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GASTEN EETTAFEL. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 23 augustus te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 19 augustus bij Mariet Smulders,  

tel: 0497-681631. De kookgroep. 

 

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 

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

Hoeve 13a.  

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zaterdag 18/8: om 19.00 uur Eucharistieviering. De in-

tenties zijn voor: Frans Hendriks en Josephina v.d. Sande nms de kinderen Hen-

driks; Wim Dielis en Johanna Dielis-Jonkers. 

 

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 

 

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!!  

 

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 

 

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. 
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COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 25 AUGUSTUS A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 20 AUGUSTUS A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OP 

HET REDACTIEADRES OF ZIJN AANGELEVERD VIA 

VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.  

mailto:buurthulpnetersel@gmail.com
http://www.depoel-netersel.nl/
mailto:vatg@depoel-netersel.nl
mailto:jsparidans@hotmail.com
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

