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KLEDINGACTIE JV DE FISTVÁÉREKES 

Hallo iedereen, binnenkort is het weer tijd voor de kledingactie van JV De 

Fistváérekes. We willen iedereen vragen om kleding te verzamelen in een plastic 

zak (vuilniszak). Deze kleding kan worden ingeleverd bij de kiosk in Netersel op 

zaterdag 21 januari. De bedoeling is om alleen goede kwaliteit kleding in de zakken 

te doen. 

Wat mag wel: Kleding; Lakens; Gordijnen; Dekbedovertrekken; Pluche beesten; 

Riemen; Handtassen en schoenen (schoenen aan elkaar gebonden). 

Wat mag niet: vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding; Enkele schoenen; 

Afgeknipt materiaal; Lappen; Matten; Tapijten; Kussens; Dekbedden; Snuisterij; 

Bedrijfskleding; Speelgoed en matrassen. 

De zakken a.u.b. dichtgeknoopt inleveren. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de zakken naar de kiosk te brengen dan 

kunnen wij deze ook op komen halen. Dit kunt u doorgeven door een appje te 

sturen naar het volgende nummer: 06-81393457 

Deze kledingactie is naast de opbrengst voor onze carnavalsgroep ook voor een 

goed doel. We hopen dat jullie voor deze tijd veel kleding kunnen verzamelen 

zodat wij een leuke wagen kunnen bouwen. Alvast bedankt.  

Met vriendelijke groet  JV De Fistváérekes. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende viering zijn:  

• 22 januari 2023: 10:00 uur 

• 05 februari 2023: 10:00 uur 

• 12 februari 2023: 10:00 uur 

Na deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van 

harte welkom. 

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

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

De viering op kerstavond in de Poel werd ontzettend druk bezocht en is hopelijk 

voor velen een mooi bezinningsmoment geweest. De opbrengst van de collecte gaat 

naar de ziekengroep Netersel en Hulp in Nood Netersel/Bladel. Hiervoor dank! 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

STAND BUURTBILJART NETERSEL NA 7 SPEELRONDES. 

Intussen zijn 7 volledige speelrondes voltooid bij ons fameuze dorpse Buurtbiljart. 
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Dit geeft de tussenstand die hieronder is weergeven met als leider in de wedstrijd 

Plein B op enkele tienden afstand gevolgd door Hoekakker en Winkelhoek D. Deze 

keer vermelden we trouwens ook het gemiddelde per wedstrijd per team. Verder 

kunnen we 2 nieuwe spelers verwelkomen in ‘de club van 20 punten of meer’: 

gefeliciteerd Ron Buijlinckx met een geweldig resultaat in de wedstrijd van 22 de-

cember. Daarnaast  speelde Paul Jansma maar liefst 24 punten in ‘derby’ tussen 

Winkelhoek B en Winkelhoek C. Gefeliciteerd ! We zijn nog niet op de helft van 

het seizoen dus er kan nog van alles gebeuren. Na voltooiing van de volgende 

speelronde volgt een nieuw overzicht van de resultaten. 

Stand, totaal en gemiddeld per team. 

Plein B: 314,1 – 44,9; Hoekakker: 308,8 – 44,1; Winkelhoek D: 307,4 – 43,9; 

Hoeve B: 299,6 – 42,8; Beemke A: 295,7 – 42,2; Plein A: 289,6 – 41,4; Blasch A: 

288,7 – 41,2; Winkelhoek B: 275,1 – 39,3; Heilei: 272,2 – 38,9; Beemke C: 271,3 

– 38,8; Blasch B: 269,7 – 38,5; Winkelhoek A: 266,3 – 38,0; Blasch C – 248,9 – 

35,6. Winkelhoek C: 245,5 – 35,1; Hoeve A: 230,8 – 33,0; Beemke B: 229,3 – 32,8 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

DE BESTE WENSEN VOOR 2023!!  

Deze woorden zeggen we de laatste weken maar al te vaak. Daarmee betuigen we 

onze betrokkenheid bij de ander, en dat we elkaar gelukwensen in de Vriendschap, 

de Liefde en de Gezondheid! Hoe mooi is het om deze betrokkenheid vorm te ge-

ven in een gezellig samen komen?  

Op Vrijdag 13 januari organiseert Buurthulp Netersel weer een Koffie-uurtje. Je 

bent van Harte Welkom tussen 10.30uur en 11.30uur in De Poel. Gezellig als je 

`een bakkie komt doen`. Tijdens dit koffie-uurtje komt Corien Snijder ons ook 

vertellen over het thema Heel Netersel Gezond. Heb je vrijdag even tijd? Kom dan 

naar de Poel voor een kopje koffie/thee.  

Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch zijn wij ook bereikbaar voor hulpvragen 

zoals hulp bij vervoer, hulp bij computergebruik, een klusje, een activiteit waarbij u 

hulp zou willen hebben, of hulp bij een vraag die u niet weet waar u die moet 

stellen. 

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 en Ingrid. 

 

OPBRENGST KERSTSTAL. 

Dank aan iedereen die een bijdrage in de bus bij de kerststal heeft gedaan. 

De opbrengst die bestemd is voor de voedselbank in Bladel was; € 176, 94 

De beste wensen allemaal van de kerststalwerkgroep Netersel. 

 

E-MAIL: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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