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HERHALINGSLES AED/REANIMATIE IN NETERSEL  

Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. 

Bij de meeste mensen gebeurt dat thuis, geheel onverwacht. Een acuut hartinfarct is 

vaak de oorzaak van een hartstilstand. Als familie, huisgenoten, vrienden en buren 

bij een hartstilstand direct kunnen starten met reanimeren, totdat professionele 

hulpverleners het kunnen overnemen, is de kans op volledig herstel groot. Blijf niet 

langer een hulpeloos toeschouwer, maar wordt een geoefend hulpverlener!  

Reanimatie, hartmassage en mond-op-mondbeademing zijn levensreddende activi-

teiten die u leert tijdens de cursus. Tevens leert u het verantwoord toepassen van 

een Automatische Externe Defibrilator (AED).  

De herhalingsles omvat één avond. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

woensdag 20 maart 2019 in den Driesprong, dinsdag  12 maart 2019 in de Poel of 

donderdag 28 maart 2019 in de Poel. Aanvang telkens om 19.30 u. Einde ongeveer 

22.00 u.                                                            

Een gediplomeerd instructrice van EHBO vereniging afd. Bladel zal de cursus ver-

zorgen. De kosten voor de herhalingsles bedragen € 12,50/per persoon, inclusief 

kopje koffie/thee. Het bedrag dient u tijdens de les contant te betalen. Vergeet niet 

uw diploma mee te brengen zodat dat weer afgetekend kan worden. 

U kunt zich tot en met zondag 24 februari 2019 aanstaande opgeven bij Wies Vis-

sers: p.vissers7@upcmail.nl (voorkeur) of telefoon 682281 (bellen tussen 18-19 

uur). 

 

TWEEDEHANDSFIETSENBEURS HOOGELOON 

Zondag 7 april 2019. 

Heeft u ook een fiets in de schuur die  niet meer gebruikt wordt? Of een kinderfiets 

waar uw kind allang uitgegroeid is? Bent u op zoek naar een groter model? Heeft 

uw zoon/of dochter een middelbare schoolfiets nodig? Of hebt u een kinderstoeltje 

wat overbodig is? Je vindt t allemaal op de fietsenbeurs in Hoogeloon! Dan is de 

fietsenbeurs echt iets voor u! 

Kopers opgelet: Op zondag 7 april van 12.00uur tot 15.00uur wordt er in Hooge-

loon wederom een fietsenbeurs georganiseerd. Net zoals vorig jaar bij Gooskens 

Hout, Breestraat 25 Hoogeloon. U bent van harte welkom rond te snuffelen. 

Schrijft u de datum alvast in uw agenda? De toegang is gratis!  

Verkopers opgelet: Wilt u 1 of meerdere fietsen of accessoires verkopen? Wij 

zorgen ervoor! U hoeft tijdens de beurs niet aanwezig te zijn. U blijft anoniem. U 

bepaalt zelf de prijs. (Wij zetten daar echter nog 10% op voor het goede doel (die 

betaalt de klant) en 10% van uw opbrengst gaat ook naar een Hoogeloonse vere-

niging) Het enige wat u verder moet doen is uw fiets(en) en / of accessoires inle-
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veren op zondag 7 april tussen 9.00 uur en 11.00 uur ‘s ochtends en tussen 16.00 en 

16.30 uur het geld (of in het slechtste geval uw fiets) weer ophalen.  

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Anke 0497-682641 Of  Yvonne 0497-

682894. Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl  

 

HULP IN NOOD BLADEL EN NETERSEL 

We willen de biljarters Iwan en Niels bedanken voor hun inzet bij de 24 uurs bil-

jartmarathon. Ze hebben het volgehouden en dit alles had een mooi eindresultaat 

van € 1.332,20. Ook willen we Bianca en William van de Driesprong bedanken! 

Maar wat is een biljartmarathon zonder sponsoren, belangstellende, toeschouwers 

en biljarters. Dus ook hen willen we bedanken. ’t Was mooi van Netersel vóór Ne-

tersel! 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 16/2:  om 19.00 uur woord- en gebedsdienst. De intenties zijn voor: Over-

leden ouders Michielse-Vissers en overleden familieleden; Riek van den Hout 

Mededelingen: 

 De heer Jacques Lemmens, dirigent in Bladel, start een cursus Gregoriaans 

voor beginners. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem aanmelden.  

