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BUURTLUNCH ELKE EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND.  

Maandag 7 januari is het de eerste Buurtlunch van 2019. 

Deze keer is aan de lunch een nieuwjaarsreceptie gekoppeld. Maak gebruik van 

deze kans om uw dorpsgenoten het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar. 

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 mel-

den. U bent gewoon van harte welkom. 

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. 

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 7 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. 

 

ADVENTSACTIE 2018 

Hulp aan straatkinderen en hun gezinnen in Rwanda 

Uitbreiding van de hulpverlening 

Om re-integratie in een gezin meer kans van slagen te geven wordt de hulp aan ge-

zinnen van straatkinderen uitgebreid. Honderd gezinnen krijgen financiële hulp, 

bijvoorbeeld voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming/winkel of 

het kopen van kleinvee. Huisvesting laat vaak te wensen over; daarom krijgen 23 

gezinnen hulp bij het bouwen van een nieuwe hut, waar zij hun kinderen een echt 

thuis kunnen bieden.  

Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit. In 2018 wil 

CECYDAR daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De 

waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt aange-

sloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonnestroom systeem 

aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Rwanda ligt prak-

tisch op de evenaar, dus zon is er genoeg. Deze investeringen in duurzaamheid 

verdienen zich terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op. 

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

lige Apostelen Petrus en Paulus zal geheel voor de straatkinderen in Rwanda be-

stemd worden. U kunt uw gift ook overboeken naar: 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. 



 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 4. 1
e
 prijs, Bruin 15: Familie Michiels, Jay van Hoof, Rinus 

Copal. 2
e
 prijs, Oranje 38: Sien Couwenberg. 3

e
 prijs, Paars 20: Toon Daniëls, 

Sien Couwenberg, Annie van Beers, M. van der Heijden. 

Uitslag trekking week 5. 1
e
 prijs, Rood 30. Kees Castelijns, Tigo Hendriks, Frank 

van Woensel, Marion Beex. 2
e
 prijs, Zwart 36: Annemiek Couwenberg. 3

e
 prijs, 

Grijs 21: L. Lauwers, Rick Spooren, Familie Raijmakers. 

 

OLIEBOLLEN EN MINI APPELFLAPPEN 31 DECEMBER BIJ DE KIOSK 

De BuntBengels willen u hartelijk danken voor de bestelling van uw oliebollen 

en/of mini appelflappen. Op 31 december tussen 11.00 en 14.00 ligt 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 dan hebben wij nog 

een vrije verkoop maar op = op! 

De BuntBengels wensen iedereen alvast een knallende jaarwisseling en zien u 

graag op 31 december bij de kiosk! 

 

800 JAAR NETERSEL 1219-2019 

In 2019 bestaat Netersel 800 jaar en dat gaan we vieren! Hieronder alvast een 

overzicht van de activiteiten die we gaan organiseren. 

 Maandag 1 jan begin feestelijk jubileumjaar  

 Zondag 17 feb Geschiedenismiddag Kerk en Hoeve  

 Zondag 14 apr Geschiedenismiddag Straat- en akkernamen  

 Zondag 25 mei Excursie resten oude kerk  

 Vrijdag 21 jun t/m zondag 23 jun feestweekend  

 Zondag 22 sep Geschiedenismiddag Traditie en gebruiken 

Houd de website van De Poel in de gaten, daarop is het laatste nieuws te vinden: 

https://depoel-netersel.nl/2018/07/800-jaar-netersel/ 

 

ADVERTENTIE. 

Gevraagd een huishoudelijke hulp voor Boontuintje 3 in Netersel voor ca.3 uur per 

week. Voor meer informatie 06-20885195 of 0497-387078. 

