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VAN DE REDAKTIE. 

Nog een paar dagen en dan begint al weer een nieuw jaar, 2018.  Het jaar 2017 was 

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

alleen maar aan de diverse aanslagen in de ons omringende landen. De grote stro-

men 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 2017. Wij van de redactie gaan nu 

een paar weken met vakantie.   

De eerste uitgave van de dorpskrant in 2018 zal uitkomen op zaterdag 13 januari. 

Kopie voor deze uitgave kunt u inleveren tot en met maandag  8 januari 2018 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.  
 

JUBILEUMJAAR 

Bij deze van Aalsten tot Goor vind je een flyer die je meeneemt in het jubileumjaar 

van PUUR Poporkest. Volgend jaar bestaand onze vereniging namelijk 50 jaar! We 

gaan dat op verschillende manieren vieren en hopen jou daarbij te mogen ontvang-

en.  

Alle verschillende activiteiten krijgen een gouden randje, dus zet ze snel in je agen-

da, zodat je er zeker niets van mist! Tot dan! 

PUUR Poporkest wenst iedereen een fijne kerst en een muzikaal 2018! 

 

ROZENHOEDJE 

De eerste Zaterdag van de maand op 6 Januari Rozenhoedje bidden 

in de Maria kapel. U bent van harte welkom. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 5. 1
e
 prijs, Grijs 1: Familie Looijmans, G. Maas, Marlies 

Buijtels, Rick en Kim. 2
e
 prijs, Wit 12: Ria Fiers, André Panjoel, Rick en Kim. 3

e
 

prijs, Oranje 12: Annie Smets, Ria Fiers, O.A. Kerkhofs, Familie van Luffelen, 

Gerard van der Heijden, Rick Spooren, Wess Galesloot 
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Uitslag trekking week 6: 1
e
 prijs, Rood 39: A. Wouters. 2

e
 prijs, Zwart 22: Ria 

Fiers, Bart Alemans Fz. 3
e
 prijs, Oranje 31: Bart Alemans Wz, Alex Spooren, 

Frieda van der Heijden. 

Uitslag trekking week 7: 1
e
 prijs, Zwart 2: Familie van de Ven, Alex Spooren, F. 

Seuntiens. 2
e
 prijs, Bruin 25: Kees Castelijns. 3

e
 prijs, Oranje 17: Lars Vosters, 

Cees Alemans, Theo van Gerwen, Jo Teunissen. 

 

UT DIERENWAAIKE IN HAPERT. 

Al 30 jaar! 

Ut Dierenwaaike in Hapert bestaat al 30 jaar. Dagelijks komen er vele mensen al 

dan niet met kinderen kijken naar de dieren. Ze brengen vaak oud brood of schillen 

mee. De dieren komen meestal naar je toe gerend want ze zijn altijd blij met dit 

lekkers. 

In het voorjaar zijn er kleine reetjes, lammetjes, jonge geitjes en kuikens. Dat is een 

lust om te zien en menigeen geniet met volle teugen van dit kleine spul. Zeker ook 

de kleine kinderen. Het is dan ook een komen en gaan van diverse toeschouwers. 

Zo ook de mensen van de Hapertse Kluis die gezamenlijk een (rolstoel-)wandeling 

maken evenals de kinderen van het kinderdagverblijf die daar vaak hun dagelijkse 

rondje lopen. Ut Dierenwaaike heeft echt zijn functie binnen de Hapertse samenle-

ving. 

Dat heeft het echter op meerdere vlakken. Want wist u dat er ook mensen van de 

Wisselstroom werkzaam zijn als dierenverzorger. En ook de bewoners van W.I.H. 

(Wonen In Hapert) dragen hun steentje bij en verzorgen samen met een begeleider 

1 keer in de 3 weken de dieren in het weekend. Mooi toch? 

Versterking 

Ondanks al deze hulp heeft men versterking nodig van een of enkele vrijwillige 

verzorgers omdat er 2 vaste vrijwilligers gestopt zijn in verband met leeftijd en 

gezondheid. De verzorging van de dieren moet elke dag gebeuren. Elke ochtend is 

er 1 tot 1 ½ uur voor nodig om de dieren te voeren en andere werkzaamheden te 

doen.  

