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WINTERFAIR. 

Vrouwenvereniging de Spil organiseert op woensdag 2 november  weer een gran-

dioze winterfair in Cultureel Centrum de Kei in Reusel. We beginnen om 19.00 uur  

Diverse ondernemers uit Reusel en aangrenzende gemeenten nemen hieraan deel. 

Er wordt aandacht besteed aan de uiterlijke verzorging,  mode en gezondheid en 

interieur. Ook de inwendige mens is niet vergeten. Kortom voor ieder wat wils en 

iedereen is welkom. 

De entree is € 2.00 inclusief een kop koffie of thee. 

 

NIEUWS KBO. 

Patiëntenrecht. 

Datum: Dinsdag 8 november 2016. Aanvang: 14.00 uur. Plaats: Gemeen- 

schapshuis de Poel, De Hoeve 2 in Netersel. 

De voorlichtingsbijeenkomst Patiëntenrecht wordt gegeven door een medewerker 

van de GGD en gaat uitvoering in op de rechten van de patiënt.  

Aan de orde komen bijvoorbeeld: 

 Het recht op informatie 

 Het recht op toestemming 

 Het elektronisch Patiënten dossier en het elektronisch medicatie dossier. 

 Het recht op inzage in het medisch dossier 

 Het recht op privacy 

 Het klachtrecht 

 Het recht op een tweede mening (second opinion) 

 Wilsbekwaamheid 

De lezing wordt georganiseerd door de KBO Netersel in samenwerking met Stich-

ting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland. 

Graag opgeven bij Piet Hems, De Blikken 14, tel 681786 voor 6 november.  

Let op: het is een dinsdagmiddag!!! 

 

KUNSTSTOF DOPPEN. 

Wilt u een goed doel steunen zonder dat het u iets kost. Spaar dan de kunststof dop-

pen van flessen (statiegeld krijgt u ook zonder dop), fruitsappakken, mineraal of 

spuitwater, sportdrank (verwijder wel het kleine doorzichtige dopje), wasmiddelen 

(zowel de dop van de flacon als de wasbolletjes), zepen en shampooflessen, deo en 

spuitflessen, slagroombussen, pindakaas en chocoladepasta doppen. 

 U steunt hiermee het KNGF geleide honden fonds. De doppen kunt u inleveren bij 

het Beemke 53 Netersel. Met vriendelijke groet, Nicole en Harry Schults.  



JUBILEUM! 

Zanggroep Capella viert op zaterdag 29 oktober 2016 haar 40-jarig jubileum. 

U wordt hierbij van harte uitgenodigd om onze feestmis van 19.00 uur bij te wo-

nen. Wij hopen op een grote opkomst. Capella. 

 

ALLERZIELENVIERINGEN 2016 

Allerzielen 

Elk jaar weer, de gedachten aan wie niet meer is, de pijnlijke herinnering, hartezeer 

Elk jaar weer, ’t zelfde gemis, het zijn de kleine memories, die het aandenken 

bezwaren.  

Weggevlogen als een avondbries, woorden en gebaren, de limiet van ’t leven over-

schreden, geen weg meer terug 

Tevergeefs gestreden, het overschrijden van een brug, blijft zwijgzaam over, een 

liefdevolle herinnering 

Als ’t schaduwrijke lover in volle zomer, een verademing… 

Met Allerzielen zullen in de kerken van de parochie Heilige Apostelen Petrus en 

Paulus de overledenen herdacht worden van wie wij in het afgelopen jaar afscheid 

hebben genomen. Wij nodigen u hiervoor van harte uit, speciaal de nabestaanden 

van de overledenen van het afgelopen jaar. In Netersel is de Eucharistieviering op 

woensdagavond 2 november 2016 om 20:30 uur.   

R.K. Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

VERLOREN. 

Afgelopen zaterdag, 22 oktober, ben ik een sleutelbos kwijtgeraakt. Vermoedelijk 

ben ik hem verloren op de Ruttestraat. Als u hem vindt, wilt u dan alstublieft con-

tact opnemen met mij via tel. nr. 0497-682213 of 06-44725675? 