 

SPONSORLOOP DE FISTVAEREKES 

Beste inwoners van Netersel. Ook dit jaar doen de leden van de Fistvaerekes weer 

mee met de Mid-Wintercross van VV Netersel. De Mid-Wintercross zal dit jaar 

plaatsvinden op 13 januari op het sportpark in Netersel. De komende weken zullen 

er leden van de Fistvaerekes langs de deur komen om zich te laten sponsoren. Met 

het geld dat we hiermee ophalen hopen we ook dit jaar in ons jubileum jaar een 

mooie wagen te kunnen bouwen. We hopen dat jullie ons willen sponsoren en 

wellicht zien we jullie op de 13
e
 . Bij voorbaat dank. J.V. de Fistvaerekes. 

https://depoel-netersel.nl/2018/07/800-jaar-netersel/


LEDEN DORPSRAAD 

Omdat Mia Hems tijdens de dorpsraadvergadering van 28 januari 2019 afscheid 

neemt van de dorpsraad en we de dorpsraad willen uitbreiden zijn wij op zoek naar 

kandidaten voor de dorpsraad. Kandidaten kunnen zich tot en met 6 januari a.s. 

aanmelden bij een van de leden van de dorpsraad of aanmelden via email 

dorpsraadnetersel@hotmail.com 

Geïnteresseerde kandidaten zijn ook welkom tijdens de interne vergadering van de 

dorpsraad op maandag 7 januari a.s. om 20.00 uur in de Poel. 

Dorpsraad Netersel 

 

LEDEN WERKGROEP VERKEER 

De werkgroep verkeer bespreekt met de gemeente de wensen die er vanuit Netersel 

zijn om verkeerssituaties in Netersel aan te passen. Het aantal vergaderingen is af-

hankelijk van de wensen maar zal per jaar circa twee of drie keer bedragen. 

Omdat Martin Deliën heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de werkgroep 

verkeer zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Geïnteresseerde kunnen informatie in-

winnen bij een van de leden van de werkgroep of zich aanmelden via de dorpsraad 

dorpsraadnetersel@hotmail.com . 

Werkgroep verkeer: Joël Veraa, Frans Meulders, Frank van Woensel, Kees van der 

Heijden 

 

ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL  

Zondag 13 januari a.s.  kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie, 

weer deelnemen aan de pétanque mixwedstrijden, welke iedere tweede zondag 

van de maand   worden gehouden in de sfeervolle boulodrome van De Soepele 

Pols bij sportpark De Groesbocht in Netersel.  

Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om 13.30 uur 

aanvangen. De deelnamekosten zijn slechts € 2,00 per persoon. Voor de speler of 

speelster die na alle zes de zondagen de meeste punten heeft behaald is er een extra 

prijs.  

Ervaring is niet vereist, wèl plezier in het spel! Ook introducés zijn van harte 

welkom in onze verwarmde binnenaccommodatie. Tot ziens namens de organisatie. 

 

OPENINGSTIJDEN KERSTSTAL. 

Dit jaar staat de kerststal voor de 25
e
 keer in het dorp. Van 20 december 2018 tot en 

met 6 januari 2019 is hij dagelijks te bezichtigen van 10.00 uur tot 20.00 uur. 

Op 20 december is de feestelijke opening omstreeks 18.45 uur met genodigden, de 

kinderen van de basisschool en het Puur poporkest. Ook u bent van harte welkom. 

De kerststal werkgroep wenst u een Zalig Kerstfeest en een goed 2019. 

 

VAN DE REDAKTIE. 

Deze uitgave van de dorpskrant is de laatste van 2018. Wij van de redactie gaan nu 

een paar weken met vakantie.  

De eerste uitgave van de dorpskrant in 2018 zal uitkomen op zaterdag 12 januari. 

mailto:dorpsraadnetersel@hotmail.com
mailto:dorpsraadnetersel@hotmail.com


Kopie voor deze uitgave kunt u inleveren tot en met maandag  7 januari 2019 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.  
   

RECENSIE DOOR EEN THEATERLIEFHEBBER 

Tante Bella`s Beauty Salon door toneelvereniging Pardoes Netersel 

Afgelopen zaterdag ging de voorstelling Tante Bella’s Beautysalon in première, 

opgevoerd door toneelvereniging Pardoes uit Netersel. Centraal in dit stuk staan de 

gebroeders Berend en Albert Duursma (gespeeld door Ed Buylinckx en Roel 

Michiels), oorspronkelijk bouwvakkers, die na de dood van hun tante haar schoon-

heidssalon erven. Hoewel ze in eerste instantie van plan zijn de tent wat op te 

knappen en gelijk door te verkopen, worden de broers door de aanstroom van 

klanten gedwongen om het vak van schoonheidsspecialist toch maar een kans te 

geven. 