De werkzaamheden bestaan uit: 

- Voeren van hooi, brok en water; 

- Controleren of alle dieren in orde zijn; 

- Harde gedeelte van de oppervlakte vegen (stoep bij de stal); 

- Opruimen van troep (afval) en takken zodat het er representatief uitziet; 

- Het op het gewenste peil houden van de populatie. 

Vele handen maken het werk licht. Met genoeg vrijwillige verzorgers is het vol-

doende om 1 keer per week deze taken uit te voeren.   

Wilt U de dieren 1x of meerdere keren per week mee verzorgen? Of wilt u 

meer informatie? Bel of mail dan naar: Frans Luijten tel. 06-24761420 

e-mail: fluijten@upcmail.nl 
Hebt u vragen over het uitvoeren van vrijwilligerswerk neem dan contact op met 

het VrijwilligersBureau Bladel. Spreekuur: op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 
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12.00 uur. Locatie: Werkplein de Kempen, Markt 20  (ingang gemeentehuis) 

5531 BC Bladel Tel.0497-361797 (alleen tijdens spreekuren)  

info@vrijwilligersbureaubladel.nl 
 

KERKBERICHTEN 

Zondag 24 december. De H. Mis van 9.30 uur vervalt. Zondag 24 december 

Kerstavond: om 21.00 uur Nachtmis 

Maandag 25 december: Eerste kerstdag. Eucharistieviering om 9.30 uur. Er is 

geen zang. De intenties zijn voor: Fons en Miena van Hoof en hun overleden 

kinderen; Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Maria, Riek, Cato en 

René, Harrie en Ton; Overleden ouders van der Heijden-Couwenberg, hun zonen 

Thom en Kees, schoondochter Toos en schoonzoon Frans; Elly Hageman; Joannes 

van Hoof, zijn echtgenote Johanna en hun zonen Jan en Harrie; Toon Verhees en 

To Verhees-van Hoof; Cornelis en Cato Waalen nms kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen; Ria van der Heijden-Lavrijsen nms. Thom, kinderen en klein-

kinderen; Jan Veraa; Sjef Hooyen en zijn zoon Jos en dochter Corrie; Janus Meule-

mans, jrgt; Overleden ouders Meulemans-de Leest en hun overleden kinderen; Jan 

en Betje van de Zande-Antonius, hun dochters Anneke en Riet en schoonzoon Jan; 

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

Antoon Roijmans en echtgenote Anna; Petrus Geerts en echtgenote Henrica; Marc 

Baijens; Overleden familie Baijens-van de Ven, Han, Diny, Frank, Marcel en An-

neke; Overleden familie Keijzers-Toenders; Harrie Vermeulen nms de Broeder-

schap O.L.V. van Scherpenheuvel. 

De opbrengst van de collecte tijdens de kerstvieringen is bestemd voor de straat-

kinderen in Ruanda. 

Zondag 31 december: om 9.30 uur Eucharistieviering. Er zijn geen intenties. 

Maandag 1 Januari 2018: om 11.00 uur Eucharistieviering voor alle kerkdorpen 

m.m.v . herenkoor in de kerk in Bladel. 

Na afloop van de Eucharistieviering op Nieuwjaarsdag is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten en wensen over te brengen op de Nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal 

te Bladel. 

Zondag 7 januari: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intentie is voor: Antoon 

van Aaken nms echtgenote en kinderen. 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES, 

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

donateursactie van CV de Buntstèkers. De donateursactie is bedoeld om de activi-

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

kindercarnaval, seniorencarnaval en de optocht. Voor 2018 hopen we weer een 

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

steun! AlááááF! CV De Buntstèkers 
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BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES, 

Nog even en het is weer zo ver. Op 20 januari wordt de nieuwe prins van ons 

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

zittingsavond, is op vrijdag 5 januari in de Poel van 19:00 uur tot 20:00 uur. 

Vanwege veiligheid mogen er niet meer mensen in de Poel. Gezien de grote 

belangstelling van vorig jaar, hebben we het reglement van de  verkoop aangepast  

en is het aantal kaarten beperkt tot 300 stuks. Lees onderstaand reglement goed 

door om teleurstelling of misverstanden te voorkomen. 

Reglement voorverkoop: 

 De minimale leeftijd is 2
de

 jaar Pius-X. 

 Op de avond van de voorverkoop beginnen we niet eerder dan de 

afgesproken tijd. 

