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BESTE BEWONERS. 

Waarschijnlijk is het niemand ontgaan dat Jv De Tapkatjes afgelopen jaar hun 11
e
 

jubileum jaar heeft gevierd. We hebben geweldige optochten gelopen en mooie 

prijzen in ontvangst mogen nemen! Hierdoor kunnen we met een tevreden blik 

terug kijken op dat jaar. 

Maar goed, toen moesten we gaan besluiten hoe gaan we verder? In overleg met de 

leden en het bestuur hebben we besloten dat we na deze 11 jaar door willen gaan 

met het maken van wagens, maar dan wat kleiner dan de afgelopen jaren.  

Echter hebben we helaas geen bouwplaats meer. Voor het blijven bestaan van De 

Tapkratjes zijn we dus dringend op zoek naar een schuur. Daarom zouden wij u 

allen willen vragen om met ons mee te zoeken naar een schuur waarin wij weer een 

prachtige wagen kunnen maken voor carnaval. Want het zou natuurlijk heel jam-

mer zijn als wij na deze prachtige 11 jaar nu zouden moeten gaan stoppen. Dus 

wanneer u iemand kent of zelf thuis een schuur ter beschikking hebt zouden wij u 

heel vriendelijk willen vragen om contact op te nemen met Loeka Vosters (mob: 

06-25561615, email: loeka.vosters@hotmail.com). Alle ideeën zijn erg welkom. 

Bestuur Jv. De Tapkratjes 

 

DECEMBER LIGHTS 

Voor ons volgende project hebben we bewust gekozen voor de breedst mogelijke 

doelgroep; IEDEREEN IS WELKOM! Op 17 december om 20:00 uur en 18 de-

cember om 14:00 uur is gemeenschapshuis de Poel het decor van een nieuw 

project. Een Feelgood-feestdagenconcert onder de noemer; December Lights, met 

nummers die lekker in het gehoor liggen. Van Katrina and the Waves tot Coldplay 

en van Disneys Frozen tot I’ll be there for you. Deze en vele andere nummers zul-

len gezongen worden door twee lokale talenten van de ‘Rock City Institute’, Maud 

van Limpt en Sjors van Hees maar er is ook volop ruimte voor onze muzikanten en 

de dames en heren van zanggroep Capella. Tijdens de concerten is er ook een expo-

sitie van Neterselse kunstenaars in de zaal waar het thema ‘Verbinding’ centraal 

staat. De entree is helemaal gratis! We hopen op zoveel mogelijk luisteraars, die 

samen met ons onder het genot van een hapje, een drankje en gezellige muziek 

willen genieten van al deze warme lichtpuntjes in de donkere dagen. Bent u erbij? 

Tot dan! PUUR Poporkest. 

 

NIEUWS KBO. 

Kerstdagtocht naar Valkenburg. 

15 december wordt er samen met de KBO Bladel een busreis georgani-

seerd. Vertrek 8.20 uur bij de kerk Netersel.  
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We reizen rechtstreeks naar Valkenburg waar we koffie/thee met Limburgse vlaai 

nuttigen. Daarna gaan we naar de Magische Zandsculpturen. Dit zijn vele zandbeel-

den van het Kerstverhaal met sfeervolle verlichting. Zo wordt er voor een kerstge-

voel gezorgd. 

Dan wordt het tijd voor de lunch. Na de lunch heeft u vrije tijd om de gezelligheid 

van deze kerststad te gaan ontdekken. Zo heb je in de Gemeentegrot allerlei stands, 

alles in kerstsfeer gebracht met kaarsen en verlichting. Schitterend, beslist de moei-

te waard. Je kan dit zelf ondernemen, maar mocht u hiervoor belangstelling hebben 

dan kunnen wij een goedkoper kaartje aanbieden van € 7.- voor € 5.- tijdens onze 

inschrijving. 

Als we allemaal genoten hebben, gaan wij richting Thorn voor ons diner. De kosten 

zijn € 65.00 per persoon. Let op: wilt u een kaartje voor de gemeentegrot dan komt 

hier 5 euro per persoon bij! 

U kunt zich voor deze reis opgeven bij Trees van Limpt, Fons v.d. Heijdenstraat 3 

op 28 november van 18.00 tot 19.00 uur. U dient dan tevens de reissom te voldoen. 

 

VERGADERING DORPSRAAD OP DINSDAG 6 DECEMBER AS 

In tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is zal komende vergadering van de dorps-

raad niet op maandag plaats vinden maar op dinsdag 6 december as. 

De agenda van de vergadering zal volgende week worden geplaatst. Een van de on-

derwerpen op de agenda is dat we als dorpsraad met de inwoners van Netersel in 

gesprek willen over wat we als Netersel als doelstelling willen hebben; waar 

moeten we ons de komende tijd als dorpsraad sterk voor maken. 

