en voor Han, Diny en Frank; Bijzondere 

intentie voor broer Marcel Baijens; Tom van der Heijden nms. echtgenote; Jac en 

Jo Briekx-Vissers; Toon en Lies Castelijns-Hendrikx; Overleden familie Vissers en 

Broekx 

Oudjaarsavond: Wij komen samen om God te danken voor zijn zegen en genade 

in het voorbije jaar. Zaterdag 31/12: om 19.00 uur Eucharistieviering. Nieuwjaar: 

Zondag 1/1: om 11.00 uur gezamenlijke viering in de kerk in Bladel voor alle kerk-

dorpen, m.m.v. het herenkoor. Na de viering is er gelegenheid om elkaar nieuwjaar 

te wensen in de parochiezaal. Iedereen een Zalig Nieuwjaar gewenst.    

Openbaring des Heren (Driekoningen). Zondag 8/1: om 9.30 uur Eucharistie-

viering. De intenties zijn voor: Sjef van der Heijden; Fons van der Heijden en 

Wilhelmina van der Heijden-van Hoof. 

 

KERSTACTIE 2016 

Ten behoeve van vervanging te kleine kerk in Nirmalagiri (India) (1) 

Bisdom Kanjirappally 



Het bisdom Kanjirappally waartoe de St. Anthony’s-Parochie in Nirmalagiri be-

hoort, bestaat uit 140 parochies en 10 dekenaten. Het heeft een oppervlakte van 

1980 vierkante kilometer en omvat de regio’s Kottayam, Pathanamthitta en Idukki, 

met 192.000 katholieken, uit ruim 36.000 gezinnen. Er zijn 262 priesters werkzaam 

in het bisdom.  

Syro Malabaarse Kerk  

De katholieken in Nirmalagiri behoren tot de Syro-Malabaarse Kerk, de op een na 

grootste van de 21 oosterse katholieke kerken. Zij telt ongeveer vijf miljoen gelovi-

-gen. Zij is in de eerste eeuw na Christus ontstaan door de prediking van de apostel 

Thomas. Daarom worden de christenen in India ook wel Thomas-Christenen ge-

noemd.  

Deze Syro-Malabaarse-kerk heeft sinds 1887 binnen de Roomse-katholieke kerk 

een autonome status met eigen hiërarchie, liturgie en kerkelijk wetten. Kardinaal 

George Alencherry is het hoofd van de Syro-Malabaarse Kerk. Er zijn 32 bisdom-

men, waarvan 5 aartsbisdommen, 60 bisschoppen, 8547 priesters, 32114 zusters. 

Momenteel zijn er 1214 priesterstudenten. Het is een van de snelst groeiende kerk-

en binnen de katholieke kerk.  

Deze kerk is heel actief in onderwijs, maatschappelijk werk, en gezondheidszorg. 

De kerk bestuurt 4860 onderwijs instellingen, 2614 ziekenhuizen en maatschap-

pelijk instellingen en 262 kerkelijk instellingen. De bijdrage van deze kerk aan de 

opbouw en ontwikkeling van India is enorm.  

Dank 

Namens de parochiegemeenschap van St. Antony’s Church in Nirmalagiri hartelijk 

dank voor uw bijdrage voor hun kerk. 

De opbrengst van de kerkcollectes tijdens alle H. Missen op 24, 25 en 26 december  

wordt bestemd  voor “Bouw St. Anthony’s Church in Nirmalagiri”. U kunt uw bij-

drage ook overboeken naar rekening NL 12 RABO 0137 1753 96 ten name van RK 

Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus onder vermelding van 

“KERSTACTIE 2016”. 

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar!! 

Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

HERDERTJES/LAMPIONNENTOCHT. 

“Herdertjes / lampionnentocht” van de St. Lambertus-school. 

Op donderdagavond 22 december, van ongeveer 16.30  uur tot 17.45 uur, wordt er 

een “Herdertjes / Lampionnentocht” gehouden door het dorp.  

Groep 7/8 zal voor de kinderen van groep 1 t/m 6 het kerstverhaal uitbeelden op 

diverse inritten van de bewoners, verspreid over de route. 

De route is als volgt: 

 Vertrek op school 

 De Hoeve. 

