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INTOCHT SINTERKLAAS NETERSEL 2021 

Beste kinderen en ouders. De Sint had dit jaar graag weer een groot feest gebouwd 

met iedereen in de Poel, maar gezien de huidige Covid situatie in Nederland is dit 

helaas niet mogelijk. 

Toch wil de Sint graag fysiek wel naar Netersel komen dit jaar, samen met zijn 

Pieten. In plaats van een bijeenkomst in de Poel, zal de Sint met zijn Pieten een 

rondrit maken door Netersel. Waarbij iedereen langs de kant kan staan. Iedereen 

kan dan op gepaste afstand, in de buitenlucht, toch Sinterklaas met zijn Pieten zien. 

Dit zal plaatsvinden op zondag 28 november. Om 10.30 uur kunnen alle kinderen 

verzamelen langs de route. Om 10.30 uur zal de Sint de volgende route rijden. 

- Vanaf de Poel richting kruising Fons v/d Heijdenstraat / de Lei. 

- Daar afdraaien naar de Lei. Vervolgens naar de Blikken. 

- Via het Carolus Simplexplein en de Muilen naar de Neerakker. 

- Vervolgens via Beemke (kant basisschool) naar de Poel terug. 

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. Deze zullen 

door de Pieten uitgedeeld worden aan de kinderen uit Netersel die langs de kant 

staan.  

We hopen op deze manier toch een gepast alternatief voor het Sinterklaas feest 

gevonden te hebben.  

Namens het Oranje comité willen we iedereen nog bedanken voor de gulle giften 

die gedaan zijn tijdens de collecte. Mocht u ons toch gemist hebben en wilt u ons 

steunen dan kunt u een eigen bijdrage overmaken op IBAN : NL 22 RABO 0123 

8641 00 t.n.v. Oranje Comité Netersel. 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Zaterdag 20 november komen de leden van CV “De Buntstèkers” weer bij u langs 

om oud ijzer op te halen. Als het oud ijzer voor  09:00 uur aan de kant van de weg 

ligt, nemen wij het graag mee. 

Wat we niet meenemen zijn o.a. zonnebanken, velgen met autobanden en witgoed 

(wasmachines, drogers, etc). Deze laatste groep mag enkel en alleen bij de milieu-

straat worden ingeleverd, deze apparaten moeten op de juiste wijze worden gere-

cycled.  

Wij als vereniging doen geen briefjes in de bus om oud ijzer op te halen. Het wordt 

vermeld op het publicatiebord, in de van Aalsten tot Goor en met bordjes op ver-

schillende plaatsen in Netersel. Heeft u daar ooit vragen over, vraag het één van 

onze leden of bel 06-13799816. 

Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging! CV De Buntstèkers 



BUURTBILJART NETERSEL 

De nieuwe RIVM maatregelen hebben tot gevolg dat D’n Driepsprong sinds 

zaterdag j.l. opnieuw vanaf 20:00 u gesloten is. Voor de derde keer sinds we met 

Corona te maken hebben, staken we daarom onze competitie. We informeren jullie 

weer wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. Overigens denken we na de opstart 

gewoon weer door te kunnen gaan met de wedstrijden. Per slot van rekening is het 

samen spelen van groter belang dan als uiteindelijke winnaar gehuldigd te worden. 

Tegen het einde van het seizoen kijken we desnoods bij gelijk gespeeld aantal 

wedstrijden, welk team dan bovenaan eindigt. 

Het team dat op dit moment het hoogte puntenaantal in één wedstijd heeft gespeeld 

is Heilei B dat op 29 september maar liefst 58,5 punten behaalde, inclusief de twee 

bonus punten. 

