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VAN DE REDAKTIE. 

Deze uitgave van de dorpskrant is de laatste van 2020. Wij van de redactie gaan nu 

een paar weken met vakantie.  

De eerste uitgave van de dorpskrant in 2021 zal uitkomen op zaterdag 16 januari. 

Kopie voor deze uitgave kunt u inleveren tot en met maandag  11 januari 2021 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.  
 

KERSTGROET PUUR POPORKEST 2020  

We hebben als vereniging in dit bijzondere jaar niet stilgezeten, het was wel erg 

ingewikkeld om van ons te laten horen.  De tijd die wij in de afgelopen maanden 

wél mochten repeteren hebben we daarom besteed aan het instuderen van een 

kerstconcert. De bedoeling was om dat voor u als publiek in de Neterselse kerk ten 

gehore te brengen. De regels laten dat echter nog niet toe.  

Daarom hebben we speciaal voor u een ‘corona-proof-mini-kerstconcert’ opge-

nomen. Wij willen daarmee dit, voor iedereen moeilijk jaar, op een gepaste wijze 

muzikaal afsluiten. PUUR Poporkest wenst u allen hele fijne feestdagen en een 

gezond en voorspoedig 2021.  

Wilt u onze muzikale kerstgroet bekijken? Klik dan op onderstaande link of ga naar 

www.puurpoporkest.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=h7-

iU866L50&ab_channel=PUURPoporkestvideo 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Ook in het nieuwe jaar probeert Buurthulp Netersel iedere 2e vrijdag van de maand 

van 10.30 uur tot 11.30 uur hun koffie-uurtje in De Poel te houden. We volgen de 

richtlijnen van het RIVM op de voet en als het Koffie-uurtje niet door kan gaan 

annuleren we het alsnog.  

In principe bent u op vrijdag 8 januari van harte welkom in De Poel. Als de 

richtlijnen het toelaten toasten we dan op een nieuw jaar!  

Mochten er vragen of zorgen zijn over uw buurgenoot, Laat het ons weten, mis-

schien kunnen we u tips geven of een helpende hand toesteken.  

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 
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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/ 

Wij wensen u fijne kerstdagen en veel gezondheid voor het nieuwe jaar!  

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid van Raak. 

 

BUURTLUNCH:  

Daar de huidige coronaregels ook in 2021 nog blijven gelden,  kunnen we helaas de 

Buurtlunch niet door laten gaan. Graag pakken we, zodra dit mogelijk is, de lunch 

weer op. Hiervan krijgt u tijdig bericht. 

Heeft u vragen opmerkingen of hulp nodig hoe dan ook dan kunt u ons bellen da-

gelijks tussen13.00 en 17.00 uur op gsm:06-53473972 of mailen: 

buurthulpnetersel@gmail.com . 

Vrijwilligers Buurtlunch Netersel. 

We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021. Maak er iets 

moois en ook iets speciaals van! 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 19/12:  om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Petrus 

Josephus van den Hout, zijn echtgenote en kinderen 

Vrijdag 25/12:  Hoogfeest van Kerstmis 

Om 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. cantor. De intenties zijn voor: Petrus 

Josephus van den Hout, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen; Jan en Maria 

Couwenberg-Soontiëns, hun overleden kinderen en familieleden nms. kinderen en 

kleinkinderen; Tom en Toos van der Heijden-Tops; Sjef Hooyen, Jos, Corrie en 

Martien 

Zaterdag 2/1: Driekoningen 

Om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Toos van der Heijden-

Tops vwg verjaardag. 

Zaterdag 9/1:  om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is voor het welzijn van de 

parochie. 

Mededelingen: 

• We wensen de bouwers van kerststallen in de kerken van onze parochie en 

op de kerkpleinen veel succes. Het is fijn dat jullie dit ieder jaar willen 

doen voor de gemeenschap! 

• Voor de kerkgangers in Hapert en Casteren geldt dat er gereserveerd moet 

worden voor de vieringen met Kerstmis. Dat kan tot en met volgende 

week zondag.  

• We raden u aan om de kersteditie van de PC 55 te bewaren omdat het 

rooster voor langere tijd geldt. 
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ADVENTSACTIE 2020. 

Akkers voor ontheemde gezinnen in democratische republiek Congo 

Hoe doen we dat? 

