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VAN DE REDACTIE. 

Binnenkort komt het kerstnummer van de dorpskrant weer uit. Dit is ook het laatste 

nummer van 2022. Daarna gaan we even op vakantie. 

Het kerstnummer komt uit op zaterdag 24 december. Het eerste nummer in 2023 

komt uit op zaterdag 14 januari. 

Kopij voor de periode van 24 december 2022 tot en met 13 januari 2023 kunt u in-

leveren op het redactieadres of via de mail voor uiterlijk maandag 19 december 

2022 om 18.00 uur. Kopij voor de uitgave van 14 januari 2023 moet zijn ingeleverd 

voor maandag 9 januari 2023 om 18.00 uur. 

De redactie. 

 

VERKOOP OLIEBOLLEN EN MINI APPELFLAPPEN OP OUDEJAARSDAG 

IN NETERSEL! 

Ook dit jaar gaat de Carnavalsclub De BuntBengels weer oliebollen en mini 

appelflappen verkopen. 

                              ** 5 oliebollen of 5 mini appelflappen voor €4,75 **  

In de week van 09 t/m 17 december zullen de kinderen van de BuntBengels bij-

gaande bestellijst bij u op komen halen.  

Mocht u ze gemist hebben of heeft u liever dat ze niet aan de deur komen, dan kunt 

u de bestellijst ook in de brievenbus doen bij familie van Dijck op De lei 11. Op 

zaterdag 31 december zullen de oliebollen vers voor u worden gebakken en kunt u 

ze ophalen bij de kiosk of thuis laten bezorgen.  

Vul bijgaande bestellijst alvast in en leg deze klaar met gepast geld in een envelop-

pe. Indien gewenst kan er ter plaatsen ook met een QR code worden betaald.  

Zo hopen we de inwoners van Netersel als vanouds een gezellige oudejaarsavond te 

bezorgen met daarbij een lekkere oliebol of appelflap! 

Carnavalsclub De BuntBengels. 

 

KERSTSTALLEN EXPOSITIE 11 DECEMBER - 4 JANUARI 

Wij nodigen u van harte uit om onze gezellige Kerst expositie te bezoeken in de 

heemkamer van Pladella Villa.. Er staan (miniatuur)kerststallen van ons heem-

kundelid Anneke van Bommel en van Kees Castelijns uit Netersel, aangevuld met 

kerststallen uit onze eigen collectie. Ook is de heemkamer helemaal in kerstsfeer 

aangekleed. De koffie en thee staat klaar en de entree voor de expo is gratis! Entree 

voor het museum op de eerste verdieping is €2,50. 

De expositie is open op zondag 11 december van 13.00-17.00 uur tijdens onze open 

dag en daarna zijn we open op de woensdagen van 14.00-16.00 uur. Adres: 

Bleijenhoek 57 Bladel 



 

BESTE DORPSBEWONERS, 

Net als voorgaande jaren zullen wij weer worstenbroodjes gaan verkopen. Door het 

kopen van de worstenbroodjes verzekert u zich van een heerlijke versnapering 

tijdens de Kerstdagen en steunt u ons bij het bouwen van een mooie carnavalswa-

gen.  

De worstenbroodjes kunt u bestellen door de bestellijst in te vullen die u binnenkort 

in de brievenbus ontvangt. Deze zal weer opgehaald worden tussen 11 en 18 

december. Ook kunt u bestellen door een foto te maken van de bestellijst en deze 

op te sturen naar het telefoonnummer dat vermeld staat op de bestellijst.  

De worstenbroodjes zullen op zaterdagmiddag 24 december, op tijd voor Kerst, bij  

u thuis bezorgd worden. 

J. V. de Fistvaérékes 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

• Zondag   11 december 2022: 10:00 uur 

• Zaterdag 24 december 2022: 19:00 uur  

Kerstavond:  Samenkomen om de geboorte van Jezus te gedenken. 

Intenties voor deze viering: Jan Beijens; Thom van der Heijden en Ria van der 

Heijden-Lavrijsen; Familie Broeckx-Vissers en familie Castelijns-Hendriks; Sjef 

Hooijen, Jos en Corry en Martien van Schagen; Familie Janssen-Lukassen en fa-

milie van de Velde-Bosch; Jan en Cor van Dooren Hesselmans 

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. 

 

KBO KERSTVIERING   

De kerstviering van de KBO vindt plaats op 14 December aanvang 14.00 uur.  

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot Henk Looijmans, Netersel. 

 

KOFFIEUURTJE BUURTHULP. 

Het koffie-uurtje van Buurthulp Netersel is in december op de 3e vrijdag. Namelijk 

op vrijdag 16 december om 10.30 uur in De Poel. Dan hebben we het thema kerst, 

waarbij schoolkinderen samen met ons kerstliedjes zingen. Het zal een warme sfeer 

brengen. Graag tot volgende week vrijdag.   

Buurthulp Netersel. 

 

KOPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 17 DECEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 12 DECEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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