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VAN DE REDACTIE. 

De vakantie staat weer voor de deur. Onze laatste uitgave voor dit seizoen zal zijn 

op zaterdag 15 juli. Daarna gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 25 

augustus. Copij voor het laatste nummer  en voor de vijf  vakantieweken moet 

binnen zijn op maandag 10 juli a.s. voor 18.00 uur. 

We komen weer uit in week 34, op zaterdag 26 augustus. Copij voor de uitgave van 

26 augustus moet binnen zijn op maandag 21 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

 

MAANDAG 3 JULI IS BUURT - LUNCH!!! 

Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en 

broodjes, hoofdzaak is een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te 

melden. U bent gewoon van harte welkom. 

Vanaf nu vragen we van de deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50,   

en € 1.- voor een mee-etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk ge-

past betalen. 

Buurt-lunch is elke eerste maandag van de maand, heel het jaar door.  

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 0497-682281. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 3 juli om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

DOEDUHMEEJ. 

Nog maar een paar weken en dan is het alweer zover. De zomervakantie staat voor 

de deur en we kunnen hopelijk gaan genieten van een paar zonnige weken vakantie.  

Maar dit betekent ook dat de planning voor Doeduhmeej al weer volop aan de gang 

is. Deze week ontvangen alle kinderen van de basisschool het programmaboekje en 

het aanmeldformulier mee naar huis. 

In tegenstelling tot andere jaren worden de formulieren niet huis aan huis opge-

haald. Op school staat een speciale bus waar alle formulieren, ook die voor de 

vrijwilligers, tot uiterlijk 7 juli aanstaande kunnen worden ingeleverd. Let erop 

dat ook het deelnamebedrag meteen wordt toegevoegd. De bus zal dagelijks wor-

den geleegd. 

Bij deze Van Aalsten tot Goor vindt u ook een aanmeldformulier voor vrijwilligers. 

Heeft u geen kinderen meer op de basisschool en wilt u toch graag helpen? Of zit je 

in de 2e van het voorgezet onderwijs of hoger en heb je zin om er bij te zijn? Graag 
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zelfs. Het formulier kun je in dat geval ook inleveren bij Petra Zwolle, De Rutte-

straat 7. Het overzicht wanneer je verwacht wordt bij de verschillende activiteiten 

communiceren we dit jaar via de website www.doeduhmeej.nl.  

Bestuur Doeduhmeej.  

 

ROZENHOEDJE  

Zaterdag 1 Juli wordt het Rozenhoedje gebeden om 19 .00 uur in de Mariakapel. 

U bent van harte welkom. 

 

BEDEVAART KEVELAER 

Donderdag 17 augustus is dit jaar de bedevaart naar Kevelaer. Het Thema is : “Met 

Maria- het woord van God leven” 375 jaar bestaat de bedevaart naar Kevelaer, 

waarvan onze bedevaart er 275 jaar naar toe gaat. 

In dit jubileumjaar zal onze hulpbisschop Mgr Mutsaerts in de H. Mis voorgaan. 

In Kevelaer wordt O.L. Vrouw als Troosters van de bedroefden vereerd en aange-

roepen. 

We hebben die dag een H. Mis–Lof –Kruisweg en Afsluitingsdienst. We leven in 

een tijd dat we denken alles zelf te kunnen, maar even tot rust en bezinning komen  

doet goed in een mensenleven in deze jachtige tijd.  

Zoals we gewend zijn zullen we wel rond 7.00 – 7.30 uur vertrekken, juiste tijd 

komt later. Kosten volwassen € 16.- en lidmaatschap € 1.50. Kinderen € 8.- 

U bent van harte welkom om deel te nemen. Opgeven kan tot en met 28 juli 2017 

Bij Bets Michiels, Carolus Simplexplein 3, Telefoon 681401. 

 

BUURTHULP NETERSEL  

Op woensdag 5 juli 2017 houden we weer ons maandelijkse Koffie-uurtje in de 

Poel tussen 14.30uur tot 15.30uur. Dit is voor de vakantie het laatste koffie-

uurtje. In Augustus zijn we op vakantie. In het dorp zijn veel activiteiten gaande 

omtrent de leefbaarheid in een klein dorp. Altijd fijn om dit te delen met elkaar. 

Kom gerust bij ons op de koffie/thee, voor een praatje en voor de gezelligheid.  

Tot woensdag 5 juli.  

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 

Graag tot volgende week. Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke 

Verspaandonk, Mia Hems, Ingrid Meulenbroeks. 

 

SENIORENVERENIGING BLADEL EN K.B.O. NETERSEL. 

Soldaat van Oranje. Op woensdag 27 september 2017 willen wij met de bus naar 

deze musical gaan. U heeft inmiddels wel gehoord dat deze voorstelling een groot 

succes is. In Theater Hangaar in Katwijk.   
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Opstapplaats busstation Kempenland Bladel om 14.15 uur . Wij rijden rechtstreeks 

naar een restaurant voor een driegangen-diner. Daarna naar Katwijk voor de voor-

stelling. Na middernacht komen wij hopelijk voldaan in Bladel aan. 

