
VAN AALSTEN TOT GOOR 
Dorpskrant van Netersel        Redactieadres: Boontuintje 13 

38
e
  Jaargang no 15                                 24 November 2018                                                                                                                          

******************************************************************* 

MOEDIGE MOEDERS 

Moeder “instinct” mijn kracht maar ook mijn valkuil… 

Moeders bezitten een oerkracht, als het op onze kinderen aankomt. Die krachten 

ontdekken we vooral , als je kind in de problemen zit. We blijven knokken, met 

alles wat we maar kunnen bedenken en verder dan dat…. Steeds verleg je de gren-

zen , zolang we zien, dat het probleem niet is opgelost…stug blijven we volhouden, 

om je kind in de goede richting te duwen….totdat je totaal bent opgebrand, en bent 

uitgeput. Mijn moederliefde is mijn kracht , maar ook mijn valkuil….. 

Dan het besef dat je alleen je doel kunt bereiken, door hulp te zoeken voor jezelf bij 

o.a. de Moedige Moeders. En opnieuw is er een vechtlust, die niet in woorden is uit 

te drukken. 

Moeders , we zijn sterk en moedig genoeg, om de strijd aan te gaan, en zo het 

drugsgebruik onder de aandacht te brengen, immers voorkomen is beter dan gene-

zen…Wilt u informatie over alcohol en drugs…lees dan verder op onze website: 

www.moedigemoeders.nl Wilt u persoonlijk contact bel : 06-44625441. Zoekt u 

steun , begrip en een luisterend oor? Bezoek dan onze zelfhulpgroep  in Bergeijk. 

De avonden zijn anoniem en zijn bestemd voor ouders, partners en overige verwan-

ten van gebruikers/verslaafden. 

Aankomende dinsdag 27 november hebben wij weer een bijeenkomst en u bent van 

harte welkom. In het Thomas van Aquinohuis , Dr Rauppstraat 52, elke laatste 

dinsdag van de maand, van 20.00 uur  - 22.00 uur. 

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest van Christus Koning van het heelal. Zaterdag 24/11: om 19.00 uur 

Eucharistieviering. De intentie is voor Harrie Vermeulen.  

Mededelingen: 

 Verschillende koren vieren komende week hun Caeciliafeest vanwege St. 

Caecilia, de patrones van de kerkmuziek. We zijn de koren in onze 

parochie dankbaar voor hun inzet en wensen hen mooie bijeenkomsten 

toe, met een bijzondere gelukwens voor de jubilarissen.  

 Zondag vieren we het Hoogfeest van Christus Koning. Daarna begint de 

Advent. In de Advent zal er op woensdagavonden om 19.00 uur 

eucharistische Aanbidding zijn in de kerk van Bladel. In de tweede en 

derde week van de Advent volgt er ook een Adventsbezinning. Daarover 

hoort u volgende week meer.  

 

MILITAIRE OEFENING 

Van maandag 26 tot en met vrijdag 30 november vindt binnen de gemeente Bladel 

http://www.moedigemoeders.nl/


een militaire oefening plaats. Aan deze oefening nemen 10 personen deel en 5 

militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. 

 

BESTE DAMES EN HEREN, 

Misschien hebben jullie nog nooit van Poesele gehoord maar in de 18de eeuw was 

Paulus Leyten, geboren in Netersel, jarenlang pastoor in dit kleine dorpje in Vlaan-

deren. Sinds 1 januari 1977 maakt dit dorpje deel uit van de fusiegemeente Nevele 

die op haar beurt vanaf 1 januari 2019 opgaat in de nieuwe fusie: DEINZE, Het 

Land van Nevele. 

Pastoor Paulus Leyten was bij ons niet onbelangrijk voor het onderwijs en het ver-

enigingsleven en toen we dit jaar zochten naar een naam voor een nieuwe verkave-

ling werd zijn naam voorgedragen. De reden van het waarom vindt u hierna. In de 

zitting van de gemeenteraad van Nevele van 26 juni laatsleden werd de straatnaam 

officieel vastgelegd. 

Hoe een Nederlander een straatnaam kreeg in Poesele 

In zijn raadszitting van 27 februari stelde de Nevelse gemeenteraad voorlopig de 

naam “Paul Leytenstraat” vast als straatnaam voor de verkaveling in de Poekestraat 

in Poesele. De verkaveling in de Poekestraat is de eerste grote verkaveling die in 

Poesele gerealiseerd wordt waardoor het aantal huizen er met 25 % kan toenemen. 

