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OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING NETERSEL 2022
Nierpatiënten hun leven teruggeven, met die motivatie heeft Netersel afgelopen
week weer zijn bijdrage geleverd aan een mooie opbrengst voor de Nierstichting.
Door Uw bijdrage en door onze enthousiaste collectanten is er weer een mooi
bedrag opgehaald in Netersel.
In totaal is er in 2022 een mooi bedrag van € 474.09 opgehaald in Netersel.
Hiervoor willen wij U allen hartelijk danken. Een speciaal woord van dank aan alle
collectanten die elk jaar weer klaar staan om rond te gaan.
Nierstichting afdeling Netersel.
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. Intentie: Flip Michiels namens "oude
vriendengroep van Hans"
• 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.
KUNT U MIJ DE WEG NAAR HAMELEN VERTELLEN, MENEER?
Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 oktober zal ik prins Tor spelen tijdens de
voorstellingen van "Kunt u mij de weg vertellen, meneer?". We spelen deze voorstelling met de cast en crew van [theaterplatform] in de Voorste Venne in Drunen.
Komt dat zien, komt dat zien! Info en tickets via www.theaterplatform.nl
Met vriendelijke groeten, Ed Buylinckx
EVALUATIE WHATSAPP-BUURTPREVENTIE:
Op maandag 17 oktober is er een evaluatie over de Whatsapp-buurtpreventie Netersel. We hebben onze wijkagent Joey van de Ven ook bereid gevonden om zich
voor te komen stellen. Uiteraard kan hij de vragen die bij u leven als inwoner van
Netersel ook proberen te beantwoorden.
Dus kom op maandag 17 oktober naar de Poel en praat en denk mee over preventie.

Aanvang: 19.30 uur
Wilt u ook bij de whatsapp-groep van uw straat/buurt aan sluiten, dat kan nog
steeds. Meld u aan via buurthulpnetersel@gmail.com met vermelding van uw
naam, straat en gsm-nummer.
Buurtpreventie en Buurthulp Netersel.
ALLE BALLEN OP BERTHA!
Eten bij Bertha Wolters is niet bepaald een genoegen. In haar verlopen café De
Warme Bal ruikt het naar oud frituurvet. En dan raakt ze ook nog volkomen in
paniek. Zij moet binnen 24 uur haar sjofele kroeg omtoveren tot een prachtig
restaurant, want haar rijke neef heeft zijn bezoek aangekondigd. Om van hem geld
te krijgen voor haar kroeg, heeft Bertha hem jaren geleden verteld dat ze een
goedlopend, zeer exclusief restaurant heeft. Wat ze echter heeft, is een verlopen
kroeg met weinig klanten. Nu moet Bertha plotseling net doen alsof ze een
sterrenrestaurant heeft en daarmee staat de dagelijkse gang van zaken in de kroeg
behoorlijk op zijn kop.
Stamgast Mieke, die elke ochtend langs komt, moet plotseling de rol van fijne
dame aannemen. Bertha’s onhandige vriend Job struikelt van de ene ramp in de
andere, de zwijgzame stamgast Els weigert resoluut om de kroeg te verlaten en
Bertha’s jaloerse horeca-buurvouw zet ongedierte in haar kroeg. Wat volgt is een
heerlijk en grappig verwisselingsspel waarbij alles fout gaat wat maar fout kan
gaan. Met veel ideeën en smoezen schijnt het Bertha dan toch te lukken om haar
neef ervan te overtuigen dat ze een “exclusief restaurant” heeft. Maar als deze dan
ook nog het bezoek van een culinair recensent van het blad “De Fijnproever” aankondigt, breekt in het zogenaamde exclusieve restaurant de chaos helemaal uit.
Op 10, 17, 18 december zal Toneelvereniging Pardoes haar nieuwe productie voor
volwassenen ten tonele brengen in gemeenschapshuis De Poel. Op de zaterdagen
begint de voorstelling om 20.00 en op zondag om 14.00 uur. Tot dan!
Kaarten zijn te bestellen via onze website, www.pardoesnetersel.nl
Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes
BLADBAKKEN
De gemeente heeft op verschillende plaatsen in de bebouwde kom van alle kernen
weer bladbakken geplaatst. De bladbakken zijn er als extra service waarin bewoners het herfstblad van gemeentelijke bomen kunnen doen. Afhankelijk van het
aanbod worden de bakken één of twee keer per week leeggemaakt. In de week vóór
Kerstmis worden de bakken weer verwijderd.
In Netersel staan de bladbakken op de hoek Carolus Simplexplein / De Blikken, op
de hoek van ‘t Beemke / De Hoeve en in De Lei.

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 15 OKTOBER A.S. MOET UITERLIJK OP
MAANDAG 10 OKTOBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF
ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

