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DONATEURS EN VRIENDEN VAN PUUR POPORKEST BEDANKT 

PUUR Poporkest wil alle donateurs en vrienden van PUUR bedanken voor hun 

bijdrage tijdens de donateursactie. Met uw financiële steun blijft het mogelijk voor 

ons om een muzikale bijdrage te leveren aan evenementen in Netersel en daar -

buiten. 

Zo zijn we komende zaterdag te gast bij De Hoeksteen in Bladel waar we Netersel 

Zingt nog eens dunnetjes over gaan doen. Op 18 november is de Puur Pepernoten 

Party. Dit Sinterklaasfeest, voor alle kinderen van Netersel, organiseren we samen 

met het Oranje Comité. 

Zonder jullie financiële steun zou dit allemaal niet mogelijk zijn. 

Bedankt en tot ziens bij een van onze optredens!  

 

MOEDIGE MOEDERS 

Op dinsdag 30 oktober van 20.00 uur - 22.00 uur is iedereen weer welkom om aan 

te sluiten bij de zelfhulpgroep van de Moedige Moeders de Kempen. 

Wij zitten dan voor u klaar in het Thomas van Aquinohuis op de Dr Rauppstraat 52 

in Bergeijk. De Moedige Moeders zijn al sinds 2004 actief , voor het eerst begon-

nen in Volendam en sindsdien zijn er overal in Nederland Moedige Moeders zelf-

hulpgroepen opgericht. Zo ook in Bergeijk, en er komen ouders vanuit de hele 

Kempen naar ons toe. Wij geven praktische tips en weten waar we het over hebben,  

omdat we het zelf hebben meegemaakt en hebben ervaren wat het is om een drugs-

verslaafd kind of partner in huis te hebben.  

Iedere keer mogen wij weer ouders ontmoeten die we verder kunnen helpen daar 

waar zijzelf even niet meer weten  wat het beste is om te doen. Denk niet dat je 

helemaal alleen staat.  

Wij bieden een veilige plek om eens te komen luisteren en meepraten over een 

onderwerp waar je liever niet mee te maken zou hebben. Maar waar je helaas wel 

mee zit binnen je gezin of in je familie. Aanmelden hoeft niet en er zitten verder 

geen kosten aan verbonden.  

Voor meer info kunt u eens een kijkje nemen op de landelijke website van de moe-

dige moeders: www.moedigemoeders.nl 

U mag ons ook altijd bellen voor een gesprek: 06-44625441 Of mailen: 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com  

 

HOI ALLEMAAL! 

Wij zijn begonnen aan onze wagen voor ons jubileumjaar, maar we hebben jullie 

hulp nodig. Als het goed is hebben jullie ergens afgelopen week de laatste editie 

van het telefoonboek ontvangen. Als jullie deze niet van plan zijn te gebruiken, 

http://www.moedigemoeders.nl/
mailto:moedigemoedersdekempen@hotmail.com


willen wij deze graag hebben om weer een pracht van een wagen te kunnen 

bouwen, komende carnaval. We zouden graag deze op komen halen bij U op 

maandag 5 november tussen 18.00 en 20.00. Als we u mis zijn gelopen kunt het 

telefoonboek alsnog inleveren bij Rick van Beers (Carolus simplexplein 37) of 

Vera van Hoof (Beemke 58)  

Alvast bedankt namens De Fistváérekes. 

 

ALLERZIELENVIERINGEN 2018 

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 overschreden 

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 zaterdagavond 3 

november 2018 om 19:00 uur in de Antonius- en Brigidakerk.  

R.K. Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

ADVERTENTIE. 

We hebben heel veel playmobil te koop. Grote sets zoals o.a. het circus met meer-

dere uitbreidingen, het winkelcentrum met meerdere uitbreidingen, dolfinarium, 

meeneemhuisjes, enz. Ook kleinere sets zoals o.a. zwembad, bloemenwinkel, paar-

denmanege, skatebaan, dierenarts, enz.  

Als je interesse hebt kom dan zeker kijken. Bel even van te voren: 682486 of 06-

10275799.  



KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zaterdag 27/10: om 19.00 uur Eucharistieviering. De 

intenties zijn voor: Overleden ouders Michiels-Klessens en familie 

Allerheiligen. Woensdag 31/10: Om 17.30 uur Eucharistieviering m.m.v.  Senio-

renkoor. 

Allerzielen. Vrijdag 2/11: In Netersel worden de overledenen herdacht in de mis 

van zaterdagavond 3 november. 

Mededelingen: 

 Vrijdag is er weer kinderclub in Bladel om 15.30 u en vormselcatechese 

om 19 u  

 Nabestaanden zijn van harte welkom om hun dierbare overledenen mee te 

gedenken op Allerzielen. In Netersel worden de overledenen herdacht in 

de Mis van zaterdagavond 3 november. Allerheiligen is een verplichte 

feestdag voor katholieken. In alle dorpen van de parochie zijn er op die 

dag of op de vooravond eucharistievieringen. 

 Komende week zal de asbestverwijdering beginnen aan de pastorie in 

Bladel. Conform de veiligheidsvoorschriften zijn er hekken geplaatst. Het 

secretariaat is wel gewoon bereikbaar. We hopen op uw begrip. 

 

ZORGT U VOOR EEN ANDER? 