 Beemke 

 Neerakker. 



 De Blikken. 

 De Smis 

 Via de kerststal terug naar school. 

Het zou sfeervol zijn als de route verlicht zou worden door bijvoorbeeld: kerst-

lichtjes, vuurkorven, waxinelichtjes in glazen potjes, lichtslangen e.d. Woont u 

toevallig aan deze route en wilt u hier aan meewerken dan zal dit zeker bijdragen 

aan de sfeer van de tocht. 

Bedankt namens het team van de St. Lambertusschool. 

 

ONTDEK DE KERSTSTALLEN VAN DE KEMPEN 

Op 27 december organiseert Kempenmuseum De Acht Zaligheden weer een heuse 

kerststallenroute. Een bustocht langs de mooiste kerststallen van de Kempen. 

Uiteraard met bezoek aan het museum, een heerlijke lunch en iets warms bij terug-

keer… 

De tocht start om 10.30 uur in het museum met een lekker kopje koffie en een stuk 

vlaai. Vervolgens neemt onze  gids, Hendrik van der Aalst, u mee in de richting 

van de Belgische grens langs een aantal prachtige kerststallen. Met zijn 25 jaar 

ervaring vertelt hij de prachtigste kerstverhalen. Want hoe was het vroeger ook al 

weer met die nachtmis? En de worstenbroodjes of het konijn? Van al die verhalen 

krijgt men natuurlijk wel honger en daarom staat er halverwege een heerlijke lunch 

op u te wachten. 

Na deze onderbreking gaat de reis verder op Belgisch grondgebied, op zoek naar de 

mooiste kerststal. Die van Arendonk? Of die van Merksplas misschien? Een aantal 

kerstgedichten verder eindigt de reis via Postel weer in het Kempenmuseum. Daar 

staat een glaasje dampende glühwein of chocolademelk op u te wachten.  

Schrijf snel in voor deze kerststallenroute want de plaatsen zijn beperkt. De kosten 

zijn 31 euro inclusief koffie met vlaai, lunch, glühwein, bus en entree van het mu-

seum. Dit jaar zijn ook de kinderen van harte welkom. Kinderen tot 15 jaar betalen 

slechts 25 euro. 

Inschrijven kan via info@achtzaligheden.nl of  via tel: 0497-515649. 

 

BUURTBILJARTEN. 

Wie wordt er Herbstmeister bij het buurtbiljarten? 
Dat is toch de vraag die heel biljartminnend Netersel op dit moment bezig houdt. 

De herbstmeister is dat team die na 7 speelrondes aan kop gaat en hiermee ook de 

eerste prijs van het seizoen binnensleept. Alle teams hebben inmiddels 6 wedstrij-

den gespeeld en enkele teams hebben zelf hun 7e wedstrijd er al op zitten. Op dit 

moment heeft Beemke B de meeste punten (317,9 punten), maar zij hebben wel een 

wedstrijd meer gespeeld dan de nummer twee Blasch B (291,6 punten) en daarom 

lijken de Blasch-boys de beste papieren te hebben voor het Herbstmeisterschap. 

Winkelhoek D (267,9 punten) en De Hoeve A (263,5 punten) hebben ook nog een 

mailto:info@achtzaligheden.nl


kleine kans op de periodetitel, maar dan zullen zij in gun 7e wedstrijd wel een me-

gascore op het groene laken moeten gaan realiseren. 

Waar Jaap Laureijs in het begin van het seizoen nog een keer 26 punten behaalde 

en hiermee virtueel nog in het bezit is van de fles Schrobbelaer (de prijs voor de 

speler met het hoogste puntenaantal in één wedstrijd), bewees hij zich zelf en zijn 

team laatst een slechte dienst door maar 2 punten (4 caramboles) te behalen en  

hiermee zette hij ook direct het laagterecord van dit seizoen neer, waar overigens 

geen prijs aan vast hangt. Lang kon hij echter niet genieten van zijn nieuwe record 

want good old Jantje Kraaijenvanger scoorde nog geen weekje later maar 1,7 punt 

in zijn partij en heeft nu deze twijfelachtige eer op zijn naam staan. 

