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OPROEP HULP TECHNIEKMIDDAG MAANDAG 10 OKTOBER. 

Beste ouders, opa’s oma’s en andere belangstellenden. Tijdens de eerste techniek-

middag op de Lambertusschool gaan we aan de slag met het bouwen van bruggen. 

We gaan met de groepen 3 t/m 8 aan de slag met het maken van een stevige papier-

en brug waarop speelgoed auto’s naar de overzijde kunnen rijden. De kinderen van 

groep 1-2 gaan met divers constructiemateriaal in groepjes een brug bouwen.  

We delen de groepen in zoals u gewend bent, OB (gr 1-2), MB (gr 3-4-5) en BB (gr 

6-7-8). 

De middag duurt van 13.15 uur tot 15.15 uur. Voor deze middag hebben we weer 

veel hulp nodig van ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. 

Graag opgeven voor 30 september. Dit kan via onderstaand strookje dat je mag 

afgeven op school of via mraijmakers@kempenkind.nl 

U krijgt van tevoren bericht van ons in welke groep u bent ingedeeld en een uitleg 

van de opdracht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. Namens het team van de Lambertusschool. -

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Naam:___________________________________________  

* Ouder / opa / oma / kennis van:…………………………………….(naam kind) 

uit gr.___________  

komt helpen op de techniekmiddag van 10 oktober.  

Strookje a.u.b. inleveren voor 30 september bij de leerkracht. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

MEDEDELINGEN KBO. 

Koersbaltoernooi Kring de Kempen 

Op zaterdag 1 oktober organiseert KBO kring “De Kempen” weer het jaar-

lijkse koersbaltoernooi in Den Tref te Hapert. Ook het team van Netersel is 

daar van de partij. De aanvang van dit toernooi is om 9.30 uur. Wilt u ons team 

aanmoedigen of de sfeer proeven dan bent u van harte welkom. Entree is gratis. U 

kunt ook een kijkje nemen iedere week op  donderdagmorgen in “De Poel” wan-

neer er wordt geoefend. Tijdstip 9.30 -11.30 uur. Nieuwe leden zijn van harte 

welkom.  

83+ dag op 7 oktober. De betreffende leden hebben hiervoor allemaal persoonlijk 

een uitnodiging ontvangen. 

H. Gerardus Majella in de Weebosch. Op dinsdagmiddag 11 oktober gaat de 

KBO naar de H. Gerardus Majella in de Weebosch. De H. Mis begint om 14.00 

uur. We vertrekken per fiets om 12.30 uur bij De Poel, met de auto om 13.15 uur. 

We drinken nadien koffie/thee in café ’t Heuveltje met een lekker stukje vlaai erbij. 

De 1
e
 kop koffie/thee met vlaai is voor rekening van de KBO, overige consumpties  
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zijn voor eigen rekening. Graag opgeven bij Piet Hems, De Blikken 14, tel 681786 

voor 7 oktober. Bij opgave vermelden of u met de fiets of met de auto gaat. Leden 

die niet met de fiets gaan en geen eigen vervoer hebben gelieve dit kenbaar te ma-

ken.  

Agenda 2016: 

12 oktober: Regionaal Senioren Orkest Muzenval Eersel aanvang 14.00 uur. 

15 oktober: muziekmiddag Pius X Bladel (hier heeft u zich al voor moeten opge-

ven.) 

29 + 30 oktober: Biljarten driebanden in Reusel. Finale 5 november. 

08 november: Lezing Patientenrecht in de Poel Netersel 

14 december: Kerstviering in de Poel Netersel. 

 

START MET LOPEN BIJ DE DORPSLOPERS 

Er zijn veel inwoners van Reusel- de Mierden en omgeving die regelmatig een 

rondje lopen. Het voordeel van hardlopen is dat je kunt gaan wanneer je wilt, je 

kunt lopen waar je wilt. 

