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INTOCHT SINTERKLAAS NETERSEL 

Ook dit jaar wil de Sint graag weer naar Netersel komen. Sint en zijn Pieten zullen 

op zondag 17 november om 11:00 uur aankomen bij de basisschool. Vanaf de 

basisschool gaan we naar het dorpshuis "De Poel". Sint hoopt dat hij jullie allemaal 

mag begroeten. Ook dit jaar hebben we voor alle kinderen t/m groep 8 weer een 

surprise. De surprise is voor alle kinderen die in Netersel wonen en/of op school 

zitten. Sinterklaas zou het fijn vinden als de kinderen een mooie tekening voor hem 

mee zouden nemen. 

Tussen 4 en 10 november komt het Oranje Comité aan de deur voor een bijdrage. 

Deze bijdrage zal onder andere worden besteed aan een traktatie voor onze kinde-

ren, maar ook voor de organisatie van Koningsdag. 

Tot zondag 17 november. 

De Hoofdpiet  

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

A.s. donderdag is het Halloween. Wij als kinderen kunnen dan aan de deur komen 

met het bekende "Trick or Treat". Gaat de voordeur bel vroeg avond... dan weet 

u dat er kinderen uit het dorp aan de deur kunnen staan. 

Met Griezel groeten, De Kinderen uit Netersel. 

 

EVALUATIE WHATSAPP-BUURTPREVENTIE: 

Op 22 oktober jl. heeft de jaarlijkse evaluatie van de Watsapp-buurtpreventie 

plaatsgevonden. Hierin kwam naar voren dat de kern Netersel een goede tot zeer 

goede dekking/bereik heeft met de preventie-app per buurt/straat. 

Na enige kleine correcties in het begin, wordt de app gebruikt waarvoor deze 

bedoeld is. En dat is het signaleren van verdachte situaties en gebruik maken van 

elkaars opmerkzaamheid. Het verspreiden van de informatie over het hele dorp 

wordt zeer goed gedaan door de coördinatoren van de buurtpreventie. 

Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR-afkorting: 

 S = Signaleer 

 A = Alarmeer 112 

 A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen 

 R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken 

met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn 

plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig 

kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon. 

In januari 2020 krijgt Netersel een nieuwe wijkagent. Deze gaan we uitnodigen om 



kennis te maken met de inwoners. Datum volgt nog. 

Wilt u ook bij de whatsapp-groep van uw straat/buurt aan sluiten, dat kan nog 

steeds. Meld u aan via buurthulpnetersel@gmail.com met vermelding van uw 

naam, straat en gsm-nummer. 

Buurtpreventie en Buurthulp Netersel. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 2/11: Allerzielen. Om 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Levenslust. 

De intenties zijn voor: Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Maria en 

Riek, Cato, René, Harrie en Ton; Toon Fiers en overleden kinderen van de Ven en 

Fiers 

Mededelingen: 

 Vanwege het Hoogfeest van Allerheiligen is er in Hoogeloon een 

gezongen Mis op de vooravond, donderdag 31 oktober, om 19.00 uur. Op 

de feestdag zelf, vrijdag 1 november, is er een stille Mis in de kerk van 

Hapert om 9.00 u en een gezongen Mis in Bladel om 19.00 u.  

 Op zaterdag 2 november vervalt de avondmis in Bladel van 17.30 uur 

vanwege de Allerzielenviering voor heel de parochie om 12.00 uur in de 

kerk van Bladel, waarbij de overledenen van het afgelopen jaar worden 

herdacht. De andere Missen gaan gewoon door.  

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 4 november is er een lunch voor alle dorpsgenoten. Inloop vanaf 12.00 

uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en brood, hoofdzaak is 

een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent gewoon van 

harte welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 4 november om 12.00 uur in de Poel. 

Buurthulp Netersel. 

 

ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL  

Zondag 10 november a.s.  kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie, 

weer deelnemen aan de pétanque mixwedstrijden, welke iedere tweede zondag 

van de maand   worden gehouden in de sfeervolle boulodrome van De Soepele 

Pols bij sportpark De Groesbocht in Netersel. 

Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om 13.30 uur 

aanvangen. De deelnamekosten zijn slechts € 2,00 per persoon. Voor de speler of 

speelster die na alle zes de zondagen de meeste punten heeft behaald is er een extra 

prijs.  

Ervaring is niet vereist, wèl plezier in het spel! Ook introducés zijn van harte wel- 
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kom in onze verwarmde binnenaccommodatie. 

Tot ziens namens de organisatie. 

 

PARKINSON DE KEMPEN. 

Dinsdag 12 november tussen 20:00 uur – 22:00 uur organiseert Stichting Parkinson 

de Kempen een avond in D’n Aachterum, Korenbocht 50 Reusel. De toegang is 

gratis.  

Deze avond zal geleid worden door drs. Tom Starmans, verbonden als ouderen-

geneeskundige aan Oktober (RSZK). Parkinson is een complexe aandoening 

die veel vraagt van de patiënt en zijn omgeving. Daarbij kunnen lichame-

lijke, functionele, psychische, sociale, maatschappelijke en communicatieve 

zaken een rol spelen. De ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in het com-

bineren van al deze onderwerpen. Die worden daarom vaak binnen een 

multidisciplinair team behandeld om de levenskwaliteit optimaal te houden 

ondanks de vorderende ziekte.  

