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VAN DE REDAKTIE. 

Deze uitgave van de dorpskrant is de laatste van 2019. Wij van de redactie gaan nu 

een paar weken met vakantie.  

De eerste uitgave van de dorpskrant in 2020 zal uitkomen op zaterdag 11 januari. 

Kopie voor deze uitgave kunt u inleveren tot en met maandag  6 januari 2020 om 

18.00 uur op het redactieadres of via mail: vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl.  

De redactie wenst u prettige kerstdagen, een plezierige jaarwisseling en een voor- 

spoedig nieuw jaar toe. 

Marlies en Bart.  
 

OLIEBOLLEN EN MINI APPELFLAPPEN 31 DECEMBER BIJ DE KIOSK 

De BuntBengels willen u hartelijk danken voor de bestelling van uw oliebollen 

en/of mini appelflappen.  

Op 31 december tussen 11.00 uur en 14.00 uur ligt uw bestelling klaar bij de kraam 

op het plein bij de kiosk. U bent van harte welkom om onder het genot van een 

kopje koffie of thee uw bestelling op te halen en met elkaar alvast te proosten op 

het nieuwe jaar. Mocht u vergeten zijn te bestellen dan hebben wij nog een vrije 

verkoop maar op = op! 

De BuntBengels wensen iedereen alvast een knallende jaarwisseling en zien u 

graag op 31 december bij de kiosk! 

 

ADVENTSACTIE 2019. 

Verbeteren van de geboortezorg in Somalië 

Het krijgen van een kind zou een blijde gebeurtenis moeten zijn. Maar als er oorlog 

dreigt of er is een tekort aan voedsel en medische zorg dan kan de geboorte van een 

kind juist leiden tot meer zorgen voor de ouders. Want hoe kunnen ze hun kind een 

toekomst geven? Adventsactie ondersteunt ouders in onzekere periodes in hun 

leven en probeert hen weer op weg te helpen.  

In deze Adventstijd waar we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus, willen we 

ons ook inzetten voor kinderen overal ter wereld. Zoals in Somalië waar goede ge-

boortezorg nauwelijks beschikbaar is. De Adventsactie ondersteunt een gezond-

heidscentrum in Dolow, in het zuiden van Somalië. Het geld wordt besteed aan de 

verbetering van de zorg door het opleiden van vroedvrouwen en door medische 

hulpmiddelen beschikbaar te stellen.  

Laten we moeders en kinderen hoop geven op een goede toekomst door onze bij-

drage  aan de collecte tijdens de Kerstdagen. U kunt uw gift ook overmaken naar  

IBAN NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling, betrokkenheid en bijdragen aan de 
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Adventsactie en we wensen u allen een Zalig Kerstmis. 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus. 

 

BUURTLUNCH.  

Ook in 2020 gaan we gezellig samen lunchen op de eerste maandag van de maand. 

Maandag 6 januari is een mooie gelegenheid om uw dorpsgenoten te ontmoeten en 

het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. 

Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel, 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 mee-

etend 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 6 januari om 12.00 uur in de Poel. 

Buurthulp Netersel. 

 

ADVERTENTIE. 

't Knipschuurtje  

Onlangs heb ik mijn kapsalon geopend aan de Fons v.d. Heijdenstraat 24a.  

De openingstijden zijn maandag 18.00 u-21.30 u, dinsdag 9.00 u -21.30 u en vrij-

dag 9.00 u-17.30 u. 

Voor afspraken of informatie kun je me bereiken op 06-54364418. Maar je kunt 

ook online een afspraak maken via 1kapper.nl   

Groetjes Lieke Paridaans  

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 21/12: om 19.00 uur Echaristieviering. De intentie is voor: Anneke 

Hendriks nms KBO Netersel. 

