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MAANDAG 6 NOVEMBER IS HET BUURT - LUNCH!!! 

Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en 

broodjes, hoofdzaak is een gezellig samenzijn.  

De lunch is voor alle leeftijden, en zowel werkenden als niet-werkenden. U hoeft 

zich niet vooraf aan te melden. U bent gewoon 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. 

Buurt-lunch is elke eerste maandag van de maand, heel het jaar door.  

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met de Buurthulp; 06-53473972. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. Hopelijk zien we u 6 

november om 12.00 uur in de Poel. 

NB; Op donderdag 9 november is het Koffie-uurtje in de Poel van 14.30 tot 

15.30uur. Buurthulp Netersel. 

 

ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL  

Zondag 12 november a.s. kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie, 

weer deelnemen aan de jeu de boules mixwedstrijden, welke iedere tweede zon-

dag van de maand   worden gehouden in de sfeervolle boulodrome van De Soe-

pele Pols bij sportpark De Groesbocht te Netersel.  

Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om 13.30 uur 

aanvangen. De deelnamekosten zijn slechts € 2,00 per persoon. Voor de speler of 

speelster die na alle zes de zondagen de meeste punten heeft behaald is er een extra 

prijs.  

Ervaring is niet vereist, wèl plezier in het spel! Ook introducés zijn van harte wel-

kom in onze verwarmde binnenaccommodatie. 

Tot ziens namens de organisatie. 

 

STARTRUNNING AVR’69 VANAF 7 NOVEMBER 2017  

Op dinsdag 7 november a.s. begint er bij  AVR’69 weer een nieuwe startrunning 

serie voor de absolute beginnende hardloper. Op dinsdag 7 november is er een 

proeftraining en wordt er informatie uitgewisseld. De cursus begint definitief op 

dinsdag 14 november, aanvang is steeds om 20.15 uur. Met een uiterst gedoseerde 

opbouw van de te lopen afstanden, de juiste houding en een goede looptechniek 

kan ook jij straks genieten van deze sport. (Sport)ervaring is niet nodig, het niveau 

bepaal je zelf. Samen gaat dat leuker, stimuleer je elkaar en is gezelliger bovendien 

met als ultieme doel om 5 km te kunnen ‘joggen’ na afloop van deze serie. Iedereen 

kan meedoen!  



Op deze trainingen laten we je kennismaken met alle facetten van het hardlopen. 

Aan bod komen dan ook o.a. warming up, cooling down, houding van het lichaam, 

looptechniek, spierversterkende- en lenigheidsoefeningen. Ook besteden we ruim 

aandacht aan o.a. voeding,  drinken, blessurepreventie, het juiste schoeisel, kleding 

enz. 

Binnen 7 weken gaan wij U stimuleren om van afwisselend wandelen en hardlopen 

in de eerste les, te komen tot 20 à 25 minuten in de laatste les, zodat u zonder pro-

blemen door kan stromen naar een van onze bestaande trimgroepen. Ben jij ook op 

zoek naar een betere conditie, een gezonder lichaam maar ook voor een gezellig 

uurtje sporten in de heerlijk frisse buitenlucht, doe dan straks gewoon lekker mee. 

Geïnteresseerd…. ??? Voor informatie kijk je op WWW.AVR’69.NL of stuur een 

bericht naar  STARTRUNNING@AVR69.NL  t.n.v. Sjef van Beers. Tel. 013-5092384.    

 

OUD IJZER CV DE BUNTSTÈKERS 

Beste inwoners van Netersel. Zaterdag 4 november komen de leden van CV “De 

Buntstèkers” weer bij u langs om oud ijzer op te halen. Als het oud ijzer voor  9:00 

uur aan de kant van de weg ligt, nemen wij het graag mee. Alvast bedankt voor uw 

steun aan onze vereniging! 

