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VAN DE REDACTIE. 

Binnenkort komt weer het kerstnummer uit van de dorpskrant, tevens het laatste 

nummer van 2017. Daarna hebben wij van de redactie even vakantie. 

Het laatste nummer voor Kerstmis komt uit op zaterdag 23 december. Het eerste  

nummer komt dan weer uit op zaterdag 13 januari 2018.  

Kopij voor de kerstuitgave en voor de vakantieperiode moet uiterlijk op maandag 

18 december voor 18.00 uur in de bus liggen of zijn aangeleverd via 

vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl  Kopij voor de uitgave van 13 januari 2018 moet 

zijn ingeleverd voor maandag 8 januari 2018 om 18.00 uur. 

 

DE AGENDA VAN NETERSEL 

Organiseer je een activiteit? Controleer dan de agenda op de website van De Poel: 

http://depoel-netersel.nl. Hier staan de reeds geplande activiteiten in. Handig om 

dubbele activiteiten in Netersel te voorkomen! 

Wil je jouw activiteit toevoegen aan de agenda? Stuur dan een e-mail naar: 

beheer@depoel-netersel.nl  

 

VEILIGHEID EN MEER… DEEL 3. 

Als iedereen de vorige 2 delen toegepast heeft dan wonen we met zijn allen al een 

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

Er is aandacht geschonken rondom de trap, veiligheid in de woonkamer en keuken. 

Deze keer enkele oplossingen voor een veilige slaapkamer: 

- Sta niet te snel op, maar ga eerst even rechtop zitten. Rek en strek om 

uzelf en uw spieren wakker te maken. 

- Kies voor een hoog bed waar u makkelijk op kunt gaan zitten en 

makkelijk  uit komt. Als u een laag bed heeft dan kunt u ook steunen 

aanschaffen waarmee u uw bed verhoogt (thuiswinkel). 

- Doe het licht aan als u in bed stapt of eruit gaat. 

- Haal losse kleedjes weg. Kunt u echt niet zonder? Zorg dan dat er een 

goede anti-sliplaag onder zit. 

- Denkt u ook aan de plek waar u uw sloffen uitdoet? U en uw partner 

mogen hier niet over kunnen struikelen. 

Volgende week tips voor in de badkamer & toilet. 

 

KERSTCONCERT IN BLADEL 

In de R.K. kerk in Bladel wordt op zondagmiddag 17 december 2017 het jaarlijks 

kerstconcert uitgevoerd. Medewerking wordt verleend door de zangvereniging Ple-

na Laetitia en de zanggroep Saffier en het Jeugdorkest van de Koninklijke Har-
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monie L’ Union, respectievelijk onder leiding van Ine Teunissen-Geven, Karin 

Verbaanderd en Frank Brouwers.  De muzikale begeleiding van Saffier wordt uit-

gevoerd door Peter Vermeulen, de verdere begeleiding wordt verzorgd door orga-

nist Eva Kozáková. 

Op het programma staan werken, die zowel door de koren als het jeugdorkest af-

zonderlijk worden uitgevoerd. Door Saffier wordt Christmas Night, Stille Nacht , 

I’m dreaming of a white Christmas en May it be ten gehore gebracht.. 

Plena Laetitia zingt Once in Royal David’s City,  Heiligste Nacht, Transeamus   

en O Jesulein süss.  Het Jeugdorkest van Koninklijke Harmonie L ‘Union  heeft  

Yellowstone Choral,  Christmas overture,  The magic of Christmas en  Colors of 

the wind met zang van Britt Daniëls  op het programma staan. 

Het geheel wordt gezamenlijk afgesloten met Feliz Navidad. 

Daarnaast vindt er samenzang plaats met orgel, de koren en het jeugdorkest. 

Ds. M.J. Kreeft zal een kerstgedachte uitspreken. 

