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MAAK JE STERK TEGEN MS 

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-

aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collecte-

bus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). 

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS ver-

oorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. 

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. 

We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. 

Met de opbrengst van de collecte kunnen we investeren in het verbeteren van de 

kwaliteit van leven van mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te 

genezen. 

Maak je ook sterk tegen MS 

Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –groot of klein– 

is welkom! De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de col-

lectebus met het oranje vlinderlogo. Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl 

en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 

(NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2. 

Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Kijk op de website 

www.mscollecte.nl voor meer informatie over de MS Collecteweek.  

Samen maken we ons sterk tegen MS! 

 

NIEUWS KBO. 

Liever Thuis Beurs in Eindhoven 

De beurs “Liever Thuis” brengt van 24 t/m 26 november het aanbod van 

producten en diensten om langer thuis te kunnen blijven wonen overzich-

telijk bij elkaar tijdens een driedaags evenement in het Beursgebouw te Eindhoven. 

Leden van de KBO kunnen gratis toegangskaarten krijgen voor deze beurs. 

Dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur. 

Het beursgebouw is met openbaar vervoer goed te bereiken. 

Indien u een gratis toegangskaartje wilt kunt u zich hiervoor melden t/m 13 novem-

ber bij Pieta Kraayvanger, Beemke 9, tel. 682050 of per mail 

Pieta.kraayvanger@12move.nl Het bestuur KBO-Netersel. 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Zaterdag 12 november komen de leden van CV “De Buntstèkers” weer bij u langs 

om oud ijzer op te halen. Als het oud ijzer voor  09:00 uur aan de kant van de weg 

ligt, nemen wij het mee. Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging! 

CV De Buntstèkers 

http://www.mscollecte.nl/
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TENNISVERENIGING TC TWISSELT. 

Doe gezellig mee of maak kennis met tennis. Mail ons op tctwisselt@hotmail.nl of 

bel direct naar 013-5092694. Broekkant 1, 5094 GA Lage-Mierde. www.twisselt.nl  

 

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.  

Tegen elk redelijk bod. Info: tel: 0497-681504. Mail: 

antoniodumoulin@hotmail.com  

 

DURF JIJ DE UITDAGING AAN! 

TC Netersel organiseert op zondag 20 november voor de 15
e
 keer de Hei en Ven-

nentocht. Een mountainbiketocht die door de NTFU is beoordeeld met 2 sterren 

voor de organisatie. 

De tocht gaat door mooie heidegebieden en langs de vele vennen die liggen in de 

omgeving van Netersel. De goed berijdbare paden en singletracks door een afwis-

selende landschap, maken deze tocht tot een leuke belevenis. Elk jaar lukt het weer 

om nieuwe single tracks toe te voegen. 

De tocht voldoet aan de kwaliteitseisen van de NTFU en onze uitdaging is het ver-

dienen van de 3
e
 ster. De route en de splitsingen worden aangegeven met duidelijke 

pijlen en is ingedeeld in zones. Bij de start en pauzeplaats vindt u een plattegrond 

met herkenningspunten. Bij onoverzichtelijke punten staan onze leden om u te hel-

pen en bij gevaarlijke situaties staan waarschuwingsbordjes. Halverwege is de pau-

zeplaats op camping Rakelbos in Westelbeers. Hier zijn sanitaire voorzieningen 

aanwezig en een  uitgebreide bevoorrading met heerlijke erwtensoep van Slagerij – 

Poelier ’t Landleven / Baselmans en sportdrank gesponsord door Van Hoof Fietsen. 

Onderweg worden er foto’s gemaakt die later op de website zijn terug te vinden. 

Het dragen van een valhelm is verplicht. 

Bij terugkomst kan je je fiets afspuiten en zijn er douches en kleedruimten aanwe-

zig in gemeenschapshuis de Poel.  Tot 13.00 uur is er een bewaakte fietsenstalling.  

Tijdens de gezellige after-bike kunt u tot rust komen en napraten. 

De inschrijving en de after-bike zijn in café zaal D’n Driesprong, Carolus Simplex-

plein 15 te Netersel. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,-- , voor NTFU leden bedraagt 

dit € 3,-- en jeugd tot 16 jaar is gratis. Voor de afstanden van 25 en 40 km kan men 

starten tussen 08.30 en 10.30 uur. De starttijd voor de 50 km sluit om 09.30 uur.  

Leden van NTFU kunnen gebruik maken van Scan en Go.  

Voor het laatste nieuws, bezoek onze website; www.tcnetersel.nl of volg ons via 

twitter @tcnetersel. Heb je nog vragen stuur een mail; tc-netersel@hotmail.nl 

 

GEZOCHT: LEDEN VOOR DE DORPSRAAD NETERSEL 

De dorpsraad Netersel is vanwege vertrek van een of meerdere leden op zoek naar 

mailto:tctwisselt@hotmail.nl
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mailto:antoniodumoulin@hotmail.com
http://www.tcnetersel.nl/
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nieuwe leden voor de dorpsraad. De belangrijkste taak van de leden van de dorps-

raad is het opkomen voor de belangen van het dorp Netersel. Dit is naar de ge-

meente maar is ook naar andere instellingen. 

Ben je geïnteresseerd maar wil je meer weten. Kom dan op 14 november as om 

20.00 uur naar de Poel. Op dat moment is er een informele vergadering van de 

dorpsraad. Tijdens deze vergadering worden o.a. de agendapunten bepaald voor de 

dorpsraadvergadering van 6 december. 

Indien je op wil komen voor de belangen van Netersel laat het een van de leden van 

de dorpsraad weten. 

