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INSCHRIJVING HERHALINGSLES AED/REANIMATIE IN NETERSEL! 

Wekelijks worden in Nederland ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. 

Bij de meeste mensen gebeurt dat thuis, geheel onverwacht. Als familie, huisge-

noten, vrienden en buren bij een hartstilstand direct kunnen starten met reanimeren, 

totdat professionele hulpverleners het kunnen overnemen, is de kans op volledig 

herstel groot.  

Voor mensen in Netersel die eerder een AED/reanimatie cursus hebben gevolgd, 

organiseren wij dit jaar weer een aantal herhalingscursussen. De herhalingsles 

omvat één avond. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: donderdag 2 

maart, dinsdag 14, en woensdag 15 maart in de Poel. Aanvang telkens van 19.30 u. 

Einde ongeveer 21.30 u.                                                            

Een gediplomeerd instructrice van EHBO vereniging afd. Bladel zal de cursus ver-

zorgen. De kosten voor de herhalingsles bedragen € 17,50/per persoon, inclusief 

kopje koffie/thee. Het bedrag dient u tijdens de les contant te betalen. Vergeet niet 

uw diploma mee te brengen zodat dat weer afgetekend kan worden. Mensen die 

vanwege Corona een paar jaar geen herhalingscursus hebben gedaan wordt geadvi-

seerd zich gewoon aan te melden en te komen. 

U kunt zich tot en met zondag 19 februari 2022 aanstaande opgeven bij Wies Vis-

sers: p.vissers7@upcmail.nl  (voorkeur) of Whatsapp 06 - 23528290. 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Op Vrijdag 10 februari 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`. 

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 stel-

len. 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 

 

GESLAAGD OPTREDEN VAN PUUR POPORKEST NETERSEL EN KINDE-

REN VAN DE SINT LAMBERTUSSCHOOL  

Zondag 4 februari lopen al vroeg papa´s en mama´s met kinderen van groep 5 en 6 

naar gemeenschapshuis De Poel in Netersel. Ze hebben allemaal een muziekinstru-
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ment bij zich. Op het moment dat ze De Poel binnenkomen, zijn de leden van het 

Puur Poporkest net klaar met het neerzetten van alle tafels en stoelen. De ouders 

wordt vriendelijk gevraagd om over een uurtje terug te komen. De eerste repetitie 

samen begint! 

Wat ging hieraan vooraf? Al een paar jaar probeert Puur Poporkest samen met de 

Sint Lambertusschool en de mensen van kunsteducatie Art4U uit Veldhoven, 

muzieklessen te organiseren op Sint Lambertusschool. Helaas gooide de afgelopen 

jaren COVID ook hier roet in het ‘muzikale’ eten. Gelukkig zijn we dit schooljaar 

wel succesvol gestart. Wekenlang hebben de kinderen op school les gehad van 

meester Pieter van den Broek van Art4U. Puur Poporkest mocht instrumenten lenen 

van Kunst Adelt uit Hapert die ook hand en span diensten verleende. De juffen 

zorgden dat alles met school geregeld werd en leden van Puur Poporkest waren 

present tijdens de lessen. 

En zo maakten veel betrokken mensen uit verschillende organisaties het mogelijk 

dat de kinderen wekenlang op school onder schooltijd konden oefenen. En nu, op 4 

februari, is het dan zover. 

De kinderen mogen helemaal vooraan zitten en de leden van Puur Poporkest zitten 

in rijen achter de kinderen. Na een uurtje samen repeteren, onder leiding van zowel 

Meester Pieter én de dirigent van Puur Poporkest, Rolf Rombouts, mogen de papa’s 

en mama’s, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes en alle andere belangstellenden dan 

eindelijk de zaal binnen. Om 11 uur zit de grote zaal van Gemeenschapshuis De 

Poel in Netersel helemaal vol. Er hangt een vrolijke spanning in de zaal en dan 

begint het.  

Puur trapt af met een mooie medley van “ABBA”, waarna meester Pieter ons mee-

neemt in de manier waarop de kinderen hun muzikale kwaliteiten ontwikkeld heb-

ben. Meester Pieter vertelt en de kinderen spelen. Zo nemen ze ons mee op de 

muzikale ontdekkingsreis van de eerste tonen tevoorschijn toveren, tot het spelen 

van een echt lied. Dan wordt het tijd om samen met het grote orkest te spelen. We 

trappen af met “We will rock you” van Queen en de hele zaal stampt en klapt gelijk 

mee. Klapstuk is wel het nummer “I feel good” van James Brown, waarbij alle 

kinderen swingen en als professionele muzikanten hun instrumenten van links naar 

rechts bewegen op de tonen van de muziek. Dit alles begeleidt door Puur Popor-

kest.  

Na een afsluitende medley van oude “Doe Maar” songs is het concert voorbij. Maar 

daar is het publiek het duidelijk niet mee eens. Na een luid “we want more” spelen 

de kinderen samen met Puur nog één maal “I feel good” waarna Jan Waalen 

namens Puur toch echt alle betrokkenen bedankt en aandacht vraagt voor de 

mogelijkheid voor de kinderen om gebruik te maken van het aanbod om nog 10 

lessen te volgen bij de dirigent van het Puur Poporkest.  