Inclusief busreis, diner en entreekaart eerste rang, zijn de kosten 110,00 euro p.p. 

Opgeven 5 juli tussen 14.00 uur t/m 15.00 uur in de Schouw Bladel. 

U gelieve contant te betalen. 

Bestuur K.B.O. Netersel. 

 

HELP, WE ZIJN HET BRUIDSPAAR KWIJT, 

Op woensdag 12 juli voeren de kinderen van groep 7 en 8 van de Lambertusschool 

de musical Help, we zijn het bruidspaar kwijt op in De Poel in Netersel. 

Tijdens de voorbereidingen voor het bruidsfeest komen twee families in contact 

met elkaar. Deze families kunnen het niet zo met elkaar vinden. Op het feest 

worden zelfs een paar boeven gezien, maar gelukkig is de politie aanwezig. Hoe zal 

dit feestje gaan verlopen? De musical begint om 19.00 uur en iedereen is van 

harte welkom om te komen kijken. 

 

BUURTLUNCH. 

Volgende Buurtlunch is mandag 3 juli. Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 0497-

682281. Bel ook voor meer informatie of nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen 

gehoor: spreek een boodschap in dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 3 juli om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

 

BOEK VAN DE MAAND JULI EN AUGUSTUS 

Wat staat er in de boekenkast? 

Het eerste boek heet DE PASSIEVRUCHT, en is geschreven door Karel Glastra 

van Loon. Karel is in 1962 geboren in Amsterdam en groeide op in een groot gezin. 

Hij hield erg van natuur en wilde bioloog worden, tot hij op het Gymnasium in con-

tact kwam met literatuur. Hij studeerde een jaar in de Verenigde Staten, en toen hij 

terugkwam in Nederland ging hij werken voor uitgevers en tijdschriften. Hij begon 

toen ook boeken te schrijven. 

De passievrucht is zijn bekendste boek. Er is ook een film van gemaakt. Het ver-

scheen in 1999 en is bekroond met de Generale Bank Literatuur Prijs. Het boek 

gaat over de zoektocht van een vader naar de vader van zijn zoon. Hij ontdekt n.l. 

dat hij een ziekte heeft, en daardoor niet de vader kan zijn van zijn zoon. De 

moeder van de jongen is gestorven, die kan dus geen informatie meer geven. Hij 

komt voor de vraag te staan: ”Wat weet je eigenlijk van degene die je lief hebt?” 

De verteller neemt de lezer mee op zijn zoektocht naar de biologische vader van 

zijn zoon. Karel Glastra van Loon stief in 2005 op 42 jarige leeftijd aan een 

hersentumor. 

Het tweede boek heet BOVEN IS HET STIL, en is geschreven door Gerbrand 

Bakker in 2006. Ook Gerbrand is geboren in 1962 in de Wieringerwaard. Hij is 

naast schrijver ook hovenier. ‘Boven is het stil’ is zijn eerste boek en werd meteen 

vertaald in 8 talen en diverse malen bekroond. Het boek speelt zich af in een 



agrarisch milieu; een boerengezin. Helmer, de hoofdpersoon wordt van de ene op 

de andere dag door zijn vader tot opvolger bestemd en van de universiteit gehaald. 

Wat dit tot gevolg heeft, is de inhoud van de roman. Het boek is verfilmd met de 

acteur Hein Willems in de hoofdrol. Hij overleed enkele weken later. 

Prettige vakantie, veel lees plezier en tot september. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 2/7: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Antoon van Aaken nms. KBO Netersel; Toon Fiers en zijn overleden 

familie Fiers-van de Ven. 

Koffieochtend 

Zoals gebruikelijk op iedere eerste zondag van de maand is er weer gelegenheid om 

na de H. Mis van 11.00 uur koffie of thee te drinken, elkaar te ontmoeten en met 

elkaar te praten. Voor de kinderen is er frisdrank. U bent van harte welkom in de 

parochiezaal, naast de kerk in Bladel. 

Het aanvragen van een misintentie doet u bij voorkeur uiterlijk 14 dagen voor de 

dienst. U kunt daarvoor gebruik maken van de enveloppen achterin de kerk. Wilt u 

deze zo volledig mogelijk invullen, inclusief locatie? 

U kunt dat ook doen via kantoor@parochiepetruspaulus.nl. Vermeld er dan wel uw 

telefoonnummer bij en voor welke locatie. 

 

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 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.  

De redactie. 

 

TUSSENSTAND VRIJWILLIGE BIJDRAGE DORPSKRANT. 

Geachte dorpsgenoten. Via 11 overschrijvingen op het banknummer van de dorps-

krant hebben we tot nu toe € 107,50 ontvangen. Ook hebben we tot nu toe 95 

enveloppen retour ontvangen met een totaalbedrag van € 660,40. Totaal tot nu toe  

€ 767,90. Hartelijk dank hiervoor.  

Mocht u ons nog willen steunen? Uw bijdrage is van harte welkom. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 8 JULI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 3 JULI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGELE-

VERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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