Dinsdag 24/12: Vigilie van Kerstmis. Om 17.30 uur Eucharistieviering m.m.v. 

kinderkoor. De intenties zijn voor: Antoon Roijmans en Anna Roijmans-Bel, Jan 

Winters en Anne Winters-Vreeburg; Thom van der Heijden en Ria van der Heij-

den-Lavrijsen; Jan Beijens nms. Leida, kinderen en kleinkinderen; Sjef Hooyen, 

zoon Jos en dochter Corrie; Cornelis en Cato Waalen nms. kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen; Jan en Betje van de Zande-Antonius, hun zoon Simon, hun 

dochters Anneke en Riet en hun schoonzoon Jan; Overleden ouders van der Heij-

den-Couwenberg, zonen Ton en Kees en schoondochter Toos en schoonzoon Frans 

en Ellie Hageman; Jan en Maria Couwenberg-Soontiëns, hun overleden kinderen 

en familieleden nms. kinderen en kleinkinderen; Jan Veraa; Petrus Josephus van 

den Hout en zijn echtgenote Maria, en Riek, Cato en René, Harrie, Ton en Sjaak; 

Jan en Betje van de Zande-Antonius, hun dochters Anneke en Riet, hun zoon 

Simon  en schoonzoon Jan; Jac en Jo Broeckx-Vissers; Toon en Lies Castelijns-

Hendriks. 



Donderdag 26/12: Tweede Kerstdag. Om 11.00 uur Eucharistieviering in de kerk 

in Bladel m.m.v. Saffier. 

Mededelingen: 

 Vrijdag 20 december zingen kinderen van de kinderclub kerstliederen in 

de studio van Radio Maria, rond 17.00 uur. De uitzending is te beluisteren 

via internet of DAB. PC 

 Zondag 22 december zijn er twee kerstconcerten. Om 14.00 uur in Bladel 

met harmonie L’Union en Plena Laetitia en om 20.00 uur in Hoogeloon 

met zanggroep Tolad. PC 

 Achterin de kerk liggen roosters om mee te nemen, met de Mistijden van 

Kerstmis en de vieringen in de kersttijd. 

  De kosten van een misintentie bedragen €  11,-. 

 Het parochiekantoor zal gesloten zijn van 24 december 2019 – 3 januari 

2020 

Zaterdag 28/12: Feest van de H. Familie. Om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties 

zijn voor: Overleden ouders Michielse-Vissers en overleden familieleden. 

Zaterdag 4/1: Hoogfeest van Driekoningen. Om 19.00 uur Eucharistieviering. De 

intenties zijn voor: Overleden ouders Michielse-Vissers en overleden familieleden. 

Zondag 5/1: Om 11.00 uur Eucharistieviering in Bladel m.m.v. gelegenheidskoor.  

Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal. 

 

BUURTBILJARTEN 

Beemke A op poleposition voor het Herbstmeisterschap.... 
We zijn bijna halverwege de biljartcompetitie en dus wordt de eerste prijs van het 

seizoen binnenkort verdeeld. Het team dat na 8 wedstrijden bovenaan staat mag 

zich namelijk Herbstmeister noemen en de heren van Beemke A hebben (met nog 

één wedstrijd te spelen) hier de beste papieren voor... Op dit moment staat De 

Heilei A aan kop, maar zij hebben als enige team al 8 wedstrijden gespeeld, Plein B 

en de Hoekakker staan (o.b.v. de gemiddeldes) 2e en 3e en kunnen het feestje van 

Beemke A nog gaan verstoren. Ook om plek 4 is het dringen geblazen en zit het erg 

kort op elkaar, dus het beloofd zowiezo een spannende 2e seizoenshelft te worden. 

Voor wat betreft de persoonlijke scores, Frank van Geel behaalde maar liefst 25 

punten en was hiermee virtueel (enkele dagen) in het bezit van de fles Schrobbeler 

(voor de speler met de hoogste score in één wedstrijd), enkele dagen later deed Ron 

Bolder het nog een tandje beter, hij behaalde maar liefst 30 punten en hiermee ligt 

de lat wel erg hoog voor deze prijs.... Ron Buylinckx haalde in zijn partij 24,5 pun-

ten, ook niet slecht, maar helaas voor Prins Ron niet genoeg voor de Schrobbeler....  

