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EVALUATIEBIJEENKOMST WHATSAPP BUURTPREVENTIE NETERSEL. 

Wij nodigen u als gebruiker van WhatsApp Buurtpreventie uit Netersel uit voor een 

evaluatiebijeenkomst op dinsdag 22 oktober aanstaande om 19.30 uur in de Poel 

Op 14 september 2017 zijn we gestart met de Whatsapp Buurtpreventie in Netersel, 

meteen op de 1e avond is het gelukt een dekkend netwerk te krijgen van alle 

straten. 

Inmiddels zijn we 2 jaar verder.. Tijd om eens te kijken naar 

1. Wat gaat goed? En moeten we laten weten aan de Neterselse bevolking? 

2. Willen alle coördinatoren dit ook komend jaar blijven doen? 

3. Hoe worden de nieuwe bewoners uitgenodigd om mee te doen inde app? 

4. Wat vraagt nog aandacht? En wie zou daaraan iets kunnen bijdragen? 

5. Welke tips of wensen bestaan er nog 

Natuurlijk hebben de straat coördinatoren en de contactpersonen van de buurtpre-

ventie ook een uitnodiging ontvangen en vragen we de gemeente Bladel aanwezig 

te zijn om met ons mee te praten/ denken over de veiligheid in Netersel. 

Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen. We starten de bijeenkomst 

als iedereen voorzien is van koffie of thee. 

Namens Buurthulp Netersel en Buurtpreventie Netersel 

 

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2019 : NOORDOOST-INDIA : WAT IS 

JOUW MISSIE? 

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het 

centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroe-

pen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in 

hun culturele identiteit. 

Christenen 

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer pries-

ters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij 

zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het 

hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid 

en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de 

inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert. 

Touring Sisters 

Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de Himalaya. De rond-

trekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende en-

kele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven 

zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. 



Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en 

vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen 

en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren. 

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden 

Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van 

de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de 

opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. 

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-

India. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte in het 

aanstaande weekend 19 en 20 oktober in de vieringen in onze kerken, of stort uw 

bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den 

Haag. Meer informatie: www.missio.nl  

MOV (Missie, Ontwikkeling, Vrede) Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

LANG & GELUKKIG, TONEELVERENIGING PARDOES BESTAAT 25 JAAR  

De voorstelling 
Op 2, 3, 9 en 10 november spelen we onze voorstellingen van Lang & Gelukkig. 

Deze voorstelling is een echt volwassen sprookje. Er is ons meerdere malen de 

vraag gesteld of het ook voor kinderen is, ons advies is dan vanaf 12 jaar, maar de 

voorstelling is ingestoken op volwassenen.  

De voorstelling begint op de zaterdag om 20.00 uur, de voorstellingen op zondag 

starten om 14.00 uur. De voorstelling zal, met pauze, ongeveer 2 uur en een kwar-

tier duren. De deuren zullen 45 minuten voor aanvang open zijn, waar u direct een 

plekje kunt zoeken op de tribune. Na afloop willen we er graag samen met jullie 

een feestje van maken met een gezellige borrel!  

Gouden flyers 
Heeft u een gouden flyer in de bus gehad, helemaal goud en zonder tekst? Dan bent 

u van harte uitgenodigd om het bal van de koningin te bezoeken op 2, 3, 9 of 10 

november in De Muilerij.  

Kaartjes reserveren 
Via onze website, www.pardoesnetersel.nl kunt u kaartjes reserveren en direct 

afrekenen. U boekt een toegangsbewijs, geen direct stoel. Dus wees op tijd, dan 

kun je zelf een plekje uitzoeken. Mocht het online niet lukken, bel dan naar Demi 

van Roovert (06-39035445) 

Ben je student op een middelbare school, MBO of HBO, dan kun je gebruik maken 

van onze studentenkorting. Deze kaartjes kosten maar € 9,50  

Pendeldienst & Parkeren  
Er worden bij de Muilerij parkeerplaatsen gemaakt, de auto`s worden voor aan de 

weg op het ponyterrein geparkeerd, fietsers mogen doorrijden tot aan de schuur 

waar een fietsenstalling is gemaakt. De ingang van ons sprookjestheater zal zijn via 

de kleine deur naast de grote roldeur.  

Er is dit jaar speciaal voor ons jubileumjaar een pendeldienst beschikbaar, die de 

gasten vervoert vanaf De Poel naar De Muilerij, waar je voor de deur af wordt 

gezet. Deze pendeldienst is helemaal gratis, maar wel fijn als je even doorgeeft als 

http://www.missio.nl/
http://www.pardoesnetersel.nl/


je er gebruik van wilt maken. Online kun je deze gratis tickets toevoegen bij je 

bestelling zodat wij weten dat je graag mee wilt met de pendeldienst.  

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per 

mail reserveringen.pardoes@gmail.com of telefonisch met Demi (06-39035445) of 

Ed (06-38966237).  

Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes. 

 

CARWASH FISTVÁÉREKES 

Beste dorpsgenoten, zaterdag 19 oktober van 14:00 tot 17:00 uur houdt carnavals-

vereniging de Fistváérekes een carwash. De carwash zal plaatsvinden aan de Schip-

staarten 3 in Netersel. U kunt uw auto van de buitenkant laten wassen voor 10 euro. 

