
VAN AALSTEN TOT GOOR 
Dorpskrant van Netersel        Redactieadres: Boontuintje 13 

35
e
  Jaargang no 40                                           11 Juni 2016                                                                               

******************************************************************* 

STRAATSPEELDAG 2016 

Wat hebben we geluk gehad!! Ondanks de slechte weersvoorspellingen hebben we 

toch nog heel wat uurtjes met droog weer kunnen spelen. Iedereen heeft volop kun-

nen springen, spelen, fietsen, skelteren, tekenen en voetballen. Zonder hulp was dit 

natuurlijk niet gelukt. Daarom een dikke dankjewel aan iedereen die ons zo goed 

geholpen hebben!!  

Ook de sponsors hartelijk dank: Stichting Netersels belang voor hun financiële 

bijdrage, Toon Bressers voor de snacks van Restaria Den Doel, Bianca voor de 

ijsjes van Café d’n Driesprong,  Ferd van de Ven voor de toiletwagen en Kees 

Paridaans voor het maken van het mooie voetbaldoel. 

Ook omwonenden van het plein en Basisschool Lambertus bedankt voor jullie 

medewerking. 

Wij gaan alvast plannen maken voor het nieuwe jaar!! 

Organisatie straatspeeldag Netersel. 

 

VOOR WIE NOG MEE WIL HELPEN OP 11 JUNI. 

Wie zaterdag 11 juni nog mee wil helpen, om mensen die zich goed gedragen in de 

natuur te belonen met cadeau bonnen, dit begint ongeveer om 10 uur en duurt 1 1/2 

tot 2 uur. Dit in samenwerking met klankbordgroep natuurterreinen van de gemeen-

te en de dorpsraad en dit wordt gesteund door de winkeliersvereniging  

Als U mee wilt laat dat dan voor vrijdag 10 juni aan mij weten. opgeven bij Jan de 

Kruijf de Hoeve 13, tel 682428. 

 

VAKANTIEBIEB OPEN. 

Van 1 juni tot 31 augustus is de vakantiebieb open: hét zomercadeau van de biblio-

theek. Gratis e-books voor iedereen, op smartphone of tablet. 

Met de vakantiebieb-app heeft iedereen gratis toegang tot een omvangrijke selectie 

Nederlandse e-books gedurende de hele zomer. Voor de jeugd gaat de vakantiebieb 

al in juni open en de titels voor volwassenen zijn beschikbaar vanaf juli. Er zijn dit 

jaar nog meer titels te downloaden , zestig in totaal, en er zijn handige leeftijdscate-

gorieën voor kinderen aan gekoppeld. 

Lezen zonder internet 

De app is gratis te downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of 

Google Play Store. De geselecteerde boeken komen in de boekenkast in de app te 

staan. Na het downloaden is voor het lezen van de e-books geen internetverbinding 

meer nodig. Ideaal dus voor vakantie.  

Kinderen en volwassenen met dyslexie kunnen een deel van de e-books in een aan-

gepast lettertype lezen (ePub-versie).  



SENIOREN EETTAFEL. 

Op donderdag 16 juni gaan we weer koken. U kunt zich opgeven tot en met zondag 

12 juni, bij Mia Hems, tel: 681786. Wij gaan zoals altijd weer om 12.30 uur aan 

tafel. Wij rekenen weer op u. De kookgroep. 

 

PENALTY TOERNOOI. 

Aan alle jeugd voetballers. Zaterdag 11 juni is het weer penalty toernooi in Neter-

sel. Het begint om 13.00 uur graag om 12.45 uur aanwezig zijn. Om 15.30 zijn we 

klaar en dan is het tijd voor iets drinken en eten. Rond 17.00 is de prijsuitreiking. 

Dit belooft weer een gezellige en sportieve dag te worden. Tot zaterdag. 

De activiteitencommissie voetbal. 

 

KERKBERICHTEN. 

Vrijdag 10/6: 19.00 uur: Eucharistieviering in de kerk van Bladel. Viering van het 

Sacrament van het Vormsel. Dat zal worden toegediend, nms onze bisschop, door 

Deken Spijkers uit Oirschot, m.m.v. Medium uit Hapert en Capella uit Netersel. De 

intenties zijn voor: Oma Roest en oma van Avendonk nms Chris Roest.  
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 Zondag door het jaar. Zondag 12/6: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Overleden ouders Michiels-Baeten en hun dochter Roos 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het pa-

rochiekantoor Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel. Tel: 0497-387618 of e mail adres 

kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie. 

