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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 

 

NIEUWS KBO. 

Bezoek aan Joods Historisch Museum  

Op dinsdag 23 augustus kan er wederom een beroep gedaan worden op de 

Museum Plus Bus. Mensen vanaf 70 jaar kunnen hieraan deelnemen en er 

wordt een prettig dagarrangement aangeboden. Vertrek om 8.15 uur bij de Schouw 

Bladel.  LET OP: opstappen in Netersel NIET mogelijk!!  

Bij aankomst is er koffie of thee, daarna een rondleiding en aansluitend de gezame-

lijke lunch. Hierna krijgt men de gelegenheid om zelfstandig rond te kijken. De bus 

zal rond 14.30 uur vertrekken richting Bladel, waar we om 17.00 uur aankomen. 

Graag bij opgave vermelden of u een rollator mee neemt. 

Omdat het Joods Historisch Museum een koosjer museum is, mag er zelf geen 

etenswaren mee genomen worden en daarom is er besloten om de lunch (ook 

koosjer) gezamenlijk te gebruiken in het museum café. De lunch is voor eigen re-

kening € 11.50 per persoon. De bus en de entree van het museum is gratis. 

Opgeven op vrijdag 15 juli bij Trees van Limpt, Fons vd Heijdenstraat 3. Tussen 

11.00 en 12.00 uur. U dient de lunch meteen te voldoen bij opgave. 

Heeft u vragen dan kunt u Trees bellen: telefoonnummer 681470. 
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Mededeling: Op 7 oktober wordt de 83+ seniorenmiddag georganiseerd. Zet deze 

datum alvast in uw agenda.  

 

VERVANGING SPEELTOESTELLEN 

De komende maanden worden er enkele speeltoestellen vervangen in de ver-

schillende kernen. Dit zal gebeuren in de periode van juli tot begin oktober. De 

volgorde van de vervanging van de speeltoestellen op de verschillende speelter-

reinen is als volgt: Hoefblad Hapert, Vogelwikke Bladel, Jacob Meijerweg Bladel, 

De Smis Netersel, ’t Beemke Netersel, Antoon Schildersstraat Hapert, Albrecht 

Rodenbachplein Bladel, Den Hof Bladel, Dr. Zijlmansstraat Bladel, Mercurius 

Hapert, Van Gerwenstraat Hapert en Jan Goossenstraat Hoogeloon.  

 

KLEDING/TEXTIEL CONTAINER 

Er staat weer een textielcontainer op de hoek van Het Beemke en Het Boontuintje, 

bij de basisschool waar ook de inco-container staat. De textielcontainer van Re-

share dient voor het inzamelen van textiel, oude kleding en schoenen die in geslo-

ten plastic zakken erin gedaan wordt. De opbrengst hiervan gaat naar goede doelen. 

Bij voorbaat dank, namens Buurthulp. 

 

SENIOREN EETTAFEL. 

Op donderdag 21 juli gaan we weer koken. Wilt u weer gezellig met ons mee eten, 

dan kunt u zich opgeven tot en met zondag 17 juli bij Mia Hems, tel: 681786. 

PS: Vanwege de vakantie van de redactie van Van Aalsten Tot Goor, kunnen wij 

volgende keer geen berichtje plaatsen. Wij koken dan op 25 augustus. Kijk of u dan 

kunt, dan kunt u dat op 21 juli aan ons doorgeven. Noteer zelf even die datum. 

Tot dan. De kookgroep. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 17/7: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Miet Hendriks-Roijmans nms. de Broederschap Kevelaer; Jo Hen-

driks en zijn overleden dochter Karien Hendriks nms. de familie Hendriks; Jan 

Veraa 

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 

De kerk in Bladel is in de maanden juli en augustus op woensdag te bezichtigen 

van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

 

JEUGDKAMP VOETBALVERENIGING CASTEREN EN NETERSEL. 

Van zaterdag 23 juli t/m zaterdag 30 juli gaan de jeugdafdelingen van de voetbal-

verenigingen Casteren en Netersel voor de 46
e
 keer op jeugdkamp. Dit jaar verblij-

ven ze in kampeerboerderij W’jewel, Stokkelen 43 in Eersel. Op zondag 24 juli zijn 

ouders en andere belangstellenden welkom tussen 14.30 uur en 16.30 uur. We ho-

pen weer op een fijn en gezellig jeugdkamp. Kampleiders en kookstaf.   
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