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VAN DE REDAKTIE. 

Deze uitgave van de dorpskrant is de laatste van 2021. Wij van de redactie gaan nu 

een paar weken met vakantie.  

De eerste uitgave van de dorpskrant in 2022 zal uitkomen op zaterdag 15 januari. 

Kopie voor deze uitgave kunt u inleveren tot en met maandag  10 januari 2022 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.  
 

GEBEDSDIENSTEN 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in van van Aalsten tot Goor van 20 nov 2021:  

Er zijn mensen die op eigen initiatief elke twee weken een gebedsviering willen 

organiseren in een nader te bepalen ruimte. 

Wij willen ervoor zorgen dat er in Netersel een gelegenheid is om samen te bidden 

en samen te komen en dat jullie hiervoor niet naar elders hoeven. 

Wij hebben een aantal mensen bereid gevonden om met ons samen elke 14 dagen 

een gebedsdienst te verzorgen in De Poel. Wij willen na de gebedsdienst samen 

nog een kopje koffie of thee drinken. 

We willen zo snel mogelijk starten daarom was oorspronkelijk het plan om op 

zondag 2 januari van start te gaan. Door de lockdown zijn we echter genoodzaakt 

de eerste gebedsdienst te houden op zondag 16 januari 2022 om 10.00 uur in 

De Poel. Mocht het door de corona maatregelen noodzakelijk zijn pas later te 

starten dan zullen wij dit in van Aalsten tot Goor laten weten. 

Natuurlijk zullen we alle geldende corona regels volgen. 

Wij zijn nog op zoek naar mensen die eventueel gebedsdiensten mee in elkaar 

willen zetten of die mee willen voorgaan in de gebedsdiensten. Hebt u interesse, 

laat het ons weten. 

Ingrid van Dooren, Yvonne Heuveling, Bart Alemans, Han Castelijns, Kees 

Castelijns en Gerrie Castelijns 

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 3 januari willen we weer gezamenlijk aan tafel voor de lunch. Inloop 

vanaf 12.00 uur Om 12.15 uur wordt de soep opgeschept. Hoofdzaak is een 

gezellig samenzijn.  

U bent van harte welkom met een geldige QR-code en het dragen van een mond-

kapje is verplicht tot u zit. Uiteraard staat alles op 1,5 meter klaar. 

Als u klachten heeft; keelpijn, hoesten, snotneus, koorts dan willen we graag dat u 
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thuisblijft! 

In verband met tafelsetting graag vooraf opgeven: tel. 682281. Bij geen gehoor 

antwoordapparaat inspreken. Bij voorbaat dank. 

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 maandag 3 januari om 12.00 uur in de Poel. 

 
    Buurthulp Netersel. 

 

KERSTSTAL. 

De Neterselse kerststal is weer te bezoeken van zaterdag 18 december tot en met 

donderdag 6 januari. Hij is geopend van 10.00 uur tot 20.00 uur. 

De opbrengst van de bus bij de kerststal is voor de voedselbank Bladel. 

De kerststalwerkgroep wenst iedereen een fijne Kerstmis en de beste wensen voor 

het nieuwe jaar. 

 

KERKBERICHTEN. 

Tweede Kerstdag. Zondag 26/12: om 11.00 uur, laatste wekelijkse Eucharistie 

viering in de parochiekerk. De intenties zijn voor: Sjef Hooyen, Jos, Corry en 

Martien; Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen; 

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

en zoon Simon; De overleden ouders v.d. Heijden-Couwenberg, dochter Liesbeth, 

zonen Thom en Kees, schoondochter Toos en schoonzoon Frans, Ellie Hageman; 

Cornelis en Cato Waalen nms kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Mededelingen: 

• Zaterdag 24 december is er om 15.00 u een kleuterviering in Bladel en om 

16.00 u de vigiliemis in Bladel en Hoogeloon. Om 5.00 u ’s morgens de 

nachtmis in Bladel, om 9.30 u de dageraadsmis in Casteren en om 11 u de 

dagmis in Bladel en Hapert. 

• Op 2e kerstdag is er alleen een H. Mis in Netersel om 11.00 u, vanwege 

het aflopen van het wekelijkse vieringenaanbod aldaar. 

• Het parochiekantoor is gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw 



ZÈDDE GULLIE NA DIE WIJZEN. 

 

De Driekoningen hadden vernomen, detter ’n kiendje was gekomen; 

Ze haolden de kameel van stal, ge wit wel zo’n tweebultig geval; 

Goud, mirre en wierook werd ingepakt, en boven op dieje kameel gekeakt; 

Mar toen w’r op zate mee z’n drieje, zakte ’t bisje dur z’n knieje. 

 

Toen zèn we mar op stap gegaon, ’t was toevallig volle maon; 

Mar weldra hadden we al kift, want Melchior wou an de lift; 

Het viel gelukkig nogal mee, er kwaam een hele grote slee; 

En de chauffeur had goeie zin, hij zee: “Dag heren, stap maar in”. 

 

Toen kregen we wir ’n averij, unne taxi ramde ons opzij; 

We gingen naor ’n boereschuur, en vroegen daor ’n fiets te huur; 

Mar herejé, wè ’n malheur, in ’t frame zat al ’n grote scheur; 

En Casper zee: “’t is toch iets, drie Wijzen op ’n aauwe fiets”. 