In het Masisi gebied verbouwen 50 gezinnen voedsel op gemeenschappelijke 

akkers. De lokale parochie heeft daarvoor grond beschikbaar gesteld. Ze werken 

onder leiding van een comité van boeren, die training krijgen in leiderschap, on-

dernemerschap en vreedzaam samenleven. 

CAJED weet uit ervaring dat een focus op vrouwen bij landbouw activiteiten een 

positief effect heeft op hun kinderen. Daarom krijgen de moeders van elk gezin een 

startpakket voor eigen gebruik, dat bestaat uit zaden voor aubergine, ui, knoflook, 

kool, amarant (een zeer voedzaam pseudo-graan) en een schoffel. De 50 gezinnen 

werken samen in vijf groepen, die elk gieters, harken en een pakket met groenten 

krijgen om te verbouwen op de gemeenschappelijke akkers. De opbrengst is be-

stemd voor extra voeding voor de kinderen, de aankoop van zaden voor het 

volgende seizoen en om voor de kinderen de gezondheidszorg te bekostigen in het 

lokale ziekenhuis. 

De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en leren van elkaars ervaringen. 

Ze krijgen ook les in verkooptechniek, zodat ze hun producten op de lokale markt-

en goed kunnen verkopen. 

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 

 

DUBIEUZE WEBSITES VOOR AANVRAGEN VAN GEMEENTELIJKE 

PRODUCTEN 

Op internet zijn diverse websites te vinden die zeggen te helpen bij het regelen of 

aanvragen van zaken bij gemeenten. Gemeenten werken echter niet samen met 

deze websites, ook de gemeente Bladel niet. 

Deze websites en online loketten vragen om gevoelige persoonlijke informatie en 

geld voor het maken van een afspraak bij de gemeente. Of ze rekenen een hoog 

tarief voor een uittreksel of akte. Een afspraak maken bij de gemeente is altijd 

gratis. En inwoners kunnen een uittreksel gewoon eenvoudig zelf bij de gemeente 

aanvragen. Net zo makkelijk en veel goedkoper. Maar het is ook veiliger, omdat 

niet bekend is wat deze commerciële tussenpartijen doen met de gevoelige 

persoonlijke informatie die ze van de inwoners vragen. 

Wij adviseren u daarom geen gebruik te maken van deze websites of online lo-

ketten. Voor het maken van een afspraak of het opvragen van een uittreksel of akte 

kunt u direct contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via het telefoon-

nummer (0497) 361 636 of info@bladel.nl  Ook kunt u diverse zaken direct op 

onze website www.bladel.nl  regelen. 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 11 JANUARI 2021 OM 18.00 UUR 
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VERKOOP OLIEBOLLEN EN MINI APPELFLAPPEN OP OUDEJAARSDAG 

IN NETERSEL!  

Deze week zullen de kinderen van de BuntBengels bijgaande bestellijst bij u op 

komen halen. Heeft u ze gemist en nog niet besteld, dan kunt u de bestellijst ook in 

de brievenbus doen bij familie van de Schoot op de Blikken 3 of per whatsApp 

doorgeven aan telefoonnummer 06-22523648. Bestel voor 19 december! 

Op donderdag 31 december zullen de oliebollen / appelflappen vers voor u worden 

gebakken en thuis bezorgd.  

Wij wensen iedereen in deze bijzondere tijd een gezellige oudejaarsavond met 

daarbij een lekkere oliebol of appelflap! 

Carnavalsclub De BuntBengels 

 

Bestellijst oliebollen en appelflappen. 

Ondanks dat we geen wagen bouwen gunnen we de inwoners van Netersel in deze 

bijzondere tijd een gezellige oudejaarsavond met daarbij een lekkere oliebol of 

appelflap! 

Wanneer: OUDJAARSDAG. Waar: Bezorging aan huis! 

Prijzen: Oliebollen naturel per 5 stuks €3.50; Mini appelflappen per 5 stuks €3.50 

Graag uw gegevens, het gewenste aantal (per 5) en bedrag invullen! 

Aantal oliebollen naturel per 5 stuks: ……      x 3,50 = €……         

Aantal mini appelflappen per 5 stuks: ……     x 3,50 = €…… 

Vrije gift                                                                      = €……. 

Totaal:                                                                         = €. 

Naam:…………………………………………… 

Adres:…………………………………………….. 

