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GA MEE OP AVONTUUR MET TONEELVERENIGING PARDOES! 

Volgende week presenteert Toneelvereniging de Vriendenkring uit Wintelre de 

voorstelling 'Professor Plofpruik in het land van goud en zand.' Het lijkt ons 

leuk om daar samen met jou vanuit Netersel naar toe te gaan en de avonturen van 

de professor en zijn robot 'Robobob' mee te maken.  

We gaan op zondag 29 januari a.s. en verzamelen om 14:00 uur bij de Poel. Om 

17:30 uur ben je zeker weer terug! Waar het verhaal over gaat kun je op onze web-

site lezen! 

Het is een voorstelling voor de hele familie dus iedereen is van harte welkom, voor 

enthousiaste jeugd hebben we ook voldoende begeleiding! De kaartjes zijn €5,- en 

die zijn voor eigen rekening, maar omdat we hopen dat er een grote groep meegaat 

om te genieten van het toneelstuk zorgen wij voor het vervoer, iets te drinken en 

wat lekkers.  

Ga jij mee? schrijf je dan in via het formulier op onze website 

(www.pardoesnetersel.nl) Als er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op. De 

middag wordt georganiseerd door Hugo Maas (0673333571) en Ed Buylinckx 

(0638966237). Hopelijk tot dan! 

 

(VERKIEZINGEN) STICHTING DORPSRAAD NETERSEL 

Bij de dorpsraad in Netersel zullen per 30 januari 2017 drie leden van de dorpsraad 

aftreden. Dit zijn Martin Deliën, Eric Meulenbroeks en Henk Michiels. Er hebben 

zich twee kandidaten gemeld om toe te treden tot de dorpsraad. Dit zijn Ely van 

Weert en Jennie Markestijn. 

Tijdens de komende dorpsraadvergadering van 30 januari 2017 zal het voorstel zijn 

om de twee kandidaten toe te laten treden tot de dorpsraad en een vacature open te 

houden. Indien zich de komende periode een nieuwe kandidaat meldt kan in een 

volgende dorpsraadvergadering alsnog worden besloten om deze persoon toe te la-

ten treden tot de dorpsraad. 

De taakverdeling binnen de dorpsraad zal binnen de nieuwe dorpsraad aan de orde 

komen. 

Stichting Dorpsraad Netersel 

 

TOELICHTING UPDATE (CONCEPT) BEHEERVISIE NETERSELSE HEIDE 

Het adviesbureau van Limpt Natuur & Landschap-Praedium heeft in opdracht van 

Brabant Landschap een concept gemaakt voor een update van de nieuwe beheer-

visie van de Neterselse Heide. 

Tijdens de dorpsraadvergadering van maandag 30 januari as om 20.00 uur zullen 

Wim de Jong en/of Paul van Limpt een toelichting komen geven op de (concept) 

http://www.pardoesnetersel.nl/


update beheervisie Neterselse Heide. 

Ben je geïnteresseerd hoe de nieuwe beheervisie eruit komt te zien kom dan naar de 

komende dorpsraadvergadering. 

Dorpsraad Netersel 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 10. 1
e
 prijs, Bruin 18: T. van der Heijden. 2

e
 prijs, Geel 31: 

Familie van Weert. 3
e
 prijs, Bruin 17: T. van der Heijden. 

 

OPBRENGST BIJ DE KERSTSTAL. 

De opbrengst bij de kerststal, voor de voedselbank Bladel, was €150,-. Iedereen 

bedankt voor hun gift. De kerststalwerkgroep Netersel. 

 

BESTE DORPSGENOTEN 

Langs deze weg wil ik iedereen van harte bedanken, bij gelegenheid van de Konin-

klijke Onderscheiding, voor de vele welgemeende felicitaties per kaart, telefoon, 

email ,facebook en persoonlijk en de vele attenties en bloemen die er staan te 

pronken, een lust voor het oog. 

Ik ben dankbaar dat ik het werk heb mogen en kunnen doen, dank zij ook een man 

die er helemaal achter stond. Hij zei altijd, ik weet dat je het vanuit een goed hart 

doet, dat heeft me altijd de energie gegeven.  

