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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.
MAANDAG 4 SEPTEMBER IS HET BUURT - LUNCH!!!
Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en
broodjes, hoofdzaak is een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te
melden. U bent gewoon van harte welkom. 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. Buurtlunch is elke eerste maandag van de maand, heel het
jaar door.
Heeft u vervoer nodig? Bel dan met de Buurthulp; 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. Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of gewoon nog even na te
kletsen in de huiskamer van de Poel.
Hopelijk zien we u 4 september om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel.
BEDANKT IEDEREEN.
Via de dorpskrant willen wij iedereen bedanken die belangstelling heeft getoond, in
wat voor vorm dan ook, tijdens de ziekte en ziekenhuisopname van mijn man, onze
vader en opa, Jos Roijmans, De vele kaartjes en andere vormen van belangstelling
hebben ons zeer goed gedaan. Familie Roijmans-Hems.
BUURTHULP NETERSEL
De vakantie zit er weer op. Op woensdag 6 september 2017 houden we weer ons
maandelijkse Koffie-uurtje in de Poel tussen 14.30uur tot 15.30uur. Na een vakantieperiode heeft een ieder weer wat mee gemaakt of iets te vertellen. Kom gerust bij ons op de koffie/thee, voor een praatje en voor de gezelligheid.
Tot woensdag 6 september.
U kunt ons ook bellen, mailen. En we zijn te vinden op Facebook en op de website
van De Poel, Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 17.00
uur) buurthulpnetersel@gmail.com www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html
ROZENHOEDJE
Zaterdag 2 september wordt het Rozenhoedje gebeden om 19.00 uur in de MariaU bent van harte welkom.

KINDERVAKANTIEWEEK.
Afgelopen week hebben we weer onze jaarlijkse kindervakantieweek mogen organiseren. Maarliefst 82 kinderen van de basisschool hebben van maandagavond tot
en met donderdagmiddag gespeeld, hutten gebouwd, geknutseld, spellen gedaan,
een survival en spooktocht gelopen. En natuurlijk ontbraken ook onze befaamde
poppendokters niet dit jaar.
We kijken terug op een geslaagde week met heerlijk weer, lachende kinderen en
heel veel enthousiaste vrijwilligers die dit samen allemaal mogelijk hebben gemaakt. Allemaal heel hartelijk dank hiervoor.
En natuurlijk dank aan onze sponsoren die ook dit jaar weer voor een hele welkome
bijdrage hebben gezorgd: Studio Interpoint, Bakkerij van Dommelen, Hems, Slagerij van Lieshout, Ad Reniers, John Michiels, Sibo, De Tureluur, de familie Verhees
voor het gebruik van het terrein en De Poel.
Voor wie nog even wil nagenieten.....de foto's vind je op www.doeduhmeej.nl
Het bestuur van Doeduhmeej.
KERKBERICHTEN.
22e Zondag door het jaar. Zondag 3/9: Om 9.30 uur Eucharistieviering. De intentie
is voor Wim Kerkhofs.
NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA.
Programma voor 2-3-4 en 6 september:
2/9: NeCa A1 - DSV A3: 12:00 uur. Casteren. Fluiten: Dian Couwenberg;
2/9: NeCa B1 - Vessem B1: 10:45 uur. Casteren. Fluiten: Dian Couwenberg;
2/9: NeCa B2 - DSV B1: 9:30 uur. Casteren . Fluiten: Michelle Schagen;
2/9: DSV C2 - NeCa C1: aanvang om 11:00 uur. Diessen;
2/9: Eyckelkorf E1 - NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Bergeijk;
3/9: Spoordonkse Girls 1 - NeCa 1: aanvang om 12:30 uur. Oirschot;
3/9: Rosolo 6 - NeCa 2: aanvang om 10:00 uur. Reusel;
4/9: DSV D1 - NeCa D1: aanvang om 18:15 uur. Diessen;
6/9: NeCa M1 - Melmac M1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bolder.
VV NETERSEL NIEUWS,
Programma voor 2 en 3 september.
2/9: Casteren E1 – UNA E5: aanvang om 10.00 uur;
2/9: Bladella D3 – Netersel D1: aanvang om 9.30 uur;
2/9: Hilvaria D3 – Netersel D2: aanvang om 10.15 uur;
2/9: Casteren C1 – DEES C2: aanvang om 12.45 uur;
2/9: Netersel B1 – RKDSV B2: aanvang om 14.30 uur;
2/9: DBS A2 – Casteren A1: aanvang om 16.00 uur;
3/9: EFC 5 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uur;
3/9: FC Craenendonck 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek 13.00 uur.
Alle andere teams zijn vrij.
Bovenstaand programma is het programma voor de eerste bekerronde.

