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NATUURLOOP VOOR HUNTINGTON  

Omdat het voor ons onmogelijk is om mensen persoonlijk te bedanken, willen wij, 

als Dorpslopers, iedereen bedanken die op zaterdag 17 december de Natuurloop tot 

zo’n groot succes heeft gemaakt. 

De sponsoren, alle wandelaars/hardlopers, alle vrijwilligers en iedereen die zomaar 

een bijdrage heeft gedoneerd. Zonder deze hulp was de organisatie van de activiteit 

niet mogelijk geweest! De opbrengst was maar liefst €7500,-  

Fantastisch waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn. 

 

JEUGDLINTJE VOOR HAPERTSE TIJN 

In de week voor kerst zet de 6-jarige Tijn uit Hapert zich met zijn #LakAan actie 

op een geweldige manier in voor het goede doel van Serious Request. Elk jaar 

sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die 

eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie. Daar is 

geld voor nodig. En hoewel Tijn zelf ongeneeslijk ziek is, besloot hij toch zich in te 

zetten voor al die jonge kinderen in Afrika. Met als resultaat dat heel Holland de 

nagels lakt en ongelofelijk veel geld doneert voor dit goede doel. 

De gemeente Bladel, waar Hapert bij hoort, vindt Tijn een held met een hart van 

goud. Om te laten zien dat de hele Bladelse gemeenschap trots op Tijn en zijn ou-

ders is, kreeg Tijn op vrijdagmorgen 23 december een speciale onderscheiding; een 

jeugdlintje. Dit is een onderscheiding die de gemeente kan geven aan jongeren van 

6 tot 18 jaar die gedurende lange tijd of éénmalig een heel bijzondere prestatie heb-

ben geleverd. Naast de oorkonde kreeg Tijn ook een speciaal sieraad.  

Vanzelfsprekend liet waarnemend burgemeester Peter Maas ook zijn nagels lakken 

door Tijn en doneerde hij geld aan het goede doel. 

 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR BETS MICHIELS – VAN DE PAS 

Afgelopen zondag heeft Bets van waarnemend burgemeester Maas een Koninklijke 

onderscheiding ontvangen voor haar jarenlange inzet voor de Neterselse gemeen-

schap en omgeving.  

Ze ontving het lintje bij haar afscheid, na bijna 30 jaar, als vrijwilligster van de 

Floriaan. Tussen de bewoners en vrijwilligers werd ze onderscheiden als Lid in de 

Orde van Oranje Nassau. PUUR Poporkest verraste haar daarna met een serenade. 

Niet alleen binnen de Floriaan was Bets actief. Dat is ze ook al ruim vijftig jaar 

binnen de Neterselse parochiegemeenschap in allerlei hoedanigheden. Dat was ze 

als lector, lid van het zangkoor en lid van de siergroep. Ook heeft ze midden jaren 

’70 het jongerenkoor mee opgericht en bestuurd. In een verder verleden was ze 8 

jaar lid van het school-/kerkbestuur. 



In Netersel is ze daarnaast al meer dan 20 jaar een van de drijvende krachten achter 

de plaatselijke kerststal. Maar ook de het publicatiebord bij gemeenschapshuis de 

Poel werd door haar 8 jaar lang voorzien van activiteiten en wijze spreuken.  

Kort gezegd Bets is erg betrokken bij Netersel en de leefbaarheid daarvan. Zo 

mistte ze bijna geen enkele dorpsraadvergadering en tijdens de zomermarkt waren 

de organiserende verenigingen welkom op hun erf. 

Bets was ook een kwart eeuw bestuurslid van de 'Broederschap der Processie naar 

Kevelaer voor Eindhoven een omliggende gemeenten'. De organisatie die de jaar-

lijkse bedevaart naar Kevelaer organiseert. 

Verder was ze 50 jaar lid van KVO afdeling Netersel, bezorgde ze in de vakanties 

de dorpskrant 'Van Aalsten tot Goor', was ze jaren collecteleider voor het Epilep-

siefonds, kollektante voor het Reumafonds, 25 jaar lid van de Veldhovense Mond-

harmonica Vereniging en vanaf de oprichting in 1978 lid van volksdansgroep de 

Brinkdansers in Netersel. 

 

ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL  

Zondag 8 januari a.s. kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie, weer 

deelnemen aan de jeu de boules mixwedstrijden, welke iedere tweede zondag van 

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

sportpark De Groesbocht te Netersel.  

Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om exact 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.  

 

GA MEE OP AVONTUUR MET TONEELVERENIGING PARDOES! 

Binnenkort presenteert Toneelvereniging de Vriendenkring uit Wintelre de 

voorstelling 'Professor Plofpruik in het land van goud en zand.' Het lijkt ons 

leuk om daar samen met jou vanuit Netersel naar toe te gaan en de avonturen 

van de professor en zijn robot 'Robobob' mee te maken.  

We gaan op zondag 29 januari a.s. en verzamelen om 14:00 uur bij de Poel. Om 

17:30 uur ben je zeker weer terug!  

Waar het verhaal over gaat kun je op onze website lezen! Het is een voorstelling 

voor de hele familie dus iedereen is van harte welkom en voor enthousiaste jeugd 

hebben we ook voldoende begeleiding!  

De kaartjes zijn €5,- en die zijn voor eigen rekening, maar omdat we hopen dat er  

een grote groep meegaat om te genieten van het toneelstuk zorgen wij voor het  

vervoer, iets te drinken en wat lekkers. Ga jij mee? schrijf je dan in via het formu-

lier op onze website (www.pardoesnetersel.nl) Als er nog vragen zijn, neem dan 

gerust contact op. De middag wordt georganiseerd door Hugo Maas (0673333571)  

en Ed Buylinckx (0638966237). Zij zijn voor urgente zaken en die dag sowieso al- 

http://www.pardoesnetersel.nl/


tijd direct te bereiken. 

 

SENIOREN EETTAFEL.  

Het nieuwe jaar is weer begonnen dus allereerst willen we jullie allen een gelukkig 

2017 toewensen. Op donderdag 19 januari gaan we weer koken. Wij hebben de 

prijs iets moeten verhogen naar € 7.- per persoon.  Wilt u er weer bij zijn, dan kunt 

u zich voortaan opgeven tot en met zondag 15 januari bij Mariet Smulders, tel: 

681631 of een briefje in de brievenbus doen op  de Blikken 6B. Wij verwachten u 

zoals altijd om 12.30 uur in De Poel. Tot dan. De kookgroep. 

 

KANTINE BEHEERD(ST)ER /MEDEWERK(ST)ER GEZOCHT, 

Met ingang van seizoen 2017-2018 is VV Netersel op zoek naar 2 nieuwe kantine 

beheerd(st)ers. Voor met name op de zondag zijn we op zoek naar ten minste 2 

mensen met enige horeca ervaring. Lijkt het jou leuk om bij een gezellige vereni-

ging betrokken te raken op een leuke en nuttige wijze neem dan contact op! 

VV Netersel, 06-11926691 (Kees Waalen) keeswaalen@gmail.com 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 8. 1
e
 prijs, Wit 7: Anny Smets. 2e prijs, Bruin 18: T. van 

der Heijden. 3
e
 prijs, Roze 23: Familie van Oosterhout, Mijs Couwenberg. 

Uitslag trekking week 9: 1
e
 prijs, Oranje 8: M. Verhees, Peter Smulders. 2

e
 prijs, 

Groen 12: J. Kraaijvanger, Familie Beijens. 3
e
 prijs, Roze 24: Evi Michiels. 

 

OPPAS; 

Wij zoeken voor onze 4 kinderen (0 tot 5 jaar) oppas aan huis, voor gemiddeld 1,5 

dag per week. Wij willen dit graag via een gastouderbureau invullen, mede daarom 

is een opleiding in de zorg, het onderwijs of op sociaal pedagogisch gebeid een pre. 

Lijkt het jou leuk om hier een invulling aan te geven neem dan contact op.  

Kees en Marlon Waalen, Polderdijk 2, Netersel. Tel: 06-11926691. E-mail:  

keeswaalen@gmail.com 

 

BUURTBILJARTEN. 

Blasch B is herbstmeister en gaat als koploper het nieuwe jaar in!! Afgelopen 

weken is er weer veel gebiljard op het groene laken bij William en Bianca, want als 

gevolg van het grote aantal deelnemers hebben we dit jaar geen winterstop in het 

programma opgenomen. Gelukkig was de temperatuur in D'n Driesprong weer 

behaaglijk en werd er ook goed voor de inwendige mens gezorgd, dus we hebben 

weinig last gehad van het barre winterweer. 

