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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. 

 

KLEDING INZAMELEN 19 JANUARI KIOSK 

Zoals in de van Aalsten tot Goor een aantal weken terug is gemeld houden wij van 

JV de Herrieschuppers een kledinginzamelactie. We willen iedereen in Netersel 

vragen om kleding te verzamelen in een plastic zak (vuilniszak). Deze kleding kan 

worden ingeleverd bij de kiosk op zaterdag 19 januari tussen 8.00u tot 11.00u. 

De bedoeling is om alleen goede kwaliteit goederen in de zakken te doen. Wat mag 

wel: 

Kleding, lakens, gordijnen, dekbedovertrekken, pluche beesten, riemen, handtassen 

en schoenen (schoenen aan elkaar gebonden). Wat mag niet: vieze, natte, ge-

scheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, 

matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterij, bedrijfskleding, speelgoed en 

matrassen. De zakken a.u.b. dichtgeknoopt inleveren. Mocht u niet in de gele-

genheid zijn om de zakken naar de kiosk te brengen dan kunnen wij deze ook op 

komen halen. Stuur dan even een mailtje naar: deherrieschuppers1@gmail.com of 

bel op die zaterdag tussen 8.00u en 11.00u naar 06-25184342.  

Als u de zakken op 19 januari komt brengen dan staat er gratis koffie, thee of ranja 

met een koekje voor u klaar. Deze kledingactie is naast de opbrengst voor onze 

carnavalsgroep ook voor een goed doel. We hopen dat jullie voor deze tijd veel 

kleding kunnen verzamelen zodat wij een leuke wagen kunnen bouwen. 

Alvast bedankt. Met vriendelijke groet JV de Herrieschuppers 

 

SENIOREN EXPO,  

De Senioren Expo, de leukste beurs voor 50 plussers in Brabant, is dit jaar van 

dinsdag 15 januari t/m zondag 20 januari 2019. De beurs wordt gehouden in NH 

Conferentie centrum Koningshof, Locht 17, in Veldhoven. 

De Senioren Expo is een complete huishoudbeurs met ruim 100 stands over sfeer-
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vol wonen en leven, reizen, gezondheid en beweging, hobby en creativiteit. 

Daarnaast kunt u genieten van muziek, zang en dans. Op zondag 20 januari treedt 

onze eigen LINEDANCE groep op om 13.00 uur en om 14.15 uur. 

De beurs is van 15 januari t/m 20 januari dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. 

De entree bedraagt 10 euro, leden van het KBO krijgen op vertoon van hun lid-

maatschapskaart 4 euro korting 

 

GASTEN EETTAFEL, 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 17 januari te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 13 januari bij Mariet Smulders, 

tel: 0497-681631. De kookgroep. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 6. 1
e
 prijs, Roze 26: Karin Teunissen. 2

e
 prijs, Grijs 39: 

Wil Janssen. 3
e
 prijs, Roze 36: Guus en Wies Spooren, Familie Meulders. 

 

BOER ZOEKT HUIS  

Na 7 jaar in Bladel te hebben gewoond zijn wij weer op zoek naar een woning in 

Netersel. Daarom zouden wij graag in contact willen komen met mensen die hun 

huis willen verkopen. Wim en Mieke van der Heijden (06-10094313) 

 

36
E
 DORSDAG BLADEL 

Zondag 13 januari is het alweer het 36
e
 jaar dat Dorsdag Bladel georganiseerd gaat 

worden. 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, ambachten, miniaturen, treintjes en een 

onderdelen ruilbeurs. En vooral de gezellige ouwverwetse 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. Het is 

interessant voor jong tot oud, voor man en vrouw. Iedereen is van harte welkom om 

mee te komen genieten.  

We hebben wederom een loterij met als hoofdprijs een hele mooie goed lopende 

Cormick D320 of de keuze voor een geldprijs van €400,-. Heb je iets ouds om mee 

te komen pronken geef je dan snel op via www.dorsdagbladel.nl . De Dorsdag gaat 

weer gebeuren op de Leemskuilen 14 in Bladel en wordt georganiseerd door Ver-

eniging Ouderwets Boeren met leden uit o.a. gemeente Bladel en Reusel.  

 

NETERPOP ZOEKT IN NETERSEL. 

Neterpop bestaat sinds 1997 en is op zoek naar een -jeugdig- commissielid die affi-

niteit heeft met financiën. Wil jij op termijn penningmeester worden stuur dan een 

mailtje naar Johan@neterpop.nl. Inleren is geen probleem als BTW administratie, 

begroting en grootboekrekeningen je niet vreemd in de oren klinken.  

Graag wil Stichting Neterpop commissieleden die binding hebben met Netersel. Dit 

http://www.dorsdagbladel.nl/
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jaar 2 daags?! Uitdaging genoeg. 

