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VEILIGHEID EN MEER… DEEL 5. 

Iedereen wil veilig wonen. Dit is de conclusie na de lezing over veiligheid en meer.  

Kleine aanpassingen in en om de woning maken al een groot verschil. 

Deze keer enkele tips voor in de tuin, op het terras en in de garage. 

- Als u een huishoudtrap of ladder moet gebruiken voor een klus in de tuin 

of garage, let er dan op dat deze stevig staat. Moet de ladder op een zachte 

ondergrond komen staan, leg dan tegels neer voor een vlakke stevige 

ondergrond. Overweeg bij een grote klus om steigers neer te zetten. 

- Is de  huishoudtrap of ladder zelf nog wel veilig? Kijk deze regelmatig na 

op gebreken. Gebruik geen versleten trap of ladder. 

- Ruim gereedschap en tuinafval direct op. 

- Hou uw terras vrij van algen, mos en losse bladeren.  

- Zorg voor een vlak terras, verwijder ongelijke tegels of kleine afstapjes. 

- Wees alert als u iets uit de garage gaat halen. Trek schoenen aan, doe licht 

aan. 

Deze reeks wordt afgesloten met de wens dat iedereen een veilig 2018 heeft. 

 

VERKOOP OLIEBOLLEN EN MINI APPELFLAPPEN OP OUDJAARSDAG 

De Fistváérekes en De BuntBengels hopen dat het u heeft gesmaakt! Hartelijk dank 

voor uw bestelling, financiële steun en gezelligheid op oudjaarsdag bij de kiosk.  

Verder willen wij iedereen bedanken die ons heeft geholpen er een succes van te 

maken. Wij hopen komend jaar weer op u te kunnen rekenen! 

 

LEVENSLOOPBESTENDIG WONEN IN NETERSEL. 

Graag willen we alle inwoners van Netersel oproepen voor een informele bijeen-

komst op maandag 29 januari. Aanvang: 15.00 uur in de Poel. Vooral de KBO le-

den willen we wijzen op het belang van deze bijeenkomst. De bedoeling is om met 

alle inwoners samen aan te geven wat de wensen zijn om te kunnen blijven wonen 

in Netersel. 

Enkele aandachtspunten: Iedereen moet langer zelfstandig blijven wonen. Hoe gaan 

we dat verwezenlijken? Wat kunnen we zelf? Wat kan de Gemeente hierin beteke-

nen? 

En wat je tegenwoordig ook steeds meer ziet is dat ouderen i.v.m. mantelzorg in de 

buurt van de kinderen willen blijven wonen. Dus hoe meer starters hoe meer be-

hoefte aan levensloopbestendige seniorenwoningen.  

We horen graag de mening en behoefte van iedereen zodat we met een concrete 

vraag naar de Gemeente Bladel kunnen. Laat uw mening horen en kom maandag 

29 januari naar de Poel. 



Een gezamenlijk initiatief van KBO, Buurthulp en Werkgroep Wonen Netersel. 

 

BERICHT AAN SINT EN PIET 

Ook dit jaar heeft u de kinderen van de Lambertusschool verrast, 

via deze weg willen we u bedanken, dat lijkt ons wel gepast. 

Eén presentje kwam echt heel onverwacht, 

het werd via de postbus op school gebracht. 

Waarschijnlijk ligt u nu al lang weer in de zon onder de sinaasappelbomen, 

toch hopen wij dat we binnenkort in contact kunnen komen. 

Wij willen heel graag met u in gesprek, 

want dat cadeau verdient een mooie plek. 

Sint, wij wachten op een bericht met smart, 

vol verwachting klopt ons hart. 

Groeten, Directie van de Lambertusschool. 

 

BESTE MENSEN.  

Een paar weken geleden zijn er 2 honden gevonden in Netersel. Door middel van 

de buurt preventie app van het Beemke is toen de eigenaar snel gevonden. 

Terecht melde de beheerder van deze groep dat het niet de bedoeling was van een 

buurtpreventie groep om andere zaken dan onraad te melden. 

Hierdoor hadden wij gedacht om een “Netersel algemeen” groep te starten. Hier 

kun je dingen kwijt zoals gevonden voorwerpen verloren sleutels of vermiste kat of 

hond.  

Hebben jullie behoefte om hier ook aan mee te willen werken dan kun je je aan-

melden bij Nicole Schults Beemke 53. 06-30143637 of Suzan Antonis Beemke 47. 

06-83344869 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 10. 1
e
 prijs, Geel 15: Guus en Wies Spooren, Dorus 

Seuntjes, Marlies Buijtels, Familie Lindeman. 2
e
 prijs, Grijs 25: Niels en Mirka 

van Lieshout. 3
e
 prijs, Roze 25: Wilma van de Sande, Kees Castelijns. 

