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VAN DE REDACTIE. 

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

op zaterdag 7 juli. Daarna gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 17 

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

binnen zijn op maandag 2 juli a.s. voor 18.00 uur. 

We komen weer uit in week 33, op zaterdag 18 augustus. Copij voor de uitgave van 

18 augustus moet binnen zijn op maandag 13 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

 

UITNODIGING NETERSELSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES. 

Hoe doen de Neterselse verenigingen en organisaties het als het gaat om uitwis-

selen van informatie? Uitnodiging voor donderdag 28 juni om 19.30 in de Poel 

Naast de (papieren- en) digitale versie van Van Aalsten tot Goor, ons medede-

lingenbord, een dekkend netwerk van buurtpreventie-whatsapp is er ook de website 

van de Poel. Helaas is niet alle informatie actueel of compleet, dit geeft onduide-

lijkheden/problemen bij betrokkenen.  

We nodigen alle Neterselse organisaties en verenigingen éénmalig uit om hierover 

informatie uit te wisselen en wellicht afspraken te maken voor de toekomst. 

Doel van de avond is het bespreken van de volgende vragen; 

1. Welke kanalen gebruiken jullie als vereniging om informatie te verstrekken,  

a. Binnen de verenging? 

b. Ten behoeve van andere belanghebbenden/belangstellenden? 

2. Welke afspraken zijn er, als het gaat om het plannen van activiteiten, met het oog 

op het NIET-samenvallen van activiteiten met een andere Neterselse verenging? 

3. Wat is de behoefte / wensen met betrekking tot informatie delen, 

a. vanuit de verenigingen  

b. Vanuit u als belangstellende Neterselnaar? 

4. Welke verbeterpunten/ tips zijn te benoemen?  

Check of de mailadressen/ postadressen kloppen, en we kunnen komen tot een 

adressenlijst?  

Groetjes namens de Poel en Buurthulp Netersel. 

 

BUURTLUNCH MAANDAG 2 JULI. 

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. 

mailto:vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl


Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 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. 

Hopelijk zien we u 2 juli om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

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. 

 

MOEDIGE MOEDERS  

Op dinsdag 26 juni hebben we weer een bijeenkomst van de Moedige Moeders. We 

zitten voor iedereen klaar in het Thomas van Aquinohuis in Bergeijk, op de Dr. 

Rauppstraat 52, bent u van harte welkom van 20.00 uur - 22.00 uur. 

Aanmelden is niet nodig, als u wilt kunt u zo binnenstappen en kunt u zichzelf laten 

voorlichten over alles wat u wilt weten over het mogelijke overmatige drugs en of 

alcohol gebruik van een van uw kinderen. 

Wij zijn een zelfhulpgroep en weten als geen ander wat voor verschrikkelijke ge-

volgen dit met zich mee kan brengen en wat voor impact dit kan hebben op een 

heel gezin. Blijf er dus niet langer alleen mee zitten en zoek hulp. Doe het voor uw 

kind. Laat uzelf zo goed mogelijk inlichten. 

U bent echt niet de enige ouder die dit meemaakt, helaas blijven er wel veel ouders 

mee zitten en durven ze er niet mee naar buiten te komen. De schaamte en het 

schuldgevoel overheersen en ze zien machteloos toe hoe hun kind steeds verder 

wegzakt in de greep van de drugs. Helaas is het een feit dat er bij ons in de Kempen 

nogal wat wordt geëxperimenteerd met drugs en de normalisering van het drugsge-

bruik onder de jongeren helpt er uiteraard niet aan mee. Het “valt wel mee” imago 

van drugs is net zo verontrustend.  

De Moedige Moeders steunen dan ook het initiatief van een groot aantal gemeentes 

in Noord- en Zuid-Oost Brabant om de noodklok te luiden en een offensief op te 

starten tegen alle drugs die onze kinderen en jong volwassenen overspoelen. Onder 

de titel: “Drugs? Die kunnen we hier niet gebruiken”.  

Mocht u meer info willen dan kunt u altijd bellen : 06-44625441. Mailen kan ook: 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com Of kijkt u eens op de landelijke website: 

www.moedigemoeders.nl  

 

VAN AALSTEN TOT GOOR IN GEPRINTE VERSIE BIJ HARRIE VAN HOOF 

FIETSEN.  

Uit de inventarisatie zijn een 30-tal verzoeken voor de geprinte versie van Van 

Aalsten tot Goor gekomen. Goed nieuws; na de vakantieperiode is de geprinte 

versie op te halen bij onze fietsenwinkel Harrie van Hoof Fietsen. Harrie zorgt 

ervoor dat iedere donderdag de nieuwste versie van Van Aalsten tot Goor in een 

`postvak` in het voorportaal (droog) bij de voordeur van de winkel ligt. Daar kunt u 

er een uitnemen.  

Mocht u vanwege mobiliteitsbeperkingen niet in de gelegenheid zijn om bij Harrie 

van Hoof een Van Aalsten tot Goor op te halen, en indien u er toch een wilt ont-

vangen dan kunt u dit vragen bij Buurthulp Netersel;  
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 Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 17.00uur) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

Wij regelen dan dat u wekelijks een exemplaar thuis krijgt. Harrie zorgt dat er 

voldoende geprinte versies liggen. In januari 2018 evalueren we deze actie.  

Voor zover willen we Harrie van Hoof hartelijk bedanken voor zijn gratis dienst-

verlening. Harrie Bedankt!!  

 

BEDEVAART KEVELAER. 