Afgelopen maand zijn er briefjes in de bus gedaan voor het ophalen van oud ijzer, 

witgoed, e.d. (witgoed e.d. halen wij niet op) 

De Buntstèkers halen twee keer per jaar oud ijzer op, in april  en in november. Dit 

zal altijd tijdig in de van Aalsten tot Goor en op het publicatiebord worden aange-

kondigd. Alle andere oproepen voor oud ijzer komen dus niet van onze vereniging 

af. Uiteraard is het aan u aan wie u het meegeeft! 

CV De Buntstèkers. 

 

JEUGDLOTTO 2017 – 2018.  

Ook dit jaar doen de voetballers van jeugdvoetbal Netersel-Casteren graag een be-

roep op u. In de loop van de komende week ontvangt u een lot voor de jaarlijkse 

jeugdlotto. Op de begeleidende brief staat hoe u mee kunt doen. Uw broodnodige 

financiële steun wordt erg gewaardeerd.  

Ontvangt u geen lot of heeft u nog vragen neem dan contact op met de organisatie, 

Martijn Michiels 06- 14673496. Eind volgende week wordt het ingevulde lot huis-

aan-huis opgehaald. Bent u niet thuis? Dan kunt u uw lot ook inleveren bij Harrie 

van Hoof Fietsen, de Hoeve 1. Bij voorbaat dank. 

 

OPROEP AAN DE BEWONERS VAN 'DE HOEVE'  

Op de laatste dorpsraad werd gediscussieerd over de verkeershinder langs onze 

straat. Enkele bewoners hebben afgesproken om samen met de verkeerscommissie 

van onze dorpsraad direct het gesprek aan te gaan met de gemeente. Op korte ter-

mijn komen er aan de Hoeve twee zijstraten bij en op lange termijn wordt de 

doorstroming op o.a. de N284 aangepakt. De verkeershinder zal dus nog eerder 

gaan toenemen. Het is opvallend dat veel inwoners al veel (verschillende !) oplos-

singen hebben aangedragen maar dat er nauwelijks op werd gereageerd.  

http://www.avr'69.nl/
mailto:startrunning@avr69.nl


Wanneer U nog klachten, ideeën, wensen of oplossingen hebt dan graag contact 

opnemen met de dorpsraadnetersel@hotmail.com t.a.v. de verkeerscommissie of 

f_meulders@hotmail.com  

Frans Meulders 

 

JEUGDVOETBAL LEIDERS / TRAINERS VERGADERING 

Maandag 6 november is weer onze eerste jeugdleiders / trainers vergadering. 

Deze start om 20.30 uur in de kantine van sportpark de Groesbocht te Netersel. 

Indien je niet aanwezig kunt zijn graag bij een van de bestuursleden afmelden. 

Bestuur jeugdvoetbal . 

 

ROZENHOEDJE 

Eerste zaterdag van de maand, op 4 november wordt het Rozenhoedje gebeden om 

19.00 uur in de Mariakapel. U bent van harte welkom. 

 

NIEUWS KBO NETERSEL 

Agenda 2017: 

21 november Lezing “Veiligheid en meer” door Esther de Raad 

13 december Kerstviering KBO Netersel 

Meer informatie volgt. 

 

BOEK VAN DE MAAND NOVEMBER  

Wat staat er in de boekenkast? 

Deze maand vindt u een literaire thriller op de tafel: SCHADUWZIJDE, geschre-

ven door Minette Walters. 

Minette Walters, een Engelse schrijfster, schrijft vanaf 1992 thrillers; boeken waar-

in een misdaad en de oplossing daarvan het thema is. Haar boeken zijn populair en 

worden in grote hoeveelheden verkocht. 

De BBC heeft een aantal van haar boeken verfilmd. 

Dit boek gaat over Charles Acland, een Engelse legerofficier. Hij raakt gewond ge-

durende de oorlog in Irak, en kan daardoor niet meer in het door hem zo geliefde 

leger terugkeren. Dat heeft grote consequenties voor zijn verdere leven. 

Een spannend boek, met psychologische elementen.  