Kom je uit Netersel en wil je sowieso je steentje bijdragen dan mag je natuurlijk 

ook reageren. Vast bedankt!  

 

NIEUWS KBO. 

Entertainment middag 
Op 15 januari verzorgt Carola van der Meer een gezellige middag voor alle 

leden van KBO Netersel. De middag is in de Poel en begint om 14.00 uur. 

U bent allen welkom. 

Graag opgeven voor 14 januari bij Wies Vissers, telefoon: 682281. 

 

VOORVERKOOP ZITTINGSAVOND 

Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes. Nog even en het is weer zo ver. Op 9 fe-

bruari houden we onze tweede jubileumzittingsavond. De voorverkoop van de 

kaarten voor deze wederom niet te missen zittingsavond, is op vrijdag 25 januari 

in de Poel van 19:00 uur tot 20:00 uur. 

Vanwege veiligheidsredenen mogen er niet meer dan 300 mensen in de Poel. De 

poel zal om half 7 open gaan en er zullen in volgorde van binnenkomst nummertjes 

worden uitgedeeld. Iedereen kan dan binnen in de huiskamer wachten en naar wens 

een bakje koffie, thee of iets anders nuttigen. Niemand hoeft dus tot 19:00 uur bui-

ten in de kou te staan. Hieronder nogmaals het reglement van de voorverkoop. 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. Alááááf! CV De Buntstèkers 

 

800 JAAR NETERSEL JUBILEUMJAAR. 

Op 6 januari is het 800 jaar Netersel jubileumjaar geopend  
Zondagmiddag 6 januari hebben de 80 en 0 jarigen uit Netersel het jubileumjaar 

geopend door de 800 jaar Netersel vlag te hijsen bij de Poel. Vijf van de zeven 80 

jarigen en vijf van de zeven 0 jarigen waren bij deze gelegenheid aanwezig. In de  

ingang van de Poel hangt een tijdlijn met allerlei gebeurtenissen van de 800 jaar. 



Deze tijdlijn wordt gedurende het jaar telkens aangevuld met nieuwe ontdekkingen. 

Foto’s van het hijsen van de vlag staan op de website van de Poel: https://depoel-

netersel.nl/2019/01/zondag-6-januari-om-14-uur-start-van-het-feestelijk-

jubileumjaar/ 

De volgende bijeenkomst van 800 jaar Netersel is op zondagmiddag 17 februari in 

de Poel. Het betreft dan de 1e Geschiedenismiddag Kerk en Hoeve. Over de opgra-

vingen bij Hems en waarom we twee pastories hebben.  

De vlag van 800 jaar Netersel is in het formaat van 1x1,5 meter te bestellen via een 

formulier bij De Poel, via https://depoel-netersel.nl/2019/01/heel-netersel-vlagt/ of 

een e-mail naar: 800jaarnetersel@gmail.com 

 

OFFICIËLE OPENING DE HOEKAKKER 

Zoals velen van jullie al weten is er de laatste tijd hard gewerkt om de nieuwe wijk 

de Hoekakker te realiseren. Inmiddels wonen de meeste bewoners in hun nieuwe 

huis en daarom is het tijd voor een officiële opening. De opening vindt plaats op 

zaterdag 19 januari om 15:00. Na een toelichting van de architect, de aannemer en 

het CPO-bestuur zal wethouder Fons d’Haens de nieuwe wijk officieel openen. 

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om - samen met ons - het glas te heffen op 

de nieuwe wijk. Tot de 19e! Bewoners de Hoekakker 

 

OPENING KERSTSTAL. 

De 25
e
 opening van de Neterselse Kerststal is geweldig verlopen. We willen ie-

dereen bedanken die hier aan meegewerkt hebben. De basisschoolkinderen waren 

goed en enthousiast aanwezig. Ook waren er schapen bij de stal. 

Puur poporkest zorgde voor een echte kerstsfeer door hun mooie muziek. Neter- 

sels belang bedankt voor hun gave om iedereen te kunnen trakteren op chocomel, 

beschuit met muisjes en glühwein. 

De opbrengst bij de stal, voor de voedselbank, was dit jaar € 154, 68. Dank voor 

Uw bijdrage. Namens de kerststalwerkgroep  

 

KERKBERICHTEN. 

De kerkberichten voor de komende week zijn niet ontvangen. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa M1 - Bio M1: 10-13; NeCa D1 - Stormvogels D2: 4-6; NeCa B1 - 

Stormvogels B1: 6-4. 

Programma voor 9-12 en 13 januari: 

9/1: NeCa M1 - Klimroos/VVO M1: 20:30  uur. Hoogeloon. Fluiten: Eva Gijsbers; 

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

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

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

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

12/1: Rosolo A3 - NeCa A1: aanvang om 13:00 uur. Reusel;  

13/1: KVS '17 1 - NeCa 1: 12:15 uur. Schijndel. Fluiten: S. van der Heijden. 
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