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GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

• Zondag 09 oktober 2022: 10:00 uur 

• Zondag 23 oktober 2022: 10:00 uur 

• Zondag 30 oktober 2022: 10:00 uur Allerzielen. Intentie: voor alle 

overledenen van het afgelopen jaar 

• Zondag 13 november 2022: 10:00 uur 

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte 

welkom. U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:  

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

DONATEURSACTIE PUUR POPORKEST 

PUUR Poporkest houdt van 28 september tot 8 oktober weer haar jaarlijkse dona-

teursactie. De leden van PUUR Poporkest komen bij u langs de deur voor een 

vrijwillige bijdrage. Met uw financiële steun blijft het voor PUUR Poporkest 

mogelijk om mooie optredens in Netersel en daarbuiten te verzorgen. 

Deze week ontvangt u de flyer van de donateursactie. Mocht u jaarlijks een vast 

bedrag willen geven aan PUUR Poporkest, dan kunt u hiervoor ook het machti-

gingsformulier op de achterkant van de flyer invullen. De leden die bij u langs de 

deur komen zullen dit formulier dan meenemen.  

Dit jaar bieden we ook de mogelijkheid om met een QR-code een bijdrage te geven 

aan PUUR Poporkest. U kunt zelf het bedrag bepalen en meteen betalen met uw 

telefoon. 

PUUR Poporkest kijkt met groot plezier terug op PUUR Natuur afgelopen voor-

jaar. Het was weer een groot feest voor en met Netersel.  Op dit moment zijn we al 

druk bezig met repeteren om tijdens de onthulling van de nieuwe plaquette bij het 

monument tussen Netersel en Bladel op zaterdag 8 oktober een mooie en passende 

muzikale bijdrage te leveren. Komende winter gaan we een tour doen door gemeen-

te en verzorgen we optredens bij verschillende zorginstellingen. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage en hopelijk tot ziens op een van onze optredens. 

 

BUURTHULP NETERSEL:  

Maandag 3 oktober gaan we samen gezellig lunchen. 

Er zijn geen coronamaatregelen meer maar we vragen wel aan iedereen: heeft u 

klachten blijf dan thuis! Vanaf 12.00 uur is iedereen van harte welkom. 
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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. 

Graag tot ziens op maandag 3 oktober in de huiskamer van de Poel. 

 

DE GROTE NETERSELSE DNA SHOW  

Afgelopen dinsdag hebben we met veel plezier de kaartjes uitgegeven voor deze 

ludieke show op 18 november a.s. Wat zijn we als Buurthulp Netersel blij met alle 

enthousiaste mensen die komen kijken. Een beetje nieuwsgierig waren onze toe-

komstige gasten ook wel, maar we hebben niets losgelaten. Afwachten dus! 

Heeft u nu deze kaartjesuitgifte gemist? En wilt u toch komen? Dan moet u snel 

zijn. Er zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. Nog steeds gratis. App naar 06-

23528290 en geef uw naam door en hoeveel kaartjes u wilt. Maximaal 6 per 

persoon. Wie het eerst komt - het eerst maalt. U krijgt altijd een reactie via een 

appje terug.  

 

ROZENHOEDJE. 

In de maand oktober wordt in de Mariakapel aan de Hoeve in Netersel elke 

zaterdagavond het Rozenhoedje gebeden. De aanvang is om 19.00 uur. U bent van 

harte welkom om mee te bidden. 

 

HEEL NETERSEL GEZOND 

Vorige week zijn we met Heel Netersel gezond bij elkaar gekomen. Deze vier 

punten dragen bij aan een goede gezondheid. Doe je ook mee? 

·      Samen: Ik ontmoet iedere dag mensen waarmee ik een praatje maak. 

·      Gezond eten: Ik eet iedere dag veel groenten (2 ons) en drink veel water 

(2 liter). 

·      Ontspannen: Ik maak me geen zorgen en vind mezelf ontspannen. 

·      Buiten bewegen: Ik beweeg iedere dag minimaal een half uur in de 

buitenlucht. 

Onderstaande ideeën hebben we besproken. Sommige zijn heel concreet andere 

activiteiten hebben nog wat voorbereiding nodig. 

• Wandelgroep app. Er is een wandelgroep. Iedere zondag om 10 uur 

verzamelen bij de kiosk voor een wandeling van een a anderhalf uur. 

Verder kijken hoe het loopt. Appen wanneer je gaat wandelen kan ook, 

wellicht dat er iemand meeloopt. Opgeven om aan de appgroep deel te 

nemen kan via 06-15541562 

• ‘Buurt’bank. Een praatbankje, wanneer iemand op het bankje gaat zitten 

ben je in voor een praatje. Eenvoudig te regelen, wel goed communiceren. 

• Dorpsmoestuin. Dichtbij het dorp. Mogelijke locaties evenemententerrein 

(achter Beemke - Neerakker en het fietspad naar het voetbalveld) of op het 

voormalige korfbalterrein. Beide terreinen zijn van de Gemeente. 



Eventueel samenwerken met school en/of zorgboerderij. Een leuk idee en 

kost wel wat meer voorbereiding.  

• Duofiets. De duofiets die we bedacht hadden voor het dorp is achterhaald. 

Zie: https://www.duofietsenbladel.nl/ 

Binnenkort volgt nog een bijeenkomst. De datum volgt later.  

