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HEEL NETERSEL GEZOND!
Op maandagavond 24 oktober is er weer een bijeenkomst over Netersel gezond.
Vorige maand was de eerste bijeenkomst en hebben we gesproken over een wandelgroep, ‘buurt'bank, dorpsmoestuin en duofiets. De wandelgroep is al van start
gegaan. De duofiets is al beschikbaar via Bladel. De ‘buurt'bank gaan we concreet
maken. De dorpsmoestuin iets verder uitwerken. Verder gaan we kijken of we een
of meerdere eetgroepjes kunnen maken.
Wil je weten wat dat allemaal inhoudt of heb jij misschien ideeën. Kom dan maandagavond 24 oktober om 20 uur naar de Poel.
SAMEN - GEZOND ETEN - ONTSPANNEN - BUITEN BEWEGEN
Meer informatie via Corien Snijder en Joël Veraa

BUURTBILJART NETERSEL: 2E SPEELRONDE VOLTOOID
Na twee moeizame seizoenen is het buurtbiljart eindelijk weer ‘in full swing’.
Intussen zijn ook de eerste twee speelrondes voltooid en kijken we naar de eerste
resultaten van het nieuwe seizoen. We mogen stellen dat team Hoekakkers begonnen is met een vliegende start: maar liefst 101 punten uit 2 wedstrijden! Ze worden
gevolgd door Winkelhoek D (97,1 pnt) Plein A (94,4 pnt), Blasch B (89, 6pnt) en
Plein B (87,6 pnt) waarmee we de top 5 benoemd hebben.
Onderaan hebben Beemke B en De Hoeve A het moeilijk, maar het seizoen is nog
jong. Bij de persoonlijke resultaten zien we al twee spelers in de categorie 20 punten of meer: Tom van der Heijden en Rick Michiels. Overigens hebben we een
korte check gedaan van alle persoonlijke gemiddelden van de tot nu toe gespeelde
partijen: er staan nu 144 resultaten (d.w.z. aantal caramboles per speler/wedstrijd)
waarbij precies de helft (72 resultaten) een puntenaantal onder 10 heeft gespeeld.
Kortom, er zijn nog volop mogelijkheden om te verbeteren. We hebben het voornemen om na iedere 2 speelrondes de resultaten met jullie te delen. De volgende
keer delen we de resultaten van alle teams zodat de competitie voor alle
geïnteresseerden goed te volgen is.
GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL
In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden.
De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
• 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 “ou-

• de vriendengroep van Hans.
• Zondag 13 november 2022: 10:00 uur
• Zondag 27 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.
KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL
Op vrijdag 14 oktober bent u van harte welkom op ons Koffie-uurtje, tussen 10.30
en 11.30uur in De Poel.
Voor de nieuwelingen: Iedere 2e vrijdag van de maand heeft Buurthulp Netersel de
koffie of thee voor u klaar staan in de huiskamer van de Poel. Dit doen we om de
onderlinge verbinding tussen Neterselse mensen te versterken. U kunt hier kennis
maken met andere Neterselse mensen en uw verhaal doen of uw vraag stellen. Of
gewoon koffie/thee komen drinken. Er is altijd wel iets gezelligs te delen met
elkaar.
Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch zijn we bereikbaar voor hulpvragen zoals
hulp bij vervoer, hulp bij computergebruik, een klusje, hulp bij een vraag die u niet
weet waar te stellen, een activiteit waarbij u hulp zou willen….enz.
U kunt ons bellen, mailen en we zijn te vinden op Facebook en op de website van
De Poel
➢ Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot
17.00uur)
➢ buurthulpnetersel@gmail.com
➢ www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html
Groetjes, Maria, Wies, Wendy, Ingrid en Kees.
VOORTGANG CPO DE BRINK - ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
Nadat we in augustus het groen van het perceel hebben verwijderd heeft in
september het geplande archeologische onderzoek plaatsgevonden op Carolus
Simplexplein 3. Er zijn o.a. een boomstamput uit de 13e eeuw gevonden en
een keldervloer van een boerderij ouder dan 1830. In de digitale versie van deze
krant zijn als bijlage twee foto’s toegevoegd waarop de boomstamput en de keldervloer te zien zijn. De bevindingen worden vastgelegd in een verslag dat we over
enige tijd toegestuurd krijgen.
Verder is duizendknoop aangetroffen, die is verwijderd en afgevoerd.
CPO de Brink, voorzitter Ben Maas, secretariaat Wies Vissers
KINDERPOSTZEGELS.
Van 28 september t/m 5 oktober is in Netersel de kinderpostzegelaktie gehouden
onder het motto: “Geef kinderen de wind mee”. De opbrengst was € 2.847,20.
Dank je wel allemaal.
Lambertusschool Netersel.

