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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. Zoals bekend gaan we na 

de vakantieperiode alleen nog maar digitaal verder. 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. 

 

SAMEN TRAINEN VOOR TILBURG TEN MILES OF HALVE MARATHON 

EINDHOVEN  

In de omgeving van Reusel-de Mierden zijn diverse lopers en loopsters actief en 

wellicht aan het trainen voor de Tilburg Ten Miles of de Halve marathon van 

Eindhoven. Vaak zijn zij individueel aan het trainen. Hier is natuurlijk helemaal 

niks mis mee en je kunt hier alleen maar veel  bewondering voor hebben. De meer-

waarde om in een groep te trainen en je voor te bereiden op deze evenementen is 

voor velen niet bekend en daarom bieden wij bij AVR ’69 de mogelijkheid om de 

trainingen in een groep af te werken met een schema toegespitst op 

bovengenoemde evenementen. 

Welke voordelen heeft dit voor je: 

- Er wordt met een specifiek schema toegewerkt naar de wedstrijden op 2 

september Tilburg Ten Miles (16,1 of 10 km) zodat overbelasting en 

blessures voorkomen kunnen worden 

- Aansluitend  wordt er doorgetraind voor de Halve marathon van 

Eindhoven  op 14 oktober. 

- In de groep heb je het voordeel dat je gemakkelijker de langere afstanden 

kunt trainen. 
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- De trainingen van AVR ’69 starten op zondag 8 juli bij de sporthal in 

Reusel om 08:30 uur. Met dit aanvangstijdstip proberen we rekening te 

houden met de eventueel warme weersomstandigheden. 

- Op dinsdag en donderdag kun je tevens meetrainen op onze accommodatie 

op sportpark d’n Hoek, Sportpark 7. Op deze avonden zijn er 

intervaltrainingen, aanvang van deze trainingen is 20:15 uur.  

Heb jij interesse om hieraan deel te nemen, neem dan contact op met éen van de 

trainers van AVR ’69. Je kunt dit doen door een mailtje te sturen naar 

trimmers.avr69@gmail.com. 

Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 013 – 5092384 (Sjef van Beers) of 013-  

5092445 (Piet van der Heijden). 

 

LOTERIJ PUUR POPORKEST -NETERSEL ZINGT 

Tijdens Netersel Zingt hebben wij een loterij gehouden. Een aantal prijzen zijn 

deze avond niet afgehaald. Het gaat om de volgende lotnummers: 

1474, 1054, 375, 429, 224, 729, 180, 1239, 183, 1231, 1080 , 8, 1394, 986, 907, 

1072, 747, 190, 1003, 1460, 910 

Op vertoon van het lotnummer kunt u donderdag 28 juni tussen 20.15u en 20.45u 

alsnog uw prijs komen ophalen in gemeenschapshuis de Poel. 

 

PROBLEMEN MET HET ONTVANGEN VAN DE DIGITALE VAN AALSTEN 

TOT GOOR?  

Onbekende afzenders worden vaak geweigerd en de e-mail verdwijnt dan in je 

spam-box. Om dit te voorkomen kun je het e-mailadres van de digitale van Aalsten 

tot Goor toevoegen aan je contactpersonen. De afzender wordt herkend en dan heb 

je een grotere kans dat je bevestigingmail en de van Aalsten tot Goor gewoon in je 

mailbox terecht komt. 

Dus eerst vatg@depoel-netersel.nl toevoegen aan contactpersonen en je dan aan-

melden via www.depoel-netersel.nl  

Lukt het echt niet. Bel 682438 of mail vatg@depoel-netersel.nl 

Henk en Corien 

 

GASTEN EETTAFEL, 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 19 juli te komen eten, ver-

geet u zich dan niet af te melden voor zondag 15 juli bij Mariet Smulders, tel: 

0497-681631. De kookgroep. 

 

ADVERTENTIE. 

Te Koop: De Smis 5 te Netersel. Mooi gelegen en zeer ruime seniorenwoning. 

Voor meer informatie of bezichtiging, bel dan ná 17.00 uur naar 06-34344865. 

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest Heilige apostelen Petrus en Paulus, patroonheiligen van de paro-

chie.  
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 Zondag door het jaar. Zaterdag 30/6: om 19.00 uur Eucharistieviering. De in-

tentie is voor: Antoon van Aaken en ouders 

Mededelingen: 

 Let op: als u een misintentie opgeeft gaat u akkoord met publicatie tenzij u 

anders aangeeft 

 Als u een misintentie opgeeft wil u dan bij de opgave vermelden in welke 

kerk deze gelezen dient te worden?  

