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KOFFIECONCERT PUUR & MUSIS SACRUM
Zondag 22 oktober a.s. brengt PUUR Poporkest, samen met Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum uit Dongen, een koffieconcert in de Poel.
PUUR Poporkest heeft inmiddels warme banden met de muziekvereniging omdat
haar dirigent Rolf Rombouts, afkomstig uit Dongen, betrokken is bij deze vereniging. Musis Sacrum brengt in Netersel een van haar laatste concerten omdat zij per
1 januari 2018 zal fuseren met een Dongense harmonie. Zij staan onder leiding van
Jeroen Geevers. PUUR Poporkest geeft u alvast een doorkijkje in het komende
jubileumjaar en Musis Sacrum brengt verschillende harmonische arrangementen
ten gehore.
Een ideale mix van eigentijdse en traditionele muziek voor op de zondagochtend.
Om 10:00 uur gaat de zaal open, en om 10:30 uur begint het concert, de entree is
gratis. Hopelijk zien we u 22 oktober in de Poel. Tot dan!
POMPOEN UITSNIJDEN
Op 31 oktober is het weer HALLOWEEN en om in de sfeer te komen wil ik bij
voldoende belangstelling een middag organiseren dat jullie een pompoen kunnen
komen uitsnijden. Het is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 (ook kinderen die de
basisschool al verlaten hebben zijn welkom).
Dit zal zijn op woensdag 18 oktober van half 2 tot ongeveer half 4 bij Rian Fiers,
Fons van der Heijdenstraat 34. Als je graag een andere dag komt en een groepje bij
elkaar hebt van minimaal 8 personen dan proberen we samen een andere dag in te
plannen. Je kunt jezelf telefonisch opgeven (06-10349118) of per mail
fiers@eldaweb.nl.
Kosten € 5,-- per persoon. Dit is inclusief een pompoen.
Je hoeft niets mee te brengen, er zijn speciale mesjes aanwezig. Probeer wel zelf te
regelen dat je je pompoen daarna heel thuis kunt krijgen. Meedoen is op eigen
risico. Tot in de herfstvakantie!
NIEUWS KBO.
St. Gerardus-Majella-week Weebosch
Ook dit jaar gaan wij weer naar de H. Mis in de Weebosch ter ere van de
heilige Gerardus-Majella. Op 17 oktober fietsen of rijden wij gezamenlijk
naar Weebosch waar we naar de H. Mis van 14.00 uur gaan. Wij vertrekken per
fiets om 12.30 uur vanaf De Poel en per auto om 13.15 uur eveneens vanaf De
Poel.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Wies Vissers, telefoonnummer: 682281. Wilt u
bij de opgave vermelden of u meefietst of met de auto wilt gaan.

SENIOREN EETTAFEL
Op donderdag 19 oktober gaan we weer koken. Wilt u er weer bij zijn, dan kunt u
zich opgeven tot en met zondag 15 oktober bij Mariet Smulders tel: 0497681631, of 06-11282075, of een briefje in de brievenbus doen op De Blikken 6b.
Wij verwachten u zoals altijd om 12.30 uur in de Poel. Tot dan. De kookgroep.
50 JARIG BESTAAN KBO.
Bestuur heel hartelijk dank voor de gezellige feestdag vanwege het 50 jarig bestaan
van de KBO. Jullie hebben er veel zorg en werk aan besteed. Het was in een woord
af. Wij hebben er echt ban genoten en ik denk velen met ons. Chapeau. Wij hopen
er over 10 jaar ook nog bij te zijn met het diamanten feest.
De opruimploeg heeft ook goed werk verricht. Zo zie je maar, vele handen maken
licht werk. Een feestvierend echtpaar.
INTOCHT SINTERKLAAS
Dit jaar zal Sinterklaas op zondag 26 november aankomen in Netersel, aanvang
11:00uur . Schrijf deze datum alvast in je agenda. Nadere informatie volgt later.
Oranje Comité Netersel.
COLLECTE FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN EEN SUCCES.
Met de collecte van Fonds Verstandelijk Gehandicapten is in Netersel € 276,21
opgehaald. Het Fonds bedankt alle vrijwilligers en gevers die hieraan bijgedragen
hebben.
Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten gefinancierd die het leven
van mensen met een verstandelijke beperking veraangenamen en hun wereld vergroten. Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat deze mensen kunnen meedoen in
de maatschappij. Er gaat geld naar initiatieven zoals de aanschaf van een duo fiets
voor een zorgboerderij, het organiseren van theater- en schildercursussen op maat
en aangepast speelmaterialen voor kinderen met een beperking. Het Fonds draagt
ook bij aan werkweken, vakanties of een aangepaste schoolreis om zo mensen met
een verstandelijke beperking ongedwongen te laten genieten.
ADVERTENTIE.
Te koop: ronde keukentafel met 4 stoelen (olijfgroen), kleine TV met DVD speler
(geen platte), "n magnetron. Inlichtingen op tel: 06-11282075.
KERKBERICHTEN.
28e Zondag door het jaar. Zondag 15/10: om 9.30 uur Eucharistieviering. Er zijn
voor het komende weekeinde geen intenties.
EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
Binnen onze parochie wordt binnenkort gestart met de voorbereiding op de bovengenoemde sacramenten. De ouders en de kinderen die daarvoor in aanmerking
komen, krijgen daar binnenkort meer informatie over.

