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INTOCHT SINTERKLAAS NETERSEL 

Ook dit jaar wil de Sint graag weer naar Netersel komen. Sint en zijn Pieten zullen 

op 26 november om 11:00 uur aankomen bij de basisschool. Vanaf de basisschool 

gaan we naar het dorpshuis "De Poel". Sint hoopt dat hij jullie allemaal mag be-

groeten. Ook dit jaar hebben we voor alle kinderen t/m groep 8 weer een surprise. 

De surprise is voor alle kinderen die in Netersel wonen en/of op school zitten. 

Sinterklaas zou het fijn vinden als de kinderen een mooie tekening voor hem mee 

zouden nemen. 

Tussen 18 en 25 november komt het Oranje Comité aan de deur voor een bijdrage. 

Deze bijdrage zal o.a. worden besteed aan een traktatie voor onze kinderen, maar 

ook voor de organisatie van Koningsdag. Tot zondag 26 november. De Hoofdpiet  

 

PRAKTIJKWINKEL IN DE GINDRAPASSAGE IN BLADEL. 

Zoals u enkele weken geleden hebt kunnen lezen is begin oktober De Praktijk-

winkel feestelijk  geopend door de wethouder. De winkel is een onderdeel van het 

Praktijkhuis. Het Praktijkhuis is een initiatief vanuit de gemeente Bladel  waar vol-

wassenen uit de gemeente Bladel met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegen-

heid krijgen om competenties op te doen en hun talenten verder te ontwikkelen.  

We hebben al veel bezoekers ontvangen in de winkel en iedereen is erg enthousiast. 

We verkopen goede tweedehands spullen die in het Praktijkhuis door de deelne-

mers zijn opgeknapt. Ook verkopen we artikelen die helemaal gemaakt zijn door de 

mensen in het Praktijkhuis. 

De openingstijden van de winkel zijn: dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 

uur tot 16.30 uur. 

Nu met de feestdagen in zicht willen wij u vragen om nog eens te kijken of u nog 

spullen hebt liggen waar u niets meer mee doet maar waar anderen weer blij mee 

gemaakt kunnen worden. In het bijzonder denken we nu in deze tijd aan speelgoed. 

Als u  spullen aan het Praktijkhuis zou willen schenken kunnen wij daar weer mee 

aan de slag. Neemt u in dat geval contact op met het Praktijkhuis, maar ook als u 

vragen of opmerkingen hebt. We zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar in de 

ochtenden via het nummer 0497-820391 of per mail via  

praktijkhuis@bladel.nl .  

Met vriendelijke groet, Anja Maas Coördinator Praktijkhuis.  

 

COLLECTE MS-FONDS. 

In de week van 20 -25 november is de collecte voor het MS fonds. Over de chro-

nische ziekte MS is nog veel onbekend. De opbrengst wordt besteed aan onder-

zoeken om MS te genezen. Voor meer informatie kijk op nationaal MSfonds. 

mailto:praktijkhuis@bladel.nl


OPPAS NODIG? 

Hoi, wij zijn Lieneke Roozen, 12 jaar en Kim van Beers, 14 jaar. Wij zoeken sa-

men een oppasadres. Bent u geïnteresseerd? Bel dan even naar ons. Lieneke, tel: 

06-25184342 of Kim, tel: 06-57245962. Groetjes Lieneke en Kim. 

 

SPORTEN ZOALS OLGA COMMANDEUR OP TV , NU OOK VOOR 65+ IN 

HOOGE MIERDE EN HULSEL 

Elke dag 30 minuten bewegen is goed. Wil je dit niet in je eentje  doen voor de tv, 

dan kun je nu ook komen sporten in een groep. Deze vorm van sport is speciaal 

gericht op senioren. We beginnen met een warming-up op leuke muziek. We wer- 

ken aan onze conditie, doen kracht- en lenigheidsoefeningen, en trainen onze spier- 

en en gewrichten. Af en toe eindigen we met een tai-chi oefening. 

We oefenen om uit een stoel op te staan en hoe we het beste kunnen gaan zitten, 

hoe we moeten opstaan als we gevallen zijn en we doen ook oefeningen om vallen 

te voorkomen. 

