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DE TOREN VAN SINTERKLAAS
Sint en zijn Pieten zijn opnieuw te gast in het Oude Kerkje in Middelbeers.
Ook in 2022 is er dus DE TOREN VAN SINTERKLAAS
Het lijkt nog zo kort geleden en toch is het alweer bijna Sinterklaastijd. De dagen
worden weer “korter”, niet letterlijk natuurlijk, maar zo lijkt het nu het alweer zo
vroeg donker wordt. Vorig jaar hebben de Sint en zijn Pieten een prachtige tijd
doorgebracht in hun Toren van Sinterklaas. De Regel Piet heeft daarom alweer
tijdig gevraagd of ze dat ook dit jaar weer mogen doen. Natuurlijk hebben we Sint
en zijn Pieten weer graag als onze gasten.
Net als vorig jaar vinden ze het super leuk als er weer heel veel kinderen met hun
ouders een bezoekje komen brengen aan De Toren van Sinterklaas.
Vanaf woensdagavond 16 november tot en met zondag 4 december is de Toren van
Sinterklaas weer ieder avond te bezoeken van 18.00 tot 19.30 uur. En in de weekenden op zaterdagochtend en zondagochtend ook al van 10.00 tot 12.00 uur.
Tot ziens in De Toren van Sinterklaas, Willibrordstraat 25, Middelbeers.
BESTE DORPSGENOTEN,
Over een aantal dagen start het WK voetbal in Qatar dan echt. Alle selecties zijn
inmiddels bekend, wat betekent dat het perfecte moment aan is gebroken om de
Fistváérekes WK poule in te vullen. Je hebt nog tot en met 19 november, de dag
voordat het WK begint, om mee te doen. Iedereen met of zonder verstand van
voetbal kan eenvoudig meedoen door de poule in te vullen en op te sturen. Het
Excel bestand waarin de voorspellingen gedaan dienen te worden, kan gedownload
worden via de link die digitaal meegestuurd is met deze Van Aalsten tot Goor en
die tevens te vinden is op Facebook. Ook is het mogelijk om een mailtje te sturen
naar wkpoulefvn@gmail.com, waarna wij u het bestand toe zullen sturen. Nadat de
poule ingevuld is, kunt u deze naar bovenstaand e-mail adres sturen, waarna u een
mailtje terug zult krijgen om de kosten voor deelname à €5,- over kan maken.
Wanneer u dit gedaan hebt, is uw inschrijving bevestigd en maakt u kans de
hoofdprijs: een shirt van het Nederlands Elftal.
We hopen op uw deelname, J.V. de Fistváérekes.
GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL
In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden.
De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
• 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.
PUUR POPORKEST SLUIT ZICH AAN BIJ SLAGWERKPROJECT
Afgelopen weekend heeft u de flyer ontvangen van ‘Nieuw talent slagwerk de
Kempen’. Ook PUUR Poporkest is nauw betrokken bij de organisatie en ondersteund het project van harte.
Een korte uitleg;
In het voorjaar zijn een aantal muziekvereniging in de Kempen, n.a.v. het project
‘Mear mei Muzijk’ uit Friesland begonnen met een blazersklas voor mensen die
nooit eerder muziekles hadden gehad of noten konden lezen. Dat bleek een groot
succes. Mensen ontdekten zo een nieuwe hobby. Het mooie is dat je vooraf helemaal niets hoeft te kunnen. Het enig dat nodig is, is de eerste stap zetten om mee te
gaan doen. Het resultaat mocht er wezen, een eindconcert, ‘Primo Passo’ met 30
muzikanten!
Door het enthousiasme van Primo Passo, nam Eric de Laat uit Vessem het drumstokje op en besloot eenzelfde project voor slagwerkers op te starten. Ook bij deze
groep is het niet belangrijk dat je al muziek kunt maken. Het wordt vanaf het begin
opgebouwd. Net zoals bij kinderen die voor het eerst met instrumenten in aanraking
komen. Je hoeft geen eigen instrument te hebben, de muziekverenigingen lenen hun
slagwerk graag uit aan de deelnemers. In tien weken wordt langzaam opgebouwd
naar een slotconcert en de garantie is dat het dan klinkt als een klok. Wat de
muzikanten daarna doen, is helemaal aan henzelf. Ze kunnen aansluiten bij de
lokale muziekvereniging, lekker op de zolderkamer solo musiceren of het bij de
tien lessen laten. Er is nul verplichting vanuit de verenigingen. Het enige wat we
hopen is dat er een aantal mensen doorgaan. Want het is zo leuk, samen muziek
maken. Dat willen we de beginnende muzikanten graag laten ervaren.
De lessen worden gegeven door professionele instructeurs. Er is geen bovengrens
aan de leeftijd, iedereen vanaf 18 jaar is welkom. De repetities vinden plaats op de
zondagochtend, tussen 10.00 u en 12.00 u in november, december 2022 en januari
en februari 2023. De eerste repetitie is zondag 27 november. De kosten voor de tien
lessen bedragen €100,-.
Is je interesse gewekt en voel je de behoefte om ‘ergens op te slaan‘? Geef je dan
snel op (uiterlijk 20 november) door een mailtje te sturen naar
ericdelaat22@gmail.com of te bellen naar 06-1381 3193. Op dit moment hebben al
ruim 45 mensen zich aangemeld.
INZAMELING TARIEFZAK NETERSEL
Zoals bekend wordt huishoudelijk restafval binnen de bebouwde kom van Netersel

