VAN AALSTEN TOT GOOR
Dorpskrant van Netersel
41e Jaargang no 13

Redactieadres: Boontuintje 13
27 November 2021

*******************************************************************
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 surprise 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.
ONLINE LEZING: SOS KINDEREN EN EMOTIES
Op dinsdagavond 30 november programmeert Bibliotheek De Kempen in
samenwerking met Christel Lubse een online lezing over emoties bij kinderen.
December… een leuke en gezellige, maar drukke maand. Sinterklaas en Kerst,
misschien ook nog allerlei verjaardagen. Voor veel kinderen ook een spannende en
stressvolle periode.
Aanmelden
De online lezing is op dinsdag 30 november van 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden
kan gemakkelijk via de agenda van www.bibliotheekdekempen.nl. De online lezing
vindt plaats via ZOOM. U ontvangt een aameldlink en instructie.
SCHOENCADEAUTJE OF VOOR PAKJESAVOND
Een pakketje in je schoen, wat zou je ermee doen?

Theatertje de Poel is lokaal, kom vieren met ons in de zaal.
Onze voorstelling voor jong en oud, alleen voor lieve kinderen en niet voor stout.
Een speciaal cadeau in je schoen, Wat zou de sint er toch in doen?
Een kaartje voor Flitsiosa Paddenpoef, en weg is Sint ZOEF!
Bestel je kaarten in de SINT PRE-order! Wij zorgen voor een feestelijke verpakking en leveren het thuis af! www.pardoesnetersel.nl
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 27/11: om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is voor: Jan en Nel Vermeulen. Eerste zondag van de Advent.
Mededelingen
• In de Advent steunen we een schoolproject in India dat ons is aanbevolen
door pastoor Joseph die in onze parochie gewerkt heeft. Er zullen collectes
gehouden worden in de weekends van de 2e en 4e zondag van de Advent.
• Mensen die thuis een Adventskrans maken, kunnen die dit weekend laten
zegenen aan het begin van de Mis.
• Woensdag 8 december is er weer een bijbeluurtje in Bladel om 19.30 uur.
• Zondag 19 december is de startviering om 11.00 uur voor alle communicanten in de parochie. Ieder gezin mag het kerststalletje van thuis meebrengen naar de kerk. Die worden tijdens de Mis gezegend. Na afloop
krijgt elke communicant een kinderbijbel cadeau.
NOODKREET VAN HET JEUGDBESTUUR VV CASTEREN/NETERSEL
Hallo sportieve vriend. Wie kan ons komen helpen en/of ondersteunen. Dit bericht
komt vanuit de voetbalvereniging Casteren/Netersel. Wij zijn een vereniging met
jeugdspelers in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. De vereniging wordt gestuurd door een
bestuur. Deze bestaat op dit moment uit 5 enthousiaste mannen. 2 Hiervan hebben
er al vele jaren hun tijd en energie in gestoken en hebben aangegeven te stoppen.
En dit is niet de eerste keer… Een paar jaar geleden wilden ze ook al stoppen, maar
doordat er op dat moment geen nieuwe bestuursleden aangemeld waren, zijn ze
toch doorgegaan. Dit is erg fijn en nobel geweest, maar het is goed geweest.
Dus zijn we op zoek naar mensen, en dat mogen mannen of vrouwen zijn, die ons
willen komen helpen. Het bestuur versterken of op enige wijze zich als vrijwilliger
inzetten. Je hoeft geen kinderen bij de jeugd te hebben, of lid te zijn van de
vereniging. Gewoon een sportieve vriend.
Dit is geen gewoon bericht. Dit is echt een noodkreet!! Op het moment dat niemand
zich aanmeldt, is het niet mogelijk om de vereniging voort te laten bestaan. We
kunnen immers geen goed bestuur zijn met maar een beperkt aantal bestuursleden.
Ben jij diegene die wij nodig hebben om het bestuur te versterken? Laat het dan
weten aan 1 van de bestuursleden. Zij kunnen al je vragen beantwoorden.
Met een sportieve groet, voetbalvereniging Casteren-Netersel, afdeling jeugd.
Casteren: Bart Sterken: 06-42826176; Narris Gijsbers: 06-39422144. Netersel:
Cees Alemans; 06-51303910; Frank v Woensel 06-29014313; Cees vd Heijden
06-46613754.