Als geschenk van de goden arriveert stagiaire Suzan Beenstra (Demi van Roovert) 

om de broers uit hun lijden te verlossen. Tijdens het komische gestuntel dat volgt, 

zorgt de aankomst van een verloren familielid (Lieneke Roozen) tot verrassende 

ontwikkelingen rond de erfenis. De pogingen van de broers om alles onder controle 

te houden, leiden tot hilarische situaties, die prachtig door het gezelschap worden 

neergezet. Dit leidde dan ook tot een goede ontvangst en een daverend applaus aan 

het einde van de voorstelling. 

Deze voorstelling is nog twee keer te bewonderen in gemeenschapshuis De Poel te 

Netersel, op zaterdag 22 december om 20:00 en op zondag 23 december om 14:00. 

De voorstelling van 22 december is het theatercafé, waarbij de gasten – naast de 

voorstelling – worden verwend met een hapje en een drankje. Reserveren kan via 

de leden van toneelvereniging Pardoes , per mail of telefoon. 

(reserveringen.pardoes@gmail.com of 06-39035445) 

Geschreven door: Tom Vennix, theaterliefhebber 

 

KERKBERICHTEN. 

Vierde Zondag van de Advent. Zaterdag 22/12: om 19.00 uur Eucharistieviering.  

Zondag 23/12: om 14.00 uur in Bladel in de kerk kerstconcert. Om 20.00 uur in de  

kerk in Hoogeloon: kerstconcert. 

Vigilie van Kerstmis. Maandag 24/12: om 21.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 

seniorenkoor Levenslust. De intenties zijn voor:  

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

Harrie en Ton;  

- Joannes van Hoof, zijn echtgenote Johanna  en hun zonen Jan en Harrie 

- Toon Verhees en To Verhees-van Hoof 

- Ria van der Heijden-Lavrijsen (nms. Thom, kinderen en kleinkinderen) 

- Jan en Maria Couwenberg-Soontiëns en hun overleden kinderen 

- Harrie Vermeulen 
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- Cornelis en Cato Waalen (nms. kinderen, klein- en achterkleinkinderen) 

- de overleden ouders van der Heijden-Couwenberg, hun zonen Thom en Kees, 

schoondochter Toos, schoonzoon Frans en Elly Hageman 

- Sjef Hooyen, zoon Jos en dochter Corry 

- Jan Veraa 

- Jan en Betje van der Zande-Antonius, hun dochters Anneke en Riet en 

schoonzoon Jan 

- Corry v Hoof-Maas, Adrijanus en Jana v Hoof-v Dal, zoon Jo en dochter Lies, 

Jessie v Hoof 

- Antoon Roijmans en Anna Roijmans-Bel 

- Petrus Geerts en Henrica Geerts-Hems 

- Ria van der Heijden-Lavrijsen (nms. Thom, kinderen en kleinkinderen) 

- Ad Saris 

- Jan Beijens (nms Linda, kinderen en kleinkinderen) 

- Janus Meulemans (jgt, nms familie Meulemans) 

- Familie van Eek-Wintermans 

Mededelingen: 

 De nieuwjaarsreceptie van de parochie is op zondag 6 januari om van 

12.30 u tot 14.30 u in Den Herd in Bladel. We toasten op het Nieuwe Jaar 

en er wordt informatie gegeven over de stand van zaken in de parochie. 

 

Feest van de Heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef. Zaterdag 29/12: om 19.00 

uur Eucharistieviering.  

 

Zaterdag 5/1:  om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor het welzijn 

van de parochie. 

 

TONEELVERENIGING PARDOES. 

Wat de toeschouwers van toneeluitvoering vonden: 

"ZEER geslaagde opvoering in de Poel vanavond. Complimenten aan alle acteurs 

en ondersteuners. Zeker gaan zien volgend weekend." 

"Gezellige avond bij Pardoes gehad, lachen en ontspannen in de schoonheidssalon. 

Leuke typetjes en vlot gespeeld met de nodige verwikkelingen zoals dat bij een 

goede klucht hoort. Een garantie voor een leuke avond!!" 

