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VAN DE REDACTIE. 

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

nummer van 2020. Daarna hebben wij van de redactie even vakantie. 

Het laatste nummer voor Kerstmis komt uit op zaterdag 19 december. Het eerste  

nummer komt dan weer uit op zaterdag 16 januari 2021.  

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

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

vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl  Kopij voor de uitgave van 16 januari 2021 moet 

zijn ingeleverd voor maandag 11 januari 2021 om 18.00 uur. 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL,  

Om een beter beeld te krijgen van woonbehoeftes in de dorpskern Netersel, heeft 

de Locatievereniging Netersel een enquête opgesteld. Uitkomsten zullen samen met 

de gemeente Bladel worden besproken en zullen als basis worden gebruikt om 

toekomstige eventuele plannen te ontwikkelen. De enquête is generiek en niet 

specifiek gericht op een doelgroep. 

U kunt de enquête digitaal invullen via deze link, of de link benaderen via de 

website van de Poel. Invullen duurt slechts enkele minuten en uw bijdrage wordt 

zeer gewaardeerd. De enquête staat open tot 12 december en uitkomsten worden 

gepresenteerd op de volgende dorpsraadvergadering.  

Bedankt voor het invullen! 

Locatievereniging Bouwen in Netersel 

Email: BouweninNetersel@gmail.com 

 

ADVERTENTIE 

Gevraagd: Leeg album van PSV voetbalspelers. Uitgegeven door Jumbo 2019-

2020. Ik zou er erg blij mee zijn en ik kom het graag bij u ophalen. 

Agatha Scheepmaker, tel: 0497-682300. 

 

ADVENTSACTIE 2020 

Akkers voor ontheemde gezinnen in democratische republiek Congo. 

Wat is er aan de hand? 

In april vorig jaar sloegen mensen in het oosten van DR Congo massaal op de 

vlucht voor extreem politiek geweld. Vrouwen en kinderen worden vaak het hardst 

getroffen in situaties van gewapend conflict. Kinderen en jongeren zijn geregeld 

doelwit van ontvoering en rekrutering door gewapende groepen. Vrouwen en 

meisjes worden vaak seksueel misbruikt. Zij hebben geen andere keuze dan te 

vluchten naar veilig(er) gebied. Ruim 20.000 ontheemden hebben hun toevlucht 
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gezocht in het Masisi gebied. Hun meest dringende probleem is gebrek aan voed-

sel. In de dorpen die ze moesten achterlaten leefden ze van de opbrengst van hun 

land. Mogelijkheden om op hun nieuwe woonplek werk te vinden zijn er nauwe-

lijks. 

Uw bijdrage is enorm welkom. De kerkcollecten tijdens de Adventsweken in alle 

kerken van de Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus zal voor de advents-

actie zijn. U kunt uw gift  ook overmaken op rekeningnummer 

NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie. www.adventsactie.nl 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 5/12: om 19.00 uur Eucharistieviering 

Mededelingen: 

• Kinderen die graag meezingen in de familieviering op kerstavond in 

Bladel, zijn welkom op vrijdagmiddagen om te oefenen. 

 

CPO DE BRINK - STAND VAN ZAKEN 

Locatie vereniging “De Brink” is ook de laatste maanden regelmatig, op anderhalve 

meter afstand, bij elkaar gekomen. We zijn nog steeds bezig met het invullen van 

de plannen: Levensloopbestendige woningen bedoeld voor inwoners van 55 jaar en 

ouder, wonend en of verbonden met Netersel, te realiseren op Carolus Simplexplein 

3.  

Ten opzichte van de laatste stand van zaken, eind september, hebben we nog niet 

veel nieuws te melden. Samen met architect Pieter Keeris zijn we aan het puzzelen 

hoe de ideeën het beste passen. Gelijktijdig lopen nog een aantal praktische zaken 

zoals het vaststellen van de perceelgrenzen door het kadaster en het verplichte ar-

cheologisch onderzoek. 

Wij willen jullie, potentiële toekomstige bewoners, de directe buren, aanwonende 

van het Carolus Simplexplein en alle andere inwoners van Netersel, minimaal 2-

maandelijks via de van Aalsten tot Goor op de hoogte houden over de ontwik-

kelingen.  

CPO de Brink, voorzitter Ben Maas, secretariaat Wies Vissers 

 

VUURWERKVERBOD TIJDENS OUD EN NIEUW 2020-2021 

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van 

vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisarts-

enposten en voor de handhavers. Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens 

deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. 

Waarom een tijdelijk verbod? 

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden vuurwerk te verkopen en af te 

steken. Door corona hebben ziekenhuizen geen plek voor extra patiënten. Het kabi-

net besloot 13 november tot dit tijdelijke verbod in de ministerraad. 

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaars-

vuurwerk’. Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk) is nog wel  

toegestaan. Dit vuurwerk is te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.  
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