 We verkopen maximaal 6 kaarten per persoon. 

 De genen die de kaarten koopt mag een voorkeur opgeven bij wie ze 

willen zitten. (carnavalsgroep, buurt, etc.) 

 De kaarten moeten bij bestellen betaald worden. 

 Degene die de kaarten koopt krijgt een bewijs van betaling mee. 

 Iedere koper geeft een contactpersoon op waaraan de kaarten met 

stoelnummers kunnen worden afgegeven. 

 De kaarten zelf worden later thuis afgegeven aan de contact persoon. 

 Het bestuur maakt na de voorverkoop een indeling die zo veel mogelijk 

naar wens is van onze gasten. 

Tijdens deze avond wordt het publiek weer verrast met optredens van de volgende 

artiesten; Dames van de Raad, Winkelhoek, Jack Vosters, Harm Swaanen, Jeroen, 

Niels en Toon, Dansgroepen Just Move, Dance Unlimited, Crew en D Stars. 

Natuurlijk als afsluiting de bekendmaking van de 43
ste

 prins van het Hupke! 

Waarna het feestje o.l.v. een DJ wordt voortgezet. Dit belooft weer een grandioze 

start van het nieuwe carnavalsjaar te worden! Zorg dat je het niet mist! 

Alááááf! CV De Buntstèkers 

 

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 rond-

om hun pasgeboren kind. 

God is te vinden waar het meest waardevolle van ons leven naar boven komt en 

voorrang krijgt. 

We zingen in de kerk wel eens: “Eeuwige 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. Ik wens het iedereen toe. Een Zalig Kerstfeest. 

Pastoor Bertens 



SPORTNIEUWS. 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Rosolo A3 – NeCa A1: 5-9; Rosolo B2 – NeCa B1: 4-8; Tuldania B1 – 

NeCa B2: 5-4; NeCa C1 – Tovido C2: 4-2; DSV D1 – NeCa D1: 8-4; Tuldania 1 – 

NeCa 1: 11-11; Tuldania 2 – NeCa 2: 7-8. 

 

BUURTLUNCH 

Let op: Buurtlunch is maandag 8 januari 2018!!! Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 

uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en broodjes, hoofdzaak is een gezellig 

samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent gewoon van harte wel-

kom. 

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. 

Buurt-lunch is elke eerste maandag van de maand, heel het jaar door.  

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 8 januari om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

JEU DE BOULES. 

Team 1  Team 2 Uitslag Team 2 Uitslag Team 2 Uitslag   

7  19 13-9 21 13-2 20 6-13   

8  20 13-12 19 13-11 21 13-5   

9  21 13-2 20 12-13 19 13-5   

10  22 6-13 23 6-13 24 8-13   

11  23 6-13 24 10-13 22 13-3   

12  24 13-9 22 2-13 23 10-13   

 

Stand Pétanquecompetitie Groot-Bladel per: 14 december 2017   

Pla.  Tripl  Naam              Gesp     Winst     Verlies  Punt  Saldo   Buurtvereniging. 

1        18     K. Coolen   12 11 1          33       79      De Vest, Reusel 

2        16     C. Paridaans   12 11 1          33       72      De Vest, Reusel 

3        9     N. Antonise   12 9 3          29       58      D'Ouwe Toren Bl 

4        13     Jo v. Kemenade12 9 3          28       50      KBO, Reusel 

5        15     S. Kluitmans   12 9 3          27       40      KBO, Reusel 

6        23     A. v.d. Boomen 12 8 4          25       38      De Vliegert, Hap. 

7        17     C. de Jong   12 8 4          25       26      De Vest, Reusel 

8        2     P. v. Kemenade 12 8 4          25       23      Doolland, Bladel 

9        8     M. Bressers   12 7 5          24       15      D'Ouwe Toren, Bl 



10      12     J. Wijnen   12 7 5          22       1      Seniorenver, Bl. 

11      24     H. Vissers   12 6 6          20       -3      De Vliegert, Hap. 