ingezameld met een rode tariefzak. Onlangs is gebleken dat de voorraad
tariefzakken op is en dat daar een lange levertijd op zit.
Een paar jaar geleden is in een woonwijk in de gemeente Eersel een afvalproef
uitgevoerd waarbij o.a. ook een tariefzak werd gebruikt. Omdat die proef geen
vervolg heeft gekregen, heeft de gemeente Eersel nog veel tariefzakken over. Om
die zakken toch nog nuttig te besteden, heeft de gemeente Bladel besloten om die
zakken over te nemen voor gebruik in Netersel. Daar staat dan wel “Eersel” op,
maar die kunnen dus wel gewoon gebruikt worden. Dat wordt ook op elk rolletje
zakken nog eens duidelijk gemaakt met een sticker. Er is ook nog een ander
verschil: voorheen zaten op een rol 5 zakken. Nu zijn dat 10 zakken.
Uitgiftepunten
De tariefzakken zijn verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis en ook bij de
supermarkten van Jumbo Bladel en Albert Heijn in de Sniederspassage in Bladel.
Afvaltarieven 2023
In zijn vergadering van 2 november 2022 heeft de gemeenteraad de tarieven voor
de afvalstoffenheffing 2023 als volgt vastgesteld:
Vastrecht: € 9,48 per maand wat neer komt op € 113,76 per jaar (in 2022 was dat €
118,44).
Variabel recht (ledigingstarieven):
Volume Restafval
GFT-afval
2023
(2022)
2023
(2022)
25 liter
€ 3,94 (€ 2,73) € 0,71 (€ 0,49)
80 liter
€ 7,67 (€ 5,31) € 0,90 (€ 0,62)
140 liter € 11,72 (€ 8,11)
€ 1,17 (€ 0,81)
240 liter € 18,44 (€ 12,76)
€ 1,56 (€ 1,08)
- Tarief voor het storten van afval in een:
* ondergrondse container (60 liter): € 5,58 per keer (2022: € 3,86)
* ondergrondse container (30 liter): € 2,88 per keer (2022: € 1,99)
- Tariefzak in Netersel (30 liter): € 2,88 per zak (2021: € 1,99)
De tarieven bij de milieustraat Bladel zijn niet gewijzigd.

OM TE NOTEREN IN UW AGENDA……..
Op donderdag 8 december 2022 om 14:00 uur zal in de Schouw een bijeenkomst
plaatsvinden, waarin een medewerker van de politie voorlichting komt verzorgen
om senioren bewust te maken van fraude/oplichting/ fishing mail etc.
In diverse consumentenprogramma’s op t.v. zien we steeds weer mensen die
slachtoffer zijn geworden van oplichters aan de deur, via de telefoon en de mail.
Wilt u zich hiertegen ook wapenen dan bent u van harte welkom om deze
bijeenkomst bij te wonen.

De toegang is gratis, koffie is verkrijgbaar voor € 0,50. Ook niet-leden zijn van
harte welkom.
Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig dan staat uw stoeltje klaar!
gerardmoeskops@seniorenverenigingbladel.nl
PAROCHIEBERICHTEN.
Mededelingen:
• Ouders die hun kinderen willen opgeven voor de Eerste H. Communie
kunnen dit doen tot 1 december. Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar op
het secretariaat.
• Zaterdag 19 november is de toediening van het H. Vormsel door deken
Spooren, om 17.30 uur in Bladel.
• Zaterdag 26 november begint de Advent. Dan is de Mis in Hapert voor de
eerste keer om 17.30 uur. In dat weekend kunnen mensen ook hun eigen
Adventskrans laten zegenen.
NATUURWERKDAG GEMEENTE BLADEL
Zaterdag 19 november 2022, 09:00 – 14:00 uur
Vindt u het leuk om een keer, samen met de boombeheerder, te werken aan natuurbehoud in uw eigen gemeente? Kom dan op zaterdag 19 november naar de natuurwerkdag in de gemeente Bladel!
We verzamelen om 09:00 uur bij de rood/gele ster gelegen in de Heieinden
Hoogeloon. De locatie is bereikbaar via de Ir. Mettropweg. De rode lijn betreft de
aanrijroute. Er is parkeergelegenheid voor enkele auto’s bij de verzamelplaats. Het
is aan te bevelen om met de fiets te komen. We starten met een korte uitleg over de
werkzaamheden. Vervolgens gaan we aan het werk. Om 14:00 uur sluiten we de
natuurwerkdag af.
Gereedschap is aanwezig. Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd. Uiteraard is passende werkkleding aan te bevelen, denk ook aan werkhandschoenen en
stevige schoenen.
Het maximum aantal deelnemers is 25. U kunt zich aanmelden bij Maurice Koot
(Boomrooierij Weijtmans) via boombeheerbladel@weijtmans.nl.
DE GROTE NETERSELSE DNA-SHOW
Vrijdag 18 november is het zover. Dan gaan we meten wie voldoet aan het
Netersels DNA.
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.
E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