Tevens werken we aan de sociale contacten: gezellig samen oefeningen doen en 

gezellig samen iets drinken Deelnemers die niet de hele tijd kunnen staan, mogen 

zittend aan hun gezondheid werken. 

Nieuwsgierig geworden? Kom eens gratis meedoen( vooraf aanmelden is niet 

noodzakelijk): * Hooge Mierde:  elke woensdag van 9.00-10.00uur in de Schakel , 

daarna gezellig samen koffie drinken 

* Hulsel: elke donderdag vanaf 11.00uur in ‘t Drieske koffie drinken en daarna 

sportief bewegen. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 19/11: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Jan Veraa; Miet Wouters-van Summeren nms. de Broederschap van 

Kevelaer. 

 

OPEN DAG IN DE ANTONIUS EN BRIGIDAKERK OP 26 NOVEMBER.2017. 

Op zondagmiddag 26 november aanstaande wordt de eerste Open Kerken Dag in 

de provincie Noord-Brabant georganiseerd. Op deze middag zijn vele kerken en 

herbestemde kerken open voor het publiek. Dit unieke evenement wil Brabanders 

kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. 

Onze parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus vindt het belangrijk dat haar ker-

ken zo lang mogelijk open blijven voor de eredienst. Daarom doen we mee aan de-

ze open kerken dag. Op die zondagmiddag zijn de kerken van Bladel, Casteren, 

Hoogeloon en Netersel geopend voor het publiek. Iedereen is van harte welkom om 

(hernieuwd) kennis te maken met het kerkgebouw en het RK geloof en leven. Of 

gewoon om te zien welk kerkelijk en cultureel erfgoed er is in het dorp. Een kerk is 

van blijvende waarde voor het dorp; laat het gebouw en het leven eromheen niet 

stilletjes verdwijnen. 

De Antonius en Brigidakerk van Netersel opent haar deuren van 14:00 tot 17:00. Er 

zijn vrijwilligers aanwezig in de kerk die u kunnen vertellen over de historie van 



het kerkgebouw Ook beantwoorden zij graag uw vragen. Kijk op onze website 

www.parochiepetruspaulus.nl voor een volledig programma. 

Kom dus allemaal kijken op 26 november, en zie dat het kerkgebouw in Netersel 

meer is dan een gebouw met een mooie architectuur. U bent van harte welkom! 

Kerk Heilige Antonius en Brigida 

 

LIEVER THUIS BEURS 

Van 23 – 25 november vindt de 5
e
 editie van de Liever Thuis Beurs plaats in het 

Beursgebouw in Eindhoven. Bezoekers kunnen daar alles vinden over comfortabel, 

veilig en plezierig wonen. 

KBO Brabant stelt gratis toegangskaarten voor deze beurs beschikbaar. U kunt de 

gratis kaarten vóór vrijdag 17 november bestellen via mail: 

secr.kbonetersel@gmail.com met vermelding van het aantal kaarten en uw naam, 

adres en uw lidmaatschapsnummer van het KBO. 

Hebt u geen e-mail dan kunt u een briefje in de bus doen: Fons van der Heijden-

straat 19 in Netersel. Ook op het briefje graag uw naam, adres en lidmaatschaps-

nummer. 

 

DV NETERSEL, DANSSPEKTAKEL. 

Zet alvast een notitie in uw agenda op zaterdag 16 december. Dansspektakel DV 

Netersel in de Poel. Aanvang 19.30 uur. Tot dan! Groet van het bestuur DV Ne-

tersel. 

 

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID 2017 

Van 17 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats.  

Het thema luidt: Generatie Media: samen mediawijs.  Tijdens deze week besteden 

we aandacht aan mediawijze vaardigheden en roepen we docenten, professionals, 

ouders, kinderen en jongeren op samen in gesprek te gaan over ons online gedrag 

en mediawijze vaardigheden. 

Activiteiten bij Bibliotheek De Kempen: 

Tijdens de Week van de mediawijsheid organiseert Bibliotheek De Kempen een 

Digitaal café in: Bladel: op vrijdag 24 november van 16.00 tot 17.00 uur in de 

Bibliotheek in Bladel.  

