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VAN DE REDACTIE. 

De vakantie staat weer voor de deur. Onze laatste uitgave voor dit seizoen hebt u 

nu in handen. Nu gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 2 september.  

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 
 
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 verblijven 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 hopen weer op een fijn en gezellig jeugdkamp. Kampleiders en kookstaf.   

 

NIEUWS KBO. 

Line-dance 

Op woensdag 7 september start de line-dance groep van KBO Netersel 

weer met de wekelijkse repetitie, na de vakantieperiode. Deze groep dames 

en heren danst al bijna 10 jaar wekelijks met veel plezier. Toch zouden wij meer 

mensen willen laten kennismaken met deze gezonde en gezellige vorm van bewe-

gen. Onze wekelijkse repetitie is op woensdagavond van 19.30-21.30 uur in De 

Poel. Vanaf 7 september starten we met een beginnersgroep op woensdagavond, 

aanvang 19.00 uur in De Poel. Hier leert u de basispassen en kunt u nadien in een 

rustig tempo bij de groep aansluiten. 

Dus dames en heren als het u wat lijkt schroom niet om het te proberen. U zult ver-

baasd zijn over de snelheid waarmee u de dansen leert. Voor meer informatie neem 

contact op met Pieta Kraayvanger, tel. 682050, e-mail 

pieta.kraayvanger@12move.nl of kom op 7 september een kijkje nemen. 

 

BUURTBILJARTEN – NIEUWE SEIZOEN 2016-2017 

De zomervakantie staat weer voor de deur, maar voor we het weten is het alweer 

september en staat de start van het nieuwe biljartseizoen al weer voor de deur. 

Welk team gaat Winkelhoek C aflossen als winnaar of kunnen zij hun titel gaan 

prolongeren? Wie wordt er herbstmeister (het team dat halverwege bovenaan staat) 

en wie wint er de individuele prijs en lost hiermee Jan van Kemenade af? En kan 

het Plein het komende seizoen afstand doen van de rode lantaarn omdat ze de hele 

zomer doorgetraind hebben of enkele nieuwe spelers hebben gescout? Zo maar 
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enkele vragen die heel biljartminnend Netersel vandaag de dag bezig houdt. 

Zonder gekheid, het afgelopen seizoen hebben we met 13 buurtteams en naar schat-

ting zo’n 65 Neterselse biljarters een leuk seizoen gehad. Een biljartje leggen, wa 

ouwehoeren, een pilske drinken, kortom gewoon gezellig samen zijn bij D’n Drie-

sprong. Het programma wordt voor aanvang van het seizoen bekend gemaakt, dus 

je weet vooraf op welke avonden jouw team moet spelen. Je hoeft helemaal niet te 

kunnen biljarten, want dat kunnen de meeste niet ;-). Na afloop van het seizoen 

(ergens in april) is er nog een gezellige slotavond voor alle deelnemers en worden 

de nieuwe kampioenen gehuldigd. Je kunt je natuurlijk ook aanmelden als reserve 

bij jou in de buurt, je speelt dan minder wedstrijden, maar als er iemand niet kan 

kunnen ze jou vragen om in te vallen. We hebben voor komend seizoen eventueel 

nog ruimte voor één extra team, dus mocht er bij jou in de straat / buurt voldoende 

animo zijn, kun je zelfs een nieuw team starten. 

Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer informatie over het buurtbiljarten 

ontvangen dan kun je contact opnemen met Wim Vissers (0497-681955) en/of 

Jeroen Spooren (06-13844501). Natuurlijk kun je ook eens navraag doen bij 

iemand bij jou in de buurt, want elke buurt heeft wel een of meerdere teams in 

competitie. Ook hier geldt, hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Rest ons nog iedereen een fijne zomervakantie te wensen en we zien elkaar in 

september wel weer aan het groene laken.  

Groeten en de biljartballen, Wim en Jeroen. 

 

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN KLANT CONTACT CENTRUM 

Tijdens de vakantieperiode zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum 

(KCC) gewijzigd. Van 25 juli tot en met 4 september 2016 is er geen avondopen-

stelling op woensdag en is het KCC geopend tot 16.00 uur.  

Van 8 augustus tot en met 26 augustus 2016 (bouwvakvakantie) is er geen avond-

openstelling op maandag en woensdag. Het KCC is dan tevens geopend tot 16.00 

uur. 

