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NIEUWS KBO. 

Mededelingen:  

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne is er 132 keer op de KBO Ne-

tersel  gestemd.  We ontvangen van de Rabobank hiervoor € 367.45. 

Rabobank en alle stemmers van harte bedankt! 

Golfdag 3 augustus: 

Golfbaan Midden-Brabant op landgoed de Utrecht in Esbeek organiseert een golf-

dag speciaal voor KBO-leden. 

Leden die al golfen,  kunnen mee doen aan een wedstrijd op 3 augustus a.s. Vanaf 

9.30 uur ontvangst en er wordt gestart om 11.00 uur met een shotgun. Tot 29 juli 

inschrijven d.m.v. het overmaken van het inschrijfgeld € 39.50 p.p. op IBAN-nr: 

ABNA0564128856 t.n.v. Golf en Country Club Midden Brabant BV o.v.v. KBO 

Kampioenschap 2016, uw naam en uw KBO-lidmaatschapsnummer.  

Leden die NIET golfen zijn van harte welkom om mee te doen aan een golf-clinic 

om kennis te maken met de golfsport. Ook op 3 augustus. De golf-clinic kost € 7.50 

per persoon inclusief clubs en ballen. Clinic start om 11.30 uur en duurt ongeveer 2 

uren. Inschrijfgeld ter plekke voldoen. Wel vooraf opgeven. Tot 29 juli kunt u zich 

inschrijven voor de wedstrijd en de clinic. 

Opgeven met inschrijfformulier of via de mail: info@golfclubmiddenbrabant.nl 

Inschrijfformulier kunt u ophalen bij een van de bestuursleden.  

 

BEDEVAART KEVELAER 

Donderdag 18 augustus 2016 is de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Paus Fran-

ciscus heeft dit jaar uitgeroepen als jaar van de Barmhartigheid. 

Het thema: “ZALIG de BARMHARTIGE 

Maria wordt er aangeroepen als troosteres van de bedroefde. In deze roerige tijd 

van natuurrampen, aanslagen, oorlogen en vluchtelingen, waar het moeilijk is 

oplossingen voor te vinden, is er nog altijd MARIA waar men terecht kan voor 

TROOST in deze uitzichtloze wereld. 

We vertrekken rond 7.00 uur en zijn rond 20.00 uur hopelijk gesterkt weer thuis. 

Er wordt gebeden en gezongen tijdens de H. Mis, Lof, Kruisweg en Afsluitings-

dienst. Men kan intenties opschrijven die men aan Maria wil toevertrouwen die bij 

haar beeltenis tijdens de diensten in en mandje worden neer gezet. 

Er is nog alle tijd voor onderlinge ontmoeting met elkaar, wat ook heel belangrijk 

is. 

Kosten voor volwassen zijn € 16.00 voor kinderen tot 12 jaar € 8.00  Legitimatie 

bewijs verplicht. Opgeven kan tot 29 juli bij Bets Michiels, Carolus Simplexplein 3 

Telefoon: 681401.  

mailto:info@golfclubmiddenbrabant.nl


KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 10/7: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Joannes van Hoof, zijn echtgenote Johanna en hun zoon Jan; Toon 

Verhees en To Verhees-van Hoof 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het pa-

rochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel: 0497-387618 of email adres 

kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie. 

 

DRINGENDE OPROEP VANUIT DE LAMBERTUSSCHOOL 

In de lunchpauze van de kinderen zorgen overblijfkrachten er dagelijks voor dat de 

kinderen op een rustige en ontspannen manier hun boterhammen kunnen eten. Ze 

schenken drinken voor de kinderen, zorgen voor sfeer en rust en zien er na afloop 

op toe dat de kinderen fijn buiten kunnen spelen.  

Voor komend schooljaar zijn we hiervoor dringend op zoek naar ouders, opa’s, 

oma’s of andere belangstellenden. U hoeft dit natuurlijk niet voor niets te doen! 

Vrijwilligers ontvangen een vergoeding van € 10,- per keer.  

Wanneer u geïnteresseerd bent om ons team van overblijfkrachten te komen 

versterken, of u kent iemand die dit wil doen, dan graag contact op nemen met 

school. Dit kan via het nummer 681991 of via de mail info@bs-stlambertus.nl 

 

MUSICAL. 

Op woensdag 20 juli voeren de kinderen van groep 7 en 8 van de Lambertusschool 

de musical Herrie Op Het Eiland op in De Poel in Netersel. De musical begint om 

19.00 uur en iedereen is van harte welkom om te komen kijken. 

Gangster Johnny Penoze denkt zich met zijn liefje en maten schuil te kunnen hou-

den op een ‘rustig’ tropisch eiland. Niemand zal ze hier zoeken. De schat is voorlo-

pig veilig en wordt snel in een kist onder één van de vele palmbomen begraven. 

Dan ontstaat er herrie. Een cruiseschip vol met kleurrijke passagiers meert aan en 

het is gedaan met de rust. De gangsters moeten snel een list verzinnen om al die 

mensen van het eiland af te krijgen. Hoe dit gaat aflopen kunt u allemaal zien en 

horen bij musical Herrie Op Het Eiland. 

 

VAN DE REDACTIE. 

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

op zaterdag 23 juli. Daarna gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 2 

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

binnen zijn op maandag 18 juli a.s. voor 18.00 uur. 

We komen weer uit in week 35, op zaterdag 3 september. Copij voor de uitgave 

van 3 september moet binnen zijn op maandag 29 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 16 JULI A.S. MOET BINNEN ZIJN VOOR 

MAANDAG 11 JULI A.S. OM 18.00 UUR OP HET REDACTIEADRES OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

mailto:kantoor@parochiepetruspaulus.nl
mailto:info@bs-stlambertus.nl
mailto:vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