Op donderdag 16 november om 19.00 uur is er een gezamenlijke viering voor alle
betreffende kinderen en ouders in de kerk van Bladel. Deze viering is een gebedsdienst, waarbij deken Spijkers zal voorgaan samen met pastoor Bertens. De liederen worden gezongen door het koor Medium uit Hapert.
Ouders, kinderen en familieleden zijn van harte welkom in deze gebedsdienst.
Pastoor Bertens
NIEUWS KBO.
Uitslag Koersbaltoernooi
Zaterdag 7 oktober vond in Den Tref te Hapert het koersbaltoernooi plaats.
Hieraan werd door zeventien teams deelgenomen. Na een zeer spannende
wedstrijd kon KBO Netersel met een mooie beker voor het behalen van de tweede
plaats huiswaarts keren. Bestuur KBO Netersel.
BINGO AVOND
21-10-2017 a.s. organiseert vereniging de barbiertjes een bingo avond.
Beste dorpsgenoten. Een gezellige avond waarbij de spanningen hoog oplopen. U
kunt de hele avond spelen op een boekje van 15 bingokaarten. Een boekje kost
€15,00, natuurlijk mag u ook meerdere boekjes kopen.
De bingo wordt gehouden in de zaal van café Den Driesprong hier in Netersel. Deze gaat om 19.00 uur open, de bingo zal om 19.30 uur beginnen. Er zijn leuke prijzen te winnen!!! Aanmelden kan t/m 14 oktober as. middels het invulstrookje dat u
onderaan deze brief vind.
U kunt het invulstrookje in de brievenbus doen bij: Sanne Beerens, Beemke 7 Netersel, of bij Annemieke van Eekert, De Blikken 9A te Netersel.
Bij onvoldoende animo zullen wij de bingoavond moeten annuleren, hier hoort u
dan tijdig iets van. Wij hopen op veel aanmeldingen zodat we er een leuke avond
van kunnen maken. Tot zaterdag 21 oktober. J.v. De Barbiertjes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Invulstrook voor het opgeven van de Bingoavond 21 oktober 2017
Naam:………………………………………………………………………………..
E-mail adres:…………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………….
_____________________________________
Bij onvoldoende animo krijgt u voor dinsdag 17 oktober bericht via mail of een
briefje in uw brievenbus.
AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL.
Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben,
willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende
adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De
Hoeve 13a.

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA.
Uitslagen: NeCa B2 – Rietvogels B1: 8-6; NeCa F1 – DDW F1: 4-13; Flash MW3
NeCa MW1: 5-10; NeCa/Klimroos R – Rietvogels R: 0-7; Tovido C2 – NeCa C1:
4-0; Bio D1 – NeCa D1: 12-2; Vessem E2 – NeCa E1: 2-4; SDO F1 – NeCa F1:
4-1; NeCa 1 – NDZW 1: 9-13; NeCa 2 – De Korfrakkers 5: 12-4.
Programma voor 11-14-15 en 18 oktober:
11/10: NeCa C1 – Odisco C1: 19:00 uur. Netersel. Fluiten: Imke Janssen;
11/10: NeCa F1 – Rosolo F1: 18:15 uur. Netersel. Fluiten: Anne-Wil Vissers;
11/10: NeCa MW1 – Odisco MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Amy Bolder;
11/10: Bio R – NeCa/Klimroos R: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven;
14/10: Rosolo A3 – NeCa A1: aanvang om 12:15 uur. Reusel;
14/10: VVO B1 – NeCa B1: aanvang om 11:30 uur. Hapert;
14/10: Winty B1 – NeCa B2: aanvang om 12:45 uur. Wintelre;
15/10: Tuldania 1 – NeCa 1: aanvang om 12:30 uur. Esbeek;
15/10: Fortuna ‘68/Steensel 2 – NeCa 2: aanvang om 10:00 uur. Knegsel;
18/10: NeCa/Klimroos R – Rosolo R1: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Casteren JO 8-1 – Bladella JO 8?: onbekend; Hapert F4 – Netersel F2:
onbekend; DBS F6 – Netersel F1: onbekend; Casteren E1 – DEES E1: 5-5; Bladella D4 – Casteren D2: 3-13; Netersel D1 – EFC D2: 2-1; Casteren C1 – HMVV C1:
9-1; RKVVO B3 – Netersel B1: 3-6; Oirschot Vooruit A3 – Casteren A1: 0-10;
Netersel 3 – Beerse Boys 10: 0-6; Netersel 2 – Knegselse Boys 2: 3-2; Netersel 1 –
Knegselse Boys 1: 3-3.
Programma voor 14 en 15 oktober:
14/10: RKVVO JO8 4 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.00 uur;
14/10: Netersel F2 – RKVVO F4: aanvang om 9.30 uur;
14/10: Netersel F1 – Reusel Sport F5: aanvang om 10.30 uur;
14/10: De Weebosch E1 – Casteren E1: aanvang om 12.15 uur;
14/10: Casteren D2 – Knegselse Boys D1: aanvang om 11.15 uur;
14/10: Rood-Wit D3 – Netersel D1: aanvang om 11.30 uur;
14/10: SDO C1 – Casteren C1: aanvang om 13.00 uur;
14/10: Netersel B1 – Geldrop B5: aanvang om 14.30 uur;
14/10: Casteren A1 – Reusel Sport A2: aanvang om 14.30 uur;
15/10: Hapert 4 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur;
15/10: Dosko 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uur;
15/10: SVSOS 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.
Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag.
Afmelden bij de leiders van je eigen team.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 21 OKTOBER A.S. MOET UITERLIJK OP
MAANDAG 16 OKTOBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF
ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