 

AGENDA VERGADERING DORPSRAAD MAANDAG 29-1-18 OM 20.00 

UUR 

1. Opening 

2. Verslag vorige vergadering 4-12-17 

3. Toelichting actualisering beheerplan Neterselse heide door Wim de Jong 

(Brabants Landschap) 

4. Toelichting project reductie overlast natuurgebieden 

5. Verkeerssituatie de hoeve: welke opdracht is aan wie gegeven omtrent geluids- 

en trillingsoverlast 

6. Voortgang bestemmingsplan De Hoeve 22 en invulling plan 

7. Toelichting op woningbouwprogramma 2018 - 2027 

8. Willen we in Netersel aandacht schenken aan gemeenteraadsverkiezingen? 



9. Mededelingen 

a. Inwonersaantallen per 1-1-18 

b. Attracties kermis: wat kan gemeente hierin betekenen 

c. Dorpsontwikkelingsplan niet in voorjaar 2018 

10. Rondvraag 

11. sluiting 

MOEDIGE MOEDERS 

Wat hadden wij misschien kunnen doen? Wat hadden wij, als ouders, kunnen doen 

om te voorkomen dat ons kind verslaafd is geraakt? Achteraf bezien waarschijnlijk 

weinig! Eén van onze conclusies is, dat een te grote mate van vrijheid tijdens de 

puberteit niet goed is. De puber heeft duidelijke grenzen nodig en ook goede regels 

waaraan hij/zij zich moet houden. 

Met die vrijheid wordt bedoeld de ruimte om maar uit te gaan wanneer men wil en 

daarbij het tijdstip van thuiskomen (als dit te laat wordt is de kans groot dat er te 

veel alcohol en ook drugs in het spel komen). Bovendien is een te grote ruimte in 

de financiële middelen een groot gevaar. 

Contact tussen ouders over deze zaken zou al behoorlijk mee kunnen werken in het 

stellen van grenzen. De puber heeft namelijk al gauw het verhaal, dat iedereen het 

mag! Zou u over deze zaken eens met anderen willen praten , die hier ook mee te 

maken hebben gehad of nog hebben, dan bent u bij ons aan het goede adres. Op 

dinsdag 30 januari hebben wij onze maandelijkse samenkomst weer. Van 20.00u-

22.00u in het Thomas van Aquinohuis , Dr Rauppstraat 52 , Bergeijk. 

Voor nog meer info vooraf kunt u bellen met : 06-44625441. Mailen kan ook: 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com of kijk op de landelijke site: 

moedigemoeders.nl Iedereen is van harte welkom. 

 

JEU DE BOULES. 

Team 1  Team 2 Uitslag Team 2 Uitslag Team 2 Uitslag   

7  16 0-13 17 0-13 18 10-13   

8  17 10-13 18 11-13 16 13-10   

9  18 13-9 16 5-13 17 9-13   

10  13 3-13 14 10-13 15 5-13   

11  14 5-13 15 6-13 13 10-13   

12  15 13-7 13 7-13 14 13-6   

Stand Pétanquecompetitie Groot-Bladel per: 18 januari 2018    

          

Plts   Tripl.Nr  Naam         Gesp  Winst  Verlies  Punten  Saldo Buurtvereniging 

1         16  C. Paridaans 18 15 3         46       94 De Vest, Reusel 

2         17  C. de Jong 18 14 4         43       60 De Vest, Reusel 

3         15  S. Kluitmans 18 14 4         42       72 KBO, Reusel 

4         18  K. Coolen 18 14 4         42       61 De Vest, Reusel 

5         13  Jo v. Kemenade18 13 5         41       64 KBO, Reusel 

6         23  A. v.d. Boomen 18 12 6         37       47 De Vliegert, Hapert 
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7           2  P. v. Kemenade 18 11 7         36       48 Doolland, Bladel 

8         24  H. Vissers 18 11 7         36       31 De Vliegert, Hapert 

9           9  N. Antonise 18 11 7         35       46 D'Ouwe Toren, Blad.  

10       20  D. Hendriks 18 10 8         32        4 De Noordhoek, Blad.  

11         8  M. Bressers 18   9 9         32        3 D'Ouwe Toren, Blad.        

12       12  J. Wijnen 18 10 8         31        8 Seniorenver, Bladel 

13       14  H. v. Kemenade18   9 9         30     -10 KBO, Reusel 

14         4  H. Hendriks 18   9 9         29       -6 Spiegeneugten, Blad.  

15         1  J. v.d. Boomen 18   9 9         29     -29 De Vijftak, Bladel 

16       10  F. Janssen 18   7         11        24     -33 D'Ouwe Toren, Blad.  

17       19  W. Fiers 18   6         12        22     -21 De Noordhoek, Blad.  