Kom dus de komende vergadering meepraten over de toekomst van Netersel. 

 

JEUGDLOTTO. 

Trekking week 1. 1
e
 prijs, Wit 36: A. Wouters, Jaap Waalen. 2

e
 prijs, Paars 20: 

Kees Castelijns, Familie van Hoof, Rinus Copal. 3
e
 prijs, Zwart 40: Familie van 

Oosterhout, John van Beers.  

Trekking week 2. 1
e
 prijs, Zwart 2: F. Seuntiens, Cees Alemans. 2

e
 prijs, Geel 39: 

Bart Alemans. 3
e
 prijs, Rood 20: Familie van Geel, Twan Smets, Annemiek 

Couwenberg, Gijs van Hintum. 

 

KERSTMARKT. 

Wie jarig is trakteert en daarom……LEGGEN WIJ DE RODE LOPER UIT. Op 

zaterdag 10 december vanaf 13.00 uur zijn de bezoekers welkom om mee te genie-

ten, van weer een sfeervolle kerstmarkt in Netersel. 

Met als traktatie een gratis lot voor de loterij, waar om 14.00 uur enkele leuke stuk-

ken worden verloot. Ook hebben we als de kers op de taart voor een hapje en een 

drankje gezorgd. Voor de kinderen hebben we een leuke speelhoek ingericht. 

De koffie en de wafels ontbreken er ook dit jaar niet aan. De kerstman heet jullie 

van harte welkom. 

Nieuwsgierig geworden en wil je kans maken op een gratis kerstwerkstuk? Kom 

dan op 10 december vanaf 13.00u naar de Poel in Netersel, voor onze tiende  kerst- 



markt van De Wissel. 

 

KERKBERICHTEN. 

Eerste zondag van de Advent. Zondag 27/11: om 9.30 uur Eucharistieviering. De 

intenties zijn voor: Cato Coolen-van de Laar, jgt. 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het pa-

rochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel: 0497-387618 of email adres 

kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie. 

 

DE WISSEL. 

Maandag 28 November Surprisedobbelen 20.00 in de Poel 

Wat een succes vorig jaar. Dus ook dit jaar hebben we weer een 

gezellige avond ingepland. Met veel plezier en lol elkaar verrassen 

tijdens het dobbelen. 

We hebben allemaal vast nog wel iets in de kast liggen wat nooit gebruikt is en 

waar je het bestaan niet meer van wist. Het moet er natuurlijk netjes uitzien en 

ongebruikt. Pak dit gezellig in. Neem goede zin mee. En kom gezellig mee dobbe-

len. Wij zorgen voor de koffie en de rest. Opgeven kan tot en met Vrijdag 25 

november bij Mien  681383 of via ons e-mailadres: 

dewisselnetersel@gmail.com  

 

NIEUWE VERTALING ONZE VADER 

Met ingang van het nieuwe liturgische jaar, beginnend op de eerste zondag van de  

Advent ( 27 november aanstaande),  zal er een nieuwe vertaling van het Onze Va-

der gebruikt gaan worden in de Nederlandse kerkprovincie. 

Met de invoering van deze nieuwe vertaling zullen twee doelen bereikt worden: 

enerzijds zal de tekst dichter aansluiten op het Latijnse origineel, anderzijds komt 

hiermee een einde aan de verwarrende situatie dat de tekst van het Onze Vader in 

Nederland anders is dan de vertaling die in Vlaanderen gebruikt wordt. Elke veran-

dering heeft tijd nodig om tot  gewenning te komen. 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil 

geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en ver-

geef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng 

ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen. 

“Schuld” is vervangen door “schulden” omdat er ook in het Latijn een meervoud 

gebruikt wordt (debita). Het woord “schuldenaren” vervangt voortaan het Latijnse 

debitoribus in plaats  van de haast niet te verklaren vertaling “anderen” voor dat-

zelfde woord. Echter, de meest interessante verandering is het gebruik van “be-

proeving” in plaats van “bekoring”. Hier spelen een aantal verschillende factoren 

mee, maar de belangrijkste hiervan is wel de grondgedachte dat God de mens niet 

met opzet verleidt of bekoort. Daarnaast speelt mee dat het woord “bekoren” in het 

Nederlands überhaupt niet altijd als negatief wordt ervaren (“bekoorlijk” is een po-

sitieve eigenschap). Het pastoraal team: pastoor Bertens, pastoor Joseph. 
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JASPER COUWENBERG CLUBKAMPIOEN GILDE SINT BRIGIDA 

Op 20 november was de prijsuitreiking van het Clubkampioenschap 2016 van 

Gilde Sint Brigida uit Netersel. Door de herinrichting van Gildeterrein De Smel-

bocht is er wat geïmproviseerd en zijn er in dit kampioenschap kruisboog op wip 5 

wedstrijden gedurende het jaar gehouden, met 15 pijlen per wedstrijd. Het is Jasper 

Couwenberg die dit jaar het kampioenschap in de wacht sleepte met 70 treffers en 

als tweede eindigde Kees van Korven met 65 treffers en als derde Tiny van der 

Heijden met 61treffers. Bij de Gildezusters ging de titel naar Mandy Couwenberg 

met 61 treffers gevolgd door Maria Waalen en Maria Habraken met respectievelijk 

58 en 38 treffers.  