 U kunt vanaf komend weekend, in aanloop naar Aswoensdag, uw oude 

palmtakjes inleveren achterin de kerk. U kunt ze ook zelf verbranden of in 

de natuur laten vergaan.  

 De verhuizing van de pastoor is gepland op woensdag 27 februari. Vanaf 

dan zal de pastorie weer bewoond zijn. We zijn al degenen die geholpen 

hebben dankbaar voor hun inzet. Het secretariaat zal later verhuizen naar 

de pastorie wegens doorlopende werkzaamheden. We houden u op de 

hoogte.  

 

“NETERSEL BOUWT MET ELKAAR” 

Na tweemaal de plannen voor het realiseren van een levensloopbestendig apparte-

mentencomplex aan u te presenteren, nodigen wij u uit voor de eerste verdiepings-

bijeenkomst op maandag 18 februari om 19.00uur in De Poel. 

Tijdens deze bijeenkomst proberen we meer duidelijkheid te geven over (ver)koop-

voorwaarden en (ver)huurvoorwaarden. Ook zullen we ingaan op de opmerkingen 

en vragen die nog onvoldoende beantwoord werden. Wij realiseren ons dat er in 

korte tijd veel informatie verstrekt wordt en willen u alle gelegenheid geven om er 

met ons en met elkaar over te praten. Het betreft belangrijke keuzes voor uzelf en 

voor de woonvoorziening binnen Netersel.  

Mocht u twijfels hebben over de plannen? Kom ze met ons bespreken a.s. maan-

dag!! 

De eerste aanmeldingen zijn al binnen; aanmeldingsformulieren liggen bij de bij-

eenkomst van 18 februari klaar om mee te nemen.  Mocht u verhinderd zijn maar 

wel geïnteresseerd zijn, meldt u zich dan bij de locatievereniging Bouwen in Neter- 

sel; bouweninnetersel@gmail.com of bij Henk Michiels (06-50243569), Maria 
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Waalen (06-51084680) of Ingrid Meulenbroeks (06-52444219) 

 

GASTEN EETTAFEL, 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 21 februari te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 17 februari bij Mariet Smulders, 

tel: 06-11282075. De kookgroep. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 11: 1
e
 prijs, Roze 26: Karin Teunissen. 2

e
 prijs, Grijs 22: 

Lion Bressers. 3
e
 prijs, Paars 8: Guus en Wies Spooren, Wim Smets, Familie 

Zwolle. 

 

MOEDIGE MOEDERS 

Op dinsdag 26 februari alweer de 2
de

 samenkomst van onze zelfhulpgroep van dit 

jaar. Elke laatste dinsdag van de maand zitten we voor iedereen klaar. Adres van 

samenkomen is : Thomas van Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52 in Bergeijk. We be-

ginnen om 20.00 uur. Alle ouders , broers of zussen met een verslaafd kind of fa-

milielid zijn van harte welkom. 

Jouw eerste stap , door hier naartoe te komen kan de verandering zijn waar je al 

zolang op wacht. Als jij veranderd, kan dat namelijk alles veranderen. Iedereen die 

bij ons aanklopt steekt er iets van op. En geloof me, er zitten veel meer mensen in 

het zelfde schuitje dan jij denkt. Jij bent echt niet de enigste. Delen doet helen en 

het werkt heel bevrijdend als je er eens open met anderen die je heel goed begrijpen 

over kan praten.  

We hebben praktische tips en weten als geen ander wat je het beste wel of juist niet 

moet doen om je kind of geliefde te helpen. We werken samen met huisartsen en 

met afkick-klinieken en met andere professionals die er verstand van hebben. Dus 

zoekt u een veilige plek om het er eens over te kunnen hebben, zonder veroordeeld 

te worden , dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het is verder geheel gratis , dus 

wat heb je te verliezen. Wees moedig , zet die eerste stap voor alle moedige moe-

ders en vaders en andere familieleden. 

Voor meer info vooraf; mailen kan naar moedigemoedersdekempen@hotmail.com. 

Bellen kan ook: 06-44625441. Of neem eens een kijkje op 

www.moedigemoeders.nl  

 

NETERSEL 800 JAAR:  

Geschiedenis over “kerk en hoeve in Netersel” 

Netersel bestaat dit jaar 800 jaar. Waarschijnlijk langer maar het eerste bewijs van 

de naam Netersel staat op een oorkonde uit 1219 die in de Abdij van Postel ligt. 

