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PILOT ASBESTVERWERKING (KLEINE DAKEN)
Vanuit de vereniging kleine kernen Noord Brabant is er een pilot opgestart met berekking tot asbestverwerking van kleine daken (maximaal 35 m²). In overleg met
de gemeente Bladel willen we bekijken of we in Netersel kunnen aanhaken bij deze
pilot.
Het asbest dient door zelfwerkzaamheid te worden verwijderd waarbij vanuit de gemeente dit wordt ondersteund door beschikbaarstelling van kennis en benodigde
materialen.
Als dorpsraad zoeken we enkele inwoners die de kar van dit traject mee willen
trekken. Hierbij zal eerst geïnventariseerd moeten worden hoeveel gebouwen er in
Netersel zijn en hoeveel er aan het project mee willen doen. Heb je hierover vragen
of wil je je opgeven om je in te zetten voor dit project laat dit dan weten bij Kees
van der Heijden (c.p.m.vd.heijden@planet.nl)
Dorpsraad Netersel
ADVENTSACTIE 2018
Hulp aan straatkinderen en hun gezinnen in Rwanda
Dit jaar vraagt de Adventsactie opnieuw uw aandacht en steun voor de kinderen in
Rwanda. Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op
straat. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de
voorsteden, de gevolgen van aids en toenemende werkloosheid. De ouders kunnen
onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en
medische zorg. Leven op straat lijkt dan een oplossing.
Rwanda, officieel de Republiek Rwanda, is een land in Oost-Afrika en ligt tussen
Congo-Kinshasa, Uganda, Tanzania en Burundi. Het land omvat ruim 26.000 km2
en heeft bijna 12 miljoen inwoners. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de
Verenigde Naties leeft in Rwanda 60,3% van de bevolking onder de armoedegrens.
In 2001 was 57% van de bevolking katholiek, 26% protestant, 12% adventist en 5%
moslim. (de komende weken volgt meer informatie over dit project)
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 2018’. Hartelijk dank!
BUURTLUNCH ELKE EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND.
Maandag 3 december is het de laatste Buurtlunch van 2018. Natuurlijk gaan we in
2019 ook weer gezellig samen lunchen.

Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en
broodjes, hoofdzaak is een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent gewoon van harte welkom.
Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een meeetend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen.
Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of
nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan
wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
Hopelijk zien we u 3 december om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel.
Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of
gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel.
KERKBERICHTEN.
Eerste zondag van de Advent. Zaterdag 1/12: om 19.00 uur Eucharistieviering. De
intenties zijn voor: Sjef Hooyen, zoon Jos en dochter Corry.
Maandag 3/12: om 9.00 uur Eucharistieviering.
Vandaag is het de eerste zondag van een nieuw kerkelijk jaar, waarin we ons bezinnen op het leven en de Boodschap van Jezus. Vooral de evangelist Lucas zal dit
jaar onze gids en wegwijzer zijn.
Het kerkelijk jaar begint met de Advent. De Advent is de periode van vier weken
waarín we ons voorbereiden op het Kerstfeest. In de liturgie wenst de Apostel
Paulus ons toe, dat wij overvloedig toenemen in liefde voor elkaar en voor alle
mensen, zoals Gods liefde uitgaat naar iedere mens. En Jezus spoort ons aan om
waakzaam te zijn en te bidden.
Na de geslaagde summerschool rondom de persoon van Henri Nouwen biedt de parochie in de Advent een winterschool aan; twee avonden rondom Nicky Gumbel.
Deze Engelsman heeft miljoenen mensen geïnspireerd met zijn frisse en eerlijke
kijk op het christelijk geloof. Dit komt tot uiting in het succes van de Alphacourse,
die mensen helpt om de grote lijn van het christelijk geloof te doordenken, in een
ontspannen omgeving.
12 december 20.00 u: Is Jezus een sprookjesfiguur?
19 december 20.00 u: Hoe kun je geloven?
Na een filmfragment van 25 minuten, gaan we met elkaar in gesprek. We sluiten af
met een drankje/nootje. Eindtijd: 21.30 u. Kosten € 2,00 per avond. In het zaaltje
bij de kerk in Bladel.
JEUGDLOTTO.
Trekking week 1. 1e prijs: Oranje 4: Lion Bressers, Marlies Buijtels, Rick Beerens
2e prijs, Zwart 10: Paul Visser, Familie van de Wouw, E. Baselmans. 3e prijs,
Paars 28: Luuk van de Ven, J. Roijmans, Bart van de Wijdeven.
OPBRENGST COLLECTE.
De opbrengst van de collecte voor het MS fonds heeft in Netersel € 308,79 opgebracht. Iedereen heel hartelijk dank voor de bijdrage.

Ook een bedankje voor alle collectanten die met het koude weer, langs de deuren
zijn gegaan.``
800 JAAR NETERSEL.
Beste allen. Maandagavond 3 december om 20 uur zijn jullie van harte welkom in
de Poel om het laatste nieuws over de festiviteiten van 800 jaar Netersel te horen.
We gaan vertellen hoe het feestjaar eruit gaat zien en waar we jullie hulp bij
kunnen gebruiken.
Namens 800 jaar Netersel, Corien Snijder. e-mail: 800jaarnetersel@gmail.com
website: https://depoel-netersel.nl/2018/07/800-jaar-netersel/
SNEEUW- EN IJSVRIJ HOUDEN VAN STOEPEN
In de komende dagen kan de temperatuur in de nacht dalen tot onder het vriespunt,
waardoor er nachtvorst ontstaat. Hierdoor kan het glad worden op stoepen en wegen. Als inwoner heeft u ook een rol in het bestrijden van gladheid. Op stoepen en
wandelpaden wordt door de gemeente niet gestrooid. Het schoonhouden van stoepen is een eigen verantwoordelijkheid van een eigenaar of bewoner. U wordt vriendelijk verzocht de toegang tot uw perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk te houden. Wij doen daarom beroep op u om gladheid op voetpaden grenzend aan uw perceel zelf te bestrijden.
Enkele tips bij het strooien van zout
Veeg eerst de meeste sneeuw weg;
Strooi niet meer dan een handje zout per m2;
Het zout gaat pas na 10 minuten werken;
Strooi niet te veel onder bomen, dat is slecht voor de wortels;
Strooizout is niet om te eten.
VRIJWILLIGE ZWERFAFVALPAKKERS (ZAPPERS) GEZOCHT!
Zwerfafval is al het afval dat op straat of in de natuur rondslingert. Het ontstaat
doordat mensen bewust of onbewust materialen weggooien en/of achterlaten op
plekken die daar niet voor bestemd zijn. Zwerfafval bestaat vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingsafval, zoals snoepwikkels, blikjes, flesjes en
patatbakjes. Zwerfafval kan schadelijk zijn voor mens en natuur en het trekt
ongedierte aan.
Gelukkig kent de gemeente Bladel 15 vrijwilligers die regelmatig in hun vrije tijd
zwerfafval opruimen, de zogenaamde Zwerfafvalpakkers (ZAPpers). De gemeente
is op zoek naar nog meer vrijwilligers voor het opruimen van zwerf-afval. Als
ZAPper ga je zelfstandig of samen met buurtgenoten, op het moment dat het
jou/jullie uitkomt, lekker een wandeling maken door de gemeente. Tijdens deze
wandeling neem je het zwerfafval mee dat je onderweg tegenkomt. De gemeente
voorziet je van de benodigde materialen, zoals een hesje, handschoenen, grijper,
afvalzakken en afvalzakhouder. De gemeente haalt het afval later bij jou aan huis
op.
Wil jij zelfstandig of in een groepje aan de slag gaan om jouw buurt een stukje

schoner te maken? Dan kun je jezelf aanmelden om zwerfafvalpakker (ZAPper) te
worden! Stuur hiervoor een e-mail naar teamschoon@onsburo.eu of bel naar Nico
Jansen 06-46882303
NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA.
