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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 

 

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. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 9/7: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Joannes van Hoof, zijn echtgenote Johanna en hun zonen Jan en Harrie; 

Toon Verhees en To Verhees-van Hoof. 

 

JEUGDKAMP VOETBALVERENIGING CASTEREN-NETERSEL. 

Van zaterdag 15 juli tot en met zaterdag 22 juli gaat de jeugdafdeling van de voet-

balverenigingen Casteren en Netersel voor de 47
e
 keer op jeugdkamp. 

Dit jaar verblijven we in kampeerboerderij W’tjewel, Stokkelen 43 in Eersel. 

Op zondagmiddag 16 juli zijn ouders en andere belangstellenden welkom tussen 

14.30 uur en 16.30 uur.  

We hopen wederom op een fijn en gezellig jeugdkamp. Kampleiders en kookstaf. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 15 JULI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 10 JULI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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