Iedereen is om 14.00 uur van harte welkom! Gratis entree. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen week 4. 1
e
 prijs, Groen 12: Guus en Wies Spooren, Familie Linschoten, 

Dames 1 VV Netersel, Bets Beijens, Rick Michiels, André Panjoel, Peter Smulders, 

Marlies Buijtels, Familie Beijens, M. van der Heijden. 2
e
 prijs, Roze 16: Familie 

Roozen. 3
e
 prijs, Zwart 2: Familie van de Ven, Alex Spooren, F. Seuntiens. 

 

SENIOREN EETTAFEL 

Op donderdag 21 december  gaan we weer koken. Wilt u er weer bij zijn, dan kunt 

u zich opgeven tot en met zondag 10 december  bij Mariet Smulders , tel:   0497-

681631—06-11282075, 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. 

 

MOEDIGE MOEDERS  

Op dinsdag 19 december hebben we weer een bijeenkomst van de moedige moe-

ders in Bergeijk. Normaal is het altijd de laatste dinsdag van de maand, maar i.v.m. 

de kerst zitten we deze keer 1 week eerder. 

Zoals gewoonlijk zitten we in het Thomas van Aquinohuis , op de Dr Rauppstraat 

52  in Bergeijk van 20.00u-22.00u. Iedereen die meer wil weten over hoe om te 

gaan met een kind of partner die verslaafd is geraakt aan verslavende middelen is 

van harte welkom. 

Voor meer info vooraf kun je bellen met: 06-44625441 of mailen naar 

moedigemoedersdekemepen@hotmail.com  Mocht u behoefte hebben aan een huis-

bezoek dan behoort ook dat tot de mogelijkheden.  

Wees moedig en kom eens langs, wij zitten voor u klaar.  

 

BESTE MENSEN UIT NETERSEL. 

Vorig jaar zomer heb ik de politieke taken overgenomen van Maria Walen, hetgeen 

o.a. inhield het bezoeken namens mijn CDA fractie van de Dorpsraad Netersel als 
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toehoorder en dat blijf ik graag doen tot aan de eerst volgende gemeenteraadsverga-

dering 2018. 

Intussen ben ik door het CDA Bestuur, Fractie en de Leden op een verkiesbare 4
e
 

plaats gezet voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022 en heb de toezegging gekre-

gen dat ik ook de komende raadsperiode aanwezig kan blijven bij uw Dorpsraad 

Netersel, alhoewel ik de komende 4 jaren niet alleen toehoorder wil zijn maar graag 

actief met jullie in Netersel wil meedoen. 

Soms kneep ik mijn tenen bij elkaar wat er in de Dorpsraad werd gezegd bijvoor-

beeld bij de vraag: is er nog geld komende jaren voor nieuw beleid? Natuurlijk 

werd er gezegd meld het maar bij ons aan op het gemeentehuis, NEEN op tijd aan-

melden bij de deelnemende politieke partijen met uw wensen. Elke partij aan deze 

komende gemeenteraadsverkiezingen hebben reeds hun programma gemaakt, ook 

mijn CDA, maar “wie” na de verkiezingen gaat regeren maken het komende 

raadsprogramma voor 4 jaren en liefst politiek breed gedragen, daar moet de Dorp-

sraad direct daags na de verkiezingen hun “wensen voor nieuw beleid”neerleggen”, 

ook bij mijn CDA fractie. 

Ik verheug mij erop, actief de komende jaren mee te kunnen doen voor Netersel, 

waar ik mij altijd welkom voel! Willem Spijker, raadslid CDA Bladel. 

 

ADVENTSACTIE. 

Opvang straatkinderen in 2017 rwanda 

De lokale organisatie CECYDAR (Centre Cyprien et Daphrose Rugamba) is in 

1992 opgericht door een Rwandees echtpaar, waarnaar de organisatie later ook 

genoemd werd. Het echtpaar is tijdens de genocide vermoord. Cyprien en Daphrose 

waren al voor hun dood bekend in Rwanda. Cyprien werkte voor de regering en 

was bekend in kunstenaarskringen. Hij schreef veel liederen, waaronder ook religi-

euze. Het echtpaar zette zich in voor de verzoening tussen de verschillende bevol-

kingsgroepen. CECYDAR heeft speciale aandacht voor de geestelijke en lichame-

lijke gezondheid van de straatkinderen.  

