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KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL
Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken verschuiven we ons koffie-uurtje
van donderdagmiddag naar vrijdagochtend. Vanaf februari 2019 houdt Buurthulp
Netersel iedere 2e vrijdag van de maand haar koffie-uurtje in de ochtend van
10.30-11.30uur, in de Poel. Vrijdag a.s. 8 februari staat de koffie/thee weer
klaar voor u. Tijdens Koffie-uurtje wordt ook de presentatie van de Locatievereniging Bouwen in Netersel gepresenteerd(zie bericht elders in deze v Aalsten tot
Goor).
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/buurthulp-netersel/
Graag tot volgende week donderdag.
Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid
Meulenbroeks.
“NETERSEL BOUWT MET ELKAAR”
Op vrijdag 8 februari presenteren we nogmaals het plan om levensloopbestendige
appartementen aan Carolus Simplexplein 3 te realiseren. De bijeenkomst op 28
januari was druk bezocht maar veel belangstellenden konden deze bijeenkomst niet
bijwonen. Vandaar een extra informatiepresentatie op vrijdag 8 februari om
10.30uur in De Poel (tijdens het koffie-uurtje van Buurthulp). Locatievereniging
“Bouwen in Netersel” is blij met de enthousiaste reacties, en we proberen zo snel
mogelijk antwoorden te krijgen op onduidelijkheden. Geïnteresseerden kunnen
voor aanmelding een formulier opvragen per mail; bouweninnetersel@gmail.com
Ook met vragen/opmerkingen kunt u terecht bij de locatievereniging;
Via de mail: bouweninnetersel@gmail.com of bij onderstaande personen;
Ingrid Meulenbroeks
Maria Waalen
Henk Michiels
06-52444219
06-51084680
06-50243569
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 9/2: om 19.00 uur gebedsviering in de kerk in Netersel.
Mededelingen:


De heer Jacques Lemmens, dirigent in Bladel, start een cursus
Gregoriaans voor beginners. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem
aanmelden.

De kerk in Bladel zoekt vier mensen die willen helpen om
beurtelings de kerk schoon te maken. Mensen kunnen zich melden bij het
secretariaat.

Na 2 februari zullen er in Netersel op zaterdagavond
gebedsdiensten zijn en op iedere eerste zaterdag van de maand een
eucharistieviering. Voor de gebedsdiensten worden momenteel
vrijwilligers gevormd. Na Pasen is er een evaluatie.
HEEL NETERSEL VLAGT!
Bestel ook een Netersel 800 jaar vlag en vlag mee tijdens het feestweekend. Stuur
een e-mail naar 800jaarnetersel@gmail.com en meld je aan voor 1 of meerdere
vlaggen. Er staat ook een link in de e-mail van de dorpskrant of bestel via
https://depoel-netersel.nl/800
 Prijs per vlag € 17,50 (1 x 1,5 meter)
 of € 15,- wanneer we er meer dan 200 aanschaffen
 Intekenen kan tot en met zondag 17 februari
 Wanneer je later dan 17 februari een vlag wilt kosten ze €20 en op is op.
Hulp gevraagd voor activiteiten Netersel 800 jaar
Tijdens de verschillende activiteiten van Netersel 800 jaar zoeken we nog het een
en ander:
 Mensen die willen helpen tijdens de geschiedenismiddagen om stoelen
klaar te zetten en achter de bar te staan.
 Mensen die willen helpen met de festiviteiten vast te leggen op foto en
film.
 Oude foto’s, voorwerpen en verhalen uit Netersel.
 Hulp tijdens het feestweekend is ook nodig, maar de vraag daarvoor komt
later.
Geef op via 800jaarnetersel@gmail.com of via een van de mensen betrokken bij
Netersel 800 jaar, zie hier wie dat zijn: https://depoel-netersel.nl/800
NIEUWS KBO.
Programma februari en maart 2019
Dinsdag 12 februari komt Francien van Beek in de Poel in Netersel een lezing geven over de Mantelzorg die zij deed voor haar 58 jarige zus die aan
Alzheimer leed.
Francien van Beek is de schrijfster van het boek: “Dag lief zusje’.
De lezing begint om 14.00 uur. De koffie/thee staat klaar
Aanmelden graag voor 11 februari bij Wies Vissers, telefoon: 0497-682281
De Buntstèkers organiseren ook dit jaar weer een gezellige middag voor alle oude-

