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REMCO BOSMA VOORGEDRAGEN ALS DIJKGRAAF 

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt 

Remco Bosma voor als nieuwe dijkgraaf. Hiertoe besloot het algemeen bestuur 

vanavond unaniem tijdens een ingelaste bestuursvergadering. De huidige dijkgraaf 

Luc Kohsiek gaf afgelopen voorjaar aan zijn functie op 1 januari 2023 neer te 

leggen. 

De voordracht zal nu naar de commissaris van de koning worden gestuurd. Uitein-

delijk moet de koning de voordracht bekrachtigen. Remco Bosma zal daarna op 2 

februari 2023 de eed of gelofte afleggen ten overstaan van de commissaris van de 

koning en beginnen als dijkgraaf. 

Nu of nooit 

Remco Bosma begon zijn carrière als ingenieur waterbeheer bij Het Hoogheem-

raadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, in 

2003 opgegaan in het huidige hoogheemraadschap. Nu komt hij 25 jaar later terug 

als dijkgraaf. "Het water gaat zoals het gaat. Alles komt nu samen", aldus Bosma. 

Al in 1997 stelde hij als jonge ambtenaar de functie van dijkgraaf bij dit hoog-

heemraadschap als stip op de horizon. Toen de functie van dijkgraaf dit jaar vacant 

kwam, twijfelde Bosma nog even of hij de gemeente Bladel na vier jaar burge-

meesterschap al moest verlaten. Hij realiseerde zich echter dat deze kans maar 

enkele keren tijdens een professionele carrière voorbij komt. "Het was nu of nooit. 

Van ambtenaar bij een waterschap tot dijkgraaf. De dijkgraaf is vergelijkbaar met 

de burgemeester, alleen is het gebied een stuk groter en het onderwerp sterk 

inhoudelijk. Daar houd ik van." 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het 

waterbeheer van Amsterdam-Noord tot en met Texel. 

 

STEEKJE LOS PERPERNOTENACTIE 

Op zaterdag 12 november komen de kinderen van Steekje los tussen 14u en 18u bij 

iedereen langs de deur om pepernoten te verkopen. Een pondzak kost € 4,-- en mag 

voldaan worden d.m.v. een tikkie of contant.  

Tot dan en alvast bedankt! Met vriendelijke groet, CV steekje los. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

• Zondag   13 november 2022: 10:00 uur.  

Intentie voor deze viering: Wim Hendriks 

• Zondag   27 november 2022: 10:00 uur 



• Zondag   11 december 2022: 10:00 uur 

• Zaterdag 24 december 2022: 19:00 uur Kerstavond Samenkomen om 

de geboorte van Jezus te gedenken. Intentie voor deze viering: Jan Beijens 

U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:  

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. Na de viering is er 

gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte welkom. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

DE GROTE NETERSELSE DNA-SHOW 

Volgende week vrijdag 18 november is het zover. Dan gaan we meten wie voldoet 

aan het Netersels DNA.  

De presentator Sem van de Borne is volop bezig met de voorbereidingen. Vorige 

week mochten wij als Buurthulp Netersel even meekijken. En we kunnen je ver-

tellen; Het wordt een hilarische avond.   

De zaal is bijna vol; er zijn nog maar een paar stoelen over dus als je wilt, neem 

dan snel contact op met Wies Vissers; 06-23528290 of mail naar 

buurthulpnetersel@gmail.com. Voor degene die al kaarten hebben; je wordt vanaf 

20.00uur ontvangen met koffie/thee en een kuukske en dan kan de show beginnen.  

Tot vrijdag 18 november in De Poel.  

 

KOFFIE-UURTJE - BUURTHULP NETERSEL 

Op vrijdag 11 november ben je weer van harte welkom op ons Koffie-uurtje, 

tussen 10.30 en 11.30uur in De Poel. Gezellig als je een bakkie komt doen. Mocht 

je een vraag of zorg hebben, dan ben je ook van harte welkom voor het kopje koffie 

of thee.  

N.B. In December gaan we tijdens het koffie-uurtje in kerstsfeer samen met 

schoolkinderen enkele liedjes zingen, vandaar dat dan het koffie-uurtje (in plaats 

van 9 dec) op 16 december is. Noteer het alvast in je agenda. 

Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch zijn we bereikbaar voor hulpvragen zoals 

hulp bij vervoer, hulp bij computergebruik, een klusje, hulp bij een vraag die u niet 

weet waar te stellen, een activiteit waarbij u hulp zou willen….enz.  

U kunt ons bellen, mailen en we zijn te vinden op Facebook en op de website van 

De Poel 

➢ Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 

17.00uur) 

➢ buurthulpnetersel@gmail.com 

➢ www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Groetjes, Maria, Wies, Wendy, Ingrid en Kees. 

 

SINTERKLAAS INTOCHT 2022 

Beste kinderen en ouders. Ook dit jaar komst de Sint met zijn pieten weer naar 

Netersel en wel op zondag 27 november. 

De Sint begint met een rondrit door Netersel, daarna is er de mogelijkheid in de 

Poel om de Sint een handje te geven of een mooie tekening te overhandigen. De 
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rondrit zal starten om 10.15u bij de Poel. Rond 11.00u verwachten we de Sint bij 

de Poel. 

Verder komt het Oranje comité weer collecteren in week 47 (vanaf 7 november). 

Met de opbrengst van de collecte wordt o.a. de intocht van Sinterklaas en de spelen 

op Koningsdag georganiseerd.  

Met vriendelijke groet, Het Oranje comité Netersel.  

 

BEDANKT! 

