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WAT ZIJN JOUW WENSEN VOOR ONS DORP.  

Brainstormavond !! 

Graag nodigen we jou uit voor deze sessie, wat heeft Netersel nodig komende ja-

ren? Deze avond vind plaats op woensdag 27 oktober a.s. om 19.30 uur in de Poel, 

om ongeveer 21.00 uur willen we afsluiten met een drankje. 

Denk out of the box ? Cultuur, sport, veiligheid, verkeer, school, wonen, jong en 

ouderen. Ken je mensen die dit ook leuk vinden, breng ze a.u.b. mee. Samen bouw-

en aan een mooier dorp Netersel, in de gemeente Bladel. 

Graag tot woensdag.   

CDA Bladel. Anjo van de Huygevoort, Sjan Vervoort, Pauline van de Heuvel, 

Niels Beerens, Marco Schoenmakers,.  

 

TENTOONSTELLING. 

De tentoonstelling "Het pad van de vrouw" gaat eindelijk door. Het uitgangspunt 

was de vrouw in de gemeente Bladel maar we zijn zo enthousiast geworden dat we 

soms over onze gemeentegrenzen heen hebben gekeken. 

Al met al volgens ons een verrassende tentoonstelling. Van 27 tot 31 oktober van 

14.00 tot 17.00 uur, in den Aord in Casteren. Entree 2 euro. 

Groeten, Marja Hol. 

 

BEDEVAART WEEBOSCH. 

KBO leden opgelet: dit jaar gaat de bedevaart naar de Weebosch NIET door. Op de 

geplande datum werden er geen missen meer opgedragen. Henk Looijmans. 

 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2021 

Macenta is een plaats in de regio Guinee Forestière in het zuiden van Guinea. Het 

gebied is niet erg ontwikkeld. De mensen leven voornamelijk van de landbouw, die 

vaak nog ambachtelijk en met ouderwetse methodes wordt bedreven. Het leven is 

er primitief en er is veel analfabetisme, met name onder vrouwen en meisjes. De 

zusters Servantes de Marie Vierge et Mère (Dienaressen van Maria Maagd en Moe-

der) willen daar verandering in brengen door voorlichting, bewustwording en on-

derwijs.  

Het huidige schoolgebouw 

De basisschool in Macenta bestaat op dit moment uit anderhalf klaslokaal. Toen het 

eerste klaslokaal klaar was, hebben veel ouders hun kinderen ingeschreven. Het 

schoolgeld wordt afgestemd op de mogelijkheden van de ouders. Men kan bijvoor-

beeld in natura betalen. Het onderwijs wordt verzorgd door de zusters zelf, die 

daarvoor een opleiding hebben gevolgd. Er zijn nu ongeveer 40 leerlingen. Daarom 



begon men met de bouw van een tweede klaslokaal. Echter, omdat het geld op was 

moest de bouw stil gelegd worden. Dat betekent dat de kinderen allemaal in een 

lokaal zitten en les krijgen op verschillende niveaus. Die situatie is niet ideaal. 

Een complete basisschool 

De zusters willen graag het tweede klaslokaal verder af laten bouwen en vervolgens 

nog vier andere klaslokalen er bij laten bouwen. Op deze manier is er een volledige 

basisschool en hoeven de kinderen niet meer allemaal bij elkaar in één lokaal te 

zitten.  

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook nu in tijden van coro-

na. Help mee! Geef uw bijdrage tijdens de collecte op Missiezondag 23/24 okto-

ber of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissie-

maand, te Den Haag. 

 

KOOKGROEP. 

Op 18 november willen wij weer gaan koken. Om 12.30 uur zijn jullie welkom.  

Nieuwe bewoners, die lid zijn van de KBO zijn ook welkom. Omdat het telefoon-

nummer in het vorige bericht verkeerd was, nogmaals het telefoonnummer van 

Rian Roijmans: 06-51357389. Aanmelden graag voor 24 oktober. 

We vragen wel naar een vaccinatiebewijs of een negatief testresultaat.  

Hopelijk tot ziens. Groet de kookgroep. 

 

HALLO NETERSEL,  

Wij kunnen jullie vol trots laten weten dat we de ouderverklaringen binnen hebben 

die nodig zijn.  We zijn er ruimschoots overheen gegaan. Weer een stap gezet 

richting de oprichting van Kindcentrum de Beuk in Oostelbeers.  

We zijn super trots dat we deze mijlpaal gehaald hebben, mede ook dankzij jullie. 

Bedankt voor het vertrouwen! 

Dank namens de Oostelbeerse kinderen en actiegroep onderwijs Oostelbeers. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 23/10:  om 19.00 uur gebedsdienst. Er zijn  geen intenties. 

 

OPPAS. 

Wij zijn op zoek naar een leuke flexibele oppas op woensdag. Voor onze 1-jarige 

zoon en onze 4-jarige dochter. Mocht je interesse hebben of vragen hierover dan 

kun je contact opnemen met Janneke Wouters; 0651526116. 

 

INTOCHT SINTERKLAAS NETERSEL 2021 

Na de online editie van 2020 wil de Sint dit jaar weer fysiek afreizen naar Netersel, 

om een traditionele intocht te houden met een feest voor alle kinderen in de Poel. 

Dit zal plaatsvinden op zondag 28 november. Om 10.15 uur kunnen alle kinderen 

verzamelen voor de basisschool. Om 10.30 uur zal het feest in de Poel starten. 

Ook dit jaar hebben we voor alle kinderen t/m groep 8 weer een surprise. De 

surprise is voor alle kinderen die in Netersel wonen en/of op school zitten.  