12      1     J. v.d. Boomen   12 6 6          20       -20     De Vijftak, Bladel 

13      4     H. Hendriks   12 6 6          19       -1      Spiegeneugten, Bl 

14      14     H. v. Kemenade12 5 7          18       -11     KBO, Reusel 

15      7      J. v.d. Heijden   12 5 7          18       -18     D'Ouwe Toren, Bl 

16      20    D. Hendriks   12 5 7          17       -19     De Noordhoek, Bl 

17      10    F. Janssen   12 5 7          16       -27     D'Ouwe Toren, Bl 

18      5     M. de Waal   12 4 8          14       -29     Spiegeneugten, Bl 

19      6     K. Spapen   12 2 10        12       -23     Achterste Hoef, Bl  

20      3     R. Seuntiens   12 4 8          12       -48     Doolland, Bladel 

21      19     W. Fiers   12 2 10        10       -26     De Noordhoek, Bl 

22      11    R. v. Gerven   12 2 10     9       -47     De Hoeve, Net.  

23      22    A. Sleddens   12 3 9 9       -52     Den Ekker, Bladel 

24      21     W. v. Herk   12 2 10 7       -78     C.Simplexplein, N 

          

  Zie ook: www.dspnetersel.nl    

    

SPORTNIEUWS. 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Tongelré C1 – Casteren C1: 4-2. Alle andere wedstrijden van het afge-

lopen weekeinde werden afgelast. Begin van de winterstop voor het voetbal. 

 

ADVENSACTIE. 

Opvang straatkinderen in 2017 Rwanda : uitbreiding van de hulpverlening 

In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar, waar-

van 100 kinderen door de Rwandese overheid worden toegewezen. Deze laatste 

groep komt uit opvangcentra van de overheid, eigenlijk een soort gevangenissen 

voor straatkinderen. Deze kinderen zijn niet, zoals de anderen, mentaal voorbereid 

op opname in het centrum. Voor hen worden twee extra maatschappelijk werkers 

aangenomen. Om re-integratie in een gezin meer kans van slagen te geven wordt de 

hulp aan gezinnen van straatkinderen uitgebreid. Honderd gezinnen krijgen finan-

ciële hulp, bijvoorbeeld voor medische zorg, het starten van een kleine onderne-

ming/winkel of het kopen van kleinvee. Huisvesting laat vaak te wensen over; daar-

om krijgen 23 gezinnen hulp bij het bouwen van een nieuwe hut, waar zij hun 

kinderen een echt thuis kunnen bieden. Tenslotte krijgen ouders vorming aangebo-

den. Ze leren bijvoorbeeld wat hun rechten en verantwoordelijkheden zijn, maar 

ook hoe ze met weinig middelen een project kunnen starten dat geld oplevert. 

De opbrengst van de kerkcollecten op 24, 25 en 26 december van de Parochie 

Heilige Apostelen Petrus en Paulus zal geheel voor de straatkinderen in Rwanda 

bestemd worden.   

Wilt u bijdragen aan dit project? De Kerstcollecten van alle vieringen in onze Pa- 



rochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus van 24, 25 en 26 december komen in 

zijn geheel ten goede aan het project in Rwanda. U kunt uw bijdrage ook overma-

ken op rekening van de parochie, NL 12 RABO 0137 1753 96 onder vermelding 

van ‘Adventsactie 2017’ . U kunt uw bijdrage ook overmaken direct naar de 

landelijke organisatie, IBAN: NL89 INGB 065 310 0000 t.n.v.: Adventsactie, Den 

Haag 

Wij danken allen die hebben bijgedragen aan het slagen van de adventsactie en 

wensen u een Zalig Kerstfeest. 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

BUURTBILJARTEN. 

De 1e nederlaag voor de Heilei A, maar ze zijn toch de (terechte) winterkam-

pioen 
Afgelopen donderdag stond de kraker De Heilei A tegen de Winkelhoek B op het 

programma in een uitverkocht café dancing Den Driesprong te Netersel. De man-

nen van de Heilei hadden al hun voorgaande wedstrijden weten te winnen en kon-

den bij winst hun 1e seizoenshelft met een maximale score af gaan sluiten en hier-

mee de titel winterkampioen binnen gaan slepen... De spanning was om te snijden 

en de mannen van de Heilei hadden hier zichtbaar last van en behaalden 'maar' 37,4 

punten en verloren hierdoor hun 1e wedstrijd van het seizoen, want de Winkelhoek-

boys behaalden 44,7 punten. 

