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BUURTPREVENTIE. 

Op maandag 17 oktober jl. was de evaluatie van de Whatsapp-buurtpreventie. 

Wijkagent Joey van de Ven heeft zich voorgesteld en kon alle vragen van de 

aanwezigen beantwoorden. De mensen in Netersel voelen zich veilig want de 

belangstelling voor deze avond was klein. Heeft u toch vragen of opmerkingen 

voor onze wijkagent dan kunt u hem mailen: joey.van.de.ven@politie.nl 

Voor geen spoedeisende hulp kunt u het algemene nummer van de politie bellen: 

0900-8844. Voor spoed blijft het zaak om meteen 112 te bellen! 

Verder kunt u de “reppido”-app downloaden. Met deze app is het makkelijk om 

kleine storingen of klachten b.v. lantaarnpaal kapot, stoeptegels ongelijk e.d. bij uw 

gemeente te melden. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

• Zondag 30 oktober 2022: 10:00 uur Allerzielen. In deze viering 

denken we in het bijzonder aan degenen die het afgelopen jaar van ons 

zijn heen gegaan. Intentie: Flip Michiels namens "oude vriendengroep van 

Hans" 

• Zondag 13 november 2022: 10:00 uur 

• Zondag 27 november 2022: 10:00 uur 

• Zondag 11 december 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. 

 

BABY- EN PEUTERBEURS. 

Op zondag 27 november worden er in café D'n Driesprong nieuwe baby- en peuter- 

benodigdheden verkocht voor een schappelijke lage prijs. U komt toch ook gezellig 

kijken? Gratis koffie en thee. 

 

PARKINSON DE KEMPEN. 

Op maandag 14 november is er weer een bijeenkomst van Parkinson de Kempen, 

De bijenkomst vindt plaats in D’n Aachterum, Korenbocht 50, Reusel. Aanvang 

19:30H, de zaal is open om 19:00H. Tijdens deze interactieve avond gaan diverse 

zorgverleners uit de Kempen met u in gesprek over behandelmogelijkheden, 
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klachten en problemen, fabels en feiten, tips en adviezen waarmee parkinson-

patiënten te maken krijgen. De mensen met Parkinson, de mantelzorgers en 

belangstellenden worden actief in de gesprekken betrokken. Op een laagdrempelige 

manier gaan we in kleine groepen aan de slag met stellingen die eenieder zal 

aanspreken.  

De fysiotherapeut neemt u mee in de aspecten van bewegen. De diëtiste maakt u 

bewust van de effecten van een gezonde leefstijl. De ergotherapeut geeft tips om op 

een veilige manier thuis te kunnen blijven wonen en is ook benieuwd naar uw eigen 

ervaringen. De ziekte gaat vaak ook gepaard met mentale problemen voor zowel de  

persoon in kwestie alsook hun dierbaren. De psychosomatisch oefentherapeut wil 

samen met u onderzoeken en laten ervaren dat naast het lichaam ook de geest aan-

dacht en zorg nodig heeft. Zoals altijd zijn partners en begeleiders van harte wel-

kom. 

Koffie, thee en wat lekkers staan voor u klaar. In verband met de organisatie van de 

avond willen wij u dringend vragen om u vooraf op te geven via het contactfor-

mulier op onze website www.parkinsondekempen.nl of met een e-mail naar 

parkinsondekempen@outlook.com  

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Mededelingen: 

• Het Hoogfeest van Allerheiligen vieren we op dinsdag 1 november met 

een gezongen Mis in Bladel om 19.00 uur 

• Op woensdag 2 november wordt de liturgie van Allerzielen centraal 

gevierd in Bladel met een eucharistieviering om 19.00 uur. Na afloop is er 

koffie in het zaaltje.  

 

TONEELSTUK PARDOES. 

Eten in de warme bal van Bertha is niet bepaald een genoegen. Het is een oude 

vervallen kroeg die buiten een paar stamgasten niet heel goed loopt. Onverwachts 

komt de rijke neef van Bertha langs om te kijken hoe het gaat met zijn zeer exclu-

sieve restaurant waar hij jaren geleden in heeft geïnvesteerd. Dit zorgt voor een 

hoop chaos. 

Wil je weten hoe het afloopt kom dan kijken! 10, 17 en 18 december. Met theatrale 

groeten, Toneelvereniging Pardoes. 

 

AFWIJKENDE OPENINGSTIJD GEMEENTEHUIS 

In verband met de herfstvakantie is er geen avondopenstelling op woensdag 26 

oktober. Het Klant Contact Centrum (KCC) is, op afspraak, geopend van 9.00 tot 

16.00 uur. Het gemeentehuis is dan tot 17.00 uur geopend. 

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 5 NOVEBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 31 OKTOBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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