Veel leesplezier. Noell van Gool. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag voor de Oecumene. Zondag 5/11: om 9.30 uur 

Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Toon Verhees en To Verhees-van Hoof; 

Overleden familie van der Heijden-van de Ven; Ria van der Heijden-Lavrijsen nms 

Thom, kinderen en kleinkinderen; Overleden ouders Michiels-Klessens; Overleden 

familie Hems-van Himbergen; Jan Maas en Anna Haas-van Himbergen, Wim en 

Thera van Himbergen en hun ouders; Wim Bleijs nms. Isa, kinderen en kleinkinde-

ren. 

 

mailto:dorpsraadnetersel@hotmail.com
mailto:f_meulders@hotmail.com


LEER OMGAAN MET STRESS. 

Bibliotheek De Kempen maakt je rijker: leer omgaan met stress.  
Op maandag 13 november organiseren Bibliotheek De Kempen en GOW Welzijns-

werk in samenwerking met Coachpraktijk Irene Bex de lezing 'Help, ik heb stress'.  

Irene Bex, stress- en burn-outspecialist, vertelt vanuit eigen ervaring en kennis over 

stress en burn-out: wat is stress en wat doet het eigenlijk met je? Hoe herken je 

stress én wat kun je eraan doen om langdurige stress te voorkomen? 

Een interessante lezing waardoor je meer inzicht krijgt in hoe je beter om kunt gaan 

met stress in het dagelijkse leven. Want ongezonde stress, kan je leven flink nega-

tief beïnvloeden. Daarom krijg je tijdens deze lezing praktische tips over wat je zelf 

kunt doen om anders met stress om te gaan, zodat je met meer energie en veer-

kracht jouw uitdagingen aan kunt blijven gaan.  

De lezing vindt plaats bij Bibliotheek De Kempen, in de bibliotheekvestiging van 

Bladel, Markt 4, 5531 BA  Bladel van 20:00 – 21:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur. 

De entree is gratis. Graag aanmelden via bladel@bibliotheekdekempen.nl  of aan 

de balie van de bibliotheek. Meer informatie is te vinden op 

www.komweerinbalans.nl 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Bladella JO8 2 – Casteren JO8 1: onbekend; SDO F2 – Netersel F2: on-

bekend; Riethoven F2 – Netersel F1: onbekend; Knegselse Boys E1 – Casteren E1: 

3-4; De Raven D3 – Casteren D2: 2-9; Netersel D1 – DEES D1: 4-1; Knegselse 

Boys C1 – Casteren C1: 4-1; Netersel B1 – Bergeijk B2: 2-2; Taxandria A4 – Cas-

teren A1: 4-3; Netersel 3 – Bladella 8: 0-2; Netersel 2 – Terlo 2: 2-1; Netersel 1 – 

Waalre 1: 1-4. 

Programma voor 4 en 5 november: 

4/11: Casteren JO8 1 – UNA JO8 ?: aanvang om 10.00 uur; 

4/11: Netersel F2 – Vessem F1: aanvang om 9.30 uur; 

4/11: Netersel F1 – ZSC F2: aanvang om 10.30 uur; 

4/11: Casteren E1 – Bladella E5: aanvang om 10.00 uur; 

4/11: Casteren D2 – Valkenswaard D4: aanvang om 11.15 uur; 

4/11: Dosko D1 – Netersel D1: aanvang om 11.30 uur; 

4/11: Casteren C1 – Reusel Sport D3: aanvang om 12.45 uur; 

4/11: Netersel B1 – Vessem-DEES B2: aanvang om 14.30 uur; 

4/11: Casteren A1 – Beerse Boys A2: aanvang om 14.30 uur; 

5/11: Netersel 3 is vrij; 

5/11: DEES 2 – Netersel 2: aanvang om 12.15 uur. Vertrek om 11.00 uur; 

5/11: DVS 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

 

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

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 11 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 6 NOVEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL   

mailto:bladel@bibliotheekdekempen.nl
http://www.komweerinbalans.nl/
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