18         5  M. de Waal 18   6         12        22     -33 Spiegeneugten, Blad.  

19       22  A. Sleddens 18   7         11        22     -46 Den Ekker, Bladel 

20         7  J. v.d. Heijden 18   6         12        22     -58 D'Ouwe Toren, Blad. 

21         3  R. Seuntiens 18   5         13        16     -71 Doolland, Bladel 

22         6  K. Spapen 18   2         16        13     -53 Achterste Hoef, Blad.  

23       11  R. v. Gerven 18   3         15        13     -78 De Hoeve, Netersel 

24       21  W. v. Herk 18   3         15        12    -100 C.Simplexplein, Net.  

          

  Zie ook: www.dspnetersel.nl    

    

KERKBERICHTEN. 

4
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 Zondag door het jaar. Zondag 28/1: de Eucharistieviering van 9.30 uur vervalt, 

i.v.m. het afscheid van pastoor Bertens. 

Gedoopt: Kris Antonis zoon van Bas Antonis en Marijke Kuijken 

Mededeling:In deze tijd van het jaar wordt in Nederland door alle kerken de actie 

kerkbalans gehouden. Deze actie is bedoeld om alle kosten van de kerkgebouwen 

en het kerkelijk leven te kunnen betalen. Wij danken u voor uw bijdrage in het af-

gelopen jaar. En wij hopen ook in 2018 te mogen rekenen op uw financiële bijdra-

ge. Pastoor Bertens, pastoor Schilder 

Mededeling: Wij willen u vragen uw misintenties te voorzien van een telefoon-

nummer en tijdig door te geven aan het parochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL 

Bladel, tel: 0497-387618 of e-mail adres: 

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

 

ZITTINGSAVOND 2018 NETERSEL 

Het was nog niet eerder gebeurd: 50 wachtende bij De Poel op de avond van de 

voorverkoop voor de zittingsavond van dit jaar. Binnen een half uur waren alle 

toegangskaarten uitverkocht en daarna was het aftellen naar 20 januari.  

In een afgeladen zaal werd de kick-off gedaan door de voorzitter zelf: Frans van 

Luffelen. Vanwege het ontbreken van een Vorst, lag de presentatie dit jaar in 

handen van Jeroen Spooren. Hij benadrukte meteen dat er een groot aantal Neter-

selse acts te verwachten waren. Als eerst de dans optredens van de Neterselse D-

stars en daarna D-Crew, meteen gevolgd door de buut van Jack Vosters die zijn 
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leven als pechvogel liet passeren. Zijn vrouw kwam vaak terug in zijn act. Op de 

vraag wat ze moest dragen om er sexy uit te zien antwoordde hij: Twee kratten 

bier. Na de buut kwam een tweede dansact. Nu van Just Move & Dance Unlimited. 

De Neterselse Fistvaerekens hadden in hun act veel film verwerkt. Ze wisten allang 

wie de nieuw prins zou worden en hadden in hun spionagetocht zelfs beelden van 

een achtervolging van de voorzitter van de carnavalsvereniging en van het schadu-

wen van de overige bestuursleden…. Overigens zonder succes.  

Buurtvereniging de Winkelhoek werd geïnspireerd door de dorpskrant "van Aalsten 

tot Goor" waarin 30+ danseressen werden gezocht. De hilarische act met synchroon 

danspoppen kreeg de volle zaal meteen op de banken! Briljant bedacht en uitge-

voerd ook. 

De Dames van de Raad hadden hun nieuwe hobby afgekeken van regerend prins 

John. Ze wilden een voetbalteam oprichten maar zochten een trainer en coach. 

Toen de voetbaltraining veranderde in een paaldansles ging het niet helemaal soe-

pel. Daarna kwam het op hun zang aan maar ook daarmee mag nog extra geoefend 

worden. En nu maar hopen dat de nieuwe prins een wat gemakkelijkere hobby 

heeft voor volgend jaar. 

De Barbiertjes bestaan dit jaar 22 jaar en dat is uitbundig gevierd. Ze haalden de 

hele Raad van Elf het podium op voor een quiz waarbij zelfs de Paus op treffende 

wijze in beeld werd gebracht. De vertaalslag van Floor & Fleur van Jeu de Boulles  

naar Jus met Ballen kreeg de zaal ook om. Ze hadden dat geleerd op het gym.. 

gym…. het gymna....school. 

Ook de mannen van Schuttersweg verschenen op het podium. Verslaggever Jan 

Waalen signaleerde het ontbreken van een nieuwe Vorst. Hoogste tijd om een 

nieuwe te gaan zoeken samen met Toon Bressers, Niels Michiels en Jeroen Spoor-

en. Met de zaal als jury viel het meest overtuigende applaus ten deel aan Niels. 

