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DANKBETUIGING 

Met voldoening denk ik terug aan de viering van mijn gouden priesterjubileum. 

Met name de feestelijke eucharistieviering in de kerk ’s morgens heeft voor mij 

veel betekend. Ook het gezellig samenzijn ’s middags in Den Herd vond ik heel 

fijn. 

De vele schriftelijke felicitaties hebben mij goed gedaan. Dank daarvoor. Verder 

wil ik dank zeggen voor de feestgave, die ik een bestemming wil geven voor de 

armen. Dankbaar ben ik al degenen, die een bijdrage hebben geleverd aan de vier-

ing van mijn jubileum. 

Pastoor C. Bertens 

 

BURGEMEESTER BOY SWACHTEN OVERLEDEN 

In oktober vorig jaar legde burgemeester Boy Swachten noodgedwongen en met 

pijn in het hart zijn functie neer. Hij deed dat met het idee dat hij na een aantal 

maanden behandelingen in het ziekenhuis weer terug op zijn vertrouwde werk-

kamer zou zijn. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Burgemeester Swachten 

overleed op 7 augustus 2017 op 59–jarige leeftijd.  

Hoewel wij wisten dat zijn ziekte onomkeerbaar was, kwam het overlijdensbericht 

toch onverwachts. Het raakt ons diep. We verliezen in burgemeester Swachten een 

burgervader met hart voor de hele gemeenschap en voor zijn medewerkers bij de 

gemeente. Wij leven mee met zijn vrouw, zoon en familie. Zij hebben een zware 

periode achter de rug en gaan een zware periode tegemoet.  

 

TONNIE SCHOENEN. 

Tonnie Schoenen sluit voorgoed de deuren, op 16 september a.s. Vanaf 30 augustus 

tot en met 16 september is alles nog de helft van de helft.  

Bij deze willen wij iedereen enorm bedanken voor het jarenlange vertrouwen. 

 

BESTE BILJARTERS, 

De nieuwe gemiddeldes zijn berekend en het wedstrijdschema is opgesteld en dus 

staan we weer aan de vooravond van het nieuwe seizoen buurtbiljarten in Netersel. 

De captains hebben inmiddels de speelschema's ontvangen en zij zullen hun selec-

tie informeren over wanneer ze aan mogen treden. Komend seizoen weer enkele 

nieuwe talenten aan de biljarttafel, want Beemke A, Plein A en De Hoeve B hebben 

niet stil gezeten in de zomermaanden en hebben doorgeselecteerd in de zomerstop. 

Op woensdag 6 september trappen we af met BLASCH B (de regerend kampioen) 

tegen De Heilei B. De wedstrijden beginnen om 20.00 uur en zorg dus dat je op tijd 

in D'n Driesprong bent, mocht je om wat voor reden een keer niet op tijd aanwezig 



kunnen zijn, zorg er dan in ieder geval voor dat er van ieder team meerdere mensen 

wel om 20.00 uur aanwezig zijn, zodat de wedstrijden alvast kunnen beginnen. 

We gaan er met zijn allen weer een mooi en gezellig seizoen van maken en dan 

zien we wel wie er in april met de flessen Schrobbelaar aan de haal gaat. Wij 

wensen iedereen alvast een goei seizoen toe met vele carambas..... 

 

COLLECTANTEN MS COLLECTE. 

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-

aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple 

Sclerose.  

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben 

meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De 

eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20
e
 en 40

e
 levensjaar 

en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veel 

voorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördina-

tiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.  

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor 

MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de 

collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te 

genezen.  

Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou? 

Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 

uur van je tijd. En het is nog leuk ook. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor 

meer informatie en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS! 

 

COLLECTEWEEK KWF. 

Geef tijdens de collecteweek van KWF 4 t/m 8 september 2017 

De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van 4 september weer 

bij u aan de deur. In die week zetten 100.000 vrijwilligers zich in om zoveel moge-

lijk geld op te halen voor onderzoek. Want onderzoek helpt. Elke euro die onze 

collectanten ophalen, draagt bij aan onze missie: minder kanker, meer genezing en 

een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. 

Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld waarin kanker niet lang-

er een dodelijke ziekte is. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo 

snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. Help daarom mee en geef 

tijdens de collecteweek.  

Enkele feiten en cijfers 

- 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker. 

- Jaarlijks overlijden ongeveer 44.000 mensen aan kanker. 

- Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25% in 1949 tot 

62% nu. 

- KWF financiert ongeveer 50% van alle onderzoeksprojecten in Nederland. 

- Per jaar zijn er circa 400 lopende onderzoeksprojecten, waar circa 800 

wetenschappers fulltime mee bezig zijn. 

http://www.mscollecte.nl/


- Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost gemiddeld 500.000 euro. 

Wie de collectant mist, kan toch een bijdrage leveren, doneer online via 

kwf.nl/doneren, of doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de 

collectant achterlaat als u niet thuis bent of sms ‘gift’ naar 4333 en investeer 

eenmalig 3 euro 

Wilt u helpen met de collecte? 

De collecteweek is een enorme operatie waarvoor veel collectanten nodig zijn. Met 

slechts een paar uur per jaar draagt u als collectant bij aan een wereld met minder 

kanker. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Wilt u meehelpen? Bel dan naar een 

van onderstaande telefoonnummers: 

Voor Netersel: Yvonne Heuveling, tel. 681754. 