Wij willen iedereen die meegewerkt heeft aan de plaatsing van, of spullen geschon-

ken heeft voor de inrichting van de vier tijdelijke woningen voor vluchtelingen uit 

Oekraïne heel hartelijk bedanken. Vier gezinnen hebben hier nu mede dank zij 

jullie belangeloze medewerking een tijdelijk thuis. Nogmaals van harte bedankt. 

Maria en Henk Gooskens, Ludwig en Helène Castelijns, Han en Kees Castelijns. 

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Hoe gaat het met de parochie in Netersel? Het is stiller geworden maar we hebben 

niet stil gezeten. Er is een inventarisatie gemaakt van alle spullen van de kerk, van 

wijwatervat tot bloemenvaas. Er zijn suggesties gedaan voor een passende herbe-

stemming. Sommige dingen kunnen we gebruiken in andere kerken van de paro-

chie, maar er zijn ook zaken die men graag in Netersel houdt. Het idee is geopperd 

om in de toren van de kerk een ‘lieux de mémoire’ te maken, waar mensen ook een 

kaarsje kunnen opsteken. Daar staat het kerkbestuur voor open, al hangt het na-

tuurlijk af van de plannen van de nieuwe eigenaar (die nog niet bekend is).  

In De Poel is er elke twee weken een gebedsviering, maar dat is een eigen initiatief. 

De eerstvolgende Mis zal zijn op Tweede Kerstdag om 9.30 uur (of eerder als er 

een uitvaart is). Op maandagen doe ik huisbezoek in Netersel. Mensen mogen zich 

daarvoor opgeven. En elke eerste maandag schuif ik als het lukt aan bij de buurt-

lunch. Graag tot ziens! 

Pastoor Schilder  

Mededelingen: 

• Met ingang van 26 november vervalt de mis in Bladel op zaterdag. Er zal 

vanaf die datum om 17.30 uur een mis zijn in de Severinuskapel in Hapert. 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Komende zaterdag 12 november komen de leden van CV “De Buntstèkers” weer 

bij u langs om oud ijzer op te halen. Als het oud ijzer voor  09:00 uur aan de kant 

van de weg ligt, nemen wij het graag mee. 

Wat we niet meenemen zijn o.a. zonnebanken, velgen met autobanden, witgoed 

(wasmachines, drogers, etc). Deze laatste groep mag enkel en alleen bij de milieu-

straat worden ingeleverd, deze apparaten moeten op de juiste wijze worden gere-

cycled.  

Wij als vereniging doen geen briefjes in de bus om oud ijzer op te halen. Het wordt 

vermeld op het publicatiebord, in de van Aalsten tot Goor en met bordjes op ver- 

schillende plaatsen in Netersel. Heeft u daar ooit vragen over, vraag het één van 



onze leden of bel 06-13799816. 

Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging! 

CV De Buntstèkers 

 

PEUTER- EN BABYBENODIGDHEDEN. 

Op 27 november is erin de zaal van Cafe D'n Driesprong een verkoop dag van 

nieuwe baby- en peuterbenodigdheden. 

 

GORDELROOS. JE WILT HET LIEVER NIET KRIJGEN. LAAT JE VACCI-

NEREN! 

Eén op de vier mensen krijgt in zijn leven gordelroos. Een hele vervelende, 

jeukende en pijnlijke huiduitslag. Mensen die ouder zijn dan 60 of mensen die 

minder weerstand hebben lopen vooral risico om gordelroos te krijgen. Je kunt 

jezelf beschermen door een vaccinatie tegen gordelroos.  

Wat is gordelroos? 

Gordelroos is een jeukende, pijnlijke huiduitslag met blaasjes die wordt veroor-

zaakt door het opnieuw actief worden van het waterpokkenvirus. Gordelroos begint 

met jeuk, tintelingen of een hevige, brandende of stekende pijn. Na enkele dagen 

verschijnen blaasjes in groepjes op het lichaam, meestal rond de buik of taille. Na 

10 tot 14 dagen drogen de blaasjes in tot korstjes. Soms kan gordelroos ernstige 

complicaties geven (bijv. ontsteking van de aangezichtszenuw). Nadat de 

symptomen zijn verdwenen, kan iemand last houden van (zenuw)pijn en tintelingen 

op de aangedane plek. 

Gordelroos is besmettelijk 

Iemand kan gordelroos krijgen als hij eerder waterpokken heeft gehad. Dan blijft er 

altijd wat van het virus in het lichaam achter. Als de afweer minder is, kan het virus 

weer actief worden. Dan kan iemand gordelroos krijgen. Bij gordelroos zit het virus 

alleen in het vocht van de blaasjes. Het vocht uit de blaasjes is 1 tot 2 weken be-

smettelijk. De korstjes zijn niet meer besmettelijk. 

Je kunt je laten vaccineren tegen gordelroos. Vanaf november 2022 kun je bij GGD 

Brabant-Zuidoost op locatie de Callenburgh in Helmond terecht voor de vaccinatie 

tegen gordelroos. Deze vaccinatie is niet gratis.  

Voor deze vaccinatie, tegen betaling, maak je telefonisch een afspraak. Bel 088 

0031 500. Meer informatie vind je op www.ggdbzo.nl/vaccinopmaat  of op de 

website van het RIVM: www.rivm.nl/gordelroos  

 

MILITAIRE OEFENING 

Van 7 t/m 11 november is er een militaire oefening in de gemeente Bladel. De 

oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Konin-

klijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen getraind worden 

in het uit handen blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. Men zal hierbij 

het doorgaand verkeer niet hinderen.  

 

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL. 
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