Deze blijk van waardering , laad de positieve batterij weer op, om me in te zetten 

voor het werk waar ze me nu nodig hebben. 

Bets Michiels van de Pas 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES, 

Nog even en het is weer zo ver. Op 4 februari wordt de nieuwe prins van ons Hup-

ke bekend gemaakt. De voorverkoop van de kaarten voor deze niet te missen 

zittingsavond, is op maandag 23 januari in de Poel van 19:00 uur tot 20:00 uur.  

Tijdens de zittingsavond wordt het publiek weer verrast met optredens van de vol-

gende artiesten; DV Netersel, Wichard de Benis, Jack Vosters, Winkelhoek, Bolle-

ke Pretvet, Suprise act en De mannen van de Schuttersweg. Natuurlijk als afsluiting 

de bekendmaking van de 42
ste

 prins van het Hupke! Waarna het feestje o.l.v. DJ 

Dave wordt voortgezet. Dit belooft weer een grandioze start van het nieuwe carna-

valsjaar te worden! Zorg dat je het niet mist! AlááááF!  

CV De Buntstèkers. 

 

KERKBERICHTEN. 

3
e
  Zondag door het jaar. Zondag 22/1: om 9.30 uur Eucharistieviering, m.m.v. Ca-

pella. De intenties zijn voor: Wim Vissers; Wim Dielis en Harrie van der Palen. 

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. 

 

mailto:kantoor@parochiepetruspaulus.nl


BEDANKWOORD WIM KRAAIJVANGER. 

Langs deze weg willen wij graag alle kinderen, collega’s, oud-collega’s, ouders en 

alle andere dorpsgenoten, die mijn afscheid bijzonder hebben gemaakt, door middel 

van optredens, bloemen, kaartjes, cadeautjes en een vriendelijk woord, ontzettend 

bedanken.  Het was een dag om niet te vergeten! 

Ik heb het al die jaren met ontzettend veel liefde en plezier gedaan. Bedankt! 

Wim Kraaijvanger, Dien, kinderen en kleinkinderen. 

 

DE BIBLIOTHEEK VIERT DE NATIONALE VOORLEESDAGEN  

Tijdens de Nationale Voorleesdagen, van woensdag 25 januari tot en met zaterdag 

4 februari 2017, zet de bibliotheek het voorlezen aan dreumesen, peuters en kleu-

ters volop in de schijnwerpers. Bibliotheek De Kempen organiseert tijdens de 

voorleesdagen activiteiten voor kinderen tot zes jaar, zoals voorleesfeesten en 

voorstellingen.  

Centraal staat het Prentenboek van het Jaar 2017: De kleine walvis met tekst en 

illustraties van Benji Davies. Door bibliotheken verkozen tot Prentenboek van het 

Jaar 2017. In totaal zijn er tien prentenboeken genomineerd, die de bibliotheek alle-

maal in huis heeft.  

Een cadeautje bij een gratis jeugdlidmaatschap  

Tijdens de Voorleesdagen krijgen peuters en kleuters, die zich inschrijven voor het 

gratis jeugdlidmaatschap, een welkomstcadeautje passend bij het boek (zolang de 

voorraad strekt). Inschrijven kan bij elke vestiging of via 

www.bibliotheekdekempen.nl/lid-worden  

Programma Voorleesdagen 

Elke bibliotheekvestiging organiseert tijdens de Voorleesdagen activiteiten voor de 

allerkleinsten. Het programma van de voorleesdagen bij vestiging Bladel, markt 4, 

5531 BA tel. 0857733290: 

Vrijdag 27 januari 10.45 – 11.30 uur: 

“Aangespoeld” theaterbelevenis door Poppentheater Dubbele Jan, toegang € 6,50 

(een begeleidende ouder gratis), aanmelden via www.cultuurplazadekempen.nl 

tabblad Click-Cultuur voor Kleintjes) 

Dinsdag 31 januari 15.30 - 16.30  uur: 

Voorleesvoorstelling rond het bekroonde prentenboek “De Kleine Walvis” door 

Bini Thomassen, toegang gratis. 