In de Blasch is ook weer orde op zaken gesteld, want de kopman van Blasch C was 

enkele weken terug apetrots dat zijn team het hoogst geklasseerde team van de 

buurt was, maar op dit moment is het weer gewoon een A-B-C'tje met de plaatsen 

11, 12 en 13 voor de Blasch. Winkelhoek A bezet op dit moment de rode lantaarn 

met 35,8 punten per wedstrijd, de boys van Heilei B doet het een fractie beter met 

35,9 punten per wedstrijd en de regerend kampioen (Beemke C) staan nog ietsje 

hoger met een gemiddelde van 36,2 punten per wedstrijd, ook onderin staat het dus 



erg kort op elkaar.... De mannen van de Winkelhoek A hebben overigens als enige 

team al hun wedstrijden verloren en wachten dus nog op hun eerste overwinning 

van het seizoen. De Beemke A daarentegen hebben (als enige team) al hun wed-

strijden nog gewonnen en zouden om die reden ook de terechte Herbstmeister kun-

nen gaan worden... Grote vraag is daarnaast wie het Beemke A de eerste nederlaag 

toe gaat brengen en hoe het team van Wil Vissers hier dan mee om zal gaan.... 

De mannen van de Hoeve B (waaronder Frank van Geel) behaalde in hun partij 

tegen Winkelhoek A samen maar liefst 68,9 punten en dit is ook een erg knappe 

prestatie en zij staan op dit moment op de 7e plaats, deze heren hebben ook nog een 

biljartclinic van twee toppers uit het Neterselse biljartcircuit op de kop getikt, dus 

wie weet wordt dit team nog wel de verrassing van de 2e seizoenshelft.... 

Iedereen alvast fijne feestdagen en al het goeds voor 2020 en dat we in het nieuwe 

jaar maar veel caramba's mogen gaan maken!! 

Uitslagen tot en met 13-12-2019: 

Plein A – Plein B: 42,1 – 35,6; Beemke A – Blasch C: 37,4 – 238,6; Winkelhoek C 

Winkelhoek D: 51,4 – 41,3; De Hoeve B – Winkelhoek A: 68,9 – 29,3; Beemke C 

– De Hoeve A: 36,9 – 32,5; De Heilei A – Winkelhoek B: 34,2 – 29,8; Beemke B – 

Blasch A: 62,4 – 37,5; Blasch B – De Heilei B: 48,2 – 28,5; Hoekakker – Plein B: 

45,3 – 61,8; Beemke A – Plein A: 40,2 -33,2; Beemke B – De Hoeve B: 37,9 – 

46,9; Winkelhoek A – Winkelhoek C: 36,7 – 41,0; Blasch C – Winkelhoek D: 28,8 

36,5; Blasch A – De Heilei A: 50,6 – 31,9. 

Stand per 13-12-2019: 

 

Team Punten Partijen Gem 

1 De Heilei A 345,3 8 43,2 

2 Beemke A 339,9 7 48,6 

3 Plein B 327,1 7 46,7 

4 Hoekakker 322,9 7 46,1 

5 Winkelhoek C 314,9 7 45,0 

6 Winkelhoek D 314,7 7 45,0 

7 De Hoeve B 313,5 7 44,8 

8 De Hoeve A 300,7 7 43,0 

9 Beemke B 297,4 7 42,5 

10 Plein A 291,8 7 41,7 

11 Blasch A 290,8 7 41,5 

12 Blasch B 290,3 7 41,5 

13 Blasch C 280,2 7 40,0 



14 Winkelhoek B 280,1 7 40,0 

15 Beemke C 253,7 7 36,2 

16 De Heilei B 251,2 7 35,9 

17 Winkelhoek A 250,7 7 35,8 

 

KERSTCONCERT IN KERK VAN BLADEL 

Op zondagmiddag 22 december om 14.00 uur verzorgen Jeugdorkest Koninklijke 

Harmonie L’Union Bladel, Zanggroep Saffier en Zangvereniging Plena Laetitia een 

kerstconcert in de parochiekerk van Bladel. Dit is een mix van traditionele en mo-

derne kerstmuziek, gespeeld door en voor jong en oud . Er is ook samenzang van 

kerstliederen met het publiek. De toegang is gratis. 

 

PUUR POPORKEST 

“Wij willen iedereen bedanken die zaterdag 30 november mee heeft gedaan aan de 

PUUR Popquiz. Bedankt voor de vele positieve reacties! Wij hebben er erg van 

genoten en hebben het met veel plezier georganiseerd. Uiteraard is er bij een Quiz 

ook altijd een winnaar. De hoofdprijs, een tegoedbon voor een BBQ ter waarde van 

75.- aangeboden door Keurslagerij Laureijs te Lage- Mierde, is gewonnen door 

Team “Niet te moeilijk”. Van harte gefeliciteerd! De volledige uitslag van de 

PUUR Popquiz is na te lezen op onze website www.puurpoporkest.nl  

Het jaar 2019 loopt op zijn einde. En ook in 2020 gaan wij weer gewoon door met 

lekker muziek maken. Noteer alvast zondag 22 maart in uw agenda. We geven dan 

weer een mooi concert. Nadere informatie hierover zullen wij in het nieuwe jaar 

bekend maken. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2020!” 

