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VAN DE REDACTIE. 

Dit is het kerstnummer van de dorpskrant. Dit is ook het laatste nummer van 2022. 

We gaan nu even met vakantie. 

Het eerste nummer in 2023 komt uit op zaterdag 14 januari. Kopij voor de uitgave 

van 14 januari 2023 moet zijn ingeleverd voor maandag 9 januari 2023 om 18.00 

uur. 

Wij van de redactie wensen iedereen prettige kerstdagen, een leuke en veilige 

jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2023. 

Marlies en Bart.  

 

KERSTSTAL. 

De stal is open van 24 december tot en met 6 januari, van 10.00 uur tot 20.00 uur.  

De opbrengst van de gaven uit de bus zijn dit jaar weer voor de voedselbank. 

We wensen iedereen fijne feestdagen namens de kerststalwerkgroep. 

 

VOORVERKOOP ZITTINGSAVOND 

Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes. 

Nog even en het is weer zo ver. Op 28 januari houden we weer onze zittingsavond.  

Op deze avond zijn er diverse optredens vanuit ons eigen dorp, aangevuld met 

buitendorpse tonpraters. Natuurlijk zal aan het einde van deze avond de Prins van 

ons Hupke 2023, bekend worden gemaakt.  

De voorverkoop van de kaarten voor deze wederom niet te missen zittingsavond, is 

op vrijdag 13 januari in de Poel van 19:00 uur tot 20:00 uur. 

De poel zal om 18:30 uur open gaan en zullen in volgorde van binnenkomst num-

mertjes worden uitgedeeld. Iedereen kan dan binnen in de huiskamer wachten en 

naar wens een bakje koffie, thee of iets anders nuttigen. Niemand hoeft dus tot 

19:00 uur buiten in de kou te staan. Hieronder nogmaals het reglement van de 

voorverkoop. Lees onderstaand reglement goed door om teleurstelling of 

misverstanden te voorkomen. 

Reglement voorverkoop: 

• De minimale leeftijd is 2de jaar Pius-X. 

• Op de avond van de voorverkoop beginnen we niet eerder dan de 

afgesproken tijd. 

• We verkopen maximaal 6 kaarten per persoon. 

• De genen die de kaarten koopt mag een voorkeur opgeven bij wie ze 

willen zitten. (carnavalsgroep, buurt, etc.) 

• De kaarten moeten bij bestellen betaald worden. 



• Degene die de kaarten koopt krijgt een bewijs van betaling mee. 

• Iedere koper geeft een contactpersoon op waaraan de kaarten met 

stoelnummers kunnen worden afgegeven. 

• De kaarten zelf worden later thuis afgegeven aan de contact persoon. 

• Het bestuur maakt na de voorverkoop een indeling die zo veel mogelijk 

naar wens is van onze gasten. 

Alááááf! 

CV De Buntstèkers 

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 2 januari is er weer een lunch waarbij alle inwoners van Netersel van 

harte welkom zijn. Dit is tevens een mooie gelegenheid om uw dorpsgenoten een 

gelukkig nieuwjaar te wensen. Er zijn geen coronamaatregelen meer maar we 

vragen wel aan iedereen: heeft u klachten blijf dan thuis!  

Vanaf 12.00 uur is de inloop en om 12.15 uur wordt de soep opgeschept.  

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. 

Graag tot ziens op maandag 2 januari in de huiskamer van de Poel. 

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Maandag 26/12: 2e Kerstdag feest van de H. Familie. Om 9.30 uur H. Mis in de 

kerk in Netersel, m.m.v. een Cantor. De intenties zijn voor: Cornelis en Cato 

Waalen nms kinderen, klein- en achterkleinkinderen; Petrus Josephus vd Hout, zijn 

echtgenote, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

 

HEEL NETERSEL GEZOND 

De feestdagen staan voor de deur. Voldoende tijd om SAMEN ONTSPANNEN 

activiteiten te ondernemen.  