Netersel organiseert naast een feestweekend in juni een drietal geschiedenismid-

dagen. Op zondagmiddag 17 februari om 14 uur in De Poel in Netersel is het thema 

“Kerk en Hoeve”. Iedereen is van harte welkom en toegang is gratis. 

Ria Berkvens, regioarcheoloog, komt aan de hand van de archeologische onder-

zoeken in de regio iets vertellen over de bewoningsgeschiedenis van Netersel en 
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omstreken. Zij zal het ontstaan van Netersel toelichten. De eerste vermelding van 

Netersel in 1219. De opgravingen van het Stenen Huijs uit de jaren 1920 aan de 

Grote Hoeve. Dat Villa Pladella op een heel andere plaats ligt dan we altijd hebben 

gedacht. En natuurlijk de eerste resultaten van de opgravingen aan De Hoeve bij 

Hems vorig jaar. Kortom zij geeft ons een kijkje in het dagelijks leven van de 

mensen die in Netersel en omstreken in een ver verleden woonden en hoe ze het 

landschap gebruikten en inrichtten. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Programma voor 13-16-17 en 20 februari: 

13/2: NeCa A1 - DSV A2: 18:00 uur. Diessen. Fluiten: Renee v.d. Elzen; 

16/2: Nijnsel/Flamingo's A2 - NeCa A1: aanvang om 19:05 uur. Sint-Oedenrode; 

16/2: Vessem B1 - NeCa B1: aanvang om 12:00 uur. Knegsel;  

16/2: Bladella C2 - NeCa C1: aanvang om 10:00 uur. Bladel;  

16/2: Rosolo D3 - NeCa D1: aanvang om 10:05 uur. Reusel;  

16/1: DDW/SDO '99 E2 -  NeCa E1: aanvang om 11:00 uur. Lage Mierde;  

16/2: OEC F1 - NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Helmond;  

16/2: NeCa W1 - Klimroos W1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Anne-Wil Vissers; 

17/2: Korloo 1 - NeCa 1: om 12:15  uur. Heeswijk Dinther. Fluiten: C. v.d. Greef; 

20/2: Bio MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven;  

20/2: KliNeCa R - Rietvogels R: aanvang om 19:30 uur. Hoogeloon. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Tuldania JO8 1 – Casteren JO8 1: 0-2; Steensel JO9 1 – Casteren JO9 1: 

3-4; Netersel JO10 1 – HMVV JO10 1: 4-3; Netersel JO11 1 – Riethoven JO11 2: 

3-7; Reusel Sport JO13 4 – Casteren JO13 1: 0-9; Netersel JO14 1 – FC Tilburg 

JO14 1: 3-7; Casteren JO15 1 – Oirschot Vooruit JO15 3: 5-0; Casteren JO17 1 – 

FC Tilburg JO17 2: 1-5; Netersel JO19 1 – Budel JO19 1: 6-2; Netersel 3 was vrij; 

Dosko 2 – Netersel 2: afgelast; DVS 1 – Netersel 1: 4-1. 

Programma voor 16 en 17 februari: 

16/2: Casteren JO8 1 – SDO JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

16/2: Casteren JO9 1 – Bladella JO9 3: aanvang om 10.30 uur; 

16/2: Gloria JO10 2 – Netersel JO10 1: aanvang om 9.30 uur; 

16/2: EFC JO11 3 – Netersel JO11 1: aanvang om 9.00 uur; 

16/2: Casteren JO13 1 – Marvilde JO13 3: aanvang om 11.15 uur; 

16/2: Gloria JO14 1 – Netersel JO14 1: aanvang om 11.00 uur; 

16/2: Bergeijk JO15 2 – Casteren JO15 1: aanvang om 13.15 uur; 

16/2: Wilhelmina Boys JO17 2 – Casteren JO17 1: aanvang om 14.45 uur; 

16/2: Bladella JO19 2 – Netersel JO19 1: aanvang om 15.00 uur; 

17/2: Netersel 3 – Riethoven 5: aanvang om 10.30. uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

17/2: Netersel 2 – Terlo 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

17/2: Netersel 1 – SVSH 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 18 FEBRUARI A.S. OM 18.00 UUR. 


