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VAN DE REDACTIE.
Binnenkort komt weer het kerstnummer uit van de dorpskrant, tevens het laatste
nummer van 2016. Daarna hebben wij van de redactie even vakantie.
Het laatste nummer voor Kerstmis komt uit op zaterdag 24 december. Het eerste
nummer komt dan weer uit op zaterdag 14 januari 2017.
Kopij voor de kerstuitgave en voor de vakantieperiode moet uiterlijk op maandag
19 december voor 18.00 uur in de bus liggen of zijn aangeleverd via
vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl Kopij voor de uitgave van 14 januari 2017 moet
zijn ingeleverd voor maandag 9 januari 2017 om 18.00 uur.
THEATERLES IN NETERSEL!
Eerder zag u al in van Aalsten tot Goor dat toneelvereniging Pardoes theaterlessen
gaat verzorgen voor de jeugd! Inmiddels zijn er al volop aanmeldingen binnen en
beloofd het een gezellige boel te worden. Iedereen die in de bovenbouw zit mag
meedoen. In vier lessen wordt aandacht besteed aan 'Acteren', 'Improvisatie',
'Humor' en 'Eindshow'.
De lessen zijn op 21, 28 januari en 4, 11 februari tussen 14:00 uur en 15:30 uur in
de Poel en helemaal gratis. Er zijn ook signalen dat kinderen die niet meer op de
basisschool zitten enthousiast zijn, meld je dan ook gerust, we kunnen altijd kijken
wat er nog meer mogelijk is! Tot 30 december kun je je nog aanmelden via het
formulier op www.pardoesnetersel.nl Doe jij ook mee? Tot dan!
KERSTACTIE 2016
Ten behoeve van vervanging te kleine kerk in Nirmalagiri (India) (1)
De nieuwbouw
Met de bouw van de nieuwe grotere kerk is men begin 2016 begonnen. De bouw
van de kerk zal ongeveer € 90.000 kosten; ofwel 6.300.000 Indiase Rupees.
Door de parochianen zal ongeveer de helft worden bijeengebracht door middel van
vrijwillige bijdragen (bijvoorbeeld één maandsalaris), hulp bij de bouw, wekelijkse
kerkcollectes en hout van bomen op hun grond. Al 10 jaar lang wordt door de
parochianen zo voor de te bouwen kerk gespaard. Ook het bisdom Kanjirappally
ondersteunt het project via haar solidariteitsfonds, waaraan alle parochies van het
bisdom bijdragen. Op dit moment is er nog een tekort van ca. € 11.000.
Het zou voor de parochianen van St. Antony’s Church een enorme verlichting zijn
als wij door middel van de Kerstcollecte in de 5 kerkdorpen van de Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus een deel van dit tekort zouden kunnen aanvullen.
De parochianen
Voor de parochianen van de St. Antony’s Church is een parochiekerk hun trots.

Daarom zijn zij heel vrijgevig ondanks hun financiële beperkingen. Het is dezelfde
mentaliteit die hier de voorouders hadden toen de mooie kerken in de dorpen
gebouwd moesten worden. Vandaar is elke kerksluiting hier op dit moment voor
velen ook zo pijnlijk.
De opbrengst van de kerkcollectes tijdens alle H. Missen op 24, 25 en 26 december
wordt bestemd voor “Bouw St. Anthony’s Church in Nirmalagiri”. U kunt uw bijdrage ook overboeken naar rekening NL 12 RABO 0137 1753 96 ten name van RK
Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus onder vermelding van
“KERSTACTIE 2016”. Zie vervolg volgende week.
Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus.
OPENING KERSTSTAL NETERSEL.
Donderdag 15 december wordt de kerststal officieel geopend. Het koor Karmanath
uit Bladel komt Kerst-zingen van 18.30 uur t/m 19.30 uur. Dit wordt een heel gezellig en sfeervol samenzijn bij onze mooie kerststal. Zorgt dat u daar bij bent!!
De kerststal is open tot en met 6 januari, dagelijks van 10.00 uur tot 20.00 uur.
Zoals u gewend bent, staat er ook dit jaar een melkkan bij de kerststal waar u uw
gift in kunt doneren. Dit jaar is als goed doel gekozen de Voedselbank.
Voedselbank Bladel werkt uitsluitend met vrijwilligers – niemand wordt betaald.
Eenmaal per week stellen zij de ingezamelde goederen samen en delen deze uit, ze
organiseren, controleren en onderhouden de contacten met bedrijven en organisaties.
Het uitgiftepunt van de Voedselbank Bladel is gevestigd aan de Bredasebaan 18
5531 NB in Bladel.
KERKBERICHTEN.
Vierde zondag van de Advent. Zondag 18/12: om 9.30 uur Eucharistieviering. De
intenties zijn voor: Overleden ouders Michielse-Vissers en hun overleden familieleden
Dinsdag 20/12: van 15.00-16.00 uur Kerk, Bladel, biechtgelegenheid voor alle
kerkdorpen. Om 19.00 uur in de kerk in Bladel, boeteviering bestemd voor alle
kerkdorpen, m.m.v. het dameskoor.
