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KOMEND WEEKEND FEESTWEEKEND 800 JAAR NETERSEL 

Dit weekend is het zover, één van de hoogtepunten in ons dorps-jubileumjaar. 

Hieronder staat het volledige programma met een korte toelichting, meer informatie 

per activiteit/ onderdeel vind je op de website www.depoel-netersel.nl/800. 

Hopelijk treffen we jullie allemaal dit weekend! Tot dan.  

Vrijdag 21 juni  

19:00 uur: Bij de Poel en de kiosk geven we het startschot voor een feestelijk week-

end en openen we het jubileumjaar met diverse officiële openingshandelingen.  

De dorpsdichter leest het gedicht voor dat hij over Netersel heeft geschreven. De 

kinderen van de basisschool spelen na wat er in 1219 is gebeurd  

waardoor wij nu een 800 feestje hebben. Iedereen is van harte welkom. We bieden 

u graag een kopje koffie of thee aan in De Poel, daarna zijn de consumpties voor 

eigen rekening. 

Zaterdag 22 juni 

14:00 uur: Zeepkistenrace voor de basisschooljeugd: Schans en parcours afleggen 

met een wagentje zonder aandrijving.  

16.00 uur tot 18.00 uur: Buitenbeurs met: “Workshops van lokale ondernemers” en 

“Tussen Kunst & Kitsch” Welke ondernemers er zijn en wat je kunt leren bij ‘Kunst 

en kitsch” vind je terug opde site! 

18.00 uur tot 19.00 uur: Zeepkistenrace voor volwassenen.  

20:00 uur: Onthulling kunstwerk ter ere van jubileum van de Buntstèkers, prijsuit-

reiking zeepkistenrace en start feestavond.  

De hele dag doorlopend zