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VERKOOP OLIEBOLLEN EN MINI APPELFLAPPEN OP OUDEJAARSDAG
IN NETERSEL!
Na een succesvolle start afgelopen jaar gaan De BuntBengels ook dit jaar weer
oliebollen en mini appelflappen verkopen.
** 5 oliebollen of 5 mini appelflappen voor €3.50 **
In de week van 10 t/m 15 december zullen de kinderen van de BuntBengels bijgaande bestellijst bij u op komen halen. Mocht u ze gemist hebben dan kunt u op
zaterdag 15 december na 15.00 uur de bestellijst ook afgeven bij familie van de
Schoot op de Blikken 3.
Op maandag 31 december zullen de oliebollen vers voor u worden gebakken op het
plein bij de kiosk. Tussen 11.00 en 14.00 kunt u de oliebollen of mini appelflappen
komen afhalen in gezellige winterse sfeer onder het genot van een kopje koffie,
thee of ranja.
Vul bijgaande bestellijst alvast in en leg deze klaar met (indien mogelijk) gepast
geld.
De opbrengst zal gebruikt worden voor mooie creaties te maken voor de optochten
van Netersel en Bladel. Wij hopen op uw steun! De BuntBengels
ADVENTSACTIE 2018
Hulp aan straatkinderen en hun gezinnen in Rwanda
Een onzeker en gevaarlijk leven
In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, leven naar schatting 3000 kinderen, voornamelijk jongens, op straat. Maar de laatste tijd komen er steeds meer meisjes bij.
Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, zoals boodschappen dragen, maar ook door diefstal, werk als drugskoerier of door klanten
naar prostituees te leiden. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan
ziektes zoals malaria en dysenterie.
Cecydar – re-integratie
Adventsactie werkt in Rwanda samen met de lokale organisatie CECYDAR
(Centre Cyprien et Daphrose Rugamba), die in 1992 is opgericht door een Rwandees echtpaar, waarnaar de organisatie ook genoemd werd. Het echtpaar zette zich
in voor de verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen. CECYDAR
heeft speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de
straatkinderen. De maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen contact met de
kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt brengen ze de
kinderen naar het opvangcentrum. Daar krijgen ze voedsel, kleding, medische en
psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal
herstellen van hun leven op straat. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen

re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.
CECYDAR vindt dat kinderen het beste kunnen opgroeien in een gezin.
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!
KERKBERICHTEN.
Tweede zondag van de Advent. Zaterdag 8/12: om 19.00 uur Eucharistieviering.
De intenties zijn voor het welzijn van de parochie
Mededelingen:
 Kapelaan Steijaert is overwerkt. Hij krijgt na overleg met de bisschop een
time-out. Hij zal in onze parochie vervangen worden door kapelaan
Theunissen uit Bergeijk. Dat betekent dat de zondagsmis in Hapert voor
onbepaalde tijd zal beginnen om 11.15 u. We hopen op begrip bij de parochianen in Hapert.
 De kosten van een misintentie gaan m.i.v. 1 januari 2019 omhoog naar
€ 11,-.
 Als u uw misintentie voor 14 december aanlevert kunnen wij voor publicatie zorg dragen i.v.m. met de aanstaande feestdagen. Bent u later dan
wordt de intentie wel gelezen maar niet meer gepubliceerd.
NIEUWE THEATERPRODUCTIE VOOR DE JEUGD!
Wil jij mee doen met onze nieuwe theaterproductie? Zit je in groep 7 tot en met het
laatste jaar van de middelbare school?
Wat gaan we doen? Elke woensdag repeteren van 19:00 uur tot 20:30 uur (Met
uitloop tot 21:00 uur) in de huiskamer van de Poel. (vanaf 9 januari tot woensdag
10 april, woensdag voor en na carnaval repeteren we niet.) Onder regie van Wieteke van Gastel en Ed Buylinckx een 20 minuten durend toneelstuk instuderen.
Meerdere keren optreden op het theaterfestival Kunsteluck bij de Cultuurboerderij
in Westelbeers op zondag 14 april 2019.
Wat vragen we van jou? Eindeloos enthousiasme! Aanwezigheid bij elke repetitie
en uiteraard op zondag 14 april tijdens de uitvoeringen. Eigen bijdrage/ contributie
van € 25,- voor deze periode bij toneelvereniging Pardoes.
Schrijf je in via de site, www.pardoesnetersel.nl/theaterles. Je kunt je aanmelden tot
vrijdag 14 december. Daarna krijg je een bevestiging met alle informatie die je nodig hebt. Als je nog vragen hebt kun je mailen of bellen naar Ed Buylinckx.
(edbuylinckx@gmail.com / 0638966237)
Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes
AGENDA DORPSRAAD MAANDAG 10 DECEMBER 20.00 UUR
1. opening
2. verslag vorige vergadering 24-9-18

3.
4.

toelichting stand van zaken plan Hems (door makelaar Peter Roijmans)
toelichting inrichtingsplan Hoekekker (nieuwe wijk Hoeve 11-13) (door
Martijn Michiels van bewonersvereniging)
5. stand van zaken afvalproef (toelichting door Jan Schilders van gemeente
Bladel)
6. kappen van bomen aan de Hoeve/Kranenberg (door Jos Mijs van
gemeente Bladel)
7. stand van zaken werkgroep verkeer
8. kandidaten stichting dorpsraad Netersel
9. mededelingen
o project verwijderen asbest kleine daken
o 2e werksessie de Groote Beerze
o data dorpsraad 2019 (28-1, 25-3, 17-6, 30-9, 9-12)
10. rondvraag
11. sluiting
TANTE BELLA`S BEAUTYSALON
Zaterdag 15 december om 20:00 uur is de première van onze nieuwe voorstelling.
(€ 8,50) Deze voorstelling is een heerlijke klucht over 2 bouwbroers in een beautysalon. Daarnaast spelen we de voorstellingen op zaterdag 22 december (theatercafé, €19,50) en op zondag 23 december om 14:00 uur een matinee voorstelling(€ 8,50).
Reserveer je kaarten via de mail reserveringen.pardoes@gmail.com of telefonisch
op werkdagen tussen 19:00 uur en 21:00 uur via 06-39035445. (Demi van Roovert)
We zien jullie graag bij een van onze voorstellingen in gemeenschapshuis De Poel!
Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes.
VAN DE REDACTIE.
Binnenkort komt weer het kerstnummer uit van de dorpskrant, tevens het laatste
nummer van 2018. Daarna hebben wij van de redactie even vakantie.
Het laatste nummer voor Kerstmis komt uit op zaterdag 22 december. Het eerste
nummer komt dan weer uit op zaterdag 12 januari 2019.
Kopij voor de kerstuitgave en voor de vakantieperiode moet uiterlijk op maandag
17 december voor 18.00 uur in de bus liggen of zijn aangeleverd via
vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl Kopij voor de uitgave van 12 januari 2019 moet
zijn ingeleverd voor maandag 7 januari 2019 om 18.00 uur.
KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL
Iedere tweede donderdag van de maand is het koffie-uurtje van 14.30-15.30uur, in
de Poel. Donderdag a.s. 13 december staat de koffie/thee weer klaar voor u. We
kijken dan samen met u terug op 2018, en maken de agenda op voor 2019. Kom
gerust even langs voor een praatje.
Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld
vervoer, boodschappen doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, of een ander

klusje? Laat het ons weten, wij helpen u graag.
U kunt ons bellen, mailen. En we zijn te vinden op Facebook en op de website van
De Poel. Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 17.00uur,
u kunt de voicemail afluisteren en eventueel inspreken)
buurthulpnetersel@gmail.com https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulpnetersel/ Graag tot volgende week donderdag.
Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Tonnie
v.d. Velden, Ingrid Meulenbroeks.
JEUGDLOTTO.
Uitslag trekking week 2. 1e prijs, Geel 7: Mike en Lars Heuveling. 2e prijs, Grijs
15: Antoon Roijmans, Daan Meulenbroeks, Karin Teunissen, E. Baselamans. 3e
prijs, Paars 9: Maud en Stef, Kees Castelijns, Luuk de Goeij.
NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA:
Programma voor 8-9 en 12 december:
8/12: Neca D1 – Rosolo D3: 9.00 uur Hapert. Fluiten: Mandy Couwenberg;
8/12: NeCa C1 – Bladella C2: 10.00 uur. Hapert. Fluiten: Pleun Wilborts;
8/12: NeCa F1 – OEC F1: 10.00 uur. Casteren. Fluiten: Tess van Stokkum, Anja;
8/12: NeCa B1 – Vessem B1: 11.00 uur. Hapert. Fluiten: Michelle van Schagen;
8/12: NeCa E1 – DDW/SDO 99 E2: 11.00 uur. Casteren. Fluiten: Tess van Stokkum, Anja;
8/12: NeCa A1 – Euro Girls A1: 12.00 uur. Hapert. Fluiten: Petrie van Rijthoven,
Ine;
9/12: NeCa 1 – Korloo 1: 10.15 uur. Hapert. Fluiten: Jos Stokkermans;
12/12: KliNeCa R – Corridor R: 19.30 uur. Hoogeloon. Fluiten: Aniek van Esch;
12/12: Rosolo M1 – NeCa M1: aanvang om 21.30 uur. Hoogeloon.
VV NETERSEL NIEUWS.
Programma voor 8 en 9 december:
8/12: Netersel JO8 1 – EFC JO8 4: aanvang om 9.30 uur;
8/12: Casteren JO9 1 – RKVVO JO9 5: aanvang om 9.30 uur;
8/12: Netersel JO10 1 – RKDSV JO10 2: aanvang om 10.30 uur;
8/12: Casteren JO11 1 – Bergeijk JO11 3: aanvang om 10.30 uur;
8/12: SBC JO13 4 – Casteren JO13 1: aanvang om 11.45 uur;
8/12: Netersel JO14 1 – ODC JO14 3: aanvang om 11.30 uur;
8/12: Casteren JO15 1 – Hoogeloon JO15 1: aanvang om 13.00 uur;
8/12: Casteren JO17 1 – Budel JO17 2: aanvang om 15.00 uur;
8/12: Netersel JO19 1 – Bergeijk JO19 2: aanvang om 14.30 uur;
9/12: Netersel 3 – Woenselse Boys 6: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig 10.00 uur;
9/12: Netersel 2 – BES 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur;
9/12: Netersel 1 – Knegselse Boys 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig 13.00 uur.
COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 10 DECEMBER A.S. OM 18.00 UUR.