GROEN KEMPENLAND.
Help Stichting Groen Kempenland met de bescherming van natuur, milieu, en
cultuurhistorisch erfgoed
Overheden en andere belanghebbende partijen hebben vaak geen of onvoldoende
oog voor het behoud en de bescherming van natuur, milieu en cultuurhistorisch erfgoed. Stichting Groen Kempenland heeft expliciet de bescherming en het behoud
van voormelde waarden tot de door haar na te streven doelen bepaald en in haar
statuten staan. Echter, zij wordt beperkt in haar handelen door gerechtskosten die
voor het procederen betaald moeten worden De nog weinige overgebleven zandpaden hebben niet alleen betekenis vanwege haar cultuurhistorische waarden, maar
ook vanwege haar ecologische en landschappelijke waarden. Zij zijn bij uitstek de

structuur- en identiteitsbepalende dragers van ons steeds zeldzamer wordende
karakteristiek Brabants zandlandschap. Er vindt in toenemende mate een metamorfose plaats naar karakter- en levenloze puinpaden.
Gerechtskosten
Het aanvechten van aantasting van ons landschap en het voorkomen dat onze zandpaden verworden tot puinpaden, kunnen we – helaas – maar al te vaak niet zonder
te procederen. Gemeenten hebben bijvoorbeeld al vergunningen verleend voor het
(reeds illegaal) met puin verharden van de Slingerdijk in Lage Mierde en de Scheidijk op de grens Lage Mierde en Hilvarenbeek. Beide zandpaden zijn in Landgoed
De Utrecht gelegen, een meer dan 100-jaar oud cultuurhistorisch landschap! Met de
hulp van een in natuur- en milieurecht gespecialiseerd advocaat willen we de door
gemeenten genomen besluiten aanvechten. Maar dat kost geld. Bij elke rechtsgang
vraagt de rechtbank 334 euro aan griffiegeld en de advocaat 205 euro. Dus in totaal
539 euro. Wij verwachten deze bedragen terug te krijgen, aangezien wij de rechtbank verzoeken de tegenpartij tevens te veroordelen voor de door ons gemaakte
kosten In dat geval hebben wij een potje dat ons in staat stelt om - zo nodig - te
blijven procederen; óók in verband met andere zaken die onze statuten betreffende.
Bij gebrek aan financiële middelen zullen we onze strijd slechts voort kunnen
zetten zonder het recht en de wet als stokken achter de deur. Daarom vragen wij u
vriendelijk om financiële steun . Uw donatie kunt U overmaken op rekeningnummer NL 24 RBRB 0827 6740 23 van 'Stichting Groen Kempenland' ’, Regiobank
NV, Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht, o.v.v. ‘Donatie zandpaden .
NIEUWS KBO.
December lights:
Iedereen in Netersel heeft de folder ontvangen voor deze gezellige concerten
van Puur Poporkest. Zaterdag 17 december om 20.00 uur en zondag 18 december om 14.00 uur in de Poel. De entree is gratis!
Hier bovenop biedt Puur poporkest exclusief aan de KBO leden een borrelplankje
aan met lekkere hapjes.
In verband met de inkoop wil ik u verzoeken om u op te geven voor deze concerten
bij Piet Hems, De Blikken 14, tel 681786 voor 16 december.
JEUGDLOTTO.
Trekking week 4. 1e prijs, Groen 12: J. Kraaijvanger, Familie Beijens. 2e prijs,
Groen 38: Ron Buijlinckx, Familie Horrevorts, Familie van Avendonk. 3e prijs,
Rood 5: B. Kraaijvanger, Karin Koopman, Tigo Hendriks, Gerrie Castelijns.
Trekking week 5: 1e prijs, Grijs 17: Familie van Oosterhout, Mevrouw J. van
Diessen. 2e prijs, Paars 10: Annemiek Couwenberg. 3e prijs, Wit 27: Bart Alemans, Familie Hertroys, Toon Bressers, Familie van Hoof, Joost van de Bisen.
DECEMBER LIGHTS
Het is u vast niet ontgaan dat het komend weekend zover is. December Lights, het
nieuwe concert van PUUR Poporkest staat voor de deur. Een concert in de Poel op

zaterdagavond om 20:00 uur en zondagmiddag om 14:00 uur, waar u onder het
genot van een hapje en een drankje lekker plaats kunt nemen in de zaal. Het uiteenlopende programma zit vol met verassingen, daarover leest u va alles in de extra
uitgave die deze week bij het van Aalsten tot Goor is gevoegd. Het wordt een sfeervol en ontspannen samenzijn in de donkere dagen van december. Met poëzie en
zowel letterlijk als figuurlijke lichtpuntjes, als ook met beeldende kunst en volop
muzikaliteit. Een beleving waarbij u oren en ogen tekort zal komen. We hopen u te
mogen ontvangen. Tot dan!
“HERDERTJES / LAMPIONNENTOCHT” VAN DE ST. LAMBERTUSSCHOOL.
