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KERKBERICHTEN.
22e Zondag door het jaar. Zaterdag 1/9: om 19.00 uur Eucharistieviering. De
intenties zijn voor: Wim Kerkhofs nms Mien en de kinderen; Voor de zielenrust
van een broer
Mededelingen:
 De informatieavond voor het vormsel is op vrijdag 7 september om 19 uur
in het zaaltje in Bladel. De aanmeldformulieren worden uitgedeeld op de
scholen. Achterin de kerk liggen ook nog exemplaren.
 Het parochiekantoor is voorlopig gevestigd in de parochiezaal van Bladel
 Vanwege Nationale Ziekendag is er op donderdag 6 september een
middag voor zieken in het steunpunt in Hoogeloon vanaf twee uur, in
Bladel op zaterdag 8 september in den Herd vanaf twee uur en in Hapert
op dinsdag 11 september vanaf negen uur ’s ochtends
 Ivm organisatorische problemen is het parochiekantoor tot nader order
gesloten, kapelaan Steijaert is in spoed gevallen wel bereikbaar.
Speciaal voor jou: de kinderclub!
Na een weekje school mag je wel even genieten. Op vrijdagmiddag gaan we samen
spelen, kletsen, lachen, knutselen, fantaseren en als je wilt ook zingen.
Waar? In het zaaltje naast de kerk in Bladel, Sniederslaan 146.
Wie? Kinderen van 7 tot 12 jaar.
Startdatum: 14 september, elke vrijdag, behalve in vakanties.
Hoe laat? van 15.30 tot 17.30 uur. Het zingen begint om 16.30 uur, met een échte
dirigent.
Soms maken we een uitstapje en eten we een frietje na afloop. Loop gezellig binnen om een keer te kijken. Zien we je daar? Daniëlla Theuws en pastoor Schilder.
Voor meer info neem contact op met onderstaand telefoonnummer of mail adres.
kinderclub@parochiepetruspaulus.nl, 0497-387618
VOORSTELLING OPLOSKOFFIE DOOR PYTHIA WINIA
Woensdag 19 september, 19.30 uur start voorstelling in Den Tref in Hapert
Oploskoffie is een aangrijpende en uiterst herkenbare voorstelling over dementie en
wat dit doet met de directe omgeving van de dementerende. Deze voorstelling is
doorspekt met humor én een groeiende zwarte rand. Recht uit het hart en als ‘ervaringsdeskundige’ slaat Pythia heersende taboes over en stapt, met respect, middenin
de materie. De voorstelling laat een indringend beeld zien van drie vrouwen; oma,
dochter en kleindochter, die ieder op eigen wijze reageren op de dementie van de
oudste.

De voorstelling vindt op woensdag 19 september plaats in gemeenschapshuis Den
Tref in Hapert. De inloop is vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur zal de voorstelling
starten. Na de voorstelling is er ruimte om onder het genot van een kop koffie/thee
na te praten over de voorstelling en/of persoonlijke ervaringen.
Wilt u de voorstelling bezoeken? Stuur dan vóór 8 september een e-mail met vermelding van het aantal personen met wie u wilt komen naar dementie@bladel.nl
o.v.v. aanmelding voorstelling ‘Oploskoffie’. Voor vragen kunt u bellen naar 0497361636 en vragen naar Anouk Bax.
ADRESSENLIJST NETERSELSE VERENIGINGEN
Op de website van De Poel staat een pagina met e-mailadressen en websites van
Neterselse verenigingen: https://depoel-netersel.nl/verenigingen/
Wanneer je wilt dat jouw vereniging er ook bij komt te staan of wanneer de gegevens die er al staan zijn gewijzigd, geef dat dan door via: secretaris@depoelnetersel.nl Op deze manier heeft iedereen in het dorp de actuele gegevens!
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.
IN 2019 BESTAAT NETERSEL 800 JAAR! DAT GAAN WE VIEREN!
Wat er precies in 2019 gaat gebeuren weten we nog niet in detail, maar we beginnen het jaar met “iets” in de brievenbus, we sluiten het jaar af met “iets blijvends” en er tussenin houden we een feestweekend voor het hele dorp.
Wil je meer weten of meedoen met de organisatie? Neem contact met een van ons
op. “We” zijn Corien Snijder, Hugo Maas, Ed Buylinckx, Wieteke van Gastel, Ferd
vd Ven, Annemieke van Eekert, Annette Egelmeers, Rob Michiels, Sarah van
Woensel, Hein Tils, Henk Michiels (Ruttenstraat), Lotte Waalen.
VV NETERSEL NIEUWS.
Bekerprogramma voor 1 en 2 september:
1/9: Casteren JO7, Netersel JO8 en Casteren JO9 zijn vrij;
1/9: Oirschot JO10 2 – Netersel JO10 1: aanvang om 10.00 uur;
1/9: Riel JO11 1 – Casteren JO11 1: aanvang om 11.15 uur;
1/9: Casteren JO13 1 – Rood-Wit JO13 2: aanvang om 11.15 uur;
1/9: Netersel JO 14 1 – EFC JO14 2: aanvang om 11.30 uur;
1/9: Casteren JO15 1 – Vessem JO15 2: aanvang om 13.00 uur;
1/9: UNA JO17 3 – Casteren JO17 1: aanvang om 15.00 uur;
1/9: SDO JO19 1 – Netersel JO19 1: aanvang om 14.30 uur;
2/9: Netersel 3 is vrij;
2/9: Beerse Boys 6 – Netersel 2: aanvang om 13.00 uur. Vertrek om 11.45 uur;
2/9: Netersel 1 – Reusel Sport 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.

