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MOEDIGE MOEDERS, 

Op 28 november zullen we weer een bijeenkomst houden voor iedereen die meer 

wil weten of problemen heeft met het drugs en of alcohol gebruik van een van hun 

dierbaren. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en iedereen is bij deze van harte 

uitgenodigd. 

Je bent welkom op de Dr Rauppstraat 52, in Bergeijk, in het Thomas van Aqui-

nohuis, van 20.00u-22.00u. De koffie en thee staan vanaf 19.45u klaar. Onze bij-

eenkomsten hebben een vertrouwelijk karakter.  

Wij zijn een zelfhulpgroep van vooral ouders die veel zorgen hebben omtrent het 

uit de hand gelopen middelen gebruik van een van onze kinderen. Het delen van 

onze verhalen en ervaringen is de kracht van onze groep. Samen weten we meer 

dan een en we begrijpen elkaar beter dan mensen die deze problematiek nooit heb-

ben meegemaakt.  

Deze keer hebben we Dhr Brocaat uitgenodigd die vanuit zijn expertise en werker-

varing met drugsverslaafden zeker een waardevolle bijdrage zal kunnen leveren aan 

onze bijeenkomst. Dhr Brocaat werkt als preventie medewerker bij Novadic Ken-

tron en houd spreekbeurten in de hele Kempen om mensen bewust te maken van 

alle gevolgen van het overmatig drugs en alcohol gebruik. Daar kunnen de Moe-

dige Moeders zich helemaal in vinden want ook wij geven spreekbeurten en wer-

ken mee aan voorlichtingsavonden, om mensen bewust te maken van alle gevolgen 

van overmatig middelen gebruik.  

De normalisering die we om ons heen zien wat betreft drugs- en alcoholgebruik 

heeft verstrekkende gevolgen waar niet iedereen zich bewust van is. Daar zouden 

wij graag verandering in zien. Voor meer info bel : 06-44625441. Mail : 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com 
 
HALLO DORPSBEWONERS. 

Het is weer tijd voor de eindejaarsactie van korfbalvereniging NeCa. Dit jaar heb-

ben we de actie een beetje aangepast, we gaan namelijk worstenbroodjes en choco-

laatjes verkopen.  De worstenbroodjes komen traditiegetrouw van slagerij Van 

Lieshout en de chocolaatjes komen van De Smaak in Eersel.   

Voor de worstenbroodjes hanteren we dezelfde prijzen als vorig jaar (6 worsten-

broodjes voor €6,-). De chocolaatjes zijn €5,- voor 100g.  

Tussen donderdag 23 november en zaterdag 2 december zal een van onze leden bij 

u aan de deur komen om uw bestelling op te nemen. Daarbij vragen we u om dan 

meteen contant – het liefst gepast -  te betalen.  

U kunt uw bestelling op dinsdag 12 december tussen 18.00 en 20.00 ophalen bij De 
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Poel in Netersel. Noteer deze datum dan ook alvast in uw agenda!   

Aangezien voorgaande jaren vele bestellingen niet opgehaald werden, willen we 

dit jaar uw telefoonnummer noteren zodat we u gemakkelijker kunnen bereiken. 

Dan komen alle bestellingen zeker op de juiste plek terecht!   

Mocht u een van onze leden missen en toch een bestelling willen plaatsen? Dan kan 

dat door uw bestelling door te geven aan Anne-Wil Vissers en de envelop met het 

geld + notering van uw adres bij haar in de brievenbus te doen (Schuttersweg 20 te 

Netersel)  

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne- Wil Vissers 

annewil_vissers@hotmail.com. We danken u alvast hartelijk voor uw steun aan 

onze vereniging en wensen u fijne feestdagen!   

 

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 

 

KERKBERICHTEN. 

Collecte: Caritas. Dit weekend is de zondag voor de armen. Het bestuur heeft be-

sloten een parochieel Caritasfonds op te richten. Wij danken pastoor Bertens voor 

zijn initiatief om een deel van de opbrengst van zijn jubileumfeest hiervoor be-

schikbaar te stellen. De collecte van dit weekend zal ten goede komen aan dit 

fonds.  

Hoogfeest: Christus, Koning van het heelal. Zondag 26/11: om 9.30 uur Eucha-

ristieviering. De intenties zijn voor: Jan Michiels en zijn overleden familie; Antoon 

van Aaken mndg nms. echtgenote en kinderen; Adrianus Hendriks-vd Sande en 

overleden familieleden. 
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MEDEDELING DE WISSEL. 

Donderdag 30 november: Surprisedobbelen 20.00  uur in de Poel 

Sinterklaas is weer in het land. Dus hebben we ook dit jaar weer een 

gezellige avond ingepland. Met veel plezier en lol elkaar verrassen 

tijdens het dobbelen. 

We hebben allemaal vast nog wel iets in de kast liggen wat nooit gebruikt is en 

waar je het bestaan niet meer van wist. Het moet er natuurlijk netjes uitzien en 

ongebruikt. Pak dit gezellig in. Neem goede zin mee. En kom gezellig mee dobbe-

len. Wij zorgen voor de koffie en de rest. Opgeven kan tot en met maandag 27 

november bij Mien  681383 of via ons e-mailadres:  

dewisselnetersel@gmail.com  

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 1: 1
e
 prijs, Wit 22: Familie Horrevorts, Familie van de Bi-

sen, Familie Legeland. 2
e
 prijs, Grijs 20: Kees van der Heijden. 3

e
 prijs, Bruin 

10: E. Baselmans, Familie van Oosterhout. 