De mannen van Blasch B scoorde ook in hun 7e wedstrijd goed en daarom mag het 

team van Toon van de Ven, Niels van Erck, Niels Michiels, Bart Lavrijsen en 

Jeroen Spooren zich de herbstmeisters van dit biljartseizoen noemen en gingen zij 

ook als koploper het nieuwe jaar in. Dit team mocht op 3 januari ook het nieuwe 

biljartjaar openen en toen liepen zij prompt tegen een (nipte) nederlaag aan tegen 

De Heilei B. Zouden de Blasch Boys teveel gefeest hebben bij het behalen van de 
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1e prijs van het seizoen of zou voortaan ieder team een stapje extra willen zetten 

tegen de herbstmeisters? Blasch B staat op dit moment nog wel aan kop, maar ze 

worden gevolgd door het Beemke B en Winkelhoek D (obv de gemiddelde scores 

per wedstrijd). Verder is Plein B sterk aan de 2e seizoenshelft begonnen met bijna 

100 punten in 2 wedstrijden. De mannen van De Hoeve B (met enkele debutanten 

in hun team) zijn op dit moment in het bezit van de spreekwoordelijke rode lan-

taarn, maar ach een bietje licht mee deze donkere dagen kan ook geen kwaad man-

nen. Het biljartseizoen is nog lang en de ballen zijn rond, dus het kan nog alle 

kanten op. 

Verder nog enkele nieuwe gemiddeldes, Prins carnaval (Bart S.) moet er voortaan 

15 (was 12) en het gemiddelde van Cees Waalen wordt naar beneden bijgesteld tot 

38 caramboles (was 44). 

Uitslagen: Beemke A – Plein A: 34,0 – 53,4; Winkelhoek A – Beemke C: 53,2 – 

47,3; Winkelhoek C – De Hoeve B: 33,9 – 43,0; Blasch B – Plein B: 52,6 – 50,3; 

Blasch A – De Heilei A: 46,4 – 42,5; De Heilei B – De Hoeve A: 36,5 – 43,8; Plein 

A – Winkelhoek D: 34,2 – 40,8; Beemke A – Winkelhoek B: 27,4 – 35,5; Beemke 

B – Winkelhoek C: 41,5 – 36,9; Plein B – Beemke C: 48,2 – 38,3; De Heilei A – 

De Hoeve B: 31,6 – 34,5; Blasch B – De Heilei B: 43,7 – 46,1; Blasch B – Plein A: 

42,5 – 48,2; Beemke A – De Hoeve A: 52,4 – 39,4; Winkelhoek B – Winkelhoek 

D: 37,7 – 50,0 

Stand per 6 januari 2017 

Team Punten wedstr gem 

Blasch B 388,0 8 48,5 

Plein B 379,1 9 42,1 

Winkelhoek C 362,4 9 40,3 

Beemke B 359,4 8 44,9 

Winkelhoek D 358,7 8 44,8 

Plein A 355,2 9 39,5 

De Heilei B 354,1 9 39,3 

Beemke A 350,3 9 38,9 

De Hoeve A 346,8 8 43,3 

De Heilei A 344,0 9 38,2 

Blasch A 333,0 8 41,6 

Beemke C 314,7 8 39,3 

Winkelhoek B 313,2 8 39,1 

Winkelhoek A 310,9 8 38,9 

De Hoeve B 271,3 8 33,9 

 

 



KERKBERICHTEN. 

2
e
  Zondag door het jaar. Zondag 15/1: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Petrus Josephus van den Hout (jgt) zijn echtgenote Maria, Riek Cato en 

René, Harrie en Ton 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het pa-

rochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel: 0497-387618 of email adres 

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

 

DANSSPEKTAKEL 14 JANUARI 

Dv Netersel heeft weer een leuke dans avond georganiseerd. Aanvang is vanaf 

19.00 uur in De Poel te Netersel, start dansspektakel 19.30 uur. We gaan er weer 

een leuke dansshow van maken. Iedereen die zin en tijd heeft is van harte welkom. 

De entree bedraagt 1 Euro voor kinderen en 2 Euro voor volwassen.  

Hopelijk tot dan. 

Groetjes dv Netersel. 

 

VERKOOP TARIEFZAKKEN 

Per 1-1-2017 is Van Hoof Fietsen gestopt met de verkoop van de tariefzakken. De 

gele zakken voor PMD (Plastic, Metalen verpakkingen en Drankkartons) en de 

zakken voor Luiers zijn nog wel gratis af te halen bij Van Hoof Fietsen. 