 Bij opgave van een misintentie ook graag uw telefoonnummer vermelden 

zodat wij indien nodig navraag kunnen doen 

 Vrijdag 29 juni vervalt de H. Hart bezinning in Bladel vanwege de mis in 

Hapert om 18.00 uur ter gelegenheid van het Petrus en Paulus feest 

 

MUSIC TO MOVE, HULSEL. 

Wanneer: 11 juli 2018. Waar: ’t Driekse in Hulsel. Hoe laat: om 20.30 uur. 

Voor wie: voor iedereen die de zomervakantie goed wil beginnen. Een ontspannen 

avond waarbij wij diverse liederen uit ons repertoire laten horen. 

Wat kost het: niets. Breng wel een goed humeur mee. Om onze kas te spekken 

houden we vrijblijvend een tombola. Je kunt loten kopen om een leuke prijs te win-

nen. 

Waarom: Wij vinden het leuk om u te laten horen waar we het hele seizoen mee 

bezig zijn, de nieuwste liedjes die wij ingestudeerd hebben. Wij houden van een 

gezellige avond, en hoe meer mensen hoe meer vreugd. En omdat het vakantie is, 

neem gerust kinderen mee. Bij mooi weer is het buiten. 

 

VAN AALSTEN TOT GOOR IEDERE WEEK IN UW DIGITALE BRIEVEN-

BUS! 

Vanaf heden is het mogelijk iedere week de Van Aalsten tot Goor op woensdag via 

e-mail te ontvangen.  (Tot de zomervakantie verschijnt de Van Aalsten tot Goor 

ook nog op papier.) 

Meld je aan: 

 Ga naar de website van De Poel: www.depoel-netersel.nl  

 Klik rechtsboven op “Aanmelden digitale dorpskrant”  

 Vul je voornaam, achternaam en e-mailadres in  

 Vink “ik ben geen robot” aan en klik op aanmelden 

Let op je ontvangt een e-mail van VATG om je aanmelding te bevestigen. Heb je 

geen e-mail ontvangen? Controleer dan je Spam-box. Zonder bevestiging geen Van 

Aalsten tot Goor in je e-mail op woensdag. 

Lukt het echt niet om je op deze manier aan te melden? Stuur dan een e-mail naar 

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

Hoeve 13a.  

 

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;  

 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!!  

 

MELD STORINGEN AAN OPENBARE VERLICHTING 

Het oplossen van storingen en het onderhoud van de openbare verlichting is uit-

besteed aan de onderhoudsdienst van Heijmans Techniek en Mobiliteit. In de 

winterperiode (wintertijd) worden storingen elke week afgehandeld. In de zomer-

periode gebeurt dit elke twee weken. Bij een storing die de (verkeers)veiligheid of 

de openbare orde in gevaar brengt, wordt er direct actie ondernomen. 

Storingen kunnen makkelijk en snel worden gemeld via https://heijmans-

verlichting-bladel.nl Levensbedreigende storingsmeldingen en incidenten met 

aangereden lichtmasten moeten rechtstreeks gemeld worden bij Heijmans afdeling 

Service & Onderhoud via telefoonnummer 088-4345602 (24/7 t.b.v. calamiteiten). 

Om de inwoners van onze gemeente te stimuleren om storingen aan de openbare 

verlichting te melden, worden de 100e, 250e en 500e melders verrast met een pre-

sentje van Heijmans. Familie de Bruin uit Bladel deed de 500e melding en werd 

daarom afgelopen week beloond met een ledlampenpakket.  

 

INSCHRIJVINGEN WEEKENDGEBRUIK SPORTHALLEN X-SPORT 

BLADEL EN EUREKA HAPERT SEIZOEN 2018-2019 

Eind juni wordt het conceptrooster voor het seizoen 2018-2019 voor het weekend-

gebruik van de sporthallen opgesteld. Als er voor die tijd nog aanmeldingen binnen 

komen, kunnen deze nog meegenomen worden bij het opstellen van het rooster.  

Voor meer informatie over de mogelijkheden van het huren van de sporthallen, 

kunt u contact opnemen met Niek van Boekel, afdeling Ontwikkeling tel: 0497-

361446 of n.vanboekel@bladel.nl  
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