 

OLIEBOLLEN VERKOOP. 

Hoi allemaal. Dit jaar gaan wij oliebollen bakken en verkopen voor oud en nieuw. 

Deze kun je vooraf bestellen en wij bezorgen het bij jou thuis op 31 december.  

De kosten bedragen € 1,00 per oliebol, maar we hebben natuurlijk enkele acties: 10 

voor € 8,00; 20 voor € 18,00 en 25 voor € 20,00.  

Bestellen? Mail dan je adres, het aantal oliebollen en een gewenste levertijd, 

(tussen 12.00 en 16.00 uur) naar veerke58@gmail.com Bestellen kan tot 24 decem-

ber. Natuurlijk zal al het opgeleverde geld gebruikt worden voor onze wagen.  

J.V. de Fistváérekes. 

 

BESTE MENSEN UIT NETERSEL. 

De Sint reed door de Neterselse straten en kreeg al snel in de gaten, 

Dat er hier steeds meer honden worden uitgelaten. 

Lekker even uitwaaien en de hond mooi aan de lijn, 

Daar is niks mis mee en zo hoort het ook te zijn. 

Wel heeft mijn hondenpiet in de gaten, 

Dat sommige honden hun behoeften achterlaten. 

Het baasje kijkt dan niets vermoedend in het rond, 

Of er misschien ergens iemand aankomt. 

Snel er vandoor en niemand gezien, 

Nou ik zal je zeggen, hier kom je niet weg mee,  

Nog niet misschien. 

En ook de speeltuin op het plein, 

Is geen uitlaatplaats voor de honden, al zijn ze nog zo klein. 

Dus lieve mensen, houdt rekening met elkaar, 

En zeggen we met z’n allen, tot volgend jaar. 

Groetjes van de Sint en zijn hondenpietjes. 
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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: DSV MW1 – NeCa MW1: 13-3; Arcades A2 – NeCa A1: 4-3; Avanti 

B2 – NeCa B1: 2-15; Odisco B1 – NeCa B2: 5-2; Rosolo E3 – NeCa E1: 1-10; 

DOT F2 – NeCa F1: 2-10; Eyckelkorf/Omhoog 1 – NeCa 1: 13-6; Rosolo 7 – NeCa 

2: 9-2; DSV R – NeCa/Klimroos R: 2-10. 

Programma voor 25-26 en 29 november: 

25/11: Rietvogels A1 – NeCa A1: aanvang om 17:15 uur. Riethoven; 

25/11: Bladella B1 – NeCa B1: aanvang om 11:00 uur. Bladel; 

25/11: DSV C2 – NeCa C1: aanvang om 10:40 uur. Diessen; 

25/11: Rietvogels D1 – NeCa D1: aanvang om 15:00 uur. Riethoven; 

25/11: Bladella E4 – NeCa E1: aanvang om 9:00 uur. Bladel; 

25/11: Corridor F1 – NeCa F1: aanvang om 13:00 uur. Son en Breugel; 

26/11: Spoordonkse Girls 1 – NeCa 1: aanvang om 12:00 uur. Oirschot; 

26/11: Spoordonkse Girls 2 – NeCa 2: aanvang om 10:45 uur. Oirschot; 

26/11: Rietvogels R – NeCa/Klimroos R: aanvang om 10:00 uur. Riethoven; 

29/11: NeCa MW1 – Tuldania MW1: aanvang om 21:00 uur. Hoogeloon; 

29/11: NeCa/Klimroos R – DSV R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: SDO JO8 1 – Casteren JO8 1: onbekend; DEES F1 – Netersel F2: on-

bekend; Unitas ’59 F7 – Netersel F1: onbekend; DBS E9 – Casteren E1: 2-8; Cas-

teren D2 – Riethoven D1: 2-4; Hapert D2 – Netersel D1: 1-10; Marvilde C2 – Cas-

teren C1: 5-1; Netersel B1 – UNA B5: uitgesteld; Wilhelmina Boys A2 – Casteren 

A1: 3-0; Netersel 3 – SDO 4: 2-8; Netersel 2 – Zuiderburen 1: 1-4; Netersel 1 – 

SDO 1: 3-1. 

Programma voor 25 en 26 november: 

25/11: Casteren JO8 1 – HMVV JO8 2: aanvang om 10.00 uur; 

25/11: Netersel F2 – Hoogeloon F2: aanvang om 9.30 uur; 

25/11: Netersel F1 – Budel F5: aanvang om 10.30 uur; 

25/11: Casteren E1 – HMVV E2: aanvang om 10.00 uur; 

25/11: Casteren D2 – EFC D4: aanvang om 11.15 uur; 

25/11: Netersel D1 – DBC D4: aanvang om 11.00 uur; 

25/11: Casteren C1 – Hapert C2: aanvang om 13.30 uur; 

25/11: Oirschot Vooruit B3 – Netersel B1: aanvang om 14.00 uur; 

25/11: Casteren A1 is vrij; 

26/11: Oirschot Vooruit 13 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek 8.45 uur; 

26/11: Vessem 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

26/11: DEES 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.  
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