Vele van deze sporters kiezen voor hun eigen opbouw. Er zijn diverse programma’s 

op de markt die de lopers ondersteunen, is het niet via een schema op papier dan 

wel via de hoofdtelefoon met een vrolijke stem die zegt dat je goed vooruit gaat. 

Als je op deze manier aan een goede conditie komt en een aantal kilometers kunt 

lopen is dat geweldig toch! Maar toch haken veel van deze sporters na verloop van 

tijd af en dat is jammer. 

Bij de Dorpslopers zijn al veel lopers begonnen; we hebben ze allemaal een begin-

nerscursus en de boodschap meegegeven: blijf als het enigszins kan elke week 2 

keer hardlopen. De meeste van de startende lopers kiezen er dan voor om dit te blij-

ven doen bij de Dorpslopers, waar ze 3 of 4 keer per week de mogelijkheid hebben 

om te kunnen trainen in een groep van verschillende snelheden en afstanden.  

Toen wij hier 10 jaar geleden mee begonnen hadden wij niet kunnen vermoeden dat 

deze formule zo’n succes zou worden! We zijn inmiddels uitgegroeid tot een club 

van meer dan 100 actieve lopers. 

Daarom blijven wij die begincursussen geven voor iedereen die maar denkt dat hij 

of zij wil gaan lopen. Ook nu zullen we in oktober een speciale opstapcursus geven 

voor startende lopers. Wij hebben een 5 tal trainers klaar staan om deze beginnende 

lopers te begeleiden. Als je nu denkt dit is iets voor mij, informeer even bij een van 

de vele Dorpslopers die her en der rondlopen, of bel even naar Leo van Avendonk 

06-50515466. Lopen, het is nooit te laat om te beginnen!! 

 

KLEDINGBEURS IN DEN AORD TE CASTEREN. 

Op zondag 9 oktober, van 10 uur tot 13.00 uur, houden wij  een kledingbeurs. Ie- 

dereen heeft wel een miskoop in  de kast hangen. Of een kledingstuk dat toch niet 

lekker zit, misschien valt  de kleur  tegen maar een kledingstuk wat verder nog 

goed en modieus is. Dit soort kleren (dames,heren,kinderen) worden verkocht op 

deze ochtend. 

Entree gratis. 



OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING 2016 NETERSEL  

De collecte voor de Nierstichting heeft dit jaar in Netersel € 414.69 opgebracht. 

Een mooi bedrag. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Natuurlijk een 

extra woord van dank aan de collectanten voor het rondgaan, want zonder hen 

hadden we dit mooie bedrag niet opgehaald. 

Nierstichting afdeling Bladel en Netersel. 

 

GASTOUDER OPEN HUIZENDAG. 

Zaterdag 8 oktober 2016 is het Gastouder Open Huis: een landelijke open huizen 

dag door gastouders. Op deze dag stellen gastouders hun huis tussen 10:00 uur en 

14:00 uur open voor belangstellenden. Voor ouders die op zoek zijn naar een gast-

ouder of meer willen weten over gastouderopvang is dit een leuke manier om ken-

nis te maken.  

Kom gerust eens kijken bij Gastouder Fleurewietske (Bladelsedijk 8 in Hulsel) of 

bij Gastouder Yvonne (Vooreind 10A in Hulsel). 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zaterdag 1/10: om 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 

Capella. Zondag 2/10:  om 9.30 uur Eucharistieviering. De intentie is voor: Riek 

van den Hout. 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het pa-

rochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel. Tel: 0497-387618 of email adres 

kantoor@parochiepetruspaulus.nl (i.v.m. administratie en publicatie). 

 

INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL (KCA). 

In 2016 is dat op zaterdag 1 oktober. Netersel: Carolus Simplexplein (nabij de 

kiosk) van 15.00 uur tot 16.00 uur. Ook voor bewoners van het buitengebied. 

 

ADVERTENTIE. 

Woning te huur. Vanaf 1 januari 2017 is de tussenwoning aan de Schuttersweg 27 

te Netersel te huur. De begane grond heeft een woonkamer en keuken en op de ver-

dieping zijn 2 ruime slaapkamers en een badkamer. Voor meer informatie kunt u 

bellen met 06-5024 3569. 