Uitslagen: DSV MW1 - NeCa MW 1: 16-7; NeCa W1 - Rietvogels W1: 9-6; Melmac MW1 - NeCa MW1: 3-7; Bladella B1 - NeCa B1: 6-8; DAKOS C2 - NeCa
C1: 4-2; SDO '99 D1 - NeCa D1: 10-4; Bladella E2 - NeCa E1: 4-5; NeCa W1 Bio W1: 3-7; DSV R - KliNeCa R: 6-7.
Programma voor 28 novmber en 1 en 2 december:
28/11: KliNeCa R - DAKOS R: aanvang om 19:30 uur. Hoogeloon;
1/12: Bio W1 - NeCa W1: aanvang om 10:00 uur. Veldhoven ;
1/12: NeCa E1 - Vessem E1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Anouk Liebregts, Anja;
1/12: NeCa D1 - Bladella D1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Lotte Wouters;
1/12: NeCa C1 - Winty C1: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Lenne Raijmakers, Ine;
1/12: NeCa A1 - Winty A1: 12:00 uur. Hapert. Fluiten: Petrie van Rijthoven, Anja;
2/12: NeCa 1 - De Kangoeroe 1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: S v.d. Graaf.
VV NETERSEL NIEUWS
Uitslagen: RPC JO8 3 – Netersel JO8 1: 5-3; Casteren JO9 1 – Unitas JO9 8: 6-3;
Terlo JO10 1 – Netersel JO10 1: 6-5; Casteren JO11 1 – Dommelen JO11 2: 1-8;
DBS JO13 3 – Casteren JO13 1: 7-1; Unitas JO14 4 – Netersel JO14 1: 3-0; Casteren JO15 1 – Bladella JO15 3: 1-0; Casteren JO17 1 – Riethoven JO17 1: 4-2;
Bladella JO19 3 – Netersel JO19 1: 2-1; Netersel 3 – Tongelré 5: uitgesteld; Netersel 2 – Hulsel 2: 2-2; Casteren 1 – Netersel 1: 0-1; Netersel JO8 1 – Steensel JO8
1: 1-9; Casteren JO9 1 – SBC JO9 7: niet bekend; Netersel JO10 1 – SBC JO10 6:
5-2; Casteren JO11 1 – Rood-Wit JO11 2: 3-11; Casteren JO13 1 – Gestel JO13 1:
2-5; Netersel JO14 1 – SDO JO14 1: 1-3; Riethoven JO15 1 – Casteren JO15 1:
uitgesteld; EFC JO17 2 – Casteren JO17 1: uitgesteld; Netersel JO19 1 – EFC JO19
2: 2-1; Netersel 3 – UNA 10: 0-6; Netersel 2 – EDN 2: 2-1; Netersel 1 – Dosko 1:
1-1.
Programma voor 1 en 2 december:
1/12: Beerse Boys JO8 1 – Netersel JO8 1: aanvang om 9.30 uur;
1/12: Brabantia JO9 5 – Casteren JO9 1: aanvang om 9.15 uur;
1/12: De Raven JO10 1 – Netersel JO10 1: aanvang om 9.30 uur;
1/12: Eindhoven JO11 3 – Casteren JO11 1: aanvang om 9.30 uur;
1/12: Valkenswaard JO13 4 – Casteren JO13 1: aanvang om 11.30 uur;
1/12: DBS JO14 2 – Netersel JO14 1: aanvang om 12.15 uur;
1/12: Riethoven JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 12.00 uur;
1/12: EFC JO17 2 – Casteren JO17 1: aanvang om 11.00 uur;
1/12: Vessem JO19 2 – Netersel JO19 1: aanvang om 14.30 uur;
2/12: Unitas 7 – Netersel 3: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur;
2/12: De Raven 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur;
2/12: Rood-Wit ’67 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.

