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VAN DE REDACTIE. 

Binnenkort komt weer het kerstnummer uit van de dorpskrant, tevens het laatste 

nummer van 2019. Daarna hebben wij van de redactie even vakantie. 

Het laatste nummer voor Kerstmis komt uit op zaterdag 21 december. Het eerste  

nummer komt dan weer uit op zaterdag 11 januari 2020.  

Kopij voor de kerstuitgave en voor de vakantieperiode moet uiterlijk op maandag 

16 december voor 18.00 uur in de bus liggen of zijn aangeleverd via 

vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl  Kopij voor de uitgave van 11 januari 2020 moet 

zijn ingeleverd voor maandag 6 januari 2020 om 18.00 uur. 

 

GASTEN EETTAFEL. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 19 december te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 15 december bij Mariet Smulders 

tel: 06-11282075. De kookgroep. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 3: 1
e
 prijs, Geel 28: Carlijn en Lex, Daan Michiels. 2

e
 prijs, 

Grijs 28: Frans Kraaijvanger, Kees van Korven, Roy Michiels. 3
e
 prijs, Groen 34: 

Miranda Mauritsz. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 14/12:  om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is voor: Sjaak van den 

Hout. 

 

ADVENTSACTIE 2019. 

Verbeteren van de geboortezorg in Somalië.  

Wat willen we bereiken? 

Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen van de moeder- en baby-

sterfte in de kampen van de ontheemden in de stad Dolow, in het zuiden van So-

malië. We willen professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan zwangere 

vrouwen, 360 jonge moeders en 360 pasgeborenen. 

Hoe doen we dat? 

Om levens te redden van moeders en hun pasgeborenen worden professionele 

vroedvrouwen opgeleid. De verloskundige afdeling in het gezondheidscentrum van 

Dolow wordt uitgebreid en krijgt de beschikking over medische hulpmiddelen.  

Het centrum wordt maandelijks gemonitord door het Somalische ministerie van 

Gezondheid. Dit project wordt uitgevoerd door Trócaire, een internationale hulp- 

organisatie die sinds 1992 actief is in het zuiden van Somalië. Trócaire geeft hulp 
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op het gebied van gezondheidszorg, voedsel, water en hygiëne en educatie. 

www.adventsactie.nl IBAN NL89INGB0653100000 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

SAMEN ZINGEN IN DE POEL; U KOMT TOCH OOK! 

Op vrijdag 13 december komen alle kinderen van de Lambertusschool tijdens het 

koffie-uurtje in de Poel liedjes zingen. Het werkt sfeer verhogend als ook vol-

wassenen (ouders, opa`s en oma`s, buren of andere Neterselnaren) hierbij aan-

sluiten.  

KOM GEZELLIG tussen 10.00 en 11.30uur in de huiskamer van de Poel mee-

zingen (of luisteren). Zanggroep Neterklanken heeft diverse (kerst)liedjes uitge-

kozen om er een gezellige warme sfeer in te brengen. Buurthulp Netersel zorgt 

voor iets lekkers bij de koffie/thee/ranja. Het gaat niet om uw zangtalent maar 

vooral om uw aanwezigheid/ het samen zijn.  

Graag tot vrijdag, Lambertusschool en Buurthulp Netersel 

 

STEM OP 800 JAAR NETERSEL  

800 jaar Netersel is genomineerd voor ‘Kern met pit’! We maken kans samen met 

negen andere Brabantse projecten op een plaats in de landelijke finale en €1500. 

We denken dat we een reële kans maken. De helft van de stemmen wordt bepaald 

door een jury en de helft door internet stemmen. Dus stem op Netersel: 

www.kernmetpit.nl 

 

NATUURLOOP VOOR HUNTINGTON 

Nancy van Gisbergen exposeert 

Een natuurloop waarvan de opbrengst linea recta gaat naar onderzoek naar de 

ziekte van Huntington. Over routes die apart te bewandelen of hard te lopen zijn en 

gaat over de afstanden 5-10-15 kilometer. De start is tussen 9.00 en 11.00 uur bij 

De Spartelvijver in Hooge Mierde. Aanmelden en informatie bij Leo v Avendonk 

(tel 06-50515466)  