Voorbeelden zijn vallen en valpreventie, cognitie, stemming, gedragsveran -

deringen en de medicatie met hun bijwerkingen. Verder komt aan de orde 

hoe om te gaan met een veranderende partner en over afwegingen en beslis-

singen die genomen moeten worden bij een vergevorderde ziekte. Drs. Tom 

Starmans zal deze onderwerpen op een interactieve wijze behandelen.  

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via 

het contactformulier op onze website www.parkinsondekempen.nl of op 

info@parkinsondekempen.nl.  Tot 12 november. 

 

GEVONDEN. 

Zilveren ring ter hoogte van Carolus Simplexplein 14. Inlichtingen, via tel: 06-

81909588. 

 

JEUGDLOTTO 2019 – 2020. 

Ook dit jaar doen de voetballers van jeugdvoetbal Netersel-Casteren graag een 

beroep op u. In de afgelopen week heeft u een lot voor de jaarlijkse jeugdlotto ont-

vangen. In de begeleidende brief staat hoe u mee kunt doen. Uw broodnodige 

financiële steun wordt erg gewaardeerd.  

Heeft u geen lot ontvangen, of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met 

de organisatie: Martijn Michiels, tel: 06-14673496 of Cees Alemans, tel: 06-

51303910.  

Deze week wordt het ingevulde lot huis-aan-huis opgehaald. Bent u dan niet thuis, 

dan kunt u het lot ook inleveren bij Harrie van Hoof Fietsen, de Hoeve 1. 

Bij voorbaat hartelijk dank. Jeugdvoetbal Martijn Michiels en Cees Alemans. 

 

HEKSENBOOM UITGEROEPEN TOT BOOM VAN HET JAAR 2019! 

Met 9840 stemmen is de Heksenboom gekozen tot Boom van het Jaar 2019. Ze 

kwam 628 stemmen hoger uit dan de nummer twee, de Lijnbaanplataan in Rot- 

terdam. De verkiezing is voor de tweede keer georganiseerd door de landelijke  
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 natuurorganisatie SBNL Natuurfonds.  

De monumentale boom op Landgoed Ten Vorsel doet begin volgend jaar als 

Nederlandse inzending mee in de verkiezing voor Europese boom van 2020.  

Namens Landgoed Ten Vorsel, Bosgroep Zuid NL, TIP Bladel en de gemeente 

Bladel danken wij iedereen hartelijk voor het stemmen op de Heksenboom én voor 

ronselen van stemmen! In het bijzonder bedanken we Maike van de Schoot en Rob 

Visser voor het nomineren van de Heksenboom. 

In 2020 kan er gestemd worden op de Europese boom van het jaar via 

www.treeoftheyear.org. We hopen dan weer op jullie support te kunnen rekenen. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Vessem R - KliNeCa R: 5-5. 

Programma voor 30 oktober en 2 november: 

30/10: DSV MW3 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Diessen;  

2/11: NeCa A1 - Springfield A1: 10:30 uur. Netersel. Fluiten: Irma Waalen. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Terlo Dames – Netersel Dames: 4-1; Casteren JO7 1 was vrij; Casteren 

JO8 2 was vrij; SDO JO8 1 – Casteren JO8 1: niet bekend; Netersel JO9 1 – DBS 

JO9 6: 4-1; Hapert JO10 2 – Casteren JO10 1: 10-3; Hapert JO11 2 – Netersel 

JO11 1: 1-8; Netersel JO13 1 – Best Vooruit JO13 1: 3-2; Casteren JO15 2 – 

RKDSV JO15 1: 5-1; UNA JO15 3 – Casteren JO15 1: 0-14; Hapert JO17 2 – Ne-

tersel JO17 1: 0-12; Steensel JO19 1 – Casteren JO19 1: 0-3; EFC 10 – Netersel 3: 

3-1; Terlo 2 – Netersel 2: 2-1; De Bocht 1 – Netersel 1: 2-1. 

Programma voor 2 en 3 november: 

2/11: Casteren JO7 1 – EFC JO7 2: aanvang om 10.00 uur; 

2/11: Casteren JO8 2 – RKVVO JO8 4: aanvang om 10.00 uur; 

2/11: Bladella JO8 4 – Casteren JO8 1: aanvang om 8.30 uur; 

2/11: Rood-Wit JO9 2 – Netersel JO9 1: aanvang om 9.15 uur; 

2/11: Dosko JO10 1 – Casteren JO10 1: aanvang om 9.30 uur; 

2/11: Netersel JO11 1 – Steensel JO11 2: aanvang om 10.30 uur; 

2/11: Zigo JO13 3 – Netersel JO13 1: aanvang om 10.00 uur; 

2/11: Beerse Boys JO15 2 – Casteren JO15 2: aanvang om 13.00 uur; 

2/11: Rood-Wit JO15 2 – Casteren JO15 1: aanvang om 11.15 uur; 

2/11: Netersel JO17 1 – Terlo JO17 1: aanvang om 14.30 uur; 

2/11: Dosko JO19 1 – Casteren JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

3/11: Netersel 3 – Hulsel 3: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

3/11: Netersel 2 – De Weebosch 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig 10.00 uur; 

3/11: Netersel 1 – Puspharia 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

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

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 9 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 4 NOVEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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