Vrijdag 3 februari 10.45 – 11.30 uur: 

“De kleine walvis ontdekt” beeldende belevenis met Willemien Klein Brink. Toe- 

gang € 5,00 (een begeleidende ouder gratis). Aanmelden via 

www.cultuurplazadekempen.nl tabblad Click-Cultuur voor Kleintjes) 

Vrijdag 10 februari 10.45 – 11.30 uur: 

“De kleine walvis luistert naar muziek”  muzikale belevenis met Miranda Dijkstra 

Toegang € 5,00 (een begeleidende ouder gratis). Aanmelden via 

www.cultuurplazadekempen.nl tabblad Click-Cultuur voor Kleintjes)  

Vrijdag 17 februari 10.45 – 11.30 uur: 

“De keine walvis danst” dansbelevenis met Els Roemer. Toegang € 5,00 (een 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/lid-worden
http://www.cultuurplazadekempen.nl/
http://www.cultuurplazadekempen.nl/
http://www.cultuurplazadekempen.nl/


begeleidende ouder gratis). Aanmelden via www.cultuurplazadekempen.nl tabblad 

Click-Cultuur voor Kleintjes) 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: DDW M1 - NeCa M1: 7-10; NeCa C2 - VVO C2: 0-6; NeCa F1 - SDO 

'99 F1: 12-14; NeCa E2 - Rooi E3: afgelast; Klimroos D1 - NeCa D1: 3-1; NeCa 

C1 - VVO C1: 0-10; NeCa E1 - VVO E1: 25-3; NeCa A2 - Stormvogels A2: 3-5; 

Klimroos B2 - NeCa B1: 7-1; Klimroos A1 - NeCa A1: 10-6; NeCa 1 - Lottum 1: 

11-12. 

Programma voor 18-21-22-24 en 26 januari: 

18/1: Bio M1 - NeCa M1: aanvang om 21:00 uur. Eindhoven; 

21/1: SDO F2 - NeCa F1: aanvang om 9:00  uur. Veldhoven;  

21/1: SDO '99 E1 - NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Hoogeloon;  

21/1: Klimop E1 - NeCa E2: aanvang om 11:00 uur. Asten;  

21/1: DSV/EDN C1 - NeCa C2: aanvang om 12:00 uur. Diessen;  

21/1: SDO '99 C1 - NeCa C1: aanvang om 12:00 uur. Hoogeloon; 

21/1: NeCa D1 - Odisco/Nijnsel D2: aanvang om 15:10 uur. Hapert; 

21/1: NeCa B1 - Euro Girls B1: 16:10 uur. Hapert. Fluiten: Jessica Castelijns; 

22/1: Steensel 2 - NeCa 2: aanvang om 9:30 uur. Knegsel;  

22/1: Nijnsel 1 - NeCa 1: aanvang om 11:15 uur. Sint-Oedenrode;  

24/1: NeCa E1 - Bio E2: 18:00 uur. Casteren. Fluiten: Marloes van Rijthoven; 

26/1: NeCa F1 - Rosolo F1: 18:00 uur. Netersel. Fluiten: Lenne Raijmakers  (Bg. 

         Anja). 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 21 en 22 januari: 

21/1: Mini EFC M2 – Casteren/Netersel M1: aanvang om 10.00 uur; 

21/1: Casteren F1 is vrij; 

21/1: Netersel E2 – De Raven E2: aanvang om 10.00 uur; 

21/1: EFC E2 – Netersel E1: aanvang om 10.30 uur; 

21/1: EFC D5 – Casteren D1: aanvang om 13.00 uur; 

21/1: Casteren C2 – Dommelen C3: aanvang om 12.00 uur; 

21/1: Casteren C1 – Tuldania C1: aanvang om 13.30 uur; 

21/1: Netersel B1 – SBC B4: aanvang om 13.30 uur; 

21/1: Netersel A1 – De Valk A2: aanvang om 14.30 uur; 

22/1: Netersel 3 is vrij; 

22/1: Netersel 2 is vrij; 

22/1: Netersel 1 is vrij. 

 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 28 JANUARI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 23 JANUARI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

http://www.cultuurplazadekempen.nl/
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