Digitale vragen? Stel ze in het Digitaal café! 

Hoe werkt mijn tablet? Hoe zet ik mijn e-book op mijn e-reader? Hoe installeer ik 

een app op mijn smartphone? Tijdens het Digitale café van de bibliotheek kunt u 

 vragen stellen over internet, apps, tablet of smartphone. 

Speciaal voor kinderen: 

Vier de Week van de Mediawijsheid in de bibliotheek! Op dinsdag 21 november 

zijn er vanaf 15.00 uur workshops in de bibliotheekvestiging in Reusel, Kerkplein 

5. Kom jij de nieuwste technieken uitproberen?  

Loop binnen en ga zelf aan de slag met de nieuwste digitale technieken en moge-

lijkheden! Maak je eigen filmpje met behulp van de ‘greenscreen techniek’ of maak 

je eigen ‘stop motion filmpje’. Je kunt nieuwe technieken uitproberen en nog veel 

http://www.parochiepetruspaulus.nl/
mailto:secr.kbonetersel@gmail.com


meer!  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 – Bio MW1: 6-13; NeCa A1 – Dakos A2: 10-19; NeCa B1  

Bio B1: 11-6; NeCa B2 – DDW B2: 9-3; Bladella C2 – NeCa C1: 7-3; NeCa D1 – 

Stormvogels D1: 5-4; NeCa E1 – Tuldania E1: 11-7; NeCa 1 – Vessem 1: 9-17; 

NeCa 2 – Vessem 3: 10-3. 

Programma voor 15-18 en 19 november: 

15/11: DSV MW1 – NeCa MW1: aanvang om 19:15 uur. Moergestel; 

18/11: Arcades A2 – NeCa A1: aanvang om 12:05 uur. Deurne; 

18/11: Avanti B2 – NeCa B1: aanvang om 12:00 uur. Schijndel; 

18/11: Odisco B1 – NeCa B2: aanvang om 15:00 uur. Sint-Oedenrode; 

18/11: Rosolo E3 – NeCa E1: aanvang om 13:00 uur. Reusel; 

18/11: DOT F2 – NeCa F1: aanvang om 11:45 uur. Oss; 

19/11: Eyckelkorf/Omhoog 1 – NeCa 1: 9:30 uur. Bergeijk. Fluiten: S. van der 

           Meijden; 

19/11: Rosolo 7 – NeCa 2: aanvang om 10:00 uur. Reusel; 

19/11: DSV R – NeCa/Klimroos R: aanvang om 11:00 uur. Diessen. 

 

 VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren JO8 1 – Dosl JO8 2: onbekend; Netersel F2 – SBC F5: uitge-

steld; Netersel F1 – Dommelen F2: 15-11; Casteren E1 – Hoogeloon E2: 8-4; 

Vessem D2 – Casteren D2: 1-16; Netersel D1 – Bladella D3: 7-1; Casteren C1 – 

Bladella C3: 1-1; Dosko B1 – Netersel B1: 2-1; Casteren A1 – LBC A1: 3-3; Hul- 

sel 4 – Netersel 3: 4-2; De Bocht 2 – Netersel 2: afgelast; Netersel 1 was vrij. 

Programma voor 18 en 19 november: 

18/11: SDO JO8 1 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

18/11: DEES F1 – Netersel F2: aanvang om 10.00 uur; 

18/11: Unitas ’59 F7 – Netersel F1: aanvang om 9.00 uur; 

18/11: DBS E9 – Casteren E1: aanvang om 9.00 uur; 

18/11: Casteren D2 – Riethoven D1: aanvang om 11.15 uur; 

18/11: Hapert D2 – Netersel D1: aanvang om 11.30 uur; 

18/11: Marvilde C2 – Casteren C1: aanvang om 13.30 uur; 

18/11: Netersel B1 – UNA B5: aanvang om 14.30 uur; 

18/11: Wilhelmina Boys A2 – Casteren A1: aanvang om 14.45 uur; 

19/11: Netersel 3 – SDO 4: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

19/11: Netersel 2 – Zuiderburen 1: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

19/11: Netersel 1 – SDO 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

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

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 25 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 20 NOVEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