De ziekte van Huntington is een ernstige, levensbedreigende ziekte, die vele ge-

zichten kent., In Hooge Mierde kreeg de ziekte een gezicht doordat dorpsgenoot 

Nancy van Gisbergen ermee te maken heeft. Zo’n zes jaar geleden kreeg ze de 

bevestiging waar ze al voor vreesde: zij heeft de ziekte en raakt die nooit meer 

kwijt. Al haar bewegingen gaan totaal ongecontroleerd en ze kan handen, armen, 

hoofd en benen geen seconde stil houden. Haar leven kwam op zijn kop te staan 

toen bij haar de ziekte van Huntington geconstateerd werd. In korte tijd verloor ze 

alles wat haar lief was. Maar nu gloort er hoop, tenminste als er op korte termijn 

verder onderzoek gedaan kan worden naar een medicijn dat de ziekte stop zet. 

 “Ja, het is een dun draadje waar mijn hoop op gebaseerd is,” zegt ze. “Als nu het 

onderzoek naar een nieuw medicijn opgestart wordt, gaat dat medicijn mij mis-

schien nog redden”, legt ze uit. “Mocht het bij mij te laat komen dan is er zeker 

hoop voor anderen.” 

Hoe broos haar lichaam ook oogt door alle ongecontroleerde bewegingen, uit alles 
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blijkt dat haar geest nog helder is.  

“Er is becijferd dat er om te beginnen vier miljoen euro nodig is om acht lopende 

onderzoeken weer vlot te trekken”, zegt ze. “Daar is al het merendeel van binnen, 

nu moeten we nog actie voeren om het resterende deel binnen te halen.” 

Nancy gebruikt op dit moment zelf nog geen medicijnen, simpelweg omdat er die 

voor haar nog niet zijn. Daardoor levert ze per maand verder in. Ze leeft nu haar 

leven in haar huisje, waar haar dochter enkele dagen per week bij haar is. Samen 

met het konijn en de hond die haar gezelschap houden probeert ze elke week weer 

door te komen, maar om dat met positieve gedachten te doen, het laat zich raden 

dat het soms moeilijk is. Elke dag doet ze voor zichzelf een kleine test, om bij te 

houden hoeveel ze weer ingeleverd heeft. 

De natuurloop in Hooge Mierde, die speciaal voor de actie Huntington georgani-

seerd wordt, biedt de kans om geld bijeen te brengen voor onderzoek naar Hun-

tington.  Nancy, die zelf lid is van de Dorpslopers, wil nog wat verder gaan dan 

alleen lopen in de natuur: zij gaat bij de start een mini-expositie houden van 

kunstwerken die zij zelf vervaardigd heeft! 

Op de schilderijen en andere kunstwerken staan vaak dieren afgebeeld. “Dieren 

geven mij altijd hoop”, zegt ze daarover. 

 

MEDEDELING KBO. 

Kerstviering en eettafel. 

De jaarlijkse Kerstviering van KBO Netersel is op 18 december 2019.  

De Kerstviering is in de Poel en begint om 14.00 uur. 

De eettafel is op 19 december in de Poel en begint om 12.30 uur. Als u voor de 

eerste keer komt dan graag aanmelden bij Mariet Smulders, tel: 06-11282075. 

 

AFSLUITING 800 JAAR NETERSEL OP ZONDAGMIDDAG 29 DECEMBER  

Op zondagmiddag 29 december sluiten we ons 800 jaar Netersel jubileumjaar af 

met een gezellig samenzijn in De Poel.  

Om 15.00 uur vertonen we de film van ons feestweekend in juni, deze spetterende 

film duurt 20 minuten. Ook zijn er doorlopend foto’s uit de oude doos te zien die 

we gedurende het jaar verzameld hebben. 

En voor diegenen die de film op 22 september gemist hebben of hem nog een keer 

willen zien: om 14.00 uur vertonen we nogmaals de film met interviews over hoe 

het is vernoemd te zijn naar een oorlogsslachtoffer. Deze film duurt 45 minuten. 

