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GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

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

Vissers en kleinzoon Mark   

• 12 maart: 10:00 uur 

• 26 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. 

 

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, huisgen-

oten, 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 om-

vat 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 

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

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKKERINNEKES, 

Bijna is het weer zover, de carnaval staat voor de deur. Zoals al eerder vermeldt 

hebben we dit jaar (net als alle jaren) weer een grandioze Prins, Prins Rick d’n 

Urste. Samen met zijn adjudant Bart (Parrie) zal het een mooi spektakel worden. 

Voor degenen die zich nog niet hebben gemeld om deel te nemen aan de optocht, 
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dit is nog mogelijk. Met de opgave op dit moment zul je geen spijt krijgen om de 

optocht in ons Hupke te komen aanschouwen! Het programma zoals vermeld in de 

krant zorgt dat iedereen in Netersel een moment heeft waarop zij en hij kunnen 

meedoen! 

Voor het programma van de 50+/seniorenmiddag zie de flyer welke als bijlage bij 

deze digitale van Aalsten tot Goor is toegevoegd! 

Verder zijn we nog opzoek naar iemand die de tekst kan/wil schrijven voor het 

optochtlied. Denk je hééhéé dat is wel iets voor mij, meld je dan bij één van de 

bestuursleden, of stuur een email naar cvdebuntstekers@gmail.com of bel 06-

13799816. 

Tot ziens ergens tijdens CARNAVAL IN ’T HUPKE!!! ALLÁÁÁÁÁFFFF, 

CV De Buntstèkers 

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

De dolle dagen van Carnaval beginnen. Ik wens alle organisatoren en wagen-

bouwers veel succes toe. En natuurlijk de prinsen en prinsessen, ook van de jeugd. 

En niet te vergeten hun adjudanten. Daarna komt de ernst van de vastentijd. Het 

symbool daarvan krijgen we op Aswoensdag: een kruisje op ons voorhoofd, met de 

as van verbrande palmtakjes. Dit jaar bent u welkom in Casteren om 9.15 uur of in 

Bladel om 19.00 uur. Pastoor Schilder. 

Mededelingen: 

• Oude palmtakjes kunt u de komende tijd begraven of verbranden. U kunt 

ze ook achterin de kerk leggen.  

 

DÉDÉ DANCE SLEEPT 4 EERSTE PLAATSEN BINNEN TIJDENS DANS-

WEDSTRIJD IN VELDHOVEN 

Zondag, 5 februari, sleepten de 5 Démoteams van DéDé Dance 5 maal een prijs 

binnen tijdens de danswedstrijd Shell We Dance Event in “Theater De Schalm” in 

Veldhoven! Tijdens deze danswedstrijd deden zo’n 100 dansgroepen mee die het 

tegen elkaar opnamen in verschillende categorieën. Onder toeziend oog van een 

deskundige jury, werden alle groepen beoordeeld op o.a. choreografie, techniek en 

presentatie. In het team D-Generation danst ook Lynn Lauwers uit Netersel mee.    

Tijdens deze wedstrijden deden er 4 teams van DéDé Dance mee in de categorie 

Freestyle. Zij wisten alle 4 als beste van hun leeftijdscategorie te eindigen. Een 

bijzondere prestatie dus! Daarnaast deed er voor het 2e jaar een team mee in de 

categorie Hiphop/Streetdance. Zij eindigden op een welverdiende 2e plek!  

Wil je meer info over DéDé Dance of de Démoteams? Kijk dan op 

www.dededance.nl of bel met het hoofdkantoor in Veldhoven; 040-2544052. 

 

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS MET CARNAVAL 

Op maandag 20 februari is het gemeentehuis geopend van 09.00 tot 12.00 uur.  

 

 

E-MAIL ADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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