De spelers die dit seizoen individueel 20 punten of meer scoorden zijn: 

Stan Kerkhofs  Winkelhoek A 22,5 punten 

Jaap Laureijs  Winkelhoek D 22 punten 

Harrie Hendriks  Plein B  21,3 punten 

Harrie Rooijmans Hei Lei A 20 punten 

Cristian Bressers               Plein A  20 punten 

Een sportieve groet van Wim, Niels & Jeroen. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 20/11: om 19.00 uur Eucharistieviering. Intentie:  voor de zieken in de 

parochie 

Mededelingen: 

• De afstandsregel is opnieuw van kracht in de katholieke kerken. Voor 

verplaatsingen binnen de kerk wordt gevraagd een mondkapje te dragen. 

En met ontsmette handen deel te nemen aan de liturgie. De bisschoppen 

roepen alle gelovigen op, gevaccineerd of niet, om respectvol met elkaar 

om te gaan. 

• Zaterdag 20 november is het vormsel in Bladel, om 17.30 uur. Mgr. 

Mutsaerts komt het vormsel toedienen. 

• Het komend weekend vieren we Christus Koning. Daarna begint de 

Advent.  

 

INFORMATIEBRIEF PAROCHIE 

Na Kerstmis zal de wekelijkse viering van de liturgie in Netersel aflopen. Het was 

al langer bekend, maar via deze brief willen we u van e.e.a. op de hoogte brengen. 

Wat betekent het voor u? 

Vieringen 

Er zal nog een eucharistieviering in Netersel zijn op vier momenten in het jaar: 

rond Kerstmis, Pasen, Pinksteren en een viering met het St. Brigidagilde. Als er 

belangstelling is kan er op de eerste maandag van de maand een H. Mis zijn, 

voorafgaand aan de buurtlunch. 

Zolang de kerk eigendom van de parochie is, kunnen deze vieringen in de kerk 



gehouden worden. Dat geldt ook voor uitvaarten.  

Na de verkoop van de kerk zijn we welkom in De Poel, mits er voldoende opberg-

ruimte gecreëerd kan worden. Daarover is overleg met de gemeente. Er zijn men-

sen die op eigen initiatief elke twee weken een gebedsviering willen organiseren in 

een nader te bepalen ruimte. 

Pastoraat 

Het pastoraat voor Netersel gaat door. Op maandagen zal de pastoor actief zijn in 

Netersel. Wat het Doopsel en de Eerste Communie betreft, verwijzen we vanaf 

januari 2022 door naar een van de andere kerken in de parochie, om jonge mensen 

te laten wennen aan de toekomstige situatie.  

Voor de zondagsliturgie willen we mensen die vervoer nodig hebben een helpende 

hand bieden.  

Het kerkhof van de parochie blijft ook in de toekomst toegankelijk. 

Erfgoed 

We gaan zorgvuldig om met de goederen van de parochie. Er wordt niets verkocht. 

De liturgische voorwerpen worden in eerste instantie hergebruikt in Netersel of in 

een van onze andere kerken. Het overige wordt opgeslagen. Als het bisdom een 

herbestemming elders aanbeveelt, werken we daar op transparante wijze aan mee. 

Niet-liturgische voorwerpen waar mensen uit Netersel waarde aan hechten, willen 

we beschikbaar stellen via een kijkmiddag.  

Vragen 

Als mensen vragen of wensen hebben, kunnen ze terecht op een spreekuur in 

Netersel op maandagen vanaf 15 november t/m 13 december van 19.00 uur tot 

20.00 uur, in het zaaltje van de kerk. Aanmelding kan via het secretariaat 

(info@parochiepetruspaulus.nl).  

Elkaar steunen 

Het verlies van een kerkgebouw doet altijd pijn, vooral voor hen die gewend zijn 

om regelmatig naar de kerk te gaan. Voor anderen geldt dat ze er dierbare herin-

neringen aan hebben. Als beeldbepalend gebouw zal de kerk niet uit Netersel ver-

dwijnen maar een andere bestemming krijgen. Ook na de herbestemming wil de 

parochie er voor de mensen zijn. Het vraagt wel meer initiatief en mobiliteit dan 

voorheen. Hierin kunnen we elkaar steunen. 

Communicatie 

Via de PC 55 of Van Aalsten tot Goor houden we u op de hoogte van de vor-

deringen. En op onze website staan de activiteiten van de parochie.  