Toen hij echter de taken van de Vorst hoorde haakte ook hij af en ging terug aan de 

bar zitten. Nog steeds geen nieuwe Vorst voor komend jaar dus. 

De volgende buut was van Harm Swaanen die als ‘Harley Harmsen’ met een enor-

me stapel Piazzadozen het podium op kwam. Bij hem in het restaurant is het zo 

vies dat zelfs de kakkerlakken en muizen een overal aan hebben.  

De ouders van de Buntbengels hadden ook een zoektocht ingezet naar de nieuwe 

prins en wel door de kinderen van mogelijke prinsen in het licht van een bureau-

lamp te ondervragen. Een super act met de ontvoering van 5 mogelijke prinsen uit 

de zaal leverde een line-up op van 5 kandidaten op het podium.  

Uiteindelijk werd Roel van de Sande “onthuld” als de Prins van ’t Hupke voor 

2018. Samen met Adjudant John gaat Prins Roel d'n Urste onder het motto: "As 

ge carnaval viert zoals ge bent, kom'de in 't Hupke 'n hil end" er een geweldig 

feest van maken dit jaar! 

 

BEDANKT NAMENS JV DE HERRIESCHUPPERS 

Wij willen alle inwoners, familie en vrienden bedanken voor het inleveren van de 

2e-hands kleding. Deze actie heeft ons € 440,00 opgeleverd. Dit geld kunnen we  

als nieuwe carnavalsgroep goed gebruiken om iets moois te maken. We willen de 



actie dan ook zeker herhalen. 

Op zondag 28 januari a.s. willen we jullie uitnodigen om te komen kijken bij onze 

open dag in de schuur bij de familie Hendriks aan de Polderdijk 1 tussen 12.00 en 

17.00 uur. De koffie en thee staan klaar.  

Graag tot dan! JV De HerrieSchuppers 

 

BESTE DORPSGENOTEN. 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling en de vele kaarten na 

het overlijden van Jan Beijens. In het bijzonder dank aan de hulpverleners en de 

buurt. Wij ervaren dit als een grote steun. 

Leida, kinderen en kleinkinderen. 

 

BEDANKT. 

Carnavalsgroep “De Mafkikkers” willen alle kinderen en ouders die hun kinderen 

naar Casteren gebracht hebben bedanken voor het aanwezig zijn op onze filma-

vond. BEDANKT!! Hopelijk tot de volgende keer!   

“De Mafkikkers” 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Bio MW1 – NeCa MW1: 8-3; NeCa A1 – Arcades A2: 8-3; NeCa B1 – 

Avanti B2: 18-0;  NeCa E1 – Rosolo E3: 11-5; NeCa F1- DOT F2: 9-10; NeCa 1 – 

Eyckelkorf/Omhoog 1: 8-11; NeCa 2 – Rosolo 7: 4-21. 

Programma voor 23-24-27-28 en 31 januari: 

23/1: NeCa 1 – Tovido 1: 18:45 uur. Hapert. Fluiten: J. Das; 

24/1: BioR – NeCa/Klimroos R: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven; 

27/1: NeCa A1 – Rietvogels A1: 14:05 uur. Hapert. Fluiten: Marieke v.d. Borne; 

27/1: NeCa B1 – Bladella B1: 13:05 uur. Hapert. Fluiten: Dian Couwenberg; 

27/1: NeCa B2 – Flamingo’s B2: 12:05 uur. Hapert. Fluiten: Dian Couwenberg; 

27/1: NeCa C1 – NDZW C1: 11:05 uur. Hapert. Fluiten: Renee v.d. Elzen; 

27/1: NeCa D1 – Rietvogels D1: 10:05 uur. Hapert. Fluiten: Dinette Geerts; 

27/1: NeCa E1 – Bladella E4: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Carlijn Klaassen, Ange- 

          lique; 

27/1: NeCa F1 – KVS ’17 F1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Judith Daemen; 

28/1: NeCa 1 – Spoordonkse Girls 1: 11:15 uur. Hapert. Fluiten: E. Dekker; 

28/1: NeCa 2 – Spoordonkse Girls 2: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Nicole Dieker; 

31/1: NeCa MW1 – DDW MW1: 21:00 uur. Hapert. Fluiten: Lana v. Rijthoven,  

          Anja; 

31/1: NeCa/Klimroos R – Corridor R2: 20:00 uur. Hoogeloon . Fluiten: Jessica. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 27 en 28 januari: 

27/1: Netersel B 1 – Dosko B1: aanvang  om 14.30 uur. Casteren; (V) 

28/1: Rood-Wit ’67 1 – Netersel 1: Aanvang om 14.30 uur. Vertrek 13.00 uur. (C). 

Alle overige teams zijn vrij. 


