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VAN DE REDACTIE. 

De vakantie staat weer voor de deur. Dit is onze laatste uitgave van dit seizoen. Nu 

gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 21 augustus 

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 

Hartelijk dank aan Harrie en Miriam voor de hulp bij de papieren versie van de 

krant en aan Henk en Corien voor het wekelijks plaatsen van de digitale versie. 

 

KERKBERICHTEN 

Zaterdag 11/7: om 19.00 uur gebedsdienst in Netersel. De intentie is voor: overle-

den moeder Sonja van Eijk van Daatselaar 

Mededelingen 

 Sinds 1 juli mogen er weer meer dan 100 mensen in de kerk zijn. Wel 

bewaren we voldoende onderlinge afstand en wordt de H. Communie op 

aangepaste wijze ontvangen. Na de zomervakantie willen verschillende 

koren weer gaan zingen. 

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

uur in Den Tref in Hapert. Het kerkbestuur en de pastoraatsgroep presen-

teren dan het concept-vijfjarenplan. We zorgen dat er voldoende onder-

linge afstand kan zijn.  

 

JAARVERGADERING KBO. 

"KBO leden let op: De jaarvergadering van de KBO afdeling Netersel wordt nu 

gehouden op woensdag 9 september aanstaande in de RABO zaal van gemeen-

schapshuis De Poel. 

Aanvang is om 14.00 uur. Graag vooraf aanmelden bij Henk Looijmans telefoon 

06-13568246" 

 

KNAPPE PRESTATIE VAN GILDEKONING HENK MICHIELS 

Na de winter beginnen de schietwedstrijden kruisboog op wip bij de gilden weer 

rond begin maart. Dit jaar moesten we vanwege de coronacrisis hier  ongeveer 4 

maanden op wachten. 

Afgelopen zondag werd de draad weer opgepakt met een schietwedstrijd  bij gilde 

Sint Joris in Middelbeers met als inzet de zilveren Beerse trofee. De wedstrijden 

begonnen al vroeg. Vanaf half acht  kon men al inschrijven. Het gilde Sint Joris had 

het zo ingericht dat iedereen buiten op veilige afstand kon zitten. Ondanks de ste-

vige wind die er stond kwamen er toch nog 90 schutters opdagen. 
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Ook gilde Sint Brigida was hier met enkele schutters naar toe gegaan en niet zonder 

resultaat! Henk Michiels wist zijn serie van 20 schoten zonder misser af te werken, 

wat op zich al een hele prestatie is. 

Ook tijdens het afkampen wist onze koning zijn zenuwen goed in bedwang te hou-

den en was hij  iedereen de baas en kon hij trots de felbegeerde Beerse trofee mee 

naar Netersel brengen. 

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 3 augustus 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 zondag 2 augustus 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 3 augustus om 12.00 uur in de Poel. 

Buurthulp Netersel. 

 

VROUWEN IN DE GEMEENTE BLADEL. 

Voor de tentoonstelling Vrouwen in de gemeente Bladel ben ik op zoek naar infor-

matie over vrouwenverenigingen ed. Helaas kan ik over Netersel erg weinig vin-

den. 

 Er was ooit een boerinnenbond, maar wanneer is die opgericht? Zijn daar 

nog foto`s van? Of andere leuke dingen om ten toon te stellen. Nu is het 

de Wissel dat weet ik.  

 De korfbalvereniging heette ooit ONA maar heeft later de naam DSS 

(Door samenwerken sterk) gekregen.  

Waarom? En wanneer? Wat betekent de naam ONA? Zijn er ook nog 

foto`s van het oprichtingsbestuur?  

 En hebben er in Netersel geen vrouwen een café of winkel gehad? 

Kan iemand mij wat informatie doormailen en eventueel wat foto`s zodat jullie  

ook in de tentoonstelling een plaatsje kunnen krijgen? 

Op dit moment heb ik alleen iets van het damesvoetbal gekregen met dank aan Jaap 

Waalen. 

Reacties mag u mailen naar marja_hol@hotmail.com Hartelijk dank. 

 

De redactie wenst iedereen een prettige vakantie en tot 22 augustus. 
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