 

WIJNPROEFCURSUS IN NETERSEL 

Op vijf donderdagavonden kun je dit najaar in Netersel wijn leren bekijken, ruiken 

en proeven. Cobie Visser uit Lage Mierde zal deze avonden leiden. Theorie dient 

als ondersteuning, het proeven is het belangrijkst. De data staan vast op 20 oktober, 

3 en 17 november, 1 december in de Poel en de laatste avond op 15 december met 

kleine gerechtjes in Hof Cleijn Mierde in Lage Mierde. Aanvang 20.00 uur, met 

uitzondering van 15 december, dan beginnen we om 19.00 uur. 

De totale kosten voor deze wijnproefcursus bedragen € 150,- per persoon. Groeps-

grootte is 8 tot maximaal 20 personen. Per avond proef je zes tot acht wijnen. In de 

Poel komt alleen brood en boter op tafel en een kaasplankje na. De laatste avond bij  
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Hof Cleijn Mierde worden tijdens de wijnproeverij vijf kleine gerechten geser-

veerd. Meer informatie en opgeven: Corien Snijder 682438 of corien@latestraat.nl 

 

BUURTHULP NETERSEL 

Op woensdag  5 oktober gaat het koffie-uurtje NIET door. Hiervoor in de plaats 

wordt er op maandag 17 oktober vanaf 19.00 uur een excursie georganiseerd. 

Meer informatie volgt! 

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 Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Wille-

mien Janssen, Ingrid Meulenbroeks. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Programma voor 1-2-4-5 en 6 oktober: 

1/10: OJC ’98 F1- NeCa F1: aanvang om 11:00 uur. Berkel Enschot; 

1/10: NeCa E2 – DSV/EDN E2: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Veerle Raijmakers; 

1/10: Winty E2 – NeCa E1: aanvang om 9:00 uur. Wintelré; 

1/10: NeCa D1- Spoordonkse Girls D2: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Lotte Wouters 

1/10: NeCa C2 – VVO C1: 12:00 uur. Netersel. Fluiten: Angelique Wilborts; 

1/10: NeCa C1 – Eymerick C1: 11:00 uur. Netersel. Fluiten: Imke Janssen; 

1/10: NeCa B1 – Rosolo B2: 13:00 uur. Casteren. Fluiten: Dian Couwenberg; 

1/10: NeCa A2 – DDW A2: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Dian Couwenberg; 

1/10: NeCa A1 – Fortuna ’68 A1: 11:30 uur. Casteren. Fluiten: Marlon Waalen; 

2/10: NeCa 2 – Springfield 3: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Nicole Dieker; 

2/10: NeCa 1 – Midako 1: 11:30 uur. Netersel. Fluiten: J. Stokkermans; 

4/10: NeCa E2 – Bio E2: 18:00 uur. Casteren. Fluiten: Sophie Sterken; 

4/10: Bio A1 – NeCa A2: aanvang om 19:30 uur. Veldhoven; 

5/10: Bio MW2 – NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven; 

6/10: Bio D1 – NeCa D1: aanvang om 18:30 uur. Veldhoven. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 1 en 2 oktober: 

1/10: Netersel F1 – Bladella F7: aanvang om 9.30 uur; 

1/10: Netersel E2 – Reusel Sport E6: aanvang om 10.00 uur; 

1/10: RKDSV D3 – Casteren D1: aanvang om 11.00 uur; 

1/10: Knegselse Boys C1 – Casteren C2: aanvang om 12.00 uur; 

1/10: Hapert C1 – Casteren C1: aanvang om 13.00 uur; 

1/10: Netersel B1 – Hilvaria B2: aanvang om 13.30 uur; 

2/10: Netersel 3 – Bladella 10: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

2/10: Netersel 2 – Terlo 2: aanvang om 11.30 uur. Aanwezig om 10.45 uur; 

2/10: Netersel 1 – Hoogeloon 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 
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