Trouwe bedevaartgangers. Donderdag 16 augustus 2018 is het weer zover dat we 

op bedevaart gaan naar Kevelaer. 

Vanaf 1990 heb ik de bedevaart mee mogen organiseren, en mogen ervaren dat de 

devotie tot MARIA nog echt leeft onder de mensen. Voor het vertrouwen in mij 

gesteld in al deze jaren ben ik jullie zeer dankbaar. 

Nu ik Netersel heb verlaten en mijn stekkie in Bladel heb gevonden, heb ik een ver-

vanger voor jullie, die er met hart en ziel voor gaat, Iet Looijmans De Smis 1 

telefoon 591010  

Ik wens haar het vertrouwen van jullie, wat ik ook altijd heb mogen ervaren. Om 

een beetje wegwijs te worden zullen we het dit jaar nog samen regelen. Later meer 

hierover. 

Vriendelijke groeten vanuit Bladel. Bets Michiels. 

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper. Zaterdag 23/6: om 19.00 

uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor het welzijn van de parochie. 

Heilige apostelen Petrus en Paulus, patroonheiligen van de parochie.    

Vrijdag 29/6: om 18.00 uur in Hapert, een gezamenlijke plechtige Eucharistie-

viering m.m.v. Plena Laetitia 

Mededelingen: 

 Vrijwilligers die geen uitnodiging ontvangen hebben voor vrijwilligers-

avond kunnen zich melden bij het parochiesecretariaat, tel 0497-387618 of 

via kantoor@parochiepetruspaulus.nl 

 De H. Hartbezinning in Bladel vervalt op 29 juni. 

 Het feestweekend van Petrus en Paulus begint op vrijdag 29 juni. Om 18 

uur is er een gezongen mis in Hapert m.m.v. Plena Leatitia. Aansluitend is 

er de vrijwilligersavond in den Tref te Hapert met verloting van de paas-

kaarsen. 

 Zaterdag 30 juni gaan de missen door zoals gewoonlijk. 

 Zondag 1 juli is er alleen een mis in Casteren om 9.30 uur en in Bladel om 

11 uur m.m.v. het koor Klankbord. Na de mis in Bladel is er een gezellig 

samenzijn in de zaal en in de tuin tot 13.30 uur. 

 

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? 

Kent u een vrijwilliger die een lintje verdient? U heeft de mogelijkheid om iemand 

voor een Koninklijke Onderscheiding voor te dragen. 
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Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in aanmerking met (langdurige) 

bijzondere verdiensten voor de samenleving. Denk aan de vele vrijwilligers die 

actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied. Niet alleen bestuurders komen in 

aanmerking, maar ook mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden. 

Een Koninklijke onderscheiding kan worden toegekend bij Algemene Gelegenheid 

(Koningsdag) of bij een bijzondere persoonlijke gelegenheid (bijvoorbeeld een 

jubileum). 

Koningsdag 2019 

Koningsdag 2019 lijkt misschien ver weg, maar de voorbereidingen voor het 

toekennen van Koninklijke onderscheidingen bij die gelegenheid beginnen 

binnenkort weer. Als u vindt dat iemand in uw omgeving in aanmerking komt voor 

een Koninklijke onderscheiding, kunt u een aanvraag indienen bij de burgemeester. 

Om een Koninklijke onderscheiding te verkrijgen zijn verdiensten voor de ge-

meenschap (maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief terrein) 

belangrijk. Verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties spelen 

daarom een belangrijke rol bij het indienen van aanvragen. 

Hoe draagt u iemand voor? 

Een aanvraagformulier voor een Koninklijke onderscheiding kunt u downloaden 

via de website www.bladel.nl, opvragen bij het bestuurssecretariaat (telefoon 

361438 / 361439) of via http://www.lintjes.nl. Bij de aanvraag moet uitgebreid 

vermeld worden waarom de betreffende persoon wordt voorgedragen. Een nauw-

keurige omschrijving van de verdiensten is erg belangrijk, de tijd die hieraan 

besteed wordt en dient te worden ondersteund door de betreffende organisatie. Het 

is belangrijk dat u de volledige persoonsgegevens en uw relatie tot betrokkene 

hierbij vermeldt. Het invullen van een voorstelformulier vergt tijd en de nodige 

inspanning.  

Het indienen van een aanvraag betekent niet automatisch dat de onderscheiding ook 

wordt toegekend. De burgemeester beoordeelt de aanvraag zorgvuldig en stuurt 

deze met zijn advies naar de Commissaris van de Koning. Daar wordt de aanvraag 

bekeken en doorgestuurd naar het Kapittel van de Civiele Orden. Deze commissie 

brengt uiteindelijk advies uit aan de Koning. 

Termijnen waarmee u rekening moet houden 

De aanvragen moeten tijdig in ‘Den Haag’ afgehandeld worden. Een lange periode 

van voorbereiding en behandeling is nodig. Dit betekent dat: 

 u de aanvraag voor Koningsdag 2019 vóór 2 juli 2018 moet inleveren bij 

de gemeente; 

 de aanvraag voor een bijzondere persoonlijke gelegenheid uiterlijk zes 

maanden vóór de datum van uitreiking binnen moet zijn bij de gemeente. 

Informatie 

Voor meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt 

u contact opnemen met de burgemeester of het bestuurssecretariaat. Daarnaast kunt 

u de volgende websites bezoeken: www.lintjes.nl en www.kanselarij.nl. 

 

COPIJ INSTUREN VOOR MAANDAG 25 JUNI A.S. OM 18.00 UUR. 
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