Verder nog een tweetal mededelingen van huiselijke aard, aan het schrijvende team 

het verzoek de voor- en achternaam van de spelers op het wedstrijdformulier in te 

vullen en daarnaast zullen de captains van alle teams in het nieuwe jaar gevraagd 

worden de contributie van € 40 per team bij elkaar te gaan sprokkelen binnen hun 

team.  

Volgende keer weten wie er herbstmeister is geworden en welk team als koploper 

het nieuwe jaar in zal gaan. Overigens zijn de scores en standen allemaal niet het 

belangrijkste, want het plezier en de gezelligheid tijdens en na het biljarten zijn nog 

steeds het belangrijkste en wij hebben het idee dat het hiermee ook wel goed zit 

gezien de vele nieuwe 'leden' en gezellige biljartavonden dit seizoen. Langs deze 

weg willen wij iedereen ook alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 

wensen, waarin we maar weer veel caramboles mogen gaan maken. 

Uitslagen: Winkelhoek A – De Hoeve A: 31,9 – 46,6; Winkelhoek C – Winkelhoek 

D: 42,6 – 34,3; Plein B – Winkelhoek B: 40,8 – 45,9; Beemke A – De Heilei A: 

52,6 – 35,9: De Heilei B – Plein A: 36,8 – 38,9; Blasch B – Winkelhoek A: 47,1 – 

35,8; Beemke B – De Hoeve B: 51,2 – 32,1; Blasch A – Winkelhoek C: 37,1 – 

48,2; Plein B – De Hoeve A: 46,4 – 41,1; De Heilei A – Winkelhoek D: 43,7 – 

49,1; De Heilei B – Winkelhoek B: 35,9 – 39,4. 

Tussenstand per 9 december 2016: 

Team Punten wedstr gem 

Beemke B 317,9 7 45,4 

Blasch B 291,6 6 48,6 

Winkelhoek C 291,6 7 41,7 

Plein B 280,5 7 40,1 

De Heilei B 271,4 7 38,8 

De Heilei A 269,9 7 38,6 

Winkelhoek D 267,9 6 44,6 

De Hoeve A 263,5 6 43,9 

Winkelhoek A 257,7 7 36,8 

Blasch A 244,1 6 40,7 



Winkelhoek B 240,1 6 40,0 

Beemke A 236,4 6 39,4 

Beemke C 229,0 6 38,2 

Plein A 219,4 6 36,6 

De Hoeve B 193,9 6 32,3 

 

VERLOREN. 

Verloren bij de bladbak Beemke – De Hoeve een grote snoeitang. Graag bellen met 

Toon Eltink. Tel: 681813. Bij voorbaat dank. 

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 

In verband met een personeelsbijeenkomst is het gemeentehuis op donderdag 22 

december vanaf 13.45 uur gesloten. Op woensdag 28 december is er geen avond-

openstelling. Het gemeentehuis is dan vanaf 17.00 uur gesloten.  

Op maandag 2 januari 2017 is het gemeentehuis later open dan gebruikelijk. U kunt 

deze dag van 10.30 uur tot 19.00 uur in het gemeentehuis terecht.  

Denkt u bij een bezoek aan het gemeentehuis aan het vooraf maken van een 

afspraak via www.bladel.nl. 

 

NATIONAAL MS FONDS. 

De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit 

jaar een groot succes! In de gemeente Bladel is een mooi bedrag van € 1768,61 

opgehaald. 

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. 

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van 

de kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS 

te genezen.  

Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten 

en collecte-coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door weer en 

wind op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS.  

Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook moge-

lijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms 

STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2.  

Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van 

donaties en giften. 

Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren kost maar drie uurtjes van uw 

tijd. Meld u aan als collectant via de website www.mscollecte.nl of telefonisch op 

(010) 591 98 39. Samen staan we nog sterker tegen MS! 
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TROTS! 

PUUR Poporkest bedankt alle bezoekers van 'December Lights'. Ontzettend trots 

kijken we terug op een succesvol concertweekend waarin alles 'op z'n plek viel'. 

Dat was zonder de overweldigende opkomst van u allemaal nooit gelukt. Op onze 

website: www.puurpoporkest.nl kunt u nagenieten met bijvoorbeeld foto's en de 

tekst van de Neterselse versie van 'het Dorp'. 