 

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 uur vertonen we de film van ons 

feestweekend in juni, deze spetterende film duurt 20 minuten. Ook zijn er door-

lopend 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 uur vertonen we nogmaals de film met interviews over hoe het 

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

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 4: 1
e
 prijs, Bruin 4: Frank van Woensel, M. van der Heij-

den; 2
e
 prijs, Oranje 40: Giel Roozen, Meulders; 3

e
 prijs, Zwart 2: Toon Eltink, 

Frans en Janet Seuntiëns. 

Uitslag trekking week 5: 1
e
 prijs, Geel 33: Gerard van der Heijden, Van Gerven, 

A. van Beek; 2
e
 prijs, Grijs 14: Sjoerd Wijnen, P. Meulenbroeks; 3

e
 prijs, Geel 

16: Wilma van de Sande, Rick van Beers. 

 

http://www.puurpoporkest.nl/


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 

 

OPENINGSTIJDEN KERSTSTAL. 

Dit jaar staat de kerststal voor de 26
e
 keer in het dorp. Van 20 december 2019 tot en 

met 6 januari 2020 is hij dagelijks te bezichtigen van 10.00 uur tot 20.00 uur. 

De kerststal werkgroep wenst u een Zalig Kerstfeest en een goed 2020. 

 

VV NETERSEL 2 ZOEKT COACH. 

Het 2de elftal van VV Netersel is op zoek naar een coach om het team te coachen 

en begeleiden op de zondag. Lijkt het jou leuk om op zondag samen met een spor-

tief en gezellig team de wedstrijden in te gaan en tevens onderdeel te worden van 

een leuke en gezellige vereniging?? 

Meld je dan aan bij VV Netersel via; keeswaalen@gmail.com tel: 06-11926691. 

 

RESULTATEN ONDERZOEK INWONERSPANEL. 

Enkele maanden geleden is er een onderzoek geweest van het Inwonerspanel ge-

meente Bladel. Het ging over de beleving van de openbare ruimte. Aan het onder-

zoek deden 608 mensen mee. De resultaten van het onderzoek zijn bekend en zijn 

voor iedereen te bekijken via www.inwonerspanelbladel.nl. Bent u nog geen lid 

van het inwonerspanel, maar wilt u wel graag meedoen? Meld u dan aan via 

www.inwonerspanelbladel.nl  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 - Bio MW1: 8-15; KliNeCa R - DSV R: 3-5; NeCa A1 - 

NKV A1: 12-13; NeCa B1 - Kraanvogels B1: 6-4; NeCa D1 - Vessem/Winty D1: 

4-8; NeCa E1 - Kraanvogels E1: 18-3; NeCa E2 - Bio E1: 20-6; DSV F1 - NeCa F1 

15-6; Rosolo W1 - NeCa W1: 2-7. 

Programma voor 16-18-21 en 22 december en 8 januari: 

16/12: DSV MW3 - NeCa MW1: aanvang om 19:30 uur. Tilburg;  

18/12: Rietvogels E2 - NeCa E2: aanvang om 18:00 uur. Riethoven;  

21/12: Rosolo E1 - NeCa E1: aanvang om 11:00 uur. Reusel;  

22/12: Vessem/Winty 1 - NeCa 1: 11:00 uur. Knegsel. Fluiten: A. van Beek; 

8/1: KliNeCa R - Dakos R3: aanvang om 20:00 uur. Hapert. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 18 en 21 december: 

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

21/12: Marvilde JO15 2 – Casteren JO15 1: aanvang om 12.30 uur. 

Alle andere teams zijn vrij. Begin van de winterstop.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkxfW7IA_oH8heDKdlWBy7mbFVkZ7hCGLHmtfhHAzgq2e6kA/viewform
mailto:keeswaalen@gmail.com
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