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VAN DE REDACTIE. 

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

op zaterdag 11 juli. Daarna gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 21 

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

binnen zijn op maandag 6 juli a.s. voor 18.00 uur. 

We komen weer uit in week 34, op zaterdag 22 augustus. Copij voor de uitgave van 

22 augustus moet binnen zijn op maandag 17 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 4/7: om 19.00 uur Eucharistieviering in Netersel. De intenties zijn voor  

het welzijn van de parochie.  

Mededelingen  

 Donderdag 9 juli is er een parochieavond voor alle parochianen om 19.00 

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

presenteren dan het concept-Vijfjarenplan. We zorgen dat er voldoende 

onderlinge afstand kan zijn.  

Petrusklepel 

De parochieavond van 9 juli komt eraan. Af en toe heb ik al wat kruimels laten 

vallen in de Petrusklepel. Bijvoorbeeld over de nieuwe website waar we creatief 

mee bezig zijn, samen met Blue Box uit Bladel. Of het idee om af en toe op reis te 

gaan om geloofservaringen op te doen met elkaar. Een vraag die natuurlijk in de 

lucht hangt is die over het openblijven van kerken in onze parochie. Reusel en 

Eersel zijn ons voorgegaan in het afslanken. Ik denk dat wij een evenwichtig 

voorstel hebben vanuit het kerkbestuur en de pastoraatsgroep. Maar we willen ook 

uw mening horen. Niet alles kan volgens ons open blijven maar ook niet alles hoeft 

dicht. Komt u meedenken? Hier is alvast het mission-statement dat we de afgelopen 

maanden hebben ontwikkeld. Dit is volgens ons de kern van onze roeping: ‘Wij 

willen het katholieke geloof positief en volledig uitdragen om een geestelijke 

familie voor alle leeftijden te zijn die warmte en ambitie uitstraalt en waarin, 

realistisch én hoopvol, meer mensen worden bereikt met de liefde van Jezus 

Christus.’  

Pastoor Schilder 

 

BUURTLUNCH.  

Maandag 6 juli willen we weer gezamenlijk aan tafel voor de lunch. In verband met 

corona vragen we u om u vooraf aan te melden voor de lunch. Opgeven bij Wies  

Vissers tel: 682281. Inspreken op voicemail is geen probleem. Opgeven kan tot 
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zondag 5 juli a.s. 

De indeling van de huiskamer van de Poel is zo gemaakt dat we 1.5 meter afstand 

houden. Daardoor zijn er maar 15 zitplaatsen. Vol = vol! Inloop vanaf 12.00 uur 

Om 12.15 uur willen we aan tafel zitten. Hoofdzaak is een gezellig samenzijn.  

U bent gewoon van harte welkom mits u geen klachten heeft; hoesten, koorts dan 

willen we graag dat u thuisblijft. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. 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 maandag 6 juli om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

 

KINDERVAKANTIEWEEK 2020 

Het programma van Doeduhmeej voor de kindervakantieweek 2020 is bekend! De 

vakantieweek vindt dit jaar plaats van maandag 17 tot en met donderdag 20 au-

gustus en zal er door de omstandigheden wat anders uit zien dan anders. 

Alle kinderen van Netersel die nu nog op de basisschool zitten zijn van harte wel-

kom om deel te nemen. Meld je daarom snel aan via het bijgesloten aanmeldings-

formulier. Lever het formulier voor 5 juli in op één van de aangegeven adressen of 

mail het naar: doeduhmeej@gmail.com.  

Dit jaar bestaat er voor de volwassen helaas niet de mogelijkheid om een kijkje te 

komen nemen. Vrijwilligers zullen waar nodig worden gevraagd. Mocht je onder 

de 18 jaar zijn en graag willen helpen dan kun je jezelf opgeven via ons e-mail 

adres: doeduhmeej@gmail.com. Graag naam, leeftijd, 06 nummer, welk dag(en) en 

maatschappelijke stage ja/nee. We zoeken hulp op dinsdag en woensdag van 09.30 

tot 16.30 en donderdag van 09.30 tot 14.00. 

We hopen er samen ondanks alles weer een leuke week van te maken! 

Bestuur Doeduhmeej 

 

AGENDA DORPSRAAD NETERSEL 6 JULI 2020 OM 20.00 UUR 

De vergadering vindt plaats in de grote zaal van de Poel waarbij 1 ½ meter afstand 

tot elkaar gehouden dient te worden. 

1. Opening 

2. Verslag vorige vergadering 9 december 2019 

3. Verkeersmaatregelen de Hoeve (terugkoppeling enquete, stand van zaken, 

planning) 

4. c.p.o. (woningbouw) stand van zaken den Horst, Car. Simplexplein 3 

5. projectplan Groote Beerze 

6. perspectief nota (aandeel Netersel) 

7. evenementenverguning (extra voorwaarden?) 

8. mededelingen 

9. rondvraag 

10. sluiting     
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