 

OPHALEN WAARDEVOLLE SPULLEN. 

 Zaterdag 30 juli  halen wij weer waardevolle spullen op voor de zomermarkt op 

zondag 7 augustus. Wij gaan rond van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Let op alleen kleine spullen en geen rommel  klaar zetten ,ook geen oude tv’s en 

wit goed. Wat onverkoopbaar is nemen we dus niet mee. 

Heb je iets voor de veiling bel Henk Michiels tel 06-50243569. 

Carnavals vereniging De Buntstekers. 

 

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 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a.  

 

DORPSKRANT DIGITAAL. 

De dorpskrant van Netersel is sinds kort ook voortaan digitaal te raadplegen. De 

krant is ondergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via 

onderstaande link: http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/  De 

papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop. De redactie. 

 

OPPAS. 

Zoek je een oppas dan willen wij dat graag doen. Wij zijn Meike Raijmakers en 

Noortje Amting en wij gaan na de vakantie naar de 2
e
 van het Pius X college. Wij 

vinden het leuk om op te passen. Heb je een oppas nodig bel dan met Meike (0497-

682486 of 06-12403586)of met Noortje (0497-681696 of 06-22013301) In de 

zomervakantie  kunnen we eventueel  ook overdag oppassen.  

 

AAN DE INWONERS VAN HET BEEMKE EN BOONTUINTJE. 

Wij zijn voor het volgende seizoen voor het buurtbiljart nop op zoek naar twee 

personen. Heb je zin om een keer in de veertien dagen te biljarten, laat het dan even 

weten. Rian Küppers, Beemke 41. 

 

KERKBERICHTEN. 

17
e
 Zondag door het jaar. Zondag 24/7: om 9.30 uur Eucharistieviering. Er zijn 

geen intenties. 

 

18
e
 Zondag door het jaar. Zondag 31/7: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Ubaldus Hooyen en Cornelia Hooyen-Liebregts en hun overleden 

kinderen en kleinkinderen.  

19
e
 Zondag door het jaar. Zondag 7/8: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Riek van den Hout; Toon Fiers. 

 

20
e
 Zondag door het jaar. Zondag 14/8: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Cornelis en Cato Waalen; Frans Hendriks en Josephina van de Sande  

nms. de kinderen Hendriks; Sjef Hooyen en zijn zoon Jos en dochter Corrie;  
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Maandag 15/8: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Wees gezegend. 

Vandaag viert de kerk het feest van Maria Tenhemelopneming. Wij gedenken 

dankbaar het feit dat Maria aan het einde van haar aardse leven met lichaam en ziel 

in de hemel is opgenomen. Haar leven kende door haar Onbevlekte Ontvangenis 

reeds een uniek begin. Nu vindt het ook een unieke voltooiing. 

Om 19.00 uur gezamenlijke Eucharistieviering voor alle kerkdorpen in de kerk van 

Bladel m.m.v. dameskoor.  

 
21

e
 Zondag door het jaar. Zondag 21/8: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Wim Dielis en Johanna Dielis-Jonkers; Joannes van Hoof, zijn echt-

genote Johanna en hun zoon Jan; Jan Wouters; Jan Veraa. 

 

22
e
 Zondag door het jaar. Zondag 28/8: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Frans en Alda Alemans-Michielse. 

 

Mededeling: In de vakantieperioden van 1 t/m 29 augustus, is het parochiekantoor 

geopend van 9.00 uur t/m 12.00 uur. U kunt voor dringende gevallen na 12.00 uur 

pastoor Bertens bellen 0497-381234 of pastoor Joseph 0497-360336 of de voice-

mail inspreken. 

Wij wensen iedereen een mooie vakantie toe en een fijne periode van rust en ont-

spanning. Het pastorale team: pastoor Bertens, pastoor Joseph het bestuur en alle 

medewerkers van het parochiecentrum. 

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

van 14.00 uur t/m 16.00 uur. 

 

VAN DE REDACTIE. 

De redactie wenst iedereen plezierige vakantiedagen toe. Een mooie periode van 

samen ontspannen en energie opdoen voor de komende periode. Als u er op uit 

trekt wensen wij u een goede reis en een behouden en veilige thuiskomst. Tot de 

volgende jaargang.  

Marlies en Bart.  
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COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 3 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 29 AUGUSTUS A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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