Hoofdman Frans Waalen overhandigde Jasper de wisselbokaal behorende bij het 

Clubkampioenschap en Mandy de wisselbokaal van de Gildezusters, het Gilde 

wenst Jasper en Mandy van harte proficiat met het behaalde resultaat. 

 

BESTE BUURTBILJARTERS, 

Hierbij de uitslagen van de afgelopen weken en de bijgewerkte tussenstand per 18 

november. Beemke B heeft op dit moment de meeste punten, maar zij hebben al 6 

wedstrijden gespeeld. Sommige teams hebben nog maar 4 wedstrijden gespeeld, 

dus dat vertekent nogal wat. 

Op basis van de gemiddelde scores per wedstrijd staat Blasch B nu aan kop (ge-

middeld 48,9 punten per wedstrijd), gevolgd door Winkelhoek D (46,1 punten per 

wedstrijd) en Beemke B (44,5 punten per wedstrijd) 

Het zit allemaal nog vrij kort op elkaar dus er is nog alles mogelijk voor het Herbst-

meisterschap, het team dat na 7 wedstrijden bovenaan staat. 

Enkele nieuwe gemiddeldes, Cees Waalen gaat naar 44 caramboles (was 30) en 

Harrie van den Biggelaar gaat naar 24 caramboles (was 20), beide heren kunnen 

dus terugkijken op een geslaagde seizoensopening. 

Uitslagen: De Heilei A – Plein B: 34.2 – 49.7; Blasch A – De Hoeve B: 44.4 – 

33.5; De Hoeve A – Beemke C: 42.6 – 27.4; Beemke B – Winkelhoek D: 40.0 – 

42.8; Winkelhoek A – Winkelhoek B: 39.7 – 45.3; Beemke A – Winkelhoek C: 

33.2 – 43.6; Plein A – Plein B: 29.3 – 35.1; De Heilei A – De Heilei B: 40.9 – 46.7; 

Blasch B – Beemke C: 58.0 – 35.4; Beemke B – Blasch A: 35.0 – 43.5. 

Tussenstand per 18 november 2016: 

 
Team Wedstr 

 
Punten 

 
Gem 

1 Blasch B 5 
 

244,6 
 

48,9 

2 Winkelhoek D 4 
 

184,4 
 

46,1 

3 Beemke B 6 
 

266,7 
 

44,5 

4 De Hoeve A 4 
 

175,8 
 

43,9 

5 Blasch A 5 
 

207,1 
 

41,4 

6 Winkelhoek C 5 
 

200,8 
 

40,2 



7 De Heilei B 5 
 

198,7 
 

39,7 

8 Plein B 5 
 

193,4 
 

38,7 

9 Winkelhoek B 4 
 

154,7 
 

38,7 

10 Winkelhoek A 5 
 

190,9 
 

38,2 

11 Beemke C 6 
 

229,0 
 

38,2 

12 De Heilei A 5 
 

190,3 
 

38,1 

13 Beemke A 5 
 

183,8 
 

36,8 

14 Plein A 5 
 

180,5 
 

36,1 

15 De Hoeve B 5 
 

161,8 
 

32,4 

 

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING 

De gemeente Bladel heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten voor inwo-

ners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door hieraan deel te nemen, bent 

u beter verzekerd voor minder geld. 

Wat houdt het in? 

Met de collectieve verzekering hebt u een basisverzekering en een uitgebreide aan-

vullende verzekering. De aanvullende verzekering is gratis, omdat u van ISD de 

Kempen bijzondere bijstand krijgt om deze premie te betalen. De premie voor de 

basisverzekering is voor uw eigen rekening. Hiervoor krijgt u een collectiviteits-

korting.  

Wat zijn de voorwaarden?  

De collectieve verzekering is speciaal bedoeld voor inwoners met een laag inkomen 

(niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm) en weinig vermogen. Hoe hoog uw 

inkomen en vermogen precies mogen zijn, kunt u vinden op www.isddekempen.nl. 

Hier vindt u ook de vergoedingenoverzichten van de collectieve verzekering.  

Vanaf wanneer kunt u deelnemen?   

Als u voldoet aan de voorwaarden en verzekerd bent bij CZ, kunt u meteen mee-

doen. Als u nu verzekerd bent bij een andere verzekeraar, kunt u de overeenkomst 

waarschijnlijk per 1 januari beëindigen en overstappen naar CZ.   