We wensen u feestelijke kerstdagen en een 2017 waar muziek ik zit. Tot ziens! 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES, 

Tussen kerst en nieuwjaar kunt u weer één van onze leden verwachten voor de 

donateursactie van CV de Bunstèkers. De donateursactie is bedoeld om de acti-

viteiten tijdens de carnaval financieel te ondersteunen. Deze activiteiten zijn o.a. 

kindercarnaval, seniorencarnaval, de optocht. Voor 2017 hopen we weer een mooie 

carnaval te organiseren voor jong en oud. Alvast hartelijk dank voor jullie steun! 

AlááááF! CV De Buntstèkers 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 6. 1
e
 prijs, Rood 34: Rick Spooren, Bart van de Sande. 2

e
 

prijs, Zwart 24: Ad Reniers, Anny Smets. 3
e
 prijs, Grijs 40: Lars Vosters, Ad 

Schellekens. 

Uitslag trekking week 7. 1
e
 prijs, Groen 33: Harrie van Hoof. 2

e
 prijs, Paars 35: 

Harrie van Hoof. 3
e
 prijs, Bruin 17: T. van der Heijden. 

 

BEDANKT JAGERSVERENIGING NETERSEL 

Jagersvereniging Sint Hubertus Netersel, wij willen jullie bedanken voor het 

schenken van de hazen aan de senioren eettafel, voor het kerstdiner. 

Bedankt namens eettafel en kookgroep. 

 

GEDACHTENISPRENTJE. 

Zijn er nog mensen die een gedachtenisprentje zouden willen hebben van pater 

Harrie van Hoof? Dit dan even melden bij Ans of Bas van Loon,  

tel. 681876 of basvanloon@chello.nl  

 

KERSTMIS 

God is in het kerstkind gekomen in het meest eenvoudige van ons bestaan: daar, 

waar mensen oprechte zorg dragen voor elkaar, zoals jonge ouders dat doen 

rondom hun pasgeboren kind. 

http://www.puurpoporkest.nl/
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God is te vinden waar het meest waardevolle van ons leven naar boven komt en 

voorrang krijgt. 

We zingen in de kerk wel eens: “Ëeuwige God, wij willen U zien, geef ons vandaag 

een teken van liefde”. 

Wanneer we met Kerstmis iets kunnen zien van de liefde van God, ’n teken krijgen 

van zijn liefde, dan is Kerstmis goed voor ons, zalig zelfs. 

Wij wensen het iedereen toe. 

Pastoor Bertens en pastoor Joseph 

Wij wensen iedereen een Zalig Kerstfeest 

 

SPORTBERICHTEN. 

Uitslagen: NeCa MW1 – Stormvogels MW 1: 7-8; NeCa A1 – Spoordonkse Girls 

A1: 7-8; NeCa B1 – DOS/Olympia B1: 8-3; Stormvogels C1 – NeCa C1: 5-2; Ne-

Ca D1 – Spoordonkse Girls D2: 11-3; Tovido E2 – NeCa E2: 3-8; Klimop 1 – Ne-

Ca 1: 11-6; Stormvogels 4 – NeCa 2: 15-6; Rosolo R – NeCa R: 5-12.   

Programma voor 21 december en 7-8 en 11 januari:     

21/12: NeCa MW1 – Rietvogels MW1: 21:30 uur. Hoogeloon. Fluiten: Aniek van 

           Esch; 

7/1: NeCa A2 – Bio A1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Imke Janssen; 

7/1: NeCa C1 – Rosolo C2: 11:10 uur. Hapert. Fluiten: Pleun Wilborts; 

7/1: NeCa C2 – Bio C1: 12:10 uur. Hapert; 

7/1: DOT D1 – NeCa D1: aanvang om 10:00 uur. Deurne; 

7/1: NeCa E1 – Bio E2: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Marloes van Rijthoven; 

7/1: NeCa E2 – Eyckelkorf E1: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Carlijn Klaassen;  

7/1: NeCa F1 – Rosolo F1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Lenne Raijmakers; 

8/1: NeCa 1 – Tuldania 1: 12:15 uur. Hapert. Fluiten: Y. Daniëls; 