Woonplaats::…………………………………….. 

Bezorgadres uitsluitend in Netersel: 

Telefoonnummer*:………………. 

Kruis uw bezorgingvoorkeur voor oudjaarsdag aan: Bezorging tussen 10.00u – 

12.00u…..Bezorging tussen 12.00u – 14.00u…. 

Bestelmogelijkheden 11 t/m 19 december: 

Optie 1) De bestellijst wordt opgehaald;  

Optie 2) De bestellijst inleveren in de brievenbus op de Blikken 3. 

Kruis uw betalingsvoorkeur aan: Gepast CONTANT bedrag in de bijgevoegde 

Envelop:…Betaling met een Tikkie, 06- nummer verplicht*……Optie 3) Bestelling 

per WhatsApp; stuur hiervoor een foto van de bestellijst naar: 06-22523648 U 

ontvangt een Tikkie voor de betaling…. 

 

DE ZORG VOOR EEN ANDER IN CORONATIJD 

Vragen over het zorgen voor een ander of kunt u wel wat hulp gebruiken? 

Misschien kan Eva Delissen, mantelzorgondersteuner bij de gemeente Bladel u 

hierbij helpen. Dit kan zijn door een eenmalig gesprek, antwoord op uw vraag, een 

luisterend oor of ondersteuning. Neem gerust contact via 06 - 15 91 19 68 of via 

e.delissen@bladel.nl. Eva is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. 
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Het bieden van zorg of ondersteuning aan iemand in uw omgeving die langdurig 

ziek is of een beperking heeft, wordt mantelzorg genoemd. In deze coronatijd kan 

het bieden van zorg nog lastiger of zwaarder voor u zijn dan voorheen. We moeten 

onze contactmomenten beperken, misschien bent u bang voor besmettingsgevaar en 

er zijn dagbestedingsplekken die sluiten of beperkt open zijn. Er komt hierdoor 

wellicht nog meer op uw schouders terecht. Eva kan u als mantelzorgondersteuner 

helpen zodat u de zorg beter kan volhouden of weet waar u terecht kunt met 

vragen, voor hulp en voor ondersteuning. 

 

POLITIEK SAAI? NIET NA HET VOLGEN VAN DEZE CURSUS! 

Op woensdag 3 februari 2021 start in gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en 

Reusel-De Mierden de cursus Politiek Actief. Hoe kunt u meer invloed uitoefenen 

op de lokale besluitvorming? U leert er alles over via deze cursus. Deelnemers 

leren hoe de lokale democratie werkt en nemen een kijkje achter de schermen van 

de lokale politiek en het gemeentebestuur. Deelnemers die enthousiast zijn om ook 

politiek actief te worden, kunnen dit na afloop aangeven. De cursus is gratis, 

laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Er is geen basiskennis vereist! 

Voor wie? 

De cursus is bedoeld voor iedereen die graag meer wil weten over wat de lokale 

politiek inhoudt en hoe de gemeente werkt.  

Van debatteren tot speeddaten 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 19.30 tot 22.00 uur. Naast theoretische 

kennis verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie 

wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en 

uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om 

ervaringen uit de praktijk te horen. De cursus start op woensdag 3 februari en 

bestaat in totaal uit vijf bijeenkomsten, met elk een ander thema. Daarnaast wonen 

de deelnemers een raadsvergadering bij. 

Programma 

De cursusavonden vinden op wisselende locaties plaats (Bladel, Reusel, Bergeijk). 

Het programma ziet er als volgt uit: 

• woensdag 3 februari 2021: introductie en kennismaking, algemene 

staatsinrichting 

• woensdag 10 februari 2021: de gemeente 

• woensdag 3 maart 2021: de gemeenteraad 

• woensdag 10 maart 2021: debatteren 

• donderdag 25 maart: raadsvergadering bijwonen in Bladel 

Aanmeldinformatie 

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat verzorgt de cursus. Kijk voor 

meer informatie op www.prodemos.nl. Aanmelden is gratis en kan tot uiterlijk 20 

januari 2021 bij Jelle van der Wiel (raadsgriffier) via het sturen van een e-mail naar 

griffie@bladel.nl Wacht niet te lang met aanmelden, want het aantal plaatsen is 

beperkt! We houden met de cursus rekening met de geldende coronamaatregelen! 
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