Alvast bedankt voor de moeite! Groeten, Briek Legeland. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 zondag door het jaar. Zaterdag 29/10: om 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 

Capella vanwege het 40 jarig bestaan van het koor. Zondag 30/10: om 9.30 uur Eu-

charistieviering. De intenties zijn voor: Wim Bleijs vanwege zijn verjaardag nms. 

Isa, kinderen en kleinkinderen; Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Ma-

ria en Riek, Cato, René, Harrie en Ton; Overleden ouders Michiels-Klessens; Sjef 

Hooyen, zijn zoon Jos en zijn dochter Corrie. 

Dinsdag 1/11: Hoogfeest van Allerheiligen. Gezamenlijke viering om 19.00 uur in             

de kerk in Bladel m.m.v. Plena Laetitia.  

Woensdag 2/11: Gedachtenis van de overleden gelovigen. Om 20.30 uur Eucha-

ristieviering. Bijzonder gedenken we de parochianen die overleden zijn sinds 

Allerzielen 2015. Alle familieleden en nabestaanden zijn daarbij van harte welkom.  

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

rochiekantoor, Sniederslaan 48 5531 EL Bladel. Tel: 097-387618 of e-mail adres 

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

 

mailto:kantoor@parochiepetruspaulus.nl


VORMSELVIERING. 

Beste leerlingen van groep 8 en ouders. Aan het einde van de basisschool kies je 

voor een vervolgopleiding, die je zelf het meest geschikt lijkt. Ook in de kerkge-

meenschap sta je voor een keuze. Jaren geleden hebben je ouders de beslissing ge-

nomen om je te laten dopen en je binnen te leiden in de katholieke geloofsgemeen-

schap. Je kunt nu bevestigen dat je verder wilt op de weg waarop je ouders je gezet 

hebben. Dat kun je laten zien in het sacrament van het Vormsel. 

De Vormselviering is op vrijdag  16 juni 2017 om 19.00 uur in de parochiekerk van 

de heilige apostelen Petrus en Paulus in Bladel.  

We starten deze voorbereiding op 17 november met een korte viering van een 

half uur in de parochiekerk te Bladel, die om 19.00 uur begint. Voor deze vier-

ing zijn ook de eerste communicanten uitgenodigd. Het wordt een gezinsviering, 

welke wordt gedaan door pastoor Bertens en pastoor Joseph. De zang wordt ver-

zorgd door de zanggroep Medium uit Hapert en ook met kinderliederen.  

Na deze viering is het de bedoeling dat de ouders met hun vormelingen worden 

ontvangen in de parochiezaal van 19:30 uur tot 20:00 uur.  Daar wordt informatie 

gegeven over het begin van de voorbereiding op het Vormsel. 

Ouders en jongeren,  van harte welkom.  

Het Pastoraal team: Pastoor Bertens (0497-381234); Pastoor Joseph (0497-360336) 

Werkgroep Vormsel vormsel@parochiepetruspaulus.nl 

 

MUZIEKCAFÉ BIJ BUURTHULP NETERSEL 

Op woensdag 2 november hebben we een uitgebreid koffie uur  tussen 14.30 en 

16.00 uur. We toveren de huiskamer van de Poel om tot muziekcafé. The Voice of 

Netersel kan zich laten horen! We hebben 2 Neterselse muzikanten bereid gevon-

den om een 15-tal liedjes in te studeren. Deze liedjes kunt u gemakkelijk meezing-

en want we hebben de teksten op papier voor u.  

Iedereen kan mee komen doen, u kunt ook uw kinderen meebrengen.  Hoe meer 

zielen hoe meer vreugd. Het is de bedoeling dat kinderen, jongeren, mensen van 

middelbare leeftijd en mensen op leeftijd elkaar vinden en een gezellige middag 

ervaren. Dus er is ook ruimte voor een praatje. De koffie, thee en ranja staan klaar.  