Zorgen voor een naaste die ziek is of een beperking heeft, wordt vaak gezien als 

vanzelfsprekend. Mensen doen dit uit liefde voor elkaar, maar het bieden van 

mantelzorg is niet alleen een mooie, maar ook een zware taak. Mantelzorg is vaak 

langdurig en/of intensief. 

Mantelzorgwaardering 

De gemeente Bladel wil daarom alle mantelzorgers hartelijk bedanken voor hun 

waardevolle zorg. Zorgt u voor een ander? Dan biedt de gemeente Bladel u graag 

een speciale mantelzorgwaardering aan. De waardering bestaat uit een cadeaukaart 

ter waarde van € 25,- die bij alle aangesloten ondernemers van Bladel Centrum en 

MKB Hapert (zie www.bladelcentrum.nl & www.mkbhapert.nl) naar eigen wens 

besteed kan worden. Bijvoorbeeld voor een lekker hapje en/of drankje, een mooi 

cadeau, een beautybehandeling of een bloemetje. 

Lunch met uitreiking eerste mantelzorgwaarderingen 

Op vrijdag 16 november 2018 van 12.00 - 14.00 uur nodigt de gemeente alle man-

telzorgers uit voor een bijzondere lunch in het gemeentehuis. Tijdens deze lunch 

zal wethouder Davy Jansen de mantelzorgers persoonlijk bedanken en worden de 

eerste mantelzorgwaarderingen feestelijk door de wethouder uitgereikt. Luncht u 

gezellig mee? Meld u dan vóór 9 november aan! Kunt u de persoon waarvoor u 

zorgt niet alleen laten, maar wilt u wel graag naar de lunch toe komen? De gemeen-

te denkt graag met u mee over een passende oplossing.  

De mantelzorgwaardering en –lunch komen tot stand door gemeente Bladel, in sa-

menwerking met Wel, welzijn de Kempen (voorheen GOW Welzijnswerk), Bladel 

Centrum en MKB Hapert. 

Aanmelden 

http://www.bladelcentrum.nl/
http://www.mkbhapert.nl/


Wilt u meer informatie of wilt u uzelf of uw mantelzorger aanmelden voor de 

mantelzorgwaardering en/of wilt u als mantelzorger deelnemen aan de lunch? Kijk 

dan op www.bladel.nl/mantelzorgwaardering en vul het digitale aanmeldformulier 

in. Als u geen toegang heeft tot het internet of als u zich liever telefonisch wilt 

aanmelden, dan kan dit via het telefoonnummer van gemeente Bladel 0497-361636 

(vraag naar mevrouw A. Bax).  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 - Rosolo MW 1: 16-6; Dakos R3 - Klineca R: 5-10; NeCa 

C1 - Bladella C2: 4-2; Rosolo D3 - NeCa D1: 3-0; NeCa E1 - DSV E1: 3-7; NeCa 

F1 - PSV/Lifovragen F1: 20-11; NeCa W1 - Bio W1: 3-8; Tuldania 1 - NeCa 1:  

11-6. 

Programma voor 23-24-27-28 en 31 oktober: 

23/10: NeCa 1 - Spoordonkse Girls 1: 20:30  uur. Casteren. Fluiten: B. van Heu- 

            men; 

24/10: DSV MW 3 - NeCa MW1: aanvang om 20:30 uur. Diessen;  

24/10: DSV R - KliNeCa R: aanvang om 20:30 uur. Diessen;  

27/10: NeCa C1 - Winty C1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Aniek van Esch; 

27/10: DDW W1 - NeCa W1: aanvang om 9:30 uur. Hooge Mierde;  

28/10: DSV 1 - NeCa 1: aanvang om 13:00 uur. Diessen. Fluiten: S. v.d. Graaf; 

31/10: Rosolo R - KlinNeCa R: aanvang om 20:00 uur. Reusel. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Oirschot Vooruit JO14 2 – Netersel JO14 1: 0-5; Oirschot Vooruit JO15 

4 – Casteren JO15 1: 0-9; Hoogeloon JO19 1 – Netersel JO19 1: 5-3; Hulsel 1 – 

Netersel 1: 1-1; De Weebosch JO8 1 – Netersel JO8 1: vervallen. 

Programma voor 27 en 28 oktober: 

27/10: Netersel JO8 1 – Hoogeloon JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

27/10: DEES JO9 1 – Casteren JO9 1: aanvang om 9.30 uur; 

27/10: SDO JO10 1 – Netersel JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

27/10: EFC JO11 1 – Casteren JO11 1: aanvang om 10.30 uur; 

27/10: Casteren JO13 1 – Valkenswaard JO13 1: aanvang om 11.15 uur;  

27/10: Brabantia JO14 1 – Netersel JO14 1: aanvang om 13.00 uur; 

27/10: Spoordonkse Boys JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 13.00 uur; 

27/10: ZSC JO17 1 – Casteren JO17 1: aanvang om 14.30 uur; 

27/10: RKVVO JO19 1 – Netersel JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

28/10: SDO 5 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur; 

28/10: Maarheeze 2 – Netersel 2: aanvang om 11.00 uur. Vertrek om 9.45 uur; 

28/10: Netersel 1 – De Weebosch 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig 13.00 uur. 

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

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 3 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 29 OKTOBER .A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

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