 

BESTE DORPSGENOTEN,  

Met de Fistváérekes houden we dit jaar nog een worstenbroodjes actie! U kunt van 

komende woensdag 11 december tot vrijdag 13 december een bestellijst in de 

brievenbus verwachten, hierop kunt u het aantal in worstenbroodjes dat u bij ons 

wil bestellen invullen. Vervolgens komen we deze bestellijsten van zaterdag 14 

december tot en met woensdag 18 december ophalen. Zaterdag 21 december ko-

men we de worstenbroodjes bij uw thuis bezorgen. Er is ook de mogelijkheid de 

bestellijsten door te mailen naar jeugdverenigingfistvaerekes@gmail.com. De prijs 
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van de worstenbroodjes staat vermeld op de bestellijst, betaling van de worsten-

broodjes vindt plaats bij de bezorging. Door het kopen van onze worstenbroodjes 

draagt u bij aan de bouw van onze wagen dit jaar, waar we op dit moment al hard 

mee bezig zijn. Alvast bedankt! 

Groetjes, De Carnavalsvereniging De Fistváérekes 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Dakos R – KliNeCa R: 6-1; Winty/Vessem A1 – NeCa A1: 4-15; Tul-

dania B1 – NeCa B1: 6-6; Rosolo E2 – NeCa E2: 9-10; NeCa F1 – Rust Roest F1: 

13-19; NeCa 1 – Korloo 1: 3-10. 

Programma voor 11-14-16 en 18 december: 

11/12: NeCa MW1 – Bio MW1: 21.30 uur. Hoogeloon. Fluiten: Lana van Rijtho- 

            ven;     

11/12: KliNeCa R – DVS R: 19.45 uur. Hapert. Fluiten: Dian Couwenberg; 

14/12: NeCa A1 – NKV A1: 16.10 uur. Hapert. Fluiten: Nicole Dieker;  

14/12: NeCa B1 – Kraanvogels B1: 15.00 uur. Hapert. Fluiten: Anne-Wil Vissers; 

14/12: NeCa D1 – Vessem/Winty D1: 14.00 uur. Hapert. Fluiten: Anne-Wil Vis- 

            sers; 

14/12: NeCa E1 – Kraanvogels E1: 10.00 uur Netersel. Fluiten: Neele v.d. Pas,   

           Anja Mijs; 

14/12: NeCa E2 – Bio E1: 9.00 uur. Netersel. Fluiten: Neele v.d. Pas, Anja Mijs; 

14/12: DSV F1 – NeCa F1: aanvang om 9.00 uur. Diessen; 

14/12: Rosolo W1 – NeCa W1: aanvang om 10.00 uur. Reusel; 

16/12: DSV MW3 – NeCa MW1: aanvang om 19.30 uur. Tilburg; 

18/12: Rietvogels E2 – NeCa E2: aanvang om 18.00 uur. Riethoven.  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 14-15 en 18 december: 

14/12: Casteren JO7 1 – De Weebosch JO7 1: aanvang om 10.00 uur; 

14/12: Casteren JO8 2 – Reusel Sport JO8 2: aanvang om 10.00 uur; 

14/12: Casteren JO8 1 – Knegselse Boys JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

14/12: Knegselse Boys JO9 1 – Netersel JO9 1: aanvang om 10.00 uur; 

14/12: Casteren JO10 1 – Knegselse Boys JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

14/12: Netersel JO11 1 – Dommelen JO11 3: aanvang om 10.30 uur; 

14/12: Bladella JO13 1 – Netersel JO13 1: aanvang om 11.00 uur; 

14/12: Casteren JO15 2 – DBS JO15 8: aanvang om 13.30 uur; 

14/12: Casteren JO15 1 – Oirschot Vooruit JO15 2: aanvang om 11.30 uur; 

14/12: Netersel JO17 1 – De Weebosch JO17 1: aanvang om 14.30 uur; 

14/12: Casteren JO19 1 – Dommelen JO19 2: aanvang om 14.30 uur; 

15/12: Netersel 3 – Hulsel 3: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

15/12: Netersel 2 is vrij. Winterstop; 

15/12: SVSOS 1 – Netersel 1: aanvang om 14.00 uur. Vertrek om 12.30 uur; 

18/12: Dames Bladella – Dames Netersel: aanvang om 20.00 uur. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 


