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HEEL NETERSEL GEZOND 

Maandag 3 april om 20 uur ben je van harte welkom in de Poel om plannen te 

maken voor een gezonde zomer. Nu de tijd is verzet lijkt het alsof er meer uren in 

een dag zitten. Is het tijd voor een (gezamenlijke) wandeling ’s avonds, een praatje 

bij de ‘buurt'bank of is het tijd voor een gezellige buurtlunch zoals tijdens 800 jaar 

Netersel? 

Kom maandagavond 3 april 20 uur naar de Poel en bedenk en doe mee. 

 
GEZOCHT. 

Ik ben op zoek naar een ervaren ruiter die mijn paard, een jonge sporthaflinger 

(zadelmak) minimaal 2 x per week zou willen berijden (in Netersel), evt. tegen een 

vergoeding. 

Op dit moment ben ik niet in staat om dit zelf op me te nemen. Het is wel de be-

doeling dat ik te zijner tijd weer ga rijden of dat we het dan samen kunnen doen. 

Het gaat met name om vaardigheden in de rijbak/paddock en te zijner tijd zijn 

natuurlijk ook buitenritten mogelijk. Het paard moet gewoon aan het werk worden 

gezet. 

Ik hoop dat iemand me kan helpen. Je kunt me bereiken op 06-33401304 voor 

vragen of kennismaking. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:   

• 07 april: 15:00 uur Kruisweg 

• 09 april: 10:00 uur 1e Paasdag. Samenzang o.l.v. gelegenheidskoortje.  

Intentie: Mark van den Bijgaart, opa en oma Broeckx en opa en oma van 

den Bijgaart en Sjef Hooijen, Jos en Corry en Martien van Schagen 

• 23 april: 10:00 uur 

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

harte welkom. 

LET OP: De kruisweg van de gebedsvieringengroep is op 7 april om 15:00 uur 

in de Poel te Netersel. 

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

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

Gebedsvieringengroep Netersel. 
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TWEEDEHANDSFIETSENBEURS HOOGELOON 

Heeft u ook een fiets in de schuur die  niet meer gebruikt wordt? Of een kinderfiets 

waar uw kind allang uitgegroeid is? Bent u op zoek naar een groter model? Heeft 

uw zoon/of dochter een middelbare schoolfiets nodig? Of hebt u een kinderstoeltje 

wat overbodig is? 

Dan is de Fietsenbeurs echt iets voor u! 

Kopers opgelet: Op zondag 02 april van 12.00 uur tot 14.00 uur wordt er in Hoo-

geloon wederom een tweedehands fietsenbeurs georganiseerd. Net zoals voor-

gaande jaren bij Gooskens Hout, Breestraat 25 Hoogeloon. U bent van harte 

welkom rond te snuffelen. De toegang is gratis!  

Verkopers opgelet: Wilt u 1 of meerdere fietsen of accessoires verkopen? Wij 

zorgen ervoor! U hoeft tijdens de beurs niet aanwezig te zijn. U blijft anoniem. U 

bepaalt zelf de prijs. (Wij zetten daar echter nog 10% op voor het goede doel (die 

betaalt de klant) en 10% van uw opbrengst gaat ook naar een Hoogeloonse vere-

niging. Het enige wat u verder moet doen is uw fiets(en) en / of accessoires inle-

veren op zondag 02 april tussen 9.00 uur en 11.00 uur ‘s ochtends en tussen 15.00 

uur en 15.30 uur het geld (of in het slechtste geval uw fiets) weer ophalen.  

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Anke 06-53604342 Of  Yvonne 06-

5465099. Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl  

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Tweede Paasdag. Maandag 10/4: om 9.30 uur Eucharistieviering in de kerk in 

Netersel. M.m.v. Cantor. 

Mededelingen: 

• Er liggen roosters achterin de kerk voor de vieringen in de Goede 

Week; de mooiste week van het jaar voor wie het van harte meebeleeft. 

• Op 1e Paasdag mogen kinderen paaseieren zoeken in de pasto-

rietuin na de mis van 11 uur. 

 

KOFFIE-UURTJE VERVALT PER APRIL 2023 

Beste dorpsgenoten. Per april gaan we het maandelijkse koffie-uurtje op de 2e 

vrijdag van de maand stoppen. We hebben in ruil daarvoor een wekelijks 

ontmoetingsmoment op de dinsdagmiddag.  

Het koffie-uurtje werd niet zo druk bezocht vandaar dat we het gaan koppelen aan 

een ander moment. We hadden regelmatig wat persoonlijke gesprekjes waar we 

zeker niet aan voorbij willen gaan. Vandaar dat tijdens de 3e dinsdagmiddag van de 

maand ook vanuit Buurthulp Netersel een coördinator aanwezig zal zijn om eventu-

ele persoonlijke of minderpersoonlijke mededelingen/vragen te bespreken. 

Natuurlijk kun je altijd ook nog op de gebruikelijke wijzen met Buurthulp Netersel 

contact opnemen: 

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 
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• www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Groetjes Maria, Wies, Wendy en Ingrid. 

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 3 april komen er weer een achttal kinderen van de basisschool uit groep 1 

t/m 4 mee lunchen. Dat is hartstikke gezellig. Dus zorg dat u hier ook bij bent! 

Vanaf 12.00 uur is iedereen van harte welkom.  

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 3 april in de huiskamer van de Poel. 

 

VRIJE INLOOPMIDDAG VOOR JONG EN OUD. 