8/1: NeCa 2 – Tuldania 2: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Kim Verbaant; 

8/1: NeCa R – Zigo R: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Marlon Waalen; 

11/1: DDW MW1 – NeCa MW1: aanvang om 21:30 uur. Reusel. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Mini Hoogeloon – Mini Casteren: 5-2; Netersel F1 was vrij; Netersel E2 

was vrij; Best Vooruit E4 – Netersel E1: 5-1; Casteren D1 was vrij; Casteren C2 – 

Hapert C2: 2-0; Casteren C1 – Bergeijk C2: 5-1; Netersel B1 – Dosko B1: 2-3; 

EFC A2 – Netersel A1: 0-3; Beerse Boys 9 – Netersel 3: 4-0; De Bocht 2 – Neter-

sel 2: 0-5; De Weebosch 1 – Netersel 1: 1-1; Netersel E1 – Bladella E5: 5-0; Caste-

ren D1 – Hapert D3: 8-0; Casteren C2 – EFC C4: 3-1; De Raven C1 – Casteren C1: 

3-3; Beerse Boys B2 – Netersel B1: 0-1; Netersel A1 – Bladella A2: 0-3; Netersel 3 

Hilvaria 8: 2-2; Netersel 2 – Knegselse Boys 2: 1-3; Netersel 1 – De Raven 1: 0-1; 

Mini Casteren – Mini Reusel Sport: 2-10; Nuenen C4 – Casteren C1: 3-2; RKVVO 

D4 – Casteren D1: 0-4. 

 

 



EXCURSIE BIEST-HOUTAKKER; 

Excursie Biest-Houtakker; Hoe behoud een klein dorp een leefbare kern? 

Op maandag 17 oktober 2016 gingen een 25-tal Neterselnaren op excursie naar de 

dorpskern Biest-Houtakker. Graag willen we hierover een terugkoppeling geven 

aan alle bewoners van Netersel. Het was namelijk een geslaagde avond die een 

vervolg verdient! Met dank aan de interesse en inzet van de deelnemers, die door 

de gastvrouw Annemarie complimenteus als ‘doe-volk’ werden bestempeld.   

Een korte samenvatting;  

In Biest-Houtakker (een -in verschillende opzichten- vergelijkbaar dorp met 

Netersel) werd enkele jaren geleden door de bewoners opgemerkt dat er weinig 

verbinding was met de bewoners onderling. “Mensen die elkaar ontmoeten” is een 

voorwaarde voor leefbaarheid!! 

Met dit basisgegeven is een groep van ongeveer 20 personen (met een paar kar-

trekkers) de verbindingen in het dorp gaan onderzoeken en hebben ze door samen-

werking met de mensen uit het dorp een vernieuwde leefbare kern ontwikkeld. Het 

enthousiasme en de positieve energie hebben we meegenomen naar Netersel 

waarna we gebrainstormd hebben over wat we in Netersel graag willen. Een hele 

waslijst is hieruit gekomen.  

Buurthulp Netersel heeft de excursie georganiseerd en zijn ervan overtuigd dat we 

binnen ons dorp een fijn leefmilieu ervaren. Om ons dorp leefbaar te houden zijn er 

wel verbeterpunten naar voren gekomen. Hiervoor zullen we elkaar moeten 

ontmoeten!! 

Graag willen we u uitnodigen om het verslag ( wat ook op de website van de Poel 

gepubliceerd staat) te lezen en met elkaar te bepraten. We willen het graag met 

ONS DORP delen. Hebt u vragen? mail ons dan (buurthulpnetersel@gmail.com), 

of kom op ons koffie-uurtje op woensdag 4 januari 2017. 

 

BUURTHULP NETERSEL 

Op woensdag 4 Januari 2017 hebben we weer ons maandelijkse Koffie-uurtje  

van 14.30uur tot 15.30uur in de Poel. Kom gerust bij ons langs.  

U kunt ons ook 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)buurthulpnetersel@gmail.com  www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Buurthulp Netersel wenst u allen Fijne Feesdagen en tot in 2017! 

Graag tot woensdag. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Ingrid 

Meulenbroeks. 
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