U kunt ons ook 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 17.00 

uur. buurthulpnetersel@gmail.com www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Wij zien u graag woensdag 2-november in de Poel. Groetjes, Maria Waalen, Wies 

Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Willemien Janssen, Ingrid Meulen- 

broeks. 

 

ADVERTENTIE. 

Te koop aangeboden, locatie Hulsel. Tweede hands: - 3150 stuks oud Utrechtse 

dakpannen met 42 stuks bijbehorende nokvorsten, kleur blauw. – 1850 stuks mul-

derspannen met 24 stuks bijbehorende nokvorsten, kleur blauw. Zelf van dak afha-

len, zelf afvoeren. – 21500 stuks Belgische metselstenen, kleur rood. Afmeting: 18 

cm x 8,5 cm x 4,5 cm. Zitten in heel er losse kalkspecie. Zelf slopen en afvoeren.  

mailto:vormsel@parochiepetruspaulus.nl
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Tegen elk redelijk bod. Info: tel: 0497-681504. Mail: 

antoniodumoulin@hotmail.com  

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa D1 – Euro Girls D1: 3-5; Rosolo C2 – NeCa C2; 4-2; Rosolo E3 - 

NeCa E1: 0-12; NeCa R – Kraanvogels R: 5-8; Rosolo MW2 – NeCa MW1: 12-10; 

NeCa A1 – Bladella A1: 7-6; NeCa A2 – Stormvogels A2: 1-9; NeCa B1 –DOS/ 

Olympia B1: 11-2; Tuldania C1 – NeCa C1: 7-0; Rosolo C2 – NeCa C2: 4-2; NeCa 

2 – Tuldania 2: 6-5.   

Programma voor 26 oktober: 

26/10: NeCa MW1 – Stormvogels MW2: 20:00  uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bol-  

           der. 

 

NeCa E1 heeft gewonnen van Rosolo E3 en heeft daarmee een gedeelde eerste 

plaats behaald! Goed gedaan dames.    

NeCa C1heeft afgelopen zaterdag gewonnen van Tuldania en is daarmee kampioen 

geworden. Van harte gefeliciteerd!! Natuurlijk ook voor de trainers en coaches. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel F1 – Hapert F3: 3-0; Netersel E2 – Bergeijk E6: 7-1; Netersel 

E1 – EFC E2: 3-5; Beerse Boys D3 – Casteren D1: 2-4; RKDSV C3 – Casteren C2: 

1-2; Bergeijk C2 – Casteren C1: 2-3; Netersel B1 – Wilhelmina Boys B3: 1-2; Ne-

tersel A1 – Riethoven A1: 3-1; Netersel 3 – Beerse Boys 9: 4-0; Netersel 2 – De 

Bocht 2: 6-0; Netersel 1 was vrij. 

Programma voor 29 en 30 oktober: 

29/10: Netersel F1 – HMVV F2: aanvang om 9.30 uur; 

29/10: Netersel E2 is vrij; 

29/10: HMVV E1 – Netersel E1: aanvang om 11.15 uur; 

29/10: RKVVO D4 – Casteren D1: aanvang om 11.45 uur; 

29/10: Marvilde C2 – Netersel C2: aanvang om 13.30 uur; 

29/10: Casteren C1 – Beerse Boys C1: aanvang om 13.30 uur; 

29/10: Beerse Boys B3 – Netersel B1: aanvang om 14.30 uur; 

29/10: Netersel A1 – ODC A3: aanvang om 14.30 uur; 

30/10: Netersel 3 – Reusel Sport 7: aanvang 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

30/10: Netersel 2 – Tuldania 2: aanvang om 11.30 uur. Aanwezig om 10.30 uur; 

30/10: Netersel 1 – ZSC 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

De wedstrijden van 29 oktober zijn bekerwedstrijden. De wedstrijden van 30 okto-

ber zijn voor de competitie. 

Jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 5 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 31 OKTOBER .A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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