ren in Netersel. Dit jaar is dat op 4 maart. U bent allen welkom.
Informatie over de begintijd vind u vóór 4 maart in Van Aalsten tot Goor en in de
Carnavalskrant die eind februari bij iedereen in de bus ligt.
JEUGDLOTTO.
Uitslag trekking week 10. 1e prijs, Rood 21: W. Kraaijvanger, Maria van Schagen,
Luuk van de Ven, A. Wouters. 2e prijs, Wit 19: Dries Waalen. 3e prijs, Roze 14:
A. Hendriks, Dorine de Kok, Frank Couwenberg, Wout van Herk, Ans Vervest.
PARKINSON DE KEMPEN.
Dinsdag 12 februari tussen 20:00 uur – 22:00 uur organiseert Stichting Parkinson
de Kempen een bewegingsavond in D’n Aachterum, Korenbocht 50 Reusel. De
toegang is gratis.
Op deze avond zal Andrew Greenwood, oprichter van Switch2Move, een introductietraining geven over dansen en bewegen. Andrew is een professionele en internationale dansmeester die een dansmethode heeft ontwikkeld voor mensen met
Parkinson, MS en dementie. Het is zijn missie om door middel van dans en beweging het welzijn van deze mensen te verhogen. Door dans en bewegen wordt de
balans tussen lichaam en geest weer in balans gebracht.
Andrew: “Onderzoek heeft uitgewezen dat dans als exclusieve en sociale activiteit
een zeer positieve impact heeft op de gezondheid voor ieder individu, ongeacht
leeftijd.” Wij bevelen deze avond zéér bij u aan!
In verband met de organisatie van de avond zouden wij het zeer op prijs stellen
wanneer u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via het contactformulier op onze website
www.parkinsondekempen.nl of op info@parkinsondekempen.nl. Tot 12 februari.
OPEN DAG BUNTBENGELS
Over enkele weken barst de Carnaval weer los in ‘t Hupke. Op vele plekken in Netersel word hard gewerkt aan de mooiste creaties. Ook de BuntBengels zijn al
maanden druk in de weer. Op zondag 10 februari van 12:00 tot 17:00 willen zij ook
graag laten zien wat ze aan het bouwen zijn. Jullie zijn van harte welkom op de
Hoeve 23A achterom. Voor koffie, thee en & ranja word gezorgd!
LASTMINUTE UITNODIGING: MET TONEELVERENIGING PARDOES ON
TOUR!
A.s. zaterdag 9 februari gaan enkele leden van Pardoes naar de familievoorstelling
"De ijsprinses" gespeeld door toneelvereniging De Vriendenkring uit Wintelre. De
voorstelling is een doldwaas avontuur met prachtige kostuums pruiken en decor
wat zich afspeelt in Fantasialand.
We zijn een tijdje terug ook naar deze toneelvereniging geweest, dat is ons toen
zeer goed bevallen! Wij zijn benieuwd! We vertrekken om 14.00 uur bij De Poel en
zullen rond 17.15/17.30 uur weer terug zijn. De kosten van de kaartjes en evt. pauzedrankje zijn voor eigen rekening.
Geef je op om mee te gaan door een mailtje te sturen naar Ed.

(edbuylinckx@gmail.com) of te bellen met Ed (06-38966237)
We hopen op een grote opkomst! Tot zaterdag!
Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes!
INZAMELING TARIEFZAK NETERSEL
Zoals wij vorige week in Van Aalsten tot Goor hebben aangekondigd wordt de
tariefzak vanaf vrijdag 15 februari voortaan nog maar één keer per 4 weken ingezameld.
Hoewel dat ook zo met de inzamelaar is gecommuniceerd, is er helaas toch een
misverstand ontstaan waardoor de tariefzakken met restafval afgelopen vrijdag 1
februari niet zijn opgehaald. Onze excuses daarvoor!
De inzamelaar heeft aangeboden om de tariefzakken alsnog op te halen op 6 februari, maar praktisch gezien bleek het niet mogelijk om de inwoners van Netersel
daar tijdig over te informeren. In nauw overleg met de voorzitter van de dorpsraad
is daarom besloten om die inzameldag niet in te laten halen.
De eerstvolgende inzameldag van de tariefzakken (en PMD en GFT) is op vrijdag
15 februari.
Als u de zakken niet zo lang kunt bewaren, dan kunt u die, op vertoon van uw
milieupas, gratis inleveren bij de milieustraat Bladel aan de Nijverheidsstraat 7d
(op industrieterrein “de Sleutel”) in Bladel. De milieustraat is geopend op dinsdag
en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Het gemeentebestuur.
BUURTBILJARTEN.
Beemke C staat aan kop, maar de spanning is om te snijden......
Het is inmiddels februari en dus zijn we alweer (ruim) over de helft van het biljartseizoen. Waar in andere seizoenen de kampioen met Carnaval al wel eens zo
goed als bekend was, is het dit seizoen duidelijk anders....
Beemke C staat nog steeds aan kop, maar de eerste 11 ploegen van het klassement
zitten (qua gemiddeld aantal punten per wedstrijd) dicht op elkaar en maken dan
ook nog allemaal kans op de felbegeerde 1e prijs. Beemke C (De mannen van Frans
Seuntiens) heeft een gemiddelde van 44,7 punten per wedstrijd en Winkelhoek C
(Ad van Gestel en co) 43,8 punten, om dit moment hebben we drie nummers drie
met allen 41,5 punt per wedstrijd (De Heilei B, Blasch A en Blasch B).
De Hoeve A bezet op dit moment de laatste plaats, maar zij hebben nog een inhaalwedstrijd te goed. Op basis van de gemiddeldes staat Blasch C op dit moment onderaan, maar ook hier zit het kort op elkaar, dus met enkele goede wedstrijden kan
het er ook onderaan de ranglijst in eens heel anders uit zien...
Het beloofd dus een spannende ontknoping te gaan worden en wie weet blijft het
dit seizoen wel tot in de laatste speelronde spannend wie er dit jaar kampioen wordt
en hiermee De Heilei A aflost als winnaar van de buurtbiljartcompetitie in Netersel.
Uitslagen t/m 1 februari 2018:
De Heilei B – De Hoeve B: 48,8 – 39,9; Beemke C – Blasch C: 40,7 – 36,9; Plein