Op donderdagavond 22 december, van ongeveer 16.30 uur tot 17.45 uur, wordt er
een “Herdertjes / Lampionnentocht” gehouden door het dorp.
Groep 7/8 zal voor de kinderen van groep 1 t/m 6 het kerstverhaal uitbeelden op
diverse inritten van de bewoners, verspreid over de route.
De route is als volgt:
 Vertrek op school
 De Hoeve.
 Beemke
 Neerakker.
 De Blikken.
 De Smis
 Via de kerststal terug naar school.
Het zou sfeervol zijn als de route verlicht zou worden door bijvoorbeeld: kerstlichtjes, vuurkorven, waxinelichtjes in glazen potjes, lichtslangen e.d. Woont u
toevallig aan deze route en wilt u hier aan meewerken dan zal dit zeker bijdragen
aan de sfeer van de tocht.
Bedankt namens het team van de St. Lambertusschool.
DE 'DUIM' GAAT OMHOOG
Onze duim gaat omhoog voor alle leden van De Wissel, die er samen weer voor
gezorgd hebben dat we afgelopen zaterdag weer een grandioze Kerstmarkt hebben
gehad. Allemaal hartelijk dank, namens het bestuur.
LOOP MEE VOOR HUNTINGTON!
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij als Dorpslopers ons steentje gaan bijdragen aan
de campagne voor onderzoek naar de ziekte van Huntington.
Op zaterdagmiddag 17 december 2016 wordt daarom door onze eigen leden een
Natuurloop voor Huntington georganiseerd. Deze loop wordt in de mooie natuurrijke omgeving van Hooge Mierde uitgezet voor zowel wandelaars als hardlopers. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan het Campagneteam
Huntington.
Er kan deze dag tussen 13.00 en 14.00 uur gestart worden vanaf het Myrthaplein in

Hooge Mierde. Deelname voor volwassenen bedraagt €10,- (inclusief kop soep) en
voor kinderen tot 15 jaar €2,50,- (inclusief versnapering) Hardlopers hebben de
keuze uit 5, 10, 15 of 20 km, voor wandelaars is de keuze 5, 10 of 15 km.
Vanaf 13.00 uur zijn wij aanwezig op het Myrthaplein waar u kunt genieten van
een hapje en een drankje. Tevens zorgen we voor vermaak op het plein voor jong
en oud, zelfs de kerstman zal hierbij niet ontbreken! Dus ook als u niet mee kunt
lopen, kunt u hier terecht om een bijdrage te leveren aan de actie.
Verder roepen wij iedereen die kan wandelen of hardlopen op, om mee te doen en
zo te laten zien waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn!
Voor meer informatie en aanmelden zie www.dorpslopers.nl
GEVONDEN.
Er is een autosleutel gevonden tussen Casteren en Netersel. Terug te halen op
Beemke 1, tel: 0497-682104.
NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Uitslagen: Omhoog M1 - NeCa M1: 4-6; VVO A1 – NeCa A1: 7-8; NeCa A2 –
Kraanvogels A1: 5-2; SDO ’99 B1 – NeCa B1: 2-3; NeCa C2 – Rietvogels C1: 3-6
Dakos D3 – NeCa D1: 5-3; NeCa E1 – Tuldania E1: 10-10; NeCa E2 – DSV/EDN
E2: 7-1; NeCa F1 - Vessem F1: 13-12; Bladella 4 – NeCa 2: 13-8.
Programmavoor 17-18 en 21 december:
17/12: NeCa A1 – Spoordonkse Girls A1: 16:00 uur. Hapert. Fluiten: Jessica Castelijns;
17/12: NeCa B1 – DOS/Olympia B1: 15:00 uur. Hapert. Fluiten: Maud Wilborts
17/12: Stormvogels C1 – NeCa C1: aanvang om 10:00 uur. Luijksgestel;
17/12: NeCa D1 – Spoordonkse Girls C2: 14:00 uur. Hapert. Fluiten: Anne-Wil
Vissers;
17/12: Tovido E2 – NeCa E2: aanvang om 10:00 uur. Esch;
18/12: Klimop 1 – NeCa 1: aanvang om 14:45 uur. Millingen aan de Rijn;
18/12: Stormvogels 4 – NeCa 2: aanvang om 10:00 uur. Luijksgestel;
18/12: Rosolo R – NeCa R: aanvang om 11:15 uur. Reusel;
21/12: NeCa MW1 – Rietvogels MW1: 21:30 uur. Hoogeloon. Fluiten: Aniek van
Esch.
VV NETERSEL NIEUWS.
Programma voor 17 december:
17/12: Mini Casteren – Mini Reusel Sport: aanvang om 10.00 uur;
17/12: Nuenen C4 – Casteren C1: aanvang om 12.15 uur;
17/12: RKVVO D4 – Casteren D1: aanvang om 11.45 uur.
Voor alle andere jeugdteams is de winterstop ingegaan. De eerstvolgende wedstrijden zijn weer op 21 januari 2017. Op zondag zijn er geen wedstrijden meer. Ook
voor de seniorenteams is de winterstop begonnen.
COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 19 DECEMBER OM 18.00 UUR.

