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KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 20/6: om 19.00 uur Eucharistieviering in Netersel. De intentie is voor het 

welzijn van de parochie 

Mededelingen: 

 Het parochiefeest vanwege Petrus en Paulus zal dit jaar niet doorgaan. 

 Donderdag 9 juli is er wel een parochieavond voor alle parochianen om 

19.00 u in Den Tref in Hapert. Het kerkbestuur en de pastoraatsgroep 

presenteren dan het conceptvijfjarenplan. We hopen op een goede 

opkomst om samen te kunnen praten over de toekomst van onze parochie. 

We zorgen dat er voldoende onderlinge afstand kan zijn.  

 

NOG TE WEINIG INSCHRIJVINGEN VOOR DE NITTERSELSE KWIS 

Binnen een paar minuten na de opening van de inschrijving op 1 juni waren er al 

weer 6 teams ingeschreven voor de derde editie van de Nitterselse Kwis. We zijn 

super blij met de echte die-hards die al weer zo enthousiast zijn. Helaas is het 

aantal inschrijvingen daarop blijven steken. Het Kwisteam heeft besloten dat er 

minimaal 10 teams nodig zijn om een leuke en volwaardige dorpsquiz te organi-

seren.  

We roepen daarom iedereen op die het nog even vergeten was, of nog bezig is om 

een team te vormen alsnog een team in te schrijven. Dit kan tot uiterlijk 1-7-2020, 

als we dan boven de 10 teams komen, zorgt het Kwisteam weer voor een uitda-

gende en spannende dorpsquiz! We adviseren groepen te vormen van 10 tot 15 

personen, zodat je op de kwisavond op veilige afstand van elkaar kunt blijven. De 

ervaring leert ook dat een grote groep niet altijd leidt tot het beste resultaat. 

Hopelijk zien we jullie inschrijving (via de link op onze facebookpagina) snel 

verschijnen.  

Groetjes, het Kwisteam. Maike, Maria, Rimke, Maarten, Ted en Hugo 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Het lijkt allemaal wat rustiger te worden rondom de coronacrisis. Daarom willen 

wij onze oud ijzer inzameling weer oppakken. En wel op zaterdag 20 juni. Onze 

leden  van CV “De Buntstèkers” komen weer bij u langs om oud ijzer op te halen. 

Als het oud ijzer voor  09:00 uur aan de kant van de weg ligt, nemen wij het graag 

mee. 

Wij als vereniging doen geen briefjes in de bus om oud ijzer op te halen. Het wordt 

vermeld op het publicatiebord, in de Van Aalsten Tot Goor en met bordjes op ver-

schillende plaatsen in Netersel. Heeft u daar ooit vragen over, vraag het één van 

onze leden of bel 06-13799816. 



Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging. 

We hopen dat het “gewone” leven weer langzaam aan op gang kan en mag komen! 

CV De Buntstèkers 

 

TOCH OP VAKANTIE? GA DAN WIJS OP REIS 

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. 

Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het 

advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf. 

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie: 

 Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u 

testen. 

 Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets 

of neem de auto. 

 Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als 

dat kan. 

Vakantie in eigen land kan. Vermijd drukte en denk eens aan andere regio’s of 

steden dan normaal bij het kiezen van de bestemming. Wie op reis gaat naar het 

buitenland, zal zich goed moeten voorbereiden. Ga alleen naar landen met een geel 

reisadvies: reizen naar deze landen is verantwoord, maar let wel extra op. Ken de 

regels in het land van bestemming, sluit een goede reisverzekering af en zorg dat u 

ook tijdens uw vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de Reisapp van 

Buitenlandse Zaken. Want het reisadvies kan ook tijdens uw verblijf veranderen. 

Reizen binnen Europa 

Per 15 juni zullen voor een aantal landen binnen Europa de reisadviezen van oranje 

naar geel gaan. Dat betekent dat de gezondheidsrisico’s in deze landen 

vergelijkbaar zijn met die in ons land en dat Nederlanders hier ook welkom zijn. 

Andere landen, waaronder Frankrijk en Spanje, moeten nog een formeel besluit 

nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer. 

Drie Europese landen houden in ieder geval een oranje reisadvies: Zweden, het 

Verenigd Koninkrijk (omdat de gezondheidsrisico’s daar groter worden ingeschat) 

en Denemarken (omdat Nederlandse toeristen daar nog niet welkom zijn). Het 

streven is om per 15 juni ook het reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk 

(Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) weer mogelijk te 

maken. Houd de website www.nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest 

actuele reisadvies. 

Reizen buiten Europa 

Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te 

beperken. De reisadviezen voor landen buiten Europa en buiten het Caribische deel 

van het Koninkrijk blijven daarom voorlopig oranje. Dat wil zeggen: ga er alleen 

heen als het echt niet anders kan. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, dan is 

het dringende advies om meteen thuis 2 weken in quarantaine te gaan. 

Bekijk de veelgestelde vragen over reizen en op vakantie gaan via 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-

vakantie-gaan.  
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