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KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest van Pinksteren. Zaterdag 8/6: om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties 

zijn voor: Petrus Josephus van den Hout en zijn echtgenote Maria, Riek, Cato en 

René, Harrie en Ton 

Mededelingen: 

 In het weekend van 15-16 juni is de parochie te gast in de abdij van Postel. 

Het is bedoeld voor persoonlijke verdieping en om na te denken over onze 

missie als parochie. Folders liggen achter in de kerk.  

 De maand juni is toegewijd aan het H. Hart. We zullen op werkdagen, net 

als in de meimaand, om 18.30 uur samenkomen voor een meditatie in de 

verschillende kerken van de parochie. In de weekends is er na afloop van 

de vieringen een kort gebed ter ere van het H. Hart.  

 We vieren het Hoogfeest van Pinksteren, Op 2
e
 Pinksterdag is er alleen 

een H. Mis in Bladel, m.m.v. Plena Laetitia. 

 

NIEUWS KBO 

KBO Netersel bezoekt op 11 juni de Rioolwaterzuiving in Hapert, Casterse- 

dijk 25. We gaan vanaf de Poel op de fiets naar de Rioolwaterzuivering. 

Om 13.00 uur vertrekken we vanaf de Poel. We fietsen rechtstreeks naar de 

Rioolwaterzuivering waar stipt om  13.30 uur de rondleiding begint. Na de rondlei-

ding fietsen we met een omweg terug naar Netersel. 

Gaat u liever met de auto dan kunt u op eigen gelegenheid naar de Rioolwaterzui-

vering komen. 

Opgeven vóór 7 juni bij Wies Vissers, telefoonnummer: 682281. Bij uw opgave 

vermelden of u meefietst of liever zelf met de auto naar de rioolwaterzuivering 

gaat. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. 

 

WANDELAARS OPGELET! 

Op 12-13-14 juni wordt er voor de achtste keer een Avondwandel3daagse geor-

ganiseerd in Casteren.  

Er zijn wandelroutes uitgezet in de mooie omgeving van Casteren van 3-6-9-12 km. 

De route van 3 km is zeer geschikt voor buggies, rolstoelen en wandelwagens.  

Starten kan dagelijks tussen 17.30 en 19.00 uur bij Café Den Bels. De kosten voor 

3 dagen zijn voor kinderen €3,- en voor volwassenen €5,- Een dagkaart is voor kin-

deren €1,50 en voor volwassenen €2,50 (incl koffie/thee en voor de kinderen ranja 

of ijsje) 

Kom gezellig meewandelen en schrijf je in via WWW.casteren.net of kom gewoon 

http://www.casteren.net/


op de dag zelf inschrijven. 

Organisatie Wandel3daagse Casteren 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Op vrijdagochtend 7 juni houdt Buurthulp Netersel weer haar koffie-uurtje tussen 

10.30 en 11.30uur.  U bent weer van harte welkom in de huiskamer van de Poel. 

We willen graag een luisterend oor bieden en eventueel uw vragen beantwoorden 

c.q. doorspelen. 

Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld 

vervoer, boodschappen doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, of een ander 

klusje? Laat het ons weten, wij helpen u graag.  

U kunt ons 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 

17.00uur, u kunt de voicemail afluisteren en eventueel inspreken) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/ 

Graag tot vrijdag. Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, 

Ingrid Meulenbroeks. 

 

STRAATSPEELDAG 2019 

De straatspeeldag zit er weer op. Wat hadden we een geweldige middag met mooi 

weer! Iedereen heeft volop kunnen spelen, fietsen, skelteren, springen, schminken, 

bouwen en voetballen. Veel rode en blije snoetjes hebben we gezien. En daar was 

het natuurlijk allemaal om te doen. 

Zonder hulp was dit niet gelukt. Daarom een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers 

en ouders die ons zo goed geholpen hebben!! Ook de sponsors hartelijk dank: Ne-

tersels Belang, het Oranje Comité, Restaria Den Doel, APW auto’s, Ferd v.d. Ven, 

De Driesprong en toneelvereniging Pardoes. Ook omwonenden van het plein en 

Basisschool Lambertus bedankt voor jullie medewerking. 

Wij gaan alvast plannen maken voor het nieuwe jaar en hopen dan weer op jullie te 

kunnen rekenen.  

Marieke Lindeman, Marieke Coppens en Caroline van Dijck 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Bio C1 - NeCa C1: 3-7; NeCa MW1 - Rosolo MW2: 3-20; Klimroos A1 

NeCa A1: 19-4; Spoordonkse Girls 1 - NeCa 1: 7-9. 

Programma voor  5-6 en 8 juni: 

5/6: Klimroos/VVO MW1 - NeCa MW 1: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon;  

6/6: NeCa A1 - Vessem A1: 19:30 uur. Netersel. Fluiten: Aniek van Esch; 

8/6: NeCa D1 - Rietvogels D1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Maxime v.d. Elzen; 

8/6: Winty E2 - NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Wintelre;  

8/6: NeCa F1 - Rosolo F1: 9:00 uur. Netersel. Fluiten: Mandy Couwenberg; 

8/6: NeCa W1 - Klimroos W1: 9:30 uur. Netersel. Fluiten: Toos Buylinckx. 
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