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BUURTLUNCH:  

Door de huidige aanscherping van de coronaregels kunnen we helaas de  

Buurtlunch niet door laten gaan in november en december. Graag pakken we in 

2021, zodra dit mogelijk is, de lunch weer op. Hiervan krijgt u tijdig bericht. 

Heeft u vragen opmerkingen of hulp nodig hoe dan ook, dan kunt u ons bellen 

dagelijks tussen13.00 en 17.00 uur op gsm:06-53473972 of mailen: 

buurthulpnetersel@gmail.com  

Vrijwilligers Buurtlunch Netersel. 

 

INTOCHT SINTERKLAAS NETERSEL 2020 

Ook dit jaar wil de Sint graag weer naar Netersel komen, echter door de Corona- 

crisis lijkt het de Sint verstandiger zelf niet fysiek af te reizen naar Netersel en een 

traditionele intocht te houden met een feest voor iedereen in de Poel.  

Toch wil de Sint graag in contact komen met alle kinderen van de onderbouw in 

Netersel, dit zal hij doen door middel van Teams of FaceTime. Op 22 november in 

de ochtend zal dit plaats vinden, alle ouders van de onderbouw zijn reeds 

gecontacteerd hierover via de basisschool. 

Ook dit jaar hebben we voor alle kinderen t/m groep 8 weer een surprise. De sur-

prise is voor alle kinderen die in Netersel wonen en/of op school zitten. Anders dan 

andere jaren zal de Sint de surprises dit jaar laten rondbrengen door enkele van zijn 

Pieten. 

Heb je kinderen onder de 4, die geen broertjes of zusjes op de basisschool hebben, 

waar wij een snoepzak mogen bezorgen? Stuur dan een mailtje naar : 

Sint.online.netersel@gmail.com Vermeld hierbij zeker je adres en om hoeveel 

kinderen het gaat! 

Voor de jaarlijkse collecte zullen we dit jaar niet bij u aan de deur komen. Dit 

vanwege Corona uiteraard, maar ook omdat we met Koningsdag geen activiteiten 

hebben kunnen organiseren. Wilt u ons toch steunen dan kunt u een eigen bijdrage 

overmaken op IBAN : NL 22 RABO 0123 8641 00 t.n.v. Oranje Comité Netersel. 

Hiervoor alvast dank. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 31/10: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intentie is voor het welzijn 

van de parochie. 

Overleden: Wim Hendriks, 88 jaar 

Mededelingen: 

• We vragen u om t/m 1 december een mondkapje te dragen bij het 

binnenkomen en het verlaten van de kerk, om eventuele verspreiding van 
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       het coronavirus te voorkomen. 

• Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november vieren we het Hoogfeest van 

Allerheiligen, volgens de gewone weekendtijden. In de voorbede zullen 

we dan ook bidden voor de overleden parochianen van het afgelopen jaar. 

• Maandag 2 november vieren we Allerzielen om 19.00 uur in Bladel. Dan 

wordt de H. Mis speciaal opgedragen voor de overleden parochianen van 

het afgelopen jaar en voor de intenties die zijn opgegeven. 

 

BESTE MENSEN VAN NETERSEL EN ANDERE BELANGSTELLENDEN, 

Aanstaande vrijdag 30 oktober is de uitvaartdienst van Wim Hendriks. Vanwege de 

corona zijn hier veel beperkingen aan. Om iedereen uit Netersel en omstreken toch 

op zijn/haar manier afscheid te laten nemen van mijn echtgenoot, vader en 

(super)opa, hebben we besloten dat er een mogelijkheid is om vanuit huis, Fons 

v.d. Heijdenstr 13 tot aan de kiosk een erehaag te vormen. De wagens zullen 

vertrekken rond 9.45 uur.  

Groeten familie Hendriks 

 

COLLECTE MS FONDS. 

In de week van 16 – 21 november is weer de jaarlijkse collecteweek van het M S 

fonds. Dit jaar is het i.v.m. het coronavirus anders, we komen niet met de collec-

tebus aan de deur maar we brengen  flyers  rond waarop informatie staat hoe U 

kunt doneren.  Er is nog steeds veel geld nodig voor onderzoek naar M S. 

Bij voorbaat DANK  namens de collectanten van Netersel``  

 

STEUNPUNT CORONAZORGEN 

Nu de coronacrisis zo lang aanhoudt, leidt dit bij sommige mensen tot mentale 

problemen. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over 

zichzelf of een ander is er nu het www.steunpuntcoronazorgen.nl  U vindt hier 

actuele relevante informatie en tips over hoe u met uw zorgen om kunt gaan en er 

zijn doorverwijzingen naar hulp.  

Het Steunpunt Coronazorgen is opgezet door ARQ Nationaal Psychotrauma Cen-

trum in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in 

samenwerking met het RIVM.    

 

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. 

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 7 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 2 NOVEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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