Vanaf dinsdag 4 april a.s. is iedere dinsdagmiddag de huiskamer van gemeen-

schapshuis de Poel vanaf 13.30 uur geopend voor vrije inloop. 

Er kan gekaart, gesjoeld, gebreid en gebuurt worden, wat u als bezoeker maar wilt. 

Elkaar ontmoeten blijft het belangrijkste doel. 

Iedere 1e dinsdag van de maand zijn de leden van de Wissel aan het breien en 

haken. U bent meer dan welkom om daarbij aan te sluiten. 

Elke 3e dinsdag van de maand is er iemand van Buurthulp aanwezig om uw vragen, 

wensen en opmerkingen te beantwoorden. 

Een gastvrouw/heer zorgt ervoor dat u een consumptie kunt nuttigen. 

We hanteren de consumptieprijzen van de Poel. We hebben het liefst zo min moge-

lijk contant geld in omloop dus het fijnste voor ons én u is als u met de pinpas 

betaalt. De mogelijkheid is er, dus maak er gebruik van. 

Aarzel niet om op een dinsdagmiddag binnen te lopen. 

Wilt uzelf een activiteit organiseren, dan werken we daar graag aan mee. 

Dus vanaf 4 april is iedereen elke dinsdagmiddag welkom in de huiskamer van de 

Poel. 

Buurthulp Netersel en KBO Netersel. 

 

16 APRIL OPEN DAG LEREN IN ZICHT 

HOOGE MIERDE – Eindelijk is het zover na 10 lange jaren plannen maken, 

bouwen en het terrein herinrichten, een open dag!  

Op 16 april ben je welkom bij praktijk voor remedial teaching Leren in Zicht van 

Renilde Bersi aan de Kailakkers 2A in Hooge Mierde. Het wordt een dag vol actie 

die vooral in het teken staat van het IJslandse paard. Iedereen is welkom en de 

entree is gratis. 

We starten de dag met ‘ochtendgym tussen de paarden’, die wordt verzorgd door 

Brenda Kox van Van Binnen Mooi. Jong en oud mogen hieraan meedoen. Na de 

middag zijn er workshops ‘Pony Power voor Kids’ en ‘Paardenkracht voor Pubers’. 

Deze worden gegeven in samenwerking met Sietske van Maanen van Kei Coaching 
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en Maaike Vosters van Jij en Wei. Kinderen die gek zijn van pony’s en paarden en 

graag willen poetsen en knuffelen, dat kan. Ook een demonstratie staat gepland. 

Tijdens de hele dag kun je informatie krijgen en vragen stellen over de groepstrai-

ningen in sociale vaardigheden, individuele coaching, holistische genezing, reflex 

integratie en remedial teaching. Inloop vanaf 10.30 uur en rond 16.30 uur zwaaien 

wij de laatste bezoekers uit. 

Wil je meedoen met een workshop of met het poetsen/knuffelen van de pony’s en 

zeker zijn van een plaatsje. Meld je dan aan via het formulier op 

www.lereninzicht.nl/open-dag. 

 

PROVINCIE, GEMEENTEN EN CORPORATIES IN BRABANT TEKENEN 

WOONDEAL MET MINISTER DE JONGE 

Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten – waaronder gemeente Bladel -, 38 

woningcorporaties en minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruim-

telijke Ordening hebben hun handtekening gezet onder vier regionale woondeals 

voor Brabant. De ondertekenaars zetten hiermee de schouders onder de grote 

opgave voor Brabant om tot en met 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in de 

provincie. Vanuit de gemeente Bladel was wethouder Fons d’Haens aanwezig om 

de woondeal te ondertekenen. 

Regiodeal Zuidoost-Brabant  

Gezamenlijk zetten de 21 gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant zich in voor de 

realisatie van minimaal 45.000 woningen in de periode 2022-2030. In de regio 

Zuidoost-Brabant staan we voor een schaalsprong. Dit wil zeggen dat het aantal 

inwoners stijgt, waardoor het aantal voorzieningen mee moet stijgen. Dit vertaalt 

zich onder andere in een grote woningbouwopgave. In deze enorme opgave is 

leefbaarheid een belangrijke doelstelling; ook de leefbaarheid in de dorpen. Hier 

zijn nieuwe bouwprojecten onmisbaar om voldoende inwoners te houden en om het 

voorzieningenniveau op peil te houden.  

De gemeente Bladel 

De gemeente Bladel heeft als opgave om tot 2030 minimaal 765 woningen toe te 

voegen aan de woningvoorraad. Daarnaast heeft de gemeenteraad in december 

2022 aangegeven dat ze voldoende ruimte zien voor groei, met instroom van 

buitenaf. Het vastgestelde richtgetal dat de gemeente zichzelf heeft opgelegd, is 

2.900 woningen erbij in de periode tot 2040. 

Portefeuillehouder Davy Jansen: “We gaan de komende jaren flink wat huizen bij 

moeten bouwen. Daarom is het goed dat we als gemeente meewerken aan de 

Woondeal en daarnaast ook nog onze eigen ambities hebben. Het instemmen met 

de Woondeal staat onze eigen woningbouwdoelen niet in de weg. Het aantal 

woningen uit de woondeal is een minimum en het gaat om een kortere periode, 

namelijk tot 2030. Het is wel een extra aanmoediging om hiermee aan de slag te 

gaan!”  

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 3 APRIL OM 18.00 UUR. 

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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