 

En Balthazar zee: “Ja ’t moet, ’t is toch beter dan te voet”,  

Toen zen we dan mar dur gegaon, en kwamen bij ’t stalleke aon; 

We klopten drie keer op de deur, Sint Jozef, die kwaam zelevers veur; 

Kek, kek, kek, zèdde gullie daor, ik heb sjuust de koffie klaor. 

 

Maria sprak: “Kom binne heren, ik zal vur jullie unnen bottram smeren”; 

We lieten van d’n honger niks blèken, en gingen irst naor ’t kiendje kèken; 

’T kiendje schoot in zunne laach, toent ons daor mee z’n drieje zaach; 

En vroeg: “Zèdde gullie na die wijzen? Ge lekt wel gek om zo ver te reizen”. 

 

Goud, wierook, mirre wier uitgepakt, en ergens in d’n hoek gekwakt; 

Toen zijn we mar wir teruggegaan, de ster bleef boven ’t stalleke staon; 

We hadden toch zo’n zwaor gemoed,  we moessen heel diejen weg te voet; 

We kosse van de zere voeten wel kwèken, we gaon nooit mir naor ‘t kiendje kèken. 

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 

In verband met de kerstvakantie is er geen avondopenstelling op woensdag 29 

december. Het Klant Contact Centrum (KCC) is, op afspraak, geopend van 9.00 

uur tot 16.00 uur. Het gemeentehuis is dan tot 17.00 uur geopend.  

Op maandag 3 januari 2022 is het gemeentehuis later open dan gebruikelijk is. U 

kunt deze dag vanaf 10.30 uur in het gemeentehuis terecht.  

Milieustraat Bladel op kerstavond en oudejaarsdag eerder dicht 

Op vrijdag 24 december 2021 (kerstavond) en vrijdag 31 december 2021 

(oudejaarsdag) is de milieustraat Bladel gesloten vanaf 15.00 uur. 

Vergeet uw milieupas niet! Betalen is alleen mogelijk met uw pinpas. 
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BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES 

Het is niet de sterkste noch de meest intelligente die overleeft, het is degene die 

zich het beste kan aanpassen.  

Één van de vele vragen die we ons de laatste tijd hebben gesteld: “Hoe kunnen we 

de carnaval in ‘t Hupke  bruisend houden? ” We zijn er met het hele dorp in de 47 

jaar dat de vereniging bestaat in geslaagd om de carnaval tot een grandioos dorps-

feest te maken. In deze lastige tijden voor het verenigingsleven wordt er flink aan 

onze poten gezaagd. Als carnavalsvereniging geven we ons alleen niet zo maar 

gewonnen. Wij willen er alles aan doen om onze tradities op welke manier dan ook 

in ere te houden.  

Zo hielden we aan het ‘’normale’’ carnavals jaar 2020 al verschillende uitdagingen 

over. In het carnavals jaar 2021 kwamen daar hele grote uitdagingen bij. We 

hebben als dorp laten zien dat er heel veel mogelijk is als er een echte wil is om 

carnaval te vieren. Toch is het niet te vergelijken met een normale carnaval. Als we 

kijken naar wat de carnaval echt speciaal maakt hebben we wel heel veel moeten 

laten schieten. We konden niet bij elkaar komen in D’n Driesprong, er werden geen 

carnavalswagens gebouwd en er werd geen optocht verreden. Dat is te veel als je 

het ons vraagt.  

Omdat ook dit jaar de kans bestaat dat de optocht en carnaval in D’n Driesprong 

niet of op een aangepaste manier zal kan plaatsvinden, zijn we met de verenigingen 

in gesprek gegaan. De groepen zijn al begonnen met het bouwen van een carnavals-

wagen. Wij willen dat heel graag stimuleren en perspectief bieden om dit ook ko-

mende jaren te blijven doen, want niemand weet hoe het de komende jaren zal 

verlopen. Samen zijn we tot het volgende gekomen.  

Zomercarnaval       

Op het moment dat de optocht op 26 februari 2022 niet door kan gaan word er 

naast de activiteiten tijdens carnaval een zomercarnavals weekend georganiseerd in 

het weekend van 8,9,10 juli 2022. Als het weekend met de dan geldende regels wel 

door kan gaan, is het programma als volgt: 

Datum: Ochtend: Middag: Avond: 

Vrijdag 8 juli: - - Feestavond 

Zaterdag 9 juli: - Optocht Prijsuitreiking  

Zondag 10 juli: Kindercarnaval 50+ carnaval Symbool 

verbranding/ 3 

uurkes achteraf 

Uiteraard gaan we ons er weer voor inzetten om in de echte carnavalsperiode, 26 

februari tot en met 2 maart 2022, de nodige activiteiten te organiseren afgestemd op 

wat er dan WEL kan! 

Ten alle tijden zullen we tijdig communiceren over de werkelijke invulling van het 

programma, zowel ten aanzien van de  zittingsavond (5 februari) als van de carna-

val. Volg de berichtgeving in de van Aalsten tot Goor, Facebookpagina, 

https://www.facebook.com/cvdebuntstekersnetersel/ en onze internetsite 

https://www.cvdebuntstekers.com/ in de gaten! 

We gaan er weer een grandioos feest van maken:  ALAAF !!!!! CV De Buntstèkers  
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