Voor 15 euro wassen we de buitenkant en stofzuigen we de binnenkant. Door uw 

auto bij ons te laten wassen steunt u ons zodat wij ook komend jaar weer een mooie 

carnavalswagen kunnen maken. Tot zaterdag 19 oktober! 

Groetjes, De Fistváérekes. 

 

MANTELZORGWAARDERING 

Zorgt u ook voor een ander? 

Zorgt u voor een ander die ziek is of een beperking heeft? Dan bent u waarschijn-

lijk mantelzorger. Het bieden van mantelzorg is voor veel mensen veelal vanzelf-

sprekend, maar het is naast een mooie taak vaak ook een zware taak. De gemeente 

Bladel wil daarom alle mantelzorgers hartelijk bedanken voor hun waardevolle 

zorg. U als mantelzorger bent heel belangrijk en daarom biedt de gemeente u graag 

een mantelzorgwaardering aan. De waardering bestaat uit een cadeaukaart ter 

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

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

kunt besteden.  

Lunch en diner met uitreiking eerste mantelzorgwaarderingen 

Op vrijdag 8 november 2019 vindt er een geheel verzorgde lunch plaats in het 

gemeentehuis van Bladel van 12.00 tot 14.00 uur. Op dezelfde dag is er in cultureel 

centrum Den Herd in Bladel een geheel verzorgd diner van 19:00 tot 21:00 uur. 

Luncht of dineert u gezellig mee? Meld u dan uiterlijk 31 oktober aan voor één van 

beide activiteiten! Kunt u de persoon waarvoor u zorgt niet alleen laten, maar wilt u 

wel graag naar de lunch of het diner komen? De gemeente denkt graag met u mee 

over een passende oplossing.  

Aanmelden 

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

mantelzorgwaardering en/of deelnemen aan de lunch of het diner? Kijk dan op 

www.bladel.nl/mantelzorgwaardering en vul het digitale aanmeldformulier in. 

Aanmelden voor de waardering kan tot 31 december 2019. Als u geen toegang 

heeft tot het internet of u wilt zich liever telefonisch aanmelden, kunt u contact 

opnemen met het Informatiepunt Zorg en Welzijn via 0497-721621 of 0497-

721622. U kunt zich ook aanmelden door binnen te lopen tijdens het inloopspreek- 

uur op maandag en vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur bij het Informatiepunt Zorg 

mailto:reserveringen.pardoes@gmail.com
http://www.bladelcentrum.nl/
http://www.mkbhapert.nl/
http://www.bladel.nl/mantelzorgwaardering


en Welzijn, gevestigd in Dienstencentrum de Goei Plak, Kloostertuin 2 in Bladel. 

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 

In verband met de herfstvakantie is er geen avondopenstelling op woensdag 16 ok-

tober 2019. Het Klant Contact Centrum (KCC) is, op afspraak, geopend van 9.00 

tot 16.00 uur. Het gemeentehuis is dan tot 17.00 uur geopend. 

 

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 W1 - DDW W1: 0-2; Bladella D2 - NeCa D1: 0-11; Rosolo E1 - 

NeCa E1: 15-10; NeCa MW1 - Vessem/Winty MW2: 5-6; KliNeCa R  - DSV R:  

2-2; NeCa A1 - Klimop A2: 3-11; NeCa B1 - Klimroos/VVO B2: 4-10; Storm-

vogels 4 - NeCa 1: 4-6.  

Programma voor 16-19 en 23 oktober: 

16/10: Bio R - KliNeCa R: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven;  

19/10: Tovido A1 - NeCa A1: aanvang om 13:30 uur. Esch;  

19/10: Bladella B1 - NeCa B1: aanvang om 11:00 uur. Bladel;  

19/10: NeCa E1 - Rietvogels E1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Toos Buylinckx; 

19/10: Vessem/Winty E2 - NeCa E2: aanvang om 10:00 uur. Vessem;  

19/10: NeCa F1 - Odisco F1: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Anouk Gooskens; 

19/10: NeCa W1 - Vessem/Winty W1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Lieke Wil- 

            borts, Ine ; 

19/10: NeCa 1 - Vessem/Winty 3: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Marieke Dirks; 

23/10: Vessem R  - KliNeCa R: aanvang om 19:45 uur. Vessem. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel dames – Casteren dames: 3-5; Reusel Sport JO15 3 – Casteren 

JO15 2: 0-5; Marvilde JO15 2 – Casteren JO15 1: uitgesteld; Hapert JO19 1 – Cas-

teren JO19 1: 6-1; Netersel 3 – Nieuw Woensel 5: 1-1; Netersel 2 – Valkenswaard 

4: 1-4; Casteren 1 – Netersel 1: 0-1; Alle andere teams waren vrij.  

Programma voor 19 en 20 oktober: 

19/10: Casteren JO10 1 – DEES JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

19/10: De Weebosch JO11 1 – Netersel JO11 1: aanvang om 11.15 uur; 

19/10: Casteren JO15 2 – Terlo JO15 1: aanvang om 13.30 uur; 

19/10: Casteren JO15 1 – Bergeijk JO15 2: aanvang om 11.30 uur; 

19/10: Netersel JO17 1 – Hapert JO17 1: aanvang om 14.30 uur; 

20/10: Netersel 1 – Terlo 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

Attentie jeugdleden: denk aan tijdige afmelding bij verhindering op zaterdag. 

mailto:j_dollevoet@hotmail.com