Dorpsraad Netersel. Martin Deliën, Mia Hems, Joël Veraa, Henk Michiels, Eric 

Meulenbroeks, Jip Koning en Kees van der Heijden. 

 

SENIOREN EETTAFEL. 

Op donderdag 17 november gaan we weer koken. Wij zijn de 10 jaar gepasseerd en 

hopen er nog menig jaartje aan te plakken. Dus wilt u er weer bij zijn, dan kunt u 

zich opgeven tot en met zondag 13 november bij Mia Hems, tel: 681786. 

Wij verwachten u zoals altijd om 12.30 uur in De Poel. Tot dan. De kookgroep. 

 

VERMIST. 

Onze lieve, kleine medebewoner is sinds dinsdagavond 25 oktober niet meer 

thuisgekomen. Het is een cypers (zwart /grijs gestreept) met witte kat. Heb je haar 

gezien laat het ons alsjeblieft weten. 

annuskadelien@hotmail.com of 06-34980862. 

 

KERKBERICHTEN. 
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  Zondag door het jaar. Zondag 13/11: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Fons Coppelmans nms buurtgenoten Fons v.d. Heijdenstraat, Hoen-

derberg, Schotelven.  

Donderdag 17/11: om 19.00 uur in de kerk in Bladel: Gebedsdienst, bestemd voor  

de kinderen die in 2017 hun Eerste Heilige Communie doen, en ook bestemd voor 

degenen die in 2017 het sacrament van het Vormsel ontvangen. Ook bedoeld voor 

ouders en familieleden van beiden groepen in Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon 

en Netersel. Pastoor Bertens en pastoor Joseph zullen in deze gebedsviering voor 

gaan. De liederen worden gezongen door het koor Medium uit Hapert. En er zijn 

ook een paar kinderliederen. 

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

rochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel: 0497-387618 of email adres 

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

 

BRAINSTORMAVOND FOODTRUCKFESTIVAL 

Zoals jullie eerder in de VATG, PC55 en op facebook hebben kunnen lezen gaan 

we een brainstormavond organiseren over de komst van een Foodtruckfestival in 

Netersel. Kom je meedenken op dinsdagavond 15 november om 19:30 uur in de 

Poel? Geef je dan snel op via edbuylinckx@gmail.com of 06-38966237. 

mailto:annuskadelien@hotmail.com
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Mocht je op deze avond verhinderd zijn en je wil toch je ideeën delen met ons, doe 

dat dan per mail naar Ed. We verheugen ons op jullie komst op dinsdag 15 novem-

ber in de Poel. 

Met vriendelijke groeten, Ed Buylinckx en Angela Meulenbroeks. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslag: NeCa MW1 – Stormvogels MW2: 19-8. 

Programma voor 12-13 en 16 november: 

12/11: NeCa A1 – Klimroos A1: 17:10 uur. Hapert. Fluiten: Jessica Castelijns;  

12/11: Stormvogels A2 – NeCa A2: aanvang om 12:00 uur. Luijksgestel; 

12/11: NeCa B1 – Klimroos B2: 16:10 uur. Hapert. Fluiten: Michelle van Schagen; 

12/11: VVO C1 – NeCa C1: aanvang om 13:10 uur. Hapert; 

12/11: VVO C2 – NeCa C2: aanvang om 12:10 uur. Hapert; 

12/11: NeCa D1 – Klimroos D1: 15:10 uur. Hapert. Fluiten: Sophie Sterken; 

12/11: VVO E1 – NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Hapert; 

12/11: Rooi E3 – NeCa E2: aanvang om 10:00 uur. Sint-Oedenrode; 

12/11: SDO F1 – NeCa F1: aanvang om 10:30 uur. Lage-Mierde; 

13/11: Lottum1 – NeCa 1: 13:30 uur. Grubbenvorst. Fluiten: C. Slaats-Theelen; 

13/11: Rietvogels R – NeCa R: aanvang om 10:00 uur. Riethoven; 

16/11: NeCa MW 1 – Bio MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Fleur Bolder. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Mini Casteren – Mini Vessem: 3-7; Netersel F1 – SDO F2: 1-2; Netersel 

E2 – EFC E7: 3-7; Netersel E1 – Rood-Wit E3: 0-5; Reusel Sport D4 – Casteren 

D1: 0-3; RKVVO C5 – Casteren C2: 5-0; Bladella C2 – Casteren C1: 2-1; RKVVO 

B4 – Netersel B1: 3-2; Netersel A1 was vrij; Netersel 3 was vrij; Netersel 2 – Riet-

hoven 2: 1-2; Netersel 1 – HMVV 1: 3-1. 

Programma voor 12 en 13 november: 

12/11: Mini’s zijn vrij; 

12/11: Bladella F7 – Netersel F1: aanvang om 9.00 uur; 

12/11: Reusel Sport E6 – Netersel E2: aanvang om 10.15 uur; 

12/11: Spoordonkse Boys E1 – Netersel E1: aanvang om 10.30 uur; 

12/11: Casteren D1 – RKVVO D4: aanvang om 11.00 uur; 

12/11: Casteren C2 – Bladella C5: aanvang om 12.00 uur; 

12/11: Casteren C1 – Dosko C1: aanvang om 13.30 uur; 

12/11: Netersel B1 is vrij; 

12/11: Brabantia A3 – Netersel A1: aanvang om 14.45 uur; 

13/11: Terlo 4 – Netersel 3: aanvang om 10.30 uur. Vertrek om 9.30 uur; 

13/11: De Raven 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

13/11: BES 1 – Netersel 1: aanvang om 14.00 uur. Vertrek om 12.00 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 19 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 14 NOVEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