Aanvragen 

Voor het indienen van een aanvraag of voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met ISD de Kempen, op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 

uur (tel. 0497 – 361730).  

Andere tegemoetkomingen 

Op www.isddekempen.nl kunt u meer tegemoetkomingen vinden voor mensen met 

een laag inkomen. Ook kunt u hier terecht voor informatie over andere 

mogelijkheden van hulp die ISD de Kempen u kan bieden. 

 

 



NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa A1 – Klimroos A1: 13-8; Stormvogels A2 – NeCa A2: 9-3; NeCa 

B1 – Klimroos B2: 6-8; VVO C1 – NeCa C1: 15-1; VVO C2 – NeCa C2; 6-4; Ne-

Ca D1 – Klimroos D1: 1-9; VVO E1 – NeCa E1: 0-23; Rooi E3 – NeCa E2: 3-7; 

SDO F1 – NeCa F1: 5-9; Lottum1 – NeCa 1: 10-11; Rietvogels R – NeCa R: 8-7; 

NeCa MW 1 – Bio MW1: 9-11; Eurogirls B1 – NeCa B1; 2-2; NeCa C1 – SDO ’99 

C1: 8-4; NeCa C2 – DSV/EDN C1: 1-2; Odisco/Nijnsel D2 – NeCa D1: 1-7; NeCa 

E1 – SDO ’99 E1: 19-0; NeCa E2 – Klimop E1: 0-14; NeCa F1 – SDO F2: 11-2; 

NeCa 1 – Nijnsel 1: 5-5; NeCa 2 – Steensel 2: 3-8; NeCa R – DSV R: 4-3. 

Programma voor 26-27 en 30 november: 

26/11: NeCa A1 – Rosolo A4: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Imke Janssen; 

26/11: Winty A1 – NeCa A2: aanvang om 11:00 uur. Knegsel; 

26/11: NeCa B1 – Eyckelkorf B1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Lotte Wouters; 

26/11: Spoordonkse Girls C1 – NeCa C1: aanvang om 12:00 uur. Oirschot;  

26/11: Winty C1 – NeCa C2: aanvang om 9:00 uur. Knegsel;    

26/11: Bladella E3 – NeCa E1: aanvang om 9:00 uur. Bladel; 

26/11: Corridor E3 – NeCa E2: aanvang om 14:05 uur. Son en Breugel; 

26/11: Stormvogels F2 – NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Luijksgestel; 

27/11: Vessem 1 – NeCa 1: 13:15 uur. Knegsel. Fluiten: M. Wagemakers; 

27/11: DDW 3 –NeCa 2: aanvang om 11:20 uur. Reusel; 

30/11: NeCa MW1 – Rosolo MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Irma Waalen. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Bladella F7 – Netersel F1: 0-2; Reusel Sport E6 – Netersel E2: 0-13; 

Spoordonkse Boys E1 – Netersel E1: 2-5; Casteren D1 – RKVVO D4: 8-1; Cas-

teren C2 – Bladella C5: 3-2; Casteren C1 – Dosko C1: 8-3; Brabantia A3 – Netersel 

A1: 3-1; Terlo 4 – Netersel 3: 4-1; De Raven 2 – Netersel 2: 6-2; BES 1 – Netersel 

1: 1-0. Alle andere teams waren vrij; Mini Bladella – Mini Casteren: 1-0; HMVV 

F3 – Netersel F1: 0-9; Beerse Boys E6 – Netersel E2: 4-0; DBS E9 – Netersel E1: 

1-1; Casteren D1 – Hapert D3: afgelast; Casteren C2 – EFC C4: afgelast; Casteren 

C1 – Tuldania C1: afgelast; SBC B3 – Netersel B1: 2-5; HMVV A1 – Netersel A1: 

1-0; Netersel 3 – HMVV 6: afgelast. Andere teams waren vrij. 

Programma voor 26 en 27 november: 

26/11: Reusel Sport F5 – Netersel F1: aanvang om 9.15 uur; 

26/11: Bladella E7 – Netersel E2: aanvang om 10.00 uur; 

26/11: Bladella E5 – Netersel E1: aanvang om 10.00 uur; 

26/11: Casteren D1 – Bladella D5: aanvang om 11.00 uur; 

26/11: Beerse Boys C3 – Casteren C2: aanvang om 13.00 uur; 

26/11: Reusel Sport C2 – Casteren C1: aanvang om 13.15 uur; 

26/11: Oirschot Vooruit B3 – Netersel B1: aanvang om 14.00 uur; 

26/11: Netersel A1 – Knegselse Boys A1: aanvang om 14.30 uur; 

27/11: Netersel 3 – Hoogeloon 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

27/11: Netersel 2 – De Weebosch 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig 10.00 uur; 

27/11: Netersel 1 – SDO 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 