Voor de jaarlijkse collecte zullen we dit jaar in week 44 (1 t/m 7 november) bij u 

langs de deur komen. De opbrengsten van de collecte worden gebruikt voor de 

Sinterklaasviering en voor Koningsdag. 

Bent u niet thuis en wilt u ons toch steunen dan kunt u een eigen bijdrage 

overmaken op IBAN : NL 22 RABO 0123 8641 00 t.n.v. Oranje Comité Netersel. 

 

D’N DRIESPRONG, EET- EN FEESTCAFE. 

D’n Driesprong, het eet- en feestcafé in Netersel bestaat 10 jaar. Op 1 november 

2021 bestaan wij 10 jaar, en dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

We willen dit samen met jullie vieren tijdens een gezellige feestavond, m.m.v. DJ 

Ton van Alphen, op zondag 31 oktober vanaf 18.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom en voor een drankje en een hapje wordt gezorgd. 

Hopelijk tot dan, Bianca en William van Ertrijk. 

 

BUURTBILJART WEER IN VOLLE GANG! 

Eindelijk kunnen we weer los achter het biljart van De Driesprong. Sinds de start 

van het nieuwe seizoen zijn intussen 20 wedstrijden gespeeld waarbij we, zoals 

bekend, de bestaande resultaten van seizoen 2020-2021 als uitgangspunt hebben 

genomen. De scorelijst is wat vertekend omdat de eerste 3 teams in de lijst een 

wedstrijd meer hebben gespeeld en de hekkensluiter Winkelhoek A juist een 

wedstrijd minder. De afgelopen maanden hebben wel aangetoond dat er over het 

algemeen iets onder de persoonlijke gemiddeldes is gespeeld wat toe te schrijven is 

aan de wel héél lange winter- en zomerstops van het afgelopen jaar. Overtuigende 

uitzonderingen hierop is Harrie Hendriks die met 21,3 punten de hoogste persoon-

lijke score tot nu toe heeft behaald. Maar, zoals we weten: de competitie is nog 

jong dus alles ligt nog open.  

 

Team Punten Aantal  

De Hoeve A 244,5 * 

Plein B 234,2 * 

Winkelhoek B 227,7 * 

De Heilei B 222,3  

Beemke A 210,5  

Plein A 207,1  

De Heilei A 208,5  

Winkelhoek D 200,5  

Hoekakker 199,7  

Blasch B 196,5  

De Hoeve B 181,9  

Blasch C 181,6  



Winkelhoek C 183,4  

Blasch A 175,4  

Beemke B 171,2  

Beemke C 168,3  

Winkelhoek A 150,6  
 

PUUR POPORKEST NETERSEL TREEDT WEER OP ! 

Eindelijk mocht het weer! Na een heel lange CORONA stop, waarbij het grootste 

deel van de tijd zelfs niet meer samen gerepeteerd mocht worden, trad Puur Pop-

orkest uit Netersel op zaterdagavond 16 oktober weer op. Het orkest was op uitno-

diging van de drumfanfare St Cecilia uit Schijndel te gast in het Cultureel centrum 

’t Spectrum in die plaats. De uitnodiging was tot stand gekomen via Antoine van 

Rooij, de dirigent van de drumfanfare. Antoine is een oude bekende van Puur 

Poporkest omdat hij maar liefst 19 jaar lang de vaste dirigent was van Puur 

Poporkest toen het nog Drumfanfare St Brigida was.  

De spiksplinternieuwe zaal zat al lekker vol toen de grote drumfanfare St Cecilia de 

aftrap gaf van een geweldig optreden. St Cecilia bracht een aantal mooie marsen 

ten gehore en daarnaast een heel knappe en swingende Queen medley. 

Na het optreden van drumfanfare St Cecilia werd de pauze door de muzikanten van 

Puur Poporkest gebruikt voor het ombouwen van het podium, het inspelen van de 

instrumenten en het testen van het geluid. Na de pauze was het dan eindelijk zo ver 

en mocht Puur Poporkest optreden onder leiding van dirigent Rolf Rombouts. Maar 

liefst 9 swingende nummers werden er ten gehore gebracht waarmee uiteindelijk de 

hele zaal verleid werd om mee te doen. Foto’s en filmopnames van het optreden 

zijn te bekijken op www.puurpoporkest.nl  

Puur Poporkest heeft met dit optreden een heel goed visitekaartje achtergelaten. 

Laten we met zijn allen hopen dat Corona niet opnieuw roet in het eten gooit en dat 

we de drumfanfare St Cecilia snel een keer voor een tegenbezoek kunnen uitnodi-

gen. 

Maar eerst organiseert Puur Poporkest, samen met het Koor Tolad uit Hoogeloon, 

een heel mooi Kerstconcert. Het concert wordt gehouden in de kerk van Netersel 

op 19 december om 14 uur. De details over dit optreden worden bekend gemaakt 

op de website van Puur Poporkest, www.puurpoporkest.nl . Natuurlijk houden wij 

u ook op de hoogte via de PC 55 en via de Van Aalsten Tot Goor in Netersel. 

Wij ontvangen u graag op 19 december. Tot dan! 

 

COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING 

Afgelopen week was de landelijke collecte voor de Nederlands Brandwonden 

Stichting. Ook in Netersel zijn de collectanten huis aan huis geweest om een bij-

drage. En niet zonder succes. In Netersel heeft de collecte het mooie bedrag van € 

531,91 opgebracht. Een ieder die hieraan bijgedragen hartelijk dank. Ook alle 

collectanten heel hartelijk dank voor jullie inzet.  

http://www.puurpoporkest.nl/
http://www.puurpoporkest.nl/