Parochiebestuur/pastoraatgroep parochie HH. Apostelen Petrus en Paulus. 

 

KBO. 

De KBO Bonte Middag op 24 november aanstaande begint om 14.00 uur in Den 

Herd te Bladel: Denk aan uw corona pas of een recente PCR test. Ook is bij bin-

nenkomst en toilet bezoek een mondkapje verplicht. 

 

HEI- EN VENNENTOCHT TE NETERSEL. 

TC Netersel organiseert op zondag 21 november voor de 19e keer de Hei- en Ven- 

mailto:info@parochiepetruspaulus.nl


nentocht. Deze mooie tocht heeft al meerdere jaren het keurmerk “extra goed 

geregeld”. Voor dit keurmerk telt, naast de kwaliteitseisen van de NTFU, ook de 

waardering van deelnemers mee. Ook dit jaar is een gedeelte van het Dak van 

Netersel opgenomen in de route van 55 km. 

Wij bieden de mogelijkheid om vooraf in te schrijven op de website van fiets-

sport.nl  Met de barcode in je mail, kan je snel van start via de fast lane en bevorder 

je een snelle doorstroming op de startlocatie. Dag inschrijving is mogelijk. 

Deelnemers voor de afstanden van 30 en 45 km, kunnen starten tussen 08;00 en 

10;15 uur. Voor de afstand van 55 km is de start tot 09;30 uur.  

De route is volledig uitgepijld en bij gevaarlijke punten staan aanwijzingen. 

Halverwege vindt u de pauzeplaats waar u kunt genieten van koeken, fruit en 

sportdrank. Op de pauzeplaats zijn wc’s aanwezig.  

Na afloop is er de mogelijkheid om uw fiets te reinigen en kunt uzelf genieten van 

een heerlijke douche. Inschrijving en de afterbike zijn bij Café zaal D’n Drie-

sprong, aan het Carolus Simplexplein 15 in Netersel. Hier is ook een bewaakte 

fietsenstalling. 

We gaan voor de veiligheid van deelnemers en vrijwilligers en hanteren de 

richtlijnen van de gemeente, RIVM en NTFU. Voor het bezoek aan het horecage-

deelte(feestzaal achter) is een coronacheck nodig. 

Voor vragen kan men een mail sturen aan MTB@tcnetersel.nl en voor het laatste 

nieuws zie onze website www.tcnetersel.nl. 

 

BEZOEK DE INFORMATIEBIJEENKOMST OVER GLASVEZEL IN 

NETERSEL 

DELTA Fiber Netwerk is onlangs gestart met de glasvezelcampagne in de 

gemeente Bladel. De campagne voor Netersel loopt tot 26 januari 2022.  

Wanneer 25% van Netersel zich aanmeldt voor glasvezel dan wordt het netwerk 

gerealiseerd. Om iedereen hier goed over te informeren houdt DELTA Fiber 

Netwerk twee informatiebijeenkomsten. 

Op dinsdag 23 november is de informatiemiddag in De Poel. De zaal is geopend 

vanaf 15.30 uur. Van 16.00 tot 17.00 uur vindt de algemene presentatie plaats, 

waarin DELTA Fiber Netwerk alle belangrijke informatie met je deelt. 

De richtlijnen van het RIVM worden gevolgd en er wordt gevraagd om een co-

ronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs te tonen. Je bent van harte welkom!  

Op donderdag 9 december houdt DELTA Fiber Netwerk een online informatie-

avond. Tijdens deze presentatie wordt antwoord gegeven op de veel gestelde 

vragen en is er de mogelijkheid om live vragen te stellen via de chat. 

Deze start om 19.30 uur en je kunt je via de website hiervoor aanmelden. 

Meer informatie over de glasvezelcampagne is te vinden op gavoorglasvezel.nl en 

doe de postcodecheck voor de juiste pagina. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 27 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 22 NOVEMBER A.S. IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGELE-

VERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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