Om ervoor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk blijft van giften, be-

schikt CECYDAR over een stuk landbouwgrond. Door deze grond goed te beheren 

kan de organisatie ook zelf geld verdienen. In 2015 is een grote kippenstal ge-

bouwd en vanwege de grote vraag naar eieren is vorig jaar een tweede stal voor 

legkippen gebouwd. Ook zijn een boomkwekerij, groentevelden, kassen en een 

champignonkwekerij aangelegd. Vorig jaar heeft het land voor het eerst volledig 

geproduceerd, met goede opbrengsten. Om de producten nog beter te kunnen 

verkopen wordt een kleine winkel bij de ingang van het centrum gebouwd. 

Wilt u bijdragen aan dit project? De Kerstcollecten van alle vieringen in onze 

Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus van 24, 25 en 26 december komen in 

zijn geheel ten goede aan het project in Rwanda. U kunt uw bijdrage ook 

overmaken op rekening van de parochie, NL 12 RABO 0137 1753 96 onder 

vermelding van ‘Adventsactie 2017’ . Hartelijk dank! 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 



KERKBERICHTEN. 

Derde zondag van de Advent. Zondag 17/12:  om 9.30 uur Eucharistieviering. De 

intentie is voor: Overleden ouders Michielse-Vissers en hun overleden familieleden 

Kerkelijke diensten Kerstmis 2017 

Op de kerk van Hapert na, vervallen alle normale diensten op 24 december 

24 december Kerstavond: 21.00 uur Eucharistieviering. 25 december Eerste  

Kerstdag: om 9.30 uur Eucharistieviering. 

Op oudejaarsdag gaat de dienst van 9.30 uur gewoon door en op 1 januari is er al-

leen een Eucharistieviering in Bladel voor alle kerkdorpen om 11.00 uur. 

 

KLEDING INZAMELEN JV DE HERRIESCHUPPERS 

Hallo, wij zijn jv De Herrieschuppers. Wij zaten vorig jaar met z’n allen in groep 8 

en nu allemaal in de eerste klas op de middelbare school. Het leek ons heel leuk om 

samen iets te doen met carnaval. Nu hebben wij samen met enkele uit de tweede 

middelbare school een jeugdvereniging gevormd, De Herrieschuppers gevormd. 

Omdat wij een beetje geld willen verdienen om een grotere wagen te bouwen, zijn 

wij met een kleding inzamelactie gestart. 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 13 januari. Tijden volgen nog in de A tot G in 

week 2. 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, gescheur-

de 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 gelegenheid zijn om 

de zakken naar de kiosk te brengen dan kunnen wij deze ook op komen halen. 

Stuur dan even een mailtje naar: cv2018netersel@gmail.com  

Als u de zakken op 13 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 car-

navalsgroep 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, 

Groetjes JV de herrieschuppers 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES, 

Nog even en het is weer zo ver. Op 20 januari wordt de nieuwe prins van ons 

Hupke bekend gemaakt. De voorverkoop van de kaarten voor deze niet te missen 

zittingsavond, is op vrijdag 5 januari in de Poel van 19:00 uur tot 20:00 uur. 

Vanwege veiligheid mogen er niet meer mensen in de Poel. Gezien de grote 

belangstelling van vorig jaar, hebben we het reglement van de  verkoop aangepast  

en is het aantal kaarten beperkt tot 300 stuks. Lees onderstaand reglement goed 

door om teleurstelling of misverstanden te voorkomen. 

Reglement voorverkoop: 
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 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. 