De gronden van de verkaveling in de Poekestraat maakten tot aan de Franse inval 

op het einde van de 18de eeuw steeds deel uit van de eigendommen van de kerk 

van Poesele. Ze werden op het einde van de18de eeuw als nationale goederen open-

baar verkocht. Oorspronkelijk was dit een gebied van +/- 3,20 ha groot. Het strekte 

zich uit vanaf de huidige woning Beentjesstraat 13 tot aan de kerk en vanaf de kerk 

tot juist voor de huidige woning Poekestraat 8. De woning Beentjesstraat 13 was 

vanaf de16de eeuw tot midden de 19de eeuw de pastorie van Poesele. De verkave-

ling ligt naast de vroegere kloosterschool die in 1909 gebouwd is (en gesloten in 

1988) op de gronden van de nieuwe pastorie uit 1845 die ernaast staat. De vroegste 

vermelding van deze eigendom van de kerk dateert uit de 16de eeuw 

(penningcohieren).  

In de bewaarde landboeken en rentecohieren wordt dit perceel vermeld als de 

priesterayghe (1637), priesteraige (1724), priesteraege landt (1760). In de volks-

mond werd het land de pastorije, priesteroize of priesteroizie geheten. Er zijn geen 

andere toponiemen in dit gebied teruggevonden
1
. Het sprak voor zichzelf dat de 

nieuwe straatnaam voor de verkaveling priesterage zou worden en priesteragepad 

voor de voetwegel ofwel priesterage voor autogedeelte en de voetwegel. Dit voor-

stel werd door de heemkundige kring
2
 aan de bevoegde gemeentelijke ambtenaar 

overgemaakt met als tweede mogelijkheid de naam van een historische pastoor te 

overwegen die het land in gebruik had en ook bewerkte. Zo blijft de historische link 

met de oorspronkelijke bezitter behouden. De namen van Joost De Drijver (17de 

eeuw) en Paul Leyten (18de eeuw) werden naar voor geschoven, het zijn twee 

pastoors die bijna een halve eeuw in Poesele resideerden.  

Gezien er in Landegem al een gebied is dat de naam Priesteragemeers draagt vond 

de culturele raad het voorstel Priesterage verwarrend. Hun voorkeur ging dus uit 



naar Joost De Drijver of Paul Leyten. De heemkring besloot om de voorkeur te 

geven aan Paul Leyten. 

Paul of Paulus LEYTEN zag het levenslicht in het Nederlandse dorpje Netersel (nu 

gemeente Bladel) in het diocees 's Hertogenbos in de Noord-Brabantse Kempen. 

Voor hij in Poesele als dorpspastoor werd aangesteld was hij onderpastoor te Den-

dermonde. Van hem is een status animarum bekend uit 1708-1709 met als titel 

'Afteekening der straeten en der huyzen van Dendermonde en hunne bevolking' . 

Deze telling bestaat uit schetsen van de straten en de huizen van Dendermonde met 

hun naam, hun eigenaars en hun bewoners.  

Paul Leyten werd pastoor van Poesele benoemd op 3 januari 1710 en overleed in 

zijn pastorie in de Beentjesstraat op 26 juli 1754. Hij werd 84 jaar en was meer dan 

44 jaar dorpsherder te Poesele. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet in de kerk.  

Net als in Dendermonde stelde hij in Poesele in 1729 een gedetailleerde status 

animarum samen van de parochie Poesele.  

In de Nederlandse literatuur is van hem de titel van een toneelstuk bekend 'de 

Martelie van den heiligen Laurentius' dat in 1740 door de Poeselse rederijkers 

werd opgevoerd. Een toneelstuk dat in 1740 in Brugge bij Gillis Anroy werd uitge-

geven onder de titel “Het Spel van Sint-Laurentius” wordt ook aan hem toege-

schreven
3
. Vermoedelijk gaat het hier twee keer over hetzelfde toneelstuk. Van 

hem zijn kanttekeningen bewaard gebleven waaruit blijkt dat hij ook het onderwijs 

in Poesele nauw ter harte nam
4
. Zijn schrijftaal was fonologisch, zo schreef hij 

familienamen zoals ze uitgesproken werden, hij schreef op wat hij hoorde. Van 

hem is ook een kerstlied bewaard gebleven dat hij schreef op kerstavond 1750
5
. 

