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BESTE DORPSGENOTEN, LEZERS VAN VAN AALSTEN TOT GOOR. 

Zoals al eerder aangegeven gaan we vanaf het nieuwe schooljaar van start met de 

digitale versie van dit dorpskrantje. 

37 jaar lang is dit krantje (bijna) wekelijks in elkaar gezet, gedrukt en bezorgd. 

Daarvoor willen wij iedereen van harte bedanken met name de school, die altijd 

hun medewerking heeft verleend door het beschikbaar stellen van hun kopieer-

apparatuur, dank aan de conciërges Wim en zijn voorganger, die elke week maar 

weer, geheel vrijwillig, het drukwerk hebben verzorgd. 

De groepsleerkrachten Harrie, Ron en Lars van groep 7 /8 die op woensdag een 

kwartiertje van hun tijd besteedden om de verdeling van de krantjes te regelen. 

Vooral ook dank aan alle kinderen, die ooit in groep 7 / 8 zaten, en die dan weer op 

hun beurt de krantjes bij  alle huisadressen bezorgden. Tijdens de vakanties  waren 

er de vrijwilligers, Jan, Bets, Toos, en Kees, die een “wijkje” hebben gelopen, ook 

dank aan jullie. 

Henk en Corien die ons ontzettend geholpen hebben om de digitale versie op poten 

te zetten en dit gestalte hebben gegeven. Ook in de toekomst zullen Henk en Corien 

dit blijven doen, dank je wel. 

Bart en Marlies blijven in de redactie, Henk en Corien zullen de digitale bezorging 

van Van Aalsten tot Goor verzorgen. Fijne vakantie en tot in augustus. 

 

VAN DE REDACTIE. 

De vakantie staat weer voor de deur. Dit is onze laatste uitgave voor dit seizoen. 

We gaan nu vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 17 augustus.  

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 
 
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 
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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!!  

 

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 

 

BUURTLUNCH ELKE EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND. OOK IN DE 

VAKANTIEPERIODE. 

Dus maandag 6 augustus is het Buurtlunch. 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 wel-

kom. 

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. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 
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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. 

 

ZINGEN?? ZING DAN MEE ! 

Door o.a. droevige omstandigheden zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor Lie-

derentafel Neterklanken. Wij zoeken zowel mannen als vrouwen, die het leuk vin-

den om 2x in de maand op woensdagavond te komen zingen samen met 18 leden 

van 19.00 uur tot 21.00 uur. Alleen in de maanden juli en augustus hebben wij een 

zomerstop. Daarnaast treden wij 5x per jaar 's middags op in een bejaarden-ver-

zorgingshuis of verpleegtehuis. 

Ons repertoire bestaat uit Nederlandstalige muziek van vroeger en nu. We worden 

begeleid door een accordeoniste en gitarist. De leden zijn afkomstig uit Netersel, 

Bladel, Reusel, Hilvarenbeek en Best. De contributie bedraagt 40 euro per jaar.  

Nieuwsgierig ? Je bent welkom op de eerste repetitieavond 1 augustus om 19.00 

uur. Wil je inlichtingen bel onze dirigent Jeff Sparidans 0499 324178 of mail naar 

jsparidans@hotmail.com Bestuur Neterklanken. 

 

IN 2019 BESTAAT NETERSEL 800 JAAR! DAT GAAN WE VIEREN! 

Wat er precies in 2019 gaat gebeuren weten we nog niet in detail, maar we be-

ginnen het jaar met “iets” in de brievenbus, we sluiten het jaar af met “iets blij-

vends” en er tussenin houden we een feestweekend voor het hele dorp.  

We hebben een coordinatiegroep die de grote lijn van het jubileumjaar in de gaten 

houdt, een geschiedenisgroep die verder in de historie van ons dorp gaat duiken en 

een feestcommissie die het feestweekend organiseert.  

Tijdens een brainstorm hebben we nog meer ideeën verzameld, plannen genoeg. En 

we willen verenigingen vragen of wanneer ze een activiteit organiseren daar ook 

een 800 sausje overheen willen gieten. 