"Een gepassioneerde groep acteurs die een hilarisch stuk opvoeren waarbij je lach-

spieren het zullen moeten ontgelden. Geweldig opgevoerd stuk door een combina-

tie van jong en oud lokaal talent." 

"Wat een leuke voorstelling met vooral heel veel grapjes! Samen met mijn zusje 

heb ik gigantisch genoten en raad deze voorstelling iedereen aan." 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Buurthulp Netersel wenst u en uw familie Fijne Feestdagen en een Mooi 2019!!  

Ook in 2019 is er Iedere tweede donderdag van de maand koffie-uurtje van 14.30-

15.30uur, in de Poel. Donderdag 10 Januari staat de koffie/thee weer klaar voor 



u. Kom gerust even langs voor een praatje.  

Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld 

vervoer, boodschappen doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, of een ander 

klusje? Laat het ons weten, wij helpen u graag.  

U kunt ons 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, 

u kunt de voicemail afluisteren en eventueel inspreken) 

buurthulpnetersel@gmail.com https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-

netersel/ Graag tot volgende week donderdag. 

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

Meulenbroeks. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Rosolo MW1 -  NeCa MW1: 7-10; KliNeCa R - Corridor R: 5-4; DSV 

A2 - NeCa A1: 5-7; Klimop B1 - NeCa B1: 5-2; ODC C1 - NeCa C1: 3-3; DSV E1 

NeCa E1: 8-2; PSV/Lifovragen F1 - NeCa F1: 7-18; TOG 1 - NeCa 1: 5-7. 

Programma voor 19-22 december en voor 9-12-13 en 16 januari: 

19/12: NeCa MW1 - Bio MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Dian Couwenberg; 

22/12: NeCa A1 - Nijnsel/Flamingo's A2: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Petrie van  

           Rijthoven, Anja; 

22/12: NeCa B1 - Stormvogels B1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Dian Couwenberg; 

22/12: NeCa D1 - Stormvogels D2: 9:00 uur. Hapert. Fluiten: Dian Couwenberg; 

9/1: NeCa MW1 - Klimroos/VVO MW1: 20:30 uur. Hoogeloon. Fluiten: Eva Gijs- 

        bers; 

9/1: KliNeCa R - DSV R: aanvang om 19:30 uur. Hoogeloon;  

12/1: Rosolo A3 - NeCa A1: aanvang om 12:00 uur. Reusel;  

12/1: Stormvogels B1 - NeCa B1: aanvang om 11:30  uur. Luyksgestel;  

12/1: Stormvogels D2 - NeCa D1: aanvang om 10:30 uur. Luyksgestel ; 

12/1: Rosolo E2 - NeCa E1: aanvang om 11:00 uur. Reusel;  

12/1: Rosolo F1 - NeCa F1: aanvang om 11:00 uur. Reusel;  

13/1: KVS '17 1 - NeCa 1: 12:15 uur. Schijndel. Fluiten: S. v.d. Heijden; 

16/1: Bio R - KliNeCa R: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven.  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Beerse Boys JO8 1 – Netersel JO8 1: 10-1; Brabantia JO9 5 – Casteren 

JO9 1: 11-2; De Raven JO10 1 – Netersel JO10 1: 8-2; Eindhoven JO11 3 – Caste-

ren JO11 1: 10-0; Valkenswaard JO13 4 – Casteren JO13 1: 1-2; DBS JO14 2 – 

Netersel JO14 1: 2-1; Riethoven JO15 1 – Casteren JO15 1: 0-3; EFC JO17 2 – 

Casteren JO17 1: 4-1; Vessem JO19 2 – Netersel JO19 1: 1-7. (Kampioen); Unitas 

7 – Netersel 3: afgelast; De Raven 2 – Netersel 2: afgelast; Rood-Wit ’67 1 – Ne-

tersel 1: 4-1; SBC JO13 4 – Casteren JO13 1: 2-3; Netersel 3 – Woenselse Boys 6: 

1-3. Alle andere wedstrijden werden afgelast. 

Programma voor zondag 23 december: 

23/12: Netersel 1 – Knegselse Boys 1: aanvang om 14.00 uur. Aanwezig 13.00 uur. 
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