 

 

 
Wist u dat……………………… 

 de peuterspeelzaal toegankelijk is voor alle Neterselse peuters van 2 tot 4 

jaar 

 dat de peuters een spelend leren  aanbod krijgen 

 dat we in ons pedagogisch beleid “Spelen is de koninklijke weg om iets te 

leren” noemen 

 dat we een uitgebreid pedagogisch beleid hebben waarin we beschrijven 

wat peuters nodig hebben, wat we willen bereiken, wat we daarvoor doen 

en hoe we dat doen 

 dat ouders die meer willen lezen over ons pedagogisch beleid kunnen 

kijken op onze website via: 

https://peuterspeelzalenbladel.nl/page/pedagogische-zaken  

 dat we met thema’s werken die aansluiten bij de belevingswereld van 

peuters 

 dat we allerlei activiteiten aanbieden die passen binnen het thema 

 dat alle ontwikkelingsgebieden binnen die activiteiten aan bod komen 

Peuterspeelzaal Jippie Jee 
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 dat we werken met een vast dagritmestructuur dat aansluit bij die van het 

basisonderwijs 

 dat we met behulp van pictogrammen dit dagritme inzichtelijk maken  

 dat spelend leren met leeftijdsgenootjes een toegevoegde waarde geeft 

 dat de peuters al kennis maken met hun latere klasgenootjes 

 dat de speelzaal geopend is op maandag- en vrijdagochtend 

 dat twee vaste en ervaren leidsters de peuters begeleiden 

 dat we peuters structureel observeren 

 dat we de bevindingen ook structureel registreren zodat inzichtelijk wordt 

hoe de peuter zich ontwikkelt  

 dat we aan de slag gaan met die ontwikkelingsgebieden die  extra aandacht 

of uitdaging nodig hebben 

 dat we de peuters een uitstekende voorbereiding bieden voor groep 1 van 

de basisschool 

 dat we samenwerken met de Lambertus basisschool voor een goede 

doorgaande leerlijn zorgen 

 dat we regelmatig contact hebben, informatie en ervaringen uitwisselen 

met de kleuterjuffen waardoor alle kinderen goed in beeld zijn en de juiste 

begeleiding krijgen 

 dat de peuters én kleuters een gezamenlijke dagopening hebben 

 dat ouders die hun peuter willen aanmelden maar nog twijfelen een kijkje 

kunnen nemen op de speelzaal 

 dat ouders hiervoor  een afspraak kunnen maken met de leidsters via 

telefoon 0497 - 681991 

 dat wij ouders aanraden hun peuter al op tijd (bij 1 ½ jarige leeftijd) in te 

schrijven omdat op volgorde van inschrijving geplaatst wordt 

 dat ouders hun peuter willen aanmelden via het inschrijfformulier op onze 

website: https://peuterspeelzalenbladel.nl/page/aanmelden  

 dat ouders uitgebreide informatie over de peuterspeelzalen en onze 

werkwijze kunnen vinden op onze website: 

www.peuterspeelzalenbladel.nl/  

 dat de peuterspeelzalen een non-profit organisatie is die gefinancierd 

wordt door  de gemeente middels subsidie én een vaste bijdrage van 

ouders 

 

Stichting Peuterspeelzalen gemeente 

Bladel 

Hofdreef 7 

5531 EW Bladel 

0497 383485 

www.peuterspeelzalenbladel.nl 

info@peuterspeelzalenbladel.nl 

Per 1 juli 2016 wijzigt het adres in:  
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Pius X Straat 3, 5531 GA  Bladel. 

De peuterspeelzaal dat gun je toch ieder kind! 

 

DORPSFEEST. 

Zaterdag 18 juni dorpsfeest met live band Paris-Texas op camping De 

Couwenberg. 

A.s. weekend is alweer de tweede brommerbeurs in Netersel georganiseerd door 

CV de Buntstèkers. De aftrap is op zaterdag met een grandioos dorpsfeest met 

medewerking van de band Paris-Texas. Deze band brengt je terug naar de tijd toen 

opgevoerde brommers en lange haren voor veel opschudding zorgden in ons landje. 

Met muziek van de 60s, 70s en 80s van onder andere; The Rolling Stones, Bob 

Dylan en Bruce Springsteen, maar ook Nederpop muziek zoals De Dijk, The Scene, 

Herman Brood en Bluf voel je je weer helemaal in die bewogen jaren. De avond 

begint om 20.30 uur en de entree is gratis. Op zondag is de brommerbeurs die 

begint om 9.00 uur en om 10.00 uur is er een toertocht voor oude brommers. Deze 

tocht is +/- 50 km en gaat voornamelijk kris kras door onze eigen omgeving. 

Zorg dat je er bij bent, zaterdagavond 20.30 uur! Camping De Couwenberg. 

Gratis entree! 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a. 

 

DORPSKRANT DIGITAAL. 

De dorpskrant van Netersel is sinds kort ook voortaan digitaal te raadplegen. De 

krant is ondergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via 

onderstaande link: http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/  De 

papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop. Dit bericht heeft er vori-

ge week ook in gestaan, maar toen was de link niet juist vermeld. Bij deze de juiste. 

De redactie. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Er zijn geen uitslagen ontvangen en ook geen programma voor de komende week. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel A1 – EMK A1: 1-2.  

Einde van de competitie. 

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 18 JUNI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 13 JUNI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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