De situatie bij de Heilei is op dit moment het beste te vergelijken met die van PSV, 

want ook zij verloren in een week tijd een aantal kostbare punten en de vraag is dan 

ook hoe de Heilei uit de winterstop gaat komen en of er nog transfers plaats gaan 

vinden in de winterstop. Kan Bas van Loon (een van de steunpilaren van de Heilei) 

dit seizoen op een mooie manier afsluiten en welke clubkleuren gaat Harrie van de 

Biggelaar in de 2e seizoenshelft verdedigen?? De eerstvolgende wedstrijd van de 

Heilei A is tegen de regerend kampioen (Blasch B), kan de winterkampioen zich in 

deze wedstrijd gaan herpakken of lopen ze opnieuw tegen een zeperd aan?  

De sfeer met kerst zal in de Heilei overigens toch al opperbest zijn, want de heren 

van de Heilei B staan op dit moment op de 2e plaats (met een achterstand van ruim 

50 punten). De mannen van de Hoeve A staan op de 3e plaats op enkele punten 

achterstand van de Heilei B, de strijd om het zilver lijkt op dit moment dan ook 

spannender dan die om de 1e plaats. Verder nog een dikke chapeau voor Niels van 

Erck (Blasch B), hij behaalde in zijn partij maar liefst 23,0 punten en is nu samen 

met Ad van Stokkum (Beemke B) de trotse bezitter van de fles Schrobbeler voor 

diegene met het hoogste aantal punten in één wedstrijd.  

De rode lantaarn is virtueel in handen van Winkelhoek C, in het seizoen 2015-2016 

waren zij nog de kampioen, vorig jaar werden ze 9e en nu staan ze op de 15e (en 

tevens laatste) plaats, zo kan het gaan beste mensen....  

Voor nu wensen wij iedereen fijne feestdagen en biljarters van de Heilei proficiat 

met de door jullie behaalde prestaties en het herbstmeisterschap. 



Uitslagen: Winkelhoek B – De Hoeve A: 49,5 – 53,6; De Heilei A – Winkelhoek 

C: 55,3 – 39,2; Beemke A – Winkelhoek D: 29,5 – 39,7; Winkelhoek A – Beemke 

C: 41,7 – 53,3; Plein A – Plein B: 46,7 – 44,2; De Heilei B – De Hoeve B: 42,7 – 

32,3; Blasch B – De Hoeve A: 51,1 – 27,5; Winkelhoek C – Winkelhoek D: 27,0 – 

58,6; De Heilei A – Winkelhoek B: 37,4 – 44,7; Beemke A – Blasch A: 31,0 – 48,4 

Stand per 15 december 2017: 

Team Punten wedstr gem 

De Heilei A 358,4 7 51,2 

De Heilei B 306,7 7 43,8 

De Hoeve A 302,0 7 43,1 

Winkelhoek B 290,2 7 41,5 

Blasch B 289,9 7 41,4 

Blasch A 286,1 7 40,9 

Winkelhoek D 274,9 7 39,3 

Beemke C 271,4 7 38,8 

Plein B 266,8 7 38,1 

De Hoeve B 266,6 7 38,1 

Plein A 266,4 7 38,1 

Winkelhoek A 264,0 7 37,7 

Beemke A 257,7 7 36,8 

Beemke B 248,8 6 41,5 

Winkelhoek C 248,7 7 35,5 

 

SPORTNIEUWS. 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Programma voor 20 december en 6-7-10-13-14 en 17 januari: 

20/12: Zigo MW1 – NeCa MW1: aanvang om 19:00 uur. Tilburg; 

6/1: NeCa A1 – Nijnsel A1: 16:00 uur. Hapert. Fluiten: Lana van Rijthoven, Ine  

        van Gerwen 

6/1: NeCa B1 – Flamingo’s B1: 14:00 uur. Hapert. Fluiten: Marlon Waalen; 

6/1: NeCa B2 – Odisco B1: 15:00 uur. Hapert. Fluiten: Carolien Lavrijsen; 

6/1: NDZW C1 – NeCa C1: aanvang om 11:30 uur. Vlijmen; 

6/1: NeCa D1 – Bio D1: 13:00 uur. Hapert. Fluiten: Veerle Raijmakers, Anja Mijs; 

6/1: NeCa F1 – Rust Roest F3: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Joke de Brouwer; 

7/1: NeCa 1 –SCMH 1: 15:20 uur. Hapert. Fluiten: B. v.d. Tillaart; 

