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KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Vrijdag 11 september bent u tussen 10.30 en 11.30uur welkom in de Poel 

voor een kopje koffie/thee. We zullen de richtlijnen ten aanzien van 

Coronacrisis van het RIVM in acht nemen. Indien u verkoudheidsklachten 

heeft, moet hoesten, of bij andere gezondheidsklachten die kunnen duiden 

op Corona kunt u beter thuis blijven. We hopen dan dat u snel klachtenvrij 

wordt en volgende maand wel aan  kunt sluiten.  

Buurthulp Netersel wil graag met u in contact komen en een praatje met u 

maken. Door de coronacrisis kan het zijn dat u meer contact wilt dan wat u 

momenteel heeft. Buurthulp Netersel wil daar graag wat aan doen of 

eventuele mogelijkheden met u bespreken. 

Onze vrijwilligers willen graag wat voor u doen. Mocht u behoefte hebben 

aan een helpend handje of een praatje; laat het ons weten. We zijn te 

bereiken op;  

Telefonisch; 06-53473972 

buurthulpnetersel@gmail.com 

https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/ 

We wensen het allerbeste voor u en uw naasten! Wees lief voor mekaar. 

Groetjes Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid van 

Raak. 

 

DE COLLECTE VAN DE NIERSTICHTING GAAT BINNENKORT 

WEER VAN START!  

Tussen 13 en 19 september vindt de jaarlijkse collecte van de Nierstichting 

plaats. Het collecteren met inachtneming van 1,5 meter afstand is mogelijk 

en veilig. Het collecte comité in Bladel en Netersel heeft echter besloten om 

dit jaar een brief huis aan huis te bezorgen in plaats van te collecteren met 

een collectebus. “Deze vorm van “collecteren” heeft in verband met het 

COVID-19 virus onze voorkeur”, aldus het collecte comité.  

“De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en 

is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn 

dan ook erg essentieel voor het werk van de Nierstichting”, benadrukt Toos 

Fiers Collecte Coördinator in Bladel en Netersel.  “Iedere bijdrage aan de 

collecte helpt om nierpatiënten hun leven terug te geven. In deze moeilijke 
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tijd zijn nierpatiënten extra kwetsbaar. Ze kunnen heel ziek worden van het 

COVID-19 virus, wat kan leiden tot nog meer nierfalen. Ook komt de 

donornier in gevaar en u weet: werken je nieren niet, dan ga je dood. 

De brief van de Nierstichting die binnenkort op de mat valt is voorzien van 

een QR-code. Deze QR-code kan eenvoudig via de camera van uw 

smartphone of direct via de bankapp worden gescand. Natuurlijk kunt u ook 

handmatig een bedrag overboeken op het bankrekeningnummer van de 

Nierstichting ovv. Collecte Bladel en Netersel. Het bankrekeningnummer is 

overigens ook terug te vinden in de brief.  

Ná de collecteweek zal de opbrengst van Bladel en Netersel bekend worden 

gemaakt.  

 

PAROCHIE HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN PAULUS 

Zaterdag 12 september 

19.00 uur Netersel, Kerk HH. Antonius en Brigida, woord- en gebedsdienst 

Misintenties  

Voor het welzijn van de Parochie 

• Mededelingen 

Woensdag 9 september is de eerste Bijbelavond, van 20.00 tot 21.00 

uur in het zaaltje in Bladel. We lezen op meditatieve wijze het 

evangelie van de komende zondag. Iedereen is welkom. 

• Diezelfde woensdag is er ’s morgens om 9.15 uur een Mis in Casteren, 

vanwege de eerste vrijdag. 

• Vrijdag 11 september is de eerste vormselles om 19.00 uur. 

• Zondag 13 september is de Eerste Communieviering in Bladel, om 

13.00 u 

 

GGD START GEZONDHEIDSMETER NAAR GEZONDHEID EN 

LEEFGEWOONTEN IN DE REGIO 

Vanaf 7 september start de GGD Brabant-Zuidoost een groot onderzoek 

(GGD Gezondheidsmeter 2020) naar de gezondheid en leefgewoonten van 

inwoners van 18 jaar en ouder in de regio Zuidoost-Brabant. Ruim 68.000 

willekeurig gekozen mensen krijgen een uitnodiging om een vragenlijst in 

te vullen. Dit kan online of schriftelijk. We voeren het onderzoek samen uit 

met de andere GGD’en in Nederland en met het CBS en RIVM. 