Tijdens deze avond wordt het publiek weer verrast met optredens van de volgende 

artiesten; Dames van de Raad, Winkelhoek, Jack Vosters, Harm Swaanen, Jeroen, 

Niels en Toon, Dansgroepen Just Move, Dance Unlimited, Crew en D Stars. 

Natuurlijk als afsluiting de bekendmaking van de 43
ste

 prins van het Hupke! 

Waarna het feestje o.l.v. een DJ wordt voortgezet. Dit belooft weer een grandioze 

start van het nieuwe carnavalsjaar te worden! Zorg dat je het niet mist! 

Alááááf! CV De Buntstèkers 

 

VRIJWILLIGERSWERK DOEN? 

Heeft u nog wat tijd over en bent u op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? Wilt u 

graag nieuwe contacten opdoen of wilt u nog iets nieuws leren? Kom dan eens 

praten bij het Vrijwilligersbureau Bladel. De medewerkers van het Vrijwilligersbu-

reau helpen u op weg. Zij kunnen samen met u bekijken wat voor soort vrijwilli-

gerswerk bij u past wat betreft taken, tijd en locatie. De vacatures die worden 

aangeboden zijn heel divers. Er is onder andere vrijwilligerswerk beschikbaar in 

bestuur, cultuur, natuur, sport, vervoer, vluchtelingenhulp, welzijn en zorg. Er zijn 

altijd mogelijkheden te vinden om een cursus of workshop te volgen op het vlak 

van het vrijwilligerswerk wat u zou willen doen. U kunt ook eens op proef of voor 

bepaalde tijd meelopen. U hoeft niet meteen te beslissen, de keuze is aan u.  

Samenwerken met en voor andere mensen geeft veel plezier en een zinvolle 

tijdsbesteding. U maakt anderen blij met de extra inzet die u biedt. Ook zorgt mee-

doen bij een organisatie ervoor dat u actief blijft en nieuwe contacten opdoet.  

Kom gerust langs voor vragen, informatie of advies bij het Vrijwilligersbureau 

Bladel. Het spreekuur is op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur op het 

Werkplein de Kempen (ingang gemeentehuis). U kunt zonder afspraak binnenlo-

pen. U kunt ook mailen naar info@vrijwilligersbureaubladel.nl of kijken op de 

vacaturesite van het Vrijwilligersbureau: www.vrijwilligersbureaubladel.nl. Mocht 

u een heel specifiek soort vrijwilligerswerk zoeken dat niet op de site voorkomt, 

dan gaan de medewerkers voor u op zoek. 

Het Vrijwilligersbureau is er ook voor mensen die werkloos of arbeidsongeschikt 
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en graag een paar uur vrijwilligerswerk per week willen doen.  

Er kunnen ook vacatures voor vrijwilligers worden aangemeld bij het 

Vrijwilligersbureau Bladel. 

 

 
Locatie: Werkplein de Kempen 

Markt 20 (ingang gemeentehuis) 

5531 BC Bladel 

Tel.0497-361797 (alleen tijdens spreekuren) 

 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn wij gesloten. 

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisatie kunnen voor vragen over diverse onder-

werpen ook contact opnemen met de vrijwilligersondersteuner van de gemeente 

Bladel: Marjo Leijten. Zij is bereikbaar via m.leijten@bladel.nl of 0619917067. 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a.  

 

DORPSKRANT DIGITAAL. 

De dorpskrant van Netersel is ook voortaan digitaal te raadplegen. De krant is on- 

dergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via 

onderstaande link: http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/  De 

papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop.  

De redactie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 23 DECEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 18 DECEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Rietvogels A1 – NeCa A1: 7-11; Bladella B1 – NeCa B1: 2-6; DSV C2  

NeCa C1: 3-1; Rietvogels D1 – NeCa D1: 7-5; Bladella E4 – NeCa E1: 3-11; Cor-

ridor F1 – NeCa F1: 5-5; Spoordonkse Girls 1 – NeCa 1: 7-11; Spoordonkse Girls 2  

NeCa 2: 8-7; Rietvogels R – NeCa/Klimroos R: 12-7; NeCa MW1 – Tuldania 

MW1: 7-9; NeCa/Klimroos R – DSV R: 2-3; NeCa A1- Klimop A2: 5-6; NeCa B1  

Celeritas B2: 13-3; NeCa B2 – Corridor B1: 2-5; NeCa C1 – Winty C1: 3-7; NeCa 

D1 – Rosolo D2:  1-10; NeCa E1 –Vessem E3: 19-2; Rust Roest F3 – NeCa F1:  

9-15; NeCa 1 – Nijnsel 1: 8-9; NeCa 2 – DDW 4: 11-2; NeCa B2 – Winty B1: 6-5; 

Tovido C2 – NeCa C1: 8-5; NeCa D1 – VVO D1: 0-13; NeCa E1 – SDO ‘99 E2: 

14-4; NeCa F1 – Be Quick F2: 12-7. 

Programma voor 16-17 en 20 december:  

16/12: Rosolo A3 – NeCa A1: aanvang om 13:00 uur. Reusel; 

16/12: Rosolo B2 – NeCa B1: aanvang om 12:00 uur. Reusel; 

16/12: Tuldania B1 – NeCa B2: aanvang om 10:00 uur. Diessen; 

16/12: NeCa C1 – Tovido C2: 12:00 uur. Hapert. Fluiten: Pleun Wilborts; 

16/12: DSV D1 – NeCa D1: aanvang om 11:10 uur. Diessen; 

17/12: Tuldania 1 – NeCa 1: 14:25 uur. Diessen. Fluiten: B. van der Rijt; 

17/12: Tuldania 2 – NeCa 2: aanvang om 13:10 uur. Diessen; 

20/12: Zigo MW1 – NeCa MW1: aanvang om 19:00 uur. Tilburg. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Oirschot Vooruit B3 – Netersel B1: 3-2; Casteren A1 eas vrij; Oirschot 

Vooruit 13 – Netersel 3: 3-2; Vessem 2 – Netersel 2: 3-0; DEES 1 – Netersel 1: 1-1 

Alle andere wedstrijden werden het afgelopen weekend afgelast; Rood-Wit JO8 2 – 

Casteren Jo8 1: 1-8; DBS F5 – Netersel F2: 7-2; Hapert F3 – Netersel F1: 6-7; Dos-

ko E2 – Casteren E1: 2-6; Casteren D2 en Netersel D1 waren vrij; EFC C3 – Caste-

ren C1: 0-4; EFC B3 – Netersel B1: 2-1; Best Vooruit A4 – Casteren A1: 2-4; Ne-

tersel 3 – HMVV 6: afgelast; Netersel 2 – De Weebosch 2: 3-1; Netersel 1 – Tulda-

nia 1: afgelast. In het weekeinde van 9 en 10 december werden alle wedstrijden af-

gelast. 

Programma voor 16 en 17 december: 

16/12: Casteren JO8 1 – HMVV JO8 2: aanvang om 10.00 uur; 

16/12: Netersel F2 – SBC F5: aanvang om 9.30 uur; 

16/12: Netersel F1 – Budel F5: aanvang om 10.30 uur; 

16/12: Casteren E1 – HMVV E2: aanvang om 10.00 uur; 

16/12: Casteren D2 – EFC D4: aanvang om 11.15 uur; 

16/12: Netersel D1 – DBS D4: aanvang om 11.00 uur; 

16/12: Tongelre C1 – Casteren C1: aanvang om 11.30 uur; 

16/12: Netersel B1 – UNA B5: aanvang om 14.30 uur; 

16/12: Casteren A1 is vrij; 

17/12: Zuiderburen 4 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.00 uur; 

17/12: Netersel 2 is vrij; 

17/12: Netersel 1 – Hulsel 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 