De gemeente is op zoek naar een ander uitgiftepunt in Netersel. Tot die tijd zijn de 

tariefzakken te koop bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Bladel 

tijdens de gebruikelijke openingstijden. 

Wij willen Harrie en Miriam van Hoof bedanken dat het de afgelopen jaren moge-

lijk is geweest de tariefzakken in Netersel te kunnen kopen en dat de gele zakken 

en zakken voor luiers nog steeds bij hen af te halen zijn. 

Dorpsraad Netersel 

 

MOGELIJK VOORZICHTIG HERSTEL ZIEKTE BURGEMEESTER 

SWACHTEN 

Er is mogelijk sprake van een voorzichtig herstel van de zieke burgemeester 

Swachten. Uit de laatste onderzoeken is gebleken dat door de behandelingen in het 

kader van de immunotherapie enkele uitzaaiingen kleiner zijn geworden maar an-

dere uitzaaiingen zijn nog punten van zorg. Hij is in behandeling bij het Radboud 

UMC in Nijmegen. 

Burgemeester Swachten: "Het zijn moeilijke tijden met vele bezoeken aan het 

ziekenhuis en slechte maar ook betere dagen. We proberen er het beste van te ma-

ken. De ziekte doet een flinke aanslag op mijn fysieke en psychische gesteldheid 

maar we blijven positief, al is dat niet altijd even gemakkelijk, en hopen dat het de 

komende maanden beter gaat worden. De resultaten van de onderzoeken zijn hoop-

gevend maar we hebben nog een lange weg te gaan." 
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IMAGINE 

De vleugel klankt, Enkele akkoorden,  

Als voertuig voor, Eenvoudige woorden. 

Over hemel en vrede, Honger, macht en geld. 

Religie en geweld, En broederschap die telt. 

 

Imagine van John Lennon, Nog vorig jaar 

Raakte hij de snaar Van onze emotie 

Stade de France, De Bataclan, Of hoe al die plaatsen mogen heten 

Alweer vergeten. Opgelost in de vaart van ons bestaan 

 

Imagine van John Lennon, Lied van hoop 

In alle werelddelen, Is nu weer een van de velen. 

Jaloersmakende poëzie, Treffende tekst 

Die ik nooit op kon schrijven, Zal altijd bij mij blijven 

 

You may say I’m a dreamer,  

Laat mij dan maar als dromer door het leven gaan, 

In deze weerbarstige wereld,  

Van geld, geweld en godsdienstwaan 

 

Gedicht door Jan Smets, Dorpsdichter gemeente Bladel 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 – Rietvogels MW1: 7-5; NeCa E2 – Eyckelkorf E1: 3-3; 

NeCa 1 – Tuldania 1: 12-17; NeCa 2 – Tuldania 2: 7-3.  

Alle overige wedstrijden zijn afgelast.  

Programma voor 11-14-15 en 18 januari: 

11/1: DDW MW1 – NeCa MW1: aanvang om 21:30 uur. Reusel; 

14/1: Klimroos A1 – NeCa A1: aanvang om 14:30 uur. Hoogeloon; 

14/1: NeCa A2 – Stormvogels A2: 12:00 uur. Hapert. Fluiten: Kim Verbaant; 

14/1: Klimroos B2 – NeCa B1: aanvang om 12:30 uur. Hoogeloon; 

14/1: NeCa C1 – VVO C1: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Carolien Lavrijsen; 

14/1: NeCa C2 – VVO C2: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Anita Ansems; 

14/1: Klimroos D1 – NeCa D1: aanvang om 10:30 uur. Hoogeloon; 

14/1: NeCa E1 – VVO E1: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Hanneke Janssen; 

14/1: NeCa E2 – Rooi E3: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Hanneke Janssen; 

14/1: NeCa F1 – SDO ’99 F1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Toos Buylinckx; 

15/1: NeCa 1 – Lottum 1: 16:10 uur. Hapert. Fluiten: S. van der Meijden; 

15/1: Kraanvogels R – NeCa R: aanvang om 9:30 uur. Maarheeze; 

18/1: Bio MW1 – NeCa MW1: aanvang om 21:00 uur. Eeindhoven. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 21 JANUARI A.S. INLEVEREN VOOR 

MAANDAG 16 JANUARI A.S. OM 18.00 UUR.  