 

WEEK VAN DE ALFABETISERING BIJ DE BIBLIOTHEEK 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen en schrijven. 

Daarom wordt er tijdens de Week van de Alfabetisering, van 4 tot en met 10 sep-

tember a.s. landelijk aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Bibliotheek De 

Kempen doet hieraan mee, met (Digi)taalcafés, presentaties en taalbijeenkomsten. 

Daarnaast worden de nieuwe ‘Beter in Taal kasten’ in alle vestigingen gedemon-

streerd. Ook in de bibliotheekvestiging van Bladel worden activiteiten georgani-

seerd en zijn er extra materialen aanwezig om beter te leren lezen en schrijven.  

Tijdens de elfde editie van de week van de Alfabetisering organiseert Bibliotheek 

De Kempen activiteiten voor volwassenen die ondersteuning wensen op het gebied 

van taalvaardigheid en digivaardigheid. In samenwerking met kinderdagverblijven 

en scholen zijn er daarnaast diverse interactieve voorleesactiviteiten voor kinderen.  

Taalcafé en DigiTaalcafé in Bladel 

Op maandagavond 4 september van 18.30 tot 20.00 uur en op dinsdagmiddag 5 

september van 13.30 tot 15.00 uur organiseert Bibliotheek De Kempen het Taalcafé 

in de bibliotheekvestiging van Bladel. Tijdens het Taalcafé krijgen deelnemers uit-

leg  over de materialen die er zijn om beter te kunnen lezen en schrijven. Ook 

wordt de Liedjeskast getoond, waarmee zingend taalregels te leren zijn. 

Daarnaast wordt er op maandagmiddag 4 september van 14.00.tot 15.15 uur een 

DigiTaalcafé georganiseerd in deze bibliotheekvestiging. U kunt hier terecht  voor  

de Workshop Klik en Tik, Demo Digisterker/DigiD  en met vragen over internet, 

apps, e-books en overige digitale vragen.  

Een deskundige bibliotheekmedewerker helpt u met de digitale basisvaardigheden 

en beantwoord uw digitale vragen.  

DigiTaalcafé in Hapert 

Op woensdagochtend 6 september van 10.00 tot 12.00 uur kunt u terecht in Steun-

punt De Kloostertuin in Hapert voor  de Workshop Klik en Tik, Demo Digister-

ker/DigiD en met vragen over internet, apps, e-books en overige digitale vragen. 

Ook hier staat onze medewerker voor u klaar.  

Zelf aan de slag? 

Wilt u zelf beter leren lezen en schrijven, of kent u iemand die moeite heeft met 

lezen en schrijven, of wilt u anderen helpen met taal? Bel dan gratis 0800-0234444. 



Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.bibliotheekdekempen.nl. 

 

U & ED FIETSTOCHT 3
DE

 EDITIE 

Normaal mag ik verschillende feestjes bij mensen thuis organiseren, van oberen tot 

decoratie en catering. Maar nu is het weer tijd voor een eigen evenementje, de 3
de

 

keer dat ik de U & Ed Fietstocht organiseer. Zo kan iedereen genieten van de ser-

vice van U & Ed op het eenmalige terras in de achtertuin van ons pap en mam! De 

fietstocht is ongeveer 25 kilometer lang en gaat langs de prachtige landerijen en 

natuur die rond ons dorpje Netersel te vinden zijn. Het startpunt is aan de Lei 2 in 

Netersel. Je kunt starten tussen 11:00 uur en 15:00 uur en kost per persoon € 2,-.  

Ik hoop vele dorpsgenoten als fietser en/of terrasbezoeker te ontvangen tijdens de 

U & Ed Fietstocht op zondag 17 september. 

Met gastvrije groeten, Ed Buylinckx  

 

KERKBERICHTEN. 

21
e
 zondag door het jaar. Zondag 27/8: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Overleden ouders Frans en Alda Alemans-Michielse; Jan Veraa; Antoon 

van Aaken nms echtgenote en kinderen vanwege mndg. 

Bij de collecte van dit weekend wordt een extra bijdrage gevraagd voor MIVA – 

Missie Verkeersmiddelen Actie. 

 

BESTE DORPSGENOTEN. 

Zoals u weet hebben wij net voor de afgelopen vakantieperiode een oproep aan u 

gedaan om een financiële bijdrage voor het vervaardigen van onze dorpskrant. 

Daartoe zijn een paar maanden geleden enveloppen huis-aan-huis verspreid met het 

verzoek om een bijdrage daarin te doen voor het wekelijks verschijnen van de 

dorpskrant.  

De definitieve opbrengst van deze enveloppenactie is € 873,75. Wij willen iedereen 

hartelijk danken voor de financiële bijdrage. Het bedrag valt iets lager uit dan wij 

gehoopt hadden. Wij krijgen namelijk elk jaar van de gemeente een vergoeding van  

€ 500,--. Met een opbrengst van de collecte van € 1.000,-- kunnen we financieel 

een jaar rond komen.  

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die dit jaar heeft bijgedragen.  

 

DORPSKRANT DIGITAAL. 

De dorpskrant van Netersel is 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. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 2 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 28 AUGUSTUS A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

http://www.bibliotheekdekempen.nl/
http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