Waarom dit onderzoek?  

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de 

gezondheidssituatie van inwoners van 18 jaar en ouder. Hierbij maken we 

onderscheid tussen de groepen 18 t/m 64 jaar en 65-plus. Deelnemers aan 

het onderzoek krijgen vragen over thema’s als gezondheid, welzijn, 



participatie, veiligheid en de beleving van de woonomgeving. De overheid, 

gemeenten en andere organisaties gebruiken de resultaten voor de 

ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid van inwoners 

te verbeteren. 

Door de landelijke samenwerking met GGD GHOR Nederland, het RIVM 

en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van 

heel Nederland. De resultaten van de GGD Gezondheidsmeter zijn medio 

2021 bekend.  

Uitnodiging ontvangen? 

De GGD hoopt op een hoge respons. Want hoe meer mensen meedoen aan 

het onderzoek, hoe betrouwbaarder het beeld dat gemeenten krijgen van de 

gezondheid en leefgewoonten van alle inwoners. En dat is belangrijk om 

goede beleidskeuzes te kunnen maken.  

 

TE KOOP 

Electrische fiets Batavus, met nieuwe batterij in 2019 en garantieformulier 

tot april 2021. Vraagprijs: € 650,- 

Toon Eltink, de Hoeve 5a, 5534 AC Netersel 

Telf: 0497 681813 / 0630287862 

 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA 

Uitslagen 

5-sep NeCa C1 -   DDW/SDO '99 C2 8-4 

5-sep NeCa D1 -   Stormvogels (L) D2 1-14 

5-sep BIO E2  -   NeCa E1  4-1 

5-sep BIO E3  -   NeCa E2  4-2 

5-sep Vessem/Winty W-   NeCa W  

 

Programma                        Scheidsrechter 
  9-sep KVC/NeCa MW2 -Tuldania MW1 20:00 H.loon         Maxime vd Elzen 

12-sep Rosolo C2   - NeCa C1 12:15 Reusel  

12-sep DDW/SDO '99 D1-NeCa D1 11:15 Hooge Mierde  

12-sep NeCa E1 - Rietvogels E1 10:00 Casteren        Rvd Heijden, Ine 

12-sep NeCa E2 - DSV E2   9:00 Casteren        Anouk Gooskens 

12-sep Rosolo W - NeCa W 10:00 Reusel  

16-sep Rietvogels MW2 - KVC/NeCa MW2  19:30    Riethoven  

16-sep KliNeCa R - BIO R       20:00 Hoogeloon  

 

 

 



VV NIEUWS   

Uitslagen zaterdag 5 september 

Netersel JO13  -  Oirschot JO13   1-6; Unitas 59 JO15  - Casteren JO15  1-

3; Casteren JO17  - EFC JO17.2   1-5; SDO JO19  - Netersel JO19  4-4 

Uitslagen zondag 6 september: 

Netersel 2 -  Beerse Boys  uitgesteld;   Netersel 1  -  Bladella 1  niet bekend 

 

Programma zaterdag 12 september  

RKVVO JO8.4 -   Netersel JO8.1     aanvang 8.45 uur 

Casteren JO9.2  -  Riethoven JO9.1    aanvang 9.00 uur 

De Raven JO9.1  -  Casteren JO9.1   aanvang 9.30 uur 

Netersel JO10.1  -  Reusel Sport JO10 7.1  aanvang 10.30 uur 

Casteren JO11  -  Hoogeloon JO11.1  aanvang 10.30 uur 

Netersel JO13 -  Audacia JO13.2   aanvang 11.00 uur 

Bladella JO15.2  -  Casteren JO15    aanvang 13.00 uur 

Casteren JO17  - de Raven JO17    aanvang 14.30 uur 

Bladella JO19.2  -  Netersel JO19   aanvang 15.00 uur 

 

Programma zondag 13 september 

Hulsel 1  -  Netersel 1   aanvang 14.30 uur 

Netersel 2  - Oirschot 5   aanvang 12.00 uur 

Netersel 3 en Netersel 4  zijn vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 19 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 
MAANDAG 14 SEPTEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 
ZIJN AANGELEVERD VIA vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl  
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