• Lekker SAMEN GEZOND ETEN, koken met veel groenten. Al eens 

wafels van zoete aardappels gegeten? https://velt.nu/recept/wafels-van-

zoete-aardappel. Of een smeerseltje van 

pastinaak? https://velt.nu/recept/rillette-van-pastinaak 

• Of SAMEN BUITEN BEWEGEN, wandelen of 

spelen https://cjgcapelleaandenijssel.nl/buiten-spelen-in-de-winter-leuke-

spelletjes/ 

Maandagavond 9 januari is de volgende Heel Netersel gezond bijeenkomst in 

De Poel. Iedereen is van harte welkom. 
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BEDANKT 

Ik wil iedereen bedanken die me op welke wijze dan ook beterschap hebben ge-

wenst tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis en op deze wijze bij hebben 

bijgedragen aan mijn herstel. 

Ik heb vertrouwen in de toekomst. 

Kees van der Heijden 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datum van de eerstvolgende viering is:  

• 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, Mark van de Bijgaart en familie 

Castelijns-Hendriks;  Sjef Hooijen, Jos en Corry en Martien van Schagen; Familie 

Janssen Lukassen en Fam van de Velde Bosch – Jan en Cor van Dooren 

Hesselmans; Jan van Huijgevoort 

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

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Na de Kerstviering is er géén koffie/thee drinken. 

De datums van de eerstvolgende viering zijn:  

•   8 januari 2023: 10:00 uur 

• 22 januari 2023: 10:00 uur 

Na deze vieringen is er wel weer gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. 

U bent van harte welkom. 

 

PARKINSON-DE KEMPEN. 

Op maandag 16 januari zal Parkinson De Kempen weer een bijeenkomst orga-

niseren met als onderwerp slaapstoornissen. De bijeenkomst is in D'n Aachterum, 

Korenbocht 50 in Reusel, aanvang 19:30 uur. De zaal is open om 19:00 uur. 

Een slaapoefentherapeut zal het slaapprobleem benaderen vanuit een 24-uurs visie. 

Wanneer je ‘s nachts niet goed slaapt dan kan dat gevolgen hebben voor de dag 

daarop. Als je overdag problemen hebt, zou dat de nachtrust kunnen beïnvloeden. 

Daarom moeten de onderliggende oorzaken worden opgezocht, aangepakt en opge-

lost. Klachten als gevolg van slapeloosheid bij de ziekte van Parkinson zijn zeer 

divers: vermoeidheid, overbelast gevoel, depressie, concentratieproblemen, niet 

uitgerust bij het opstaan, piekeren en vermoeidheid overdag.    

De oefentherapeut zal een aantal methoden aandragen om de slaap te verbeteren 

door bijvoorbeeld inzichten te geven die een gezond slaapgedrag bevorderen, hoe 

de klachten met de slaapproblemen samenhangen, oefeningen op maat om de slaap 

te verbeteren en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl waarbij u rustiger kan 

omgaan met de gevolgen van slaapproblemen en op die manier de stress vermindert 

en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen. 

Zoals altijd zijn ook partners en begeleiders van harte welkom.  

mailto:gebedsvieringnetersel@gmail.com


Koffie, thee en wat lekkers staan voor u klaar. In verband met de organisatie van de 

avond willen wij u dringend vragen om u voor 13 januari op te geven met hoeveel 

mensen u komt. Dat kan via het contactformulier op onze website 

www.parkinsondekempen.nl of met e-mail: parkinsondekempen@outlook.com.  

Tot maandag 16 januari. 

 

 
 

AFVALKALENDER 2023 IS BESCHIKBAAR 

De afvalkalender 2023 kun je vinden op www.bladel.nl (digitaal loket). Daarin zijn 

o.a. de inzameldata te vinden voor GFT, PMD en restafval. De kalender wordt niet 

huis-aan-huis verspreid. Op verzoek wordt de kalender wel per post naar je toege-

stuurd. Daarvoor kun je telefonisch contact opnemen met het Klant Contact 

Centrum: (0497) 36 16 36 of een mail sturen naar: info@bladel.nl  

Je kunt (op adresniveau) ook alle afvalinformatie vinden via de afvalapp: 

AfvalWijzer. Die app kun je installeren via de app-stores van Apple en Android. 

Daarnaast is er een versie beschikbaar voor Windows Phone-gebruikers. Via deze 

app is het ook mogelijk om de ophaaldagen als agenda afspraak toe te voegen aan 

je eigen digitale agenda. 

 

KOPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 14 JANUARI 2023 MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 9 JANUARI 2023 VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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