7/1: NeCa 2 – Springfield 1: 14:10 uur. Hapert. Fluiten: Nicole Dieker; 

10/1: NeCa MW1 – Melmac MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Amy Bolder; 

13/1: DAKOS A2 – NeCa A1: aanvang om  14:00 uur. Someren; 



13/1: Bio B1 – NeCa B1: aanvang om 11:00 uur. Veldhoven; 

13/1: DDW B2 – NeCa B2: aanvang om 15:00 uur. Reusel; 

13/1: NeCa C1 – Bladella C2: 16:10 uur. Hapert. Fluiten: Jessica Castelijns; 

13/1: Stormvogels D1 – NeCa D1: aanvang om 12:15 uur. Luyksgestel; 

13/1: Tuldania E1 – NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Esbeek; 

13/1: Be Quick F2 – NeCa F1:  aanvang om 10:00 uur. Nuland; 

14/1: Vessem 1 – NeCa 1: aanvang om 13:45 uur. Knegsel. Fluiten: F. Reijckers; 

14/1: Vessem 3 – NeCa 2: aanvang om 15:00 uur. Knegsel; 

17/1: Bio MW1 – NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven. 

 

DORSDAG 

35
e
 ouwverwetse dorsdag bladel 

Zondag 14 januari 2018 is het alweer het 35
e
 jaar dat de Dorsdag Bladel georgani-

seerd gaat worden. Vroeger werd het graan in de zomer gemaaid, en ‘s winters 

gedorsen, want dan was er tijd op de boerderij. Wat is er allemaal te zien? 

Natuurlijk meer dan alleen dorsen. Oude tractoren, stationaire motoren, werktuigen, 

boomstammen zagen, malen, oude auto’s, vrachtwagens, fietsen, brommers, mo-

torfietsen, ambachten, miniaturen, treintjes enzovoorts, en natuurlijk een onder-

delen ruilbeurs. Er is dus volop actie, demo’s en bezienswaardigheden. En vooral 

de gezellige ouwerwetse sfeer die er overal hangt op het terrein en in de tent. De 

verwarmde tent staat bol van de gezelligheid en ambiance, ’t buurten, ’t muziekske, 

de koffie en ’t pilske, de erwtensoep en de hamburgers, met liefde gebakken door 

onze dames.  

De toegang is gratis, en we hebben een loterij met als hoofdprijs een lopende Hano-

mag Perfect 400 tractor of de keuze voor een geldprijs van €400,-. Heb je iets ouds 

geef je dan snel op via www.dorsdagbladel.nl . De Dorsdag gaat weer gebeuren op 

de Leemskuilen 14 in Bladel en wordt georganiseerd door Vereniging Ouderwets 

Boeren met leden uit Netersel, Bladel en omstreken.  

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Net als voorgaande jaren willen we met de Fistvaerekes weer mee doen aan de 

Mid-Winter Cross van VV Netersel. Deze zal plaatsvinden op zondag 21 januari. 

Hiervoor kunt U ons sponsoren en met het opgehaalde geld zullen we dit jaar voor 

het eerst een echte wagen bouwen. We hopen dat jullie ons willen sponsoren. 

Tussen Kerst en Nieuw zullen er leden bij U langs komen om zich te laten 

sponsoren. De Fistvaerekes 

 

OLIEBOLLEN EN MINI APPELFLAPPEN 31 DECEMBER BIJ DE 

KIOSK 

De Fistváérekes en De BuntBengels willen u hartelijk danken voor de bestelling 

van uw oliebollen of mini appelflappen. Op 31 december tussen 11.00 en 14.00 ligt  

http://www.dorsdagbladel.nl/


 

uw bestelling klaar bij de kraam op het plein bij de kiosk. U bent van harte welkom 

om onder het genot van een kopje koffie of thee uw bestelling op te halen en met 

elkaar alvast te proosten op het nieuwe jaar. Mocht u vergeten zijn te bestellen of 

zin in een gezellig samen zijn op oudejaarsdag dan bent u ook van harte welkom! 

We hebben ook een vrije verkoop van lekkere oliebollen en mini appelflappen.  

De Fistváérekes en De BuntBengels wensen iedereen alvast een knallende 

jaarwisseling en zien u graag op 31 december bij de kiosk! 