Het is inmiddels duidelijk, Puur Poporkest gaat deze jonge talenten met open armen 

ontvangen!  

Het enthousiasme is gelukkig ook bij de kinderen aanwezig.  Volgens één van de 

kinderen was dit “één van de beste dagen van mijn leven”! Ook hebben maar liefst 

vijf kinderen zich gelijk gemeld met belangstelling voor de vervolglessen. Zelfs 



twee ouders hebben interesse getoond om (weer) een instrument te bespelen. 

Vanzelfsprekend zijn de ouderen ook welkom bij de lessen voor de kinderen. Bij 

voldoende belangstelling gaat Puur Poporkest onderzoeken of er ook “ouder-kind” 

lessen kunnen worden aangeboden. Kortom, dit wordt vervolgd!  

Voor meer informatie kunt u een mail sturen aan info@puurpoporkest.nl  

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

• 12 februari 2023: 10:00 uur 

• 26 februari 2023: 10:00 uur. Intentie: Wim Bleijs en Jac en Jo 

• Broeckx Vissers en kleinzoon Mark   

• Zondag 12 maart: 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 gebedsvieringen via de mail:  

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

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

HALLO ALLEMAAL., 

Wij zijn Chris en Saskia en wij verzorgen ook dit jaar weer de garderobe in Neter-

sel. tijdens carnaval. Jassen en tassen per stuk en per keer €1. Pinnen is mogelijk 

maar daarvoor betaald u €0,25 per transactie. Tijdens kindercarnaval hebben we 

gezinszakken voor €2,50 per keer.  

Onder de 25 jaar legitimatie verplicht. (Hou alvast je id. bij de hand voor een vlotte 

doorstroming. Wij hopen jullie allemaal te zien en wensen jullie een gezellig en 

veilig carnaval. 

Chris en Saskia. 

 

GOEDE DOELEN WEEK BLADEL HAPERT EN NETERSEL IN AANTOCHT 

Beste inwoners van de gemeente Bladel: mogelijk hebt U al eerder gelezen of 

vernomen dat er in 2023 t.a.v. de collectes een grote wijziging plaats vindt. Alle 

landelijke goede doelen fondsen in de gemeente Eersel hebben zich verenigd in de 

Goede Doelen Week. 

Dit betekent dat er niet meer verschillende weken in het jaar een collectant aan de 

deur komt voor een van de erkende goede doelen in het land, maar dat al deze 

goede doelen nog slechts één keer aan de deur komen. Die gezamenlijke collecte 

zal plaatsvinden in de week van 10 t/m 15 april. 

Vertegenwoordigers uit de kerkdorpen Bladel, Hapert en Netersel en de vele 

coördinatoren van de dorpen die reeds vele jaren de afzonderlijke collectes organi-

seren zijn in de komende maanden druk bezig met de voorbereiding voor deze 

Goede Doelen Week.  

Het is belangrijk voor U te weten dat de collecte er iets anders uit zal zien dan tot 

nu toe gebruikelijk was.   
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Hoe werkt het dan? 

1. Door vrijwilligers wordt, huis aan huis, een envelop met daarin een 

invullijst bij u aan huis afgegeven of in de bus gestopt. 

2. In de vakjes kan bij de deelnemende fondsen op deze lijst het bedrag 

worden ingevuld wat men – anoniem – aan de deelnemende fondsen wil 

geven. 

3. Het totaal van de ingevulde bedragen wordt onderaan de lijst vermeld. Een 

naam is niet nodig en de gift blijft anoniem. Men kan ook kiezen voor 

storting per eenmalige machtiging. 

4. De ingevulde lijst wordt, met het totaalbedrag in contanten of het 

machtigingsformulier, in de bijbehorende envelop gedaan. 

5. Indien u kiest voor een totaalbedrag voor alle fondsen, wordt dit bedrag 

gelijkelijk verdeeld over de deelnemende fondsen. 

6. In een verzegelde collectebus worden de dichtgeplakte enveloppes door de 

vrijwilligers opgehaald en naar het inzamelpunt gebracht. 

We zijn ook nog op zoek naar: 

- Vrijwilligers en collectanten 

- Sponsoren voor het dragen van de vaste lasten zoals drukwerk, website 

etc. 

Spreekt het U aan en bent U bereid om er enkele uren per jaar aan te besteden of 

wilt u ons ondersteunen, neem dan contact op met mevrouw Anja van Guluck, 

info@gdwbladel.nl 

Binnenkort komt er meer informatie op www.gdwbladel.nl  

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Mededelingen: 

• De parochie dankt eenieder voor zijn of haar financiële bijdrage aan de 

Actie Kerkbalans, ook de vrijwilligers die hebben geholpen. 

• Er komt een flyer in de kerk te liggen met tips voor de Vastentijd die 

begint op Aswoensdag (22 februari) 

 

WERK IN UITVOERING 

Door of in opdracht van de gemeente Bladel 

Werk: Gepland groot onderhoud De Hoeve Netersel. 

Periode: week 04-2023 t/m week 40-2023 

Uitvoering: Aannemingsbedrijf J. van Esch ( Cromvoirt ) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant 

Contact Centrum (KCC), tel. 0497 - 361636. 

 

                                         *************************             

 

KOPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 18 FEBRUARI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 13 FEBRUARI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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