B – Winkelhoek B: 41,4 – 33,5; Winkelhoek D – De Hoeve B: 28,8 – 40,1; Plein A
Winkelhoek A: 51,4 – 42,9; Beemke B – Blasch A: 52,2 – 41,7; De Heilei A –
Winkelhoek C: 45,6 – 49,0; Blasch B – De Heilei B: 39,4 – 57,8; Plein B – Beemke
C: 46,8 – 29,3; Beemke A – Blasch C: 44,5 – 33.3.
Stand per 1 februari 2018:
Team

Punten

Partijen

Gem

1 Beemke C

446,6

10

44,7

2 De Heilei B

414,7

10

41,5

3 Plein B

410,1

10

41,0

4 De Heilei A

399,9

10

40,0

5 Winkelhoek C

394,5

9

43,8

6 Blasch A

373,6

9

41,5

7 Blasch B

373,4

9

41,5

8 Plein A

369,5

9

41,1

9 Beemke A

365,5

9

40,6

10 Beemke B

364,1

9

40,5

11 Winkelhoek A

357,2

9

39,7

12 Blasch C

343,9

10

34,4

13 Winkelhoek D

338,3

9

37,6

14 Winkelhoek B

326,9

9

36,3

15 De Hoeve B

322,5

9

35,8

16 De Hoeve A

298,5

8

37,3

FILMAVOND.
Op vrijdag 22 februari organiseert Carnavalsgroep ’t Zooike een filmavond” in
Den Aord in Casteren.
Kinderen t/m groep 4 zijn welkom vanaf 18.15u om 18.30u begint de film, om
20.00u is deze afgelopen en kunnen jullie weer opgehaald worden door jullie ouders. Kinderen vanaf groep 5 t/m 15 jaar zijn welkom vanaf 18.45u om 19.00u
begint de film, deze zal rond 20.30u afgelopen zijn.
De kosten zijn €3,- (inclusief drinken en chips), dit kunnen jullie betalen bij de entree.
Er zijn volwassenen aanwezig om toezicht te houden.
Tot dan! Groetjes ’t Zooike.

MILITAIRE OEFENING
Van maandag 25 februari tot en met vrijdag 1 maart vindt binnen onder andere de
gemeente Bladel een militaire oefening plaats. Aan deze oefening nemen 60
personen deel en 24 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van
(oefen)munitie.
ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL
Zondag 10 februari a.s. kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie,
weer deelnemen aan de pétanque mixwedstrijden, welke iedere tweede zondag
van de maand worden gehouden in de sfeervolle boulodrome van De Soepele
Pols bij sportpark De Groesbocht in Netersel.
Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om 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.
NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA.
Uitslagen: NeCa MW1 - Melmac MW1: 9-5; NeCa B1 - Bladella B1: 2-5; NeCa
C1 - DAKOS C2: 8-5; NeCa D1 - SDO '99 D1: 4-6; NeCa E1 - Bladella E2: 10-8.
Programma voor 9 en 10 februari:
9/2: Winty A1 - NeCa A1: aanvang om 11:00 uur. Knegsel;
9/2: Winty C1 - NeCa C1: aanvang om 10:00 uur. Knegsel;
9/2: Bladella D1 - NeCa D1: aanvang om 11:00 uur. Bladel;
9/2: Vessem E1 - NeCa E1: aanvang om 11:00 uur. Vessem;
10/2: De Kangeroe 1 - NeCa 1: 11:15 uur. Veghel. Fluiten: T. Venner.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Netersel 1 – Casteren 1: 1-0. Alle andere wedstrijden van het afgelopen
weekeinde werden afgelast.
Programma voor 9 en 10 februari:
9/2: Tuldania JO8 1 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.30 uur;
9/2: Steensel JO9 1 – Casteren JO9 1: aanvang om 10.00 uur;
9/2: Netersel JO10 1 – HMVV JO10 1: aanvang om 9.30 uur;
9/2: Netersel JO11 1 – Riethoven JO11 2: aanvang om 10.30 uur;
9/2: Reusel Sport JO13 4 – Casteren JO13 1: aanvang om 12.00 uur;
9/2: Netersel JO14 1 – FC Tilburg JO14 1: aanvang om 11.30 uur;
9/2: Casteren JO15 1 – Oirschot Vooruit JO15 3: aanvang om 13.00 uur;
9/2: Casteren JO17 1 – FC Tilburg JO17 2: aanvang om 15.00 uur;
9/2: Netersel JO19 1 – Budel JO19 1: aanvang om 14.30 uur;
10/2: Netersel 3 is vrij;
10/2: Dosko 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur;
10/2: DVS 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.
COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 11 FEBRUARI OM 18.00 UUR A.S.