Namens de dorpsraad, Corien Snijder 06-53303391 

 

DAG VAN DE MANTELZORG OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022  

Luncht u gezellig mee? 

Zorgt u voor een ander die ziek is of een beperking heeft? Dan bent u waarschijn-

lijk mantelzorger. Mantelzorg kan zowel praktisch van aard zijn zoals bood-

schappen doen of helpen bij huishoudelijke klusjes, maar het kan ook gaan om 

persoonlijke zorg zoals hulp bij het douchen en aankleden. We vinden het bieden 

van mantelzorg veelal vanzelfsprekend, maar het is naast een mooie taak vaak ook 

een zware taak.  

De gemeente Bladel wil alle mantelzorgers daarom hartelijk bedanken voor hun 

waardevolle zorg met de jaarlijkse mantelzorgwaardering en -activiteit. De waar-

dering bestaat uit een cadeaukaart ter waarde van € 25,- die u bij alle aangesloten 

ondernemers van Bladel Centrum en MKB Hapert naar eigen wens kunt besteden. 

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een lekker hapje en/of drankje, een mooi cadeau, 

een beautybehandeling of een bloemetje. Ook verzorgt gemeente Bladel in 

samenwerking met Cordaad Welzijn weer een heerlijke en vooral gezellige lunch 

voor alle mantelzorgers van Bladel.   

U bent van harte welkom!! Op donderdag 10 november 2022 in de nieuwe 

MFA Hart voor Hapert. 

12:00 uur  Ontvangst met welkomstdrankje  

12:15 uur  Openingswoordje wethouder Davy Jansen 

12:30 uur  Heerlijke lunch  

15:30 uur  Einde 

Hoe meld ik me aan voor deze Mantelzorg-lunch op 10 november 2022?   

Stuur een mailtje naar infozorgenwelzijn@cordaadwelzijn.nl of bel op maandag of 

vrijdagochtend naar het infopunt Zorg en Welzijn 0497 – 72 16 21. 

Hoe meld ik me aan voor de mantelzorgwaardering ? Kijk op 

www.bladel.nl/mantelzorgwaardering en vul het webformulier in. 

 

BEKENDMAKINGEN 

De gemeente Bladel maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van 

vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch 

gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te vinden op 

de gemeentelijke website. Onderstaande verkorte berichten over omgevingsver-

gunningen zijn een service van de gemeente aan inwoners. De digitale versie is 

rechtsgeldig. Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen de diverse 

verleende vergunningen en ontheffingen is de hierboven genoemde website 

beschikbaar. Via de website  

https://www.duofietsenbladel.nl/
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www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich gratis aanmelden voor een e-

mailservice waarmee u onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen. 

 

 
Lezing over Rembrandt van Rijn door Paul Koop op donderdag 6 oktober 

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Nederlands bekendste kunstschilder Rembrandt 

Harmenszoon van Rijn zijn schilderscarrière begon. Hij ging in Leiden in de leer 

bij een kunstschilder, waar hij de eerste beginselen van het tekenen en schilderen 

leerde. Enkele jaren later vestigt hij zich als zelfstandig schilder, eerst in Leiden en 

later in Amsterdam. Naast talrijke tekeningen en etsen heeft Rembrandt meer dan 

300 schilderijen gemaakt. Hiermee is hij geworden tot de bekendste schilder uit de 

zeventiende eeuw en wordt hij gezien als een van de meest succesvolle schilders 

ooit. 

Op uitnodiging van de Seniorenvereniging Bladel komt de heer dr. Paulus A. Koop 

op donderdagavond 6 oktober naar Bladel om ons te vertellen over het leven en het 

werk van Rembrandt. Paul Koop is o.a. auteur van ‘Zuid-Nederlanders in het 

Amsterdam van Rembrandt’ en heeft een bijzondere kennis van de Hollandse 

Gouden Eeuw. In de lezing zal hij Rembrandts levensloop belichten en enkele van 

zijn grootste meesterwerken zullen worden besproken.  

De lezing vindt plaats donderdag 6 oktober om 19:30 uur (eindtijd 21:30 uur) op 

locatie De Schouw bij Den Herd, Emmaplein 2 te Bladel. De toegang is gratis. 

(Koffie/thee €0,50).   

Ook niet-leden zijn van harte welkom. In verband met de planning van zaal e.d. is 

aanmelden wenselijk, maar niet noodzakelijk.  Aanmelden kan bij Henk 

Akkermans,  hmm.akkermans@planet.nl of tel. 0497-384942 

 

PAROCHIEMEDEDELING. 

De vormsellessen zijn begonnen. Maar we kijken ook al vooruit. De informa-

tieavond voor de Eerste Communie is op maandag 7 november in het parochie- 

zaaltje in Bladel en op donderdag 10 november in het Hart van Hapert, beide keren 

van 20.00 tot 21.00 uur. Ouders mogen eventueel van avond wisselen als ze niet 

kunnen op de avond voor het betreffende dorp. Ouders van kinderen uit de andere 

dorpen in de parochie zijn ook welkom, al bestaat daar de gewoonte om eens in de 

twee jaar communievoorbereiding te geven. Tijdens de informatieavond gaat het 

over de datum van de Eerste Communie, over de lessen en het project. En we 

beantwoorden alle vragen. Er worden aanmeldformulieren uitgereikt die vóór 1 

december ingevuld moeten worden. Pastoor Schilder. 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR 3 OKTOBER OM 18.00 UUR VIA E-MAIL: 

VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.  
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