Wil je meer weten of meedoen met de organisatie? Neem contact met een van ons 

op. “We” zijn Corien Snijder, Hugo Maas, Ed Buylinckx, Wieteke van Gastel, Ferd 

vd Ven, Annemieke van Eekert, Annette Egelmeers, Rob Michiels, Sarah van 

Woensel, Hein Tils, Henk Michiels (Ruttenstraat), Lotte Waalen. 

 

BEDEVAART KEVELAER, 

Donderdag 16 augustus 2018 is de bedevaart naar Kevelaer. Thema dit jaar is: 

Zoek vrede. We vertrekken bij de kerk in Netersel tussen 7.00 en 7.30 uur. Rond 

20.00 uur zijn we weer thuis. 

De kosten zijn 17 euro voor volwassenen en voor kinderen tot 12 jaar 8 euro. Wel 

wordt er verwacht dat ouders en kinderen een geldig legitimatiebewijs bij zich 

hebben. 

Opgave voor 31 juli 2018 bij Iet Looijmans, de Smis 1, Netersel. Tel. 591010. 

Dagelijks tussen 18.00 en 20.00 uur. Met vriendelijke groet, Iet Looijmans. 

mailto:jsparidans@hotmail.com


PUUR POPORKEST 

Wij willen iedereen enorm bedanken die ons tijdens de kermis heeft gesteund door 

een envelop te kopen. Een welkome bijdrage voor onze kas. We willen de familie 

van der Heijden nogmaals feliciteren. Zij wonnen de waardecheque van € 400.- 

aangeboden door en te besteden bij Van Hoof Fietsen. Verder kijken wij terug op 

een fantastisch Netersel Zingt. Het was geweldig dat er zo’n 400 mensen aanwezig 

waren die, zoals wij hebben vernomen, een geweldige avond hebben gehad. Het is 

voor ons als PUUR poporkest een heel mooi jubileumfeest geworden dat we heb-

ben kunnen vieren met ons dorp. Wij willen alle sponsoren nogmaals bedanken 

voor hun bijdrage.  

De vakantie staat nu voor de deur. Deze hebben we ook wel even nodig om ons 

volledig op te laden om ons jubileumjaar in het najaar te kunnen gaan voorbe-

reiden. Want ons jubileumjaar is nog maar net over de helft. Wij wensen iedereen 

een fijne vakantie en hopen iedereen na de vakantie weer te ontmoeten. Dit zou zo 

maar kunnen op bijvoorbeeld onze Pepernotenparty! 

 

VOETBALKAMP EERSEL. 

Het jeugdvoetbal Casteren-Netersel gaat dit jaar in Eersel op voetbalkamp bij 

kampeerboerderij W’tjewel, Stokkelen 43 te Eersel. We vertrekken zaterdag 7 juli 

en keren terug op zaterdag 14 juli. 

Wilt u ons eens komen bezoeken en kijken hoe het er aan toe gaat? Dat kan. Op 

zondag 8 juli bestaat de mogelijkheid hiertoe. Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u 

hartelijk welkom. Leiding en kookstaf. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zaterdag 7/7: om 19.00 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Joannes van Hoof, zijn echtgenote Joanna en hun zonen Jan en 

Harrie; Toon Verhees en To Verhees-van Hoof 

Mededelingen: 

 Op zondag 8 juli wordt in de mis van 11 uur in Hapert aandacht besteed 

aan de Heilige Donatus, patroon van de kerk 

 In de maanden juli en augustus is de kerk van Bladel open voor bezichti-

ging op woensdagmiddagen van 2 tot 4 uur 

 IVM met de zomervakantie het verzoek om de misintenties tot 15 augus-

tus aan te leveren voor 8 juli 

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

anders aangeeft 

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

kerk deze gelezen dient te worden en ook graag uw telefoonnummer 

vermelden 

De parochie wenst u van harte een fijne vakantie toe. We hopen dat u kunt genieten 

van mooie dingen en weer veilig thuiskomt. 

 

De redactie wenst u een fijne vakantie en een veilige reis en thuiskomst. 


