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NIEUWS KBO. 

Start wekelijkse activiteiten   

Vanaf maandag 5 september starten de wekelijkse activiteiten van KBO 

Netersel weer in De Poel, waaronder op maandagmorgen volksdans, op woens-

dagmorgen yoga, op woensdagavond line-dance en op donderdagmorgen koersbal. 

Deze activiteiten kunnen nog nieuwe deelnemers gebruiken. Voor meer informatie 

kunt u terecht bij de contactpersonen. Voor volksdans is dit Ria Fiers, tel. 681335, 

voor Yoga Marietje Dielis, tel. 681388, voor koersbal Theo Tenbult, tel. 681977. 

Kom vrijblijvend kennismaken met deze activiteiten.  

Wilt u kennismaken met line-dance, een gezonde en gezellige vorm van bewegen 

kom dan een kijkje nemen tijdens de wekelijkse repetitie op woensdagavond van 

19.30-21.30 uur in De Poel. Bij voldoende belangstelling starten we op 7 september 

met een beginners groep, aanvang 19.00 uur in De Poel. Hier leert u de basispassen 

en kunt u nadien in een rustig tempo bij de groep aansluiten. 

Dus dames en heren als het u wat lijkt schroom niet om het te proberen. U zult ver-

baasd zijn over de snelheid waarmee u de dansen leert. Voor meer informatie neem 

contact op met Pieta Kraayvanger, tel. 682050, e-mail 

pieta.kraayvanger@12move.nl of kom op 7 september een kijkje nemen. 

 

KWF KANKERBESTRIJDING. 

De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van 5 september weer 

bij u aan de deur. Wie de collectant mist, kan toch een bijdrage leveren: doneer 

online via kwf.nl/doneren, doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die 

de collec-tant achterlaat als u niet thuis bent of sms ‘gift’ naar 4333 en investeer 

eenmalig 2 euro 

De collecteweek is een enorme operatie waarvoor veel collectanten nodig zijn. Met 

slechts een paar uur per jaar draagt u als collectant bij aan een wereld met minder 

kanker. Wilt u ons helpen met de collecte? Bel dan naar mevrouw Y. Heuveling, 

tel. 681754. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 4/9:  om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Wim Kerkhofs nms. Mien, kinderen en kleinkinderen; de overleden ou- 

ders Harrie en Liza Meulenbroeks-Waalen. 

 

BUURTHULP NETERSEL 

Na 2 maanden vakantie gaan we weer herstarten met ons koffie-uurtje op woensdag 

7september tussen 14.30 en 15.30  uur in de huiskamer van de Poel. We zijn nog 
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steeds actief met de telefooncirkel, plannen matches voor vervoer en kleine klusjes 

en helpen mensen met de computer. Ook hebben we contacten met het Rode Kruis 

om nieuwe projecten voor het komende jaar binnen Netersel op te zetten.  

Wij en de vrijwilligers willen er graag voor u zijn. Alle vragen, opmerkingen of 

ideeën zijn van harte welkom. U kunt ons ook 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 Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Wille-

mien Janssen, Ingrid Meulenbroeks. 

 

JEUGDVOETBAL. 

A.s. zaterdag begint het jeugdvoetbal weer. Er zijn echter wat veranderingen bij de 

KNBV. Een daarvan is de teamaanduiding. De benaming A-B-C-D en F vervallen. 

In plaats daarvan gaan de teams heten “jongens onder” afgekort tot “Jo”en dan de 

leeftijd van het bewuste team. Bijvoorbeeld: Netersel A1 wordt Netersel jongens 

onder 19-1 

We hebben nu de volgende teams: Netersel jongens onder 19-1 (Netersel A1); Ne-

tersel jongens onder 17-1(Netersel B1); Casteren jongens onder 15-1 ( Casteren 

C1); Casteren jongens onder 15-2 (Casteren C2); Casteren jongens onder 13-1 (Ca- 

steren D1); Netersel jongens onder 11-1 (Netersel E1); Netersel jongens onder 11-2 

(Netersel E2); Netersel jongens onder 9-1 (Netersel F1); Casteren Mini’s Deze 

naam blijft hetzelfde. Hieronder volgt het programma.  

Jeugdbestuur Netersel-Casteren. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 3 en 4 september: 

3/9: Reusel Jo 9-6 – Netersel jo 9-1: aanvang om 9.15 uur; 

3/9: Netersel Jo 11-2 zijn vrij; 

3/9: Bladella Jo 11-6 – Netersel Jo 11-1: aanvang om 10.00 uur; 

3/9: Casteren Jo 13-1 – EFC Jo 13-3: aanvang om 11.00 uur; 

3/9: UNA Jo 15-5 – Casteren Jo 15-2: aanvang om 12.15 uur; 

3/9: Oirschot Vooruit Jo 15-1 – Casteren Jo 15-1: aanvang om 13.00 uur; 

3/9: Netersel Jo 17-1 – DEES Jo 17-1: aanvang om 13.30 uur; 

3/9: Netersel Jo 19-1 – Best Vooruit Jo 19-1: aanvang om 14.30 uur; 

4/9: Netersel 1 – Vessem 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

De wedstrijden op 3 september zijn voor de beker. De wedstrijd op 4 september is 

voor de competitie. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 10 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK 

OP MAANDAG 5 SEPTEMBER OM 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OP HET 

REDACTIEADRES OF ZIJN AANGELEVERD VIA 

VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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