Zinspelend op zijn naam koos hij als lijfspreuk “tot God leidt”. 
6
  

André Bollaert, Poesele 

 

PUUR PEPERNOTEN PARTY  

Afgelopen zondag heeft Sinterklaas met zijn Pieten Netersel bezocht. Sinterklaas 

wilde dit jaar extra graag naar Netersel komen, omdat hij had gehoord dat er een 

Pepernoten Party georganiseerd was door PUUR Poporkest en het Oranje Comité. 

Het was een geweldig feest waar ook alle leerlingen van de basisschool hun bij-

drage hebben geleverd door te dansen en muziek te maken voor Sinterklaas.  

PUUR Poporkest wil graag alle sponsoren bedanken die deze Pepenoten Party 

mede mogelijk hebben gemaakt namelijk Restaria den Doel, Van Hoof Fietsen, 

Bicarblast, De blaasinstrumentenspecialist van Geffen, JT techniek, Vissers me-

chanisatie, Hems B.V., De Goeij GFM, Kapsalon Ryanne en Dierenartsenpraktijk 

F. Meulders. 

Verder willen we ook basisschool Lambertus bedanken voor het vrijmaken van tijd 

voor de clinics. 

Mochten kinderen super enthousiast zijn geworden van de clinics en er graag een 

vervolg aan willen geven dan is er de mogelijkheid om proeflessen te volgen. Ou-

ders kunnen hierover informatie inwinnen bij PUUR Poporkest via 

info@puurpoporkest.nl. 

 

mailto:info@puurpoporkest.nl


ADVERTENTIE. 

Wij zijn op zoek naar een Camperstalling in Netersel. Graag reacties naar  tel: 06-

23617566. Bij voorbaat dank, Jan Castelijns, de Lei 16. 

 

WIST JE DAT….. 

 Buurthulp Netersel op zoek is naar vrijwilligers in de leeftijd tot 75 jaar?  

 Deze vrijwilligers af en toe gevraagd worden voor een klusje bij een 

dorpsgenoot, of voor vervoer van een dorpsgenoot of voor hulp aan een 

mantelzorger.  

 Samen met de vrijwilligers onze dorpsgenoten de mogelijkheid geven om 

langer in Netersel te blijven wonen.  

 We Alleen-wonenden willen uitnodigen om deel te nemen aan de 

telefooncirkel; hiermee bel of app je elkaar op een vast tijdstip om zo 

elkaars aanwezigheid te checken. En vooral elkaars afwezigheid tijdig op 

te merken.  

o Voor bovenstaande,  gebeld kan worden op: het  bereikbaarheids-

nummer;  06-53473972, maar ook op 06-52444219 (Ingrid 

Meulenbroeks) of via e-mail; buurthulpnetersel@gmail.com 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Programma voor 21-24-25 en 28 november: 

21/11: Melmac MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:45 uur. Tilburg;  

24/11: Bladella B1 - NeCa B1: aanvang om 9:30 uur. Bladel;  

24/11: DAKOS C2 - NeCa C1: aanvang om 10:15 uur. Someren;  

24/11: SDO '99 D1 - NeCa D1: aanvang om 10:00 uur. Hoogeloon;  

24/11: Bladella E2 - NeCa E1: aanvang om 9:55 uur. Bladel;  

24/11: NeCa W1 - Bio W1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Anouk Liebregts, Ine; 

25/11: DSV R - KliNeCa R: aanvang om 11:00 uur. Diessen;  

28/11: KliNeCa R - DAKOS R: aanvang om 19:30 uur. Hoogeloon. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 24 en 25 november: 

24/11: Netersel JO8 1 – Steensel JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

24/11: Casteren JO9 1 – SBC JO9 7: aanvang om 9.30 uur; 

24/11: Netersel JO10 1 – SBC JO10 6: aanvang om 10.30 uur; 

24/11: Casteren JO11 1 – Rood-Wit JO11 2: aanvang om 10.30 uur; 

24/11: Casteren JO13 1 – Gestel JO13 1: aanvang om 11.15 uur; 

24/11: Netersel JO14 1 – SDO JO14 1: aanvang om 11.30 uur; 

24/11: Riethoven JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 12.00 uur; 

24/11: EFC JO17 2 – Casteren JO17 1: aanvang om 11.00 uur; 

24/11: Netersel JO19 1 – EFC JO19 2: aanvang om 14.30 uur; 

25/11: Netersel 3 – UNA 10: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

25/11: Netersel 2 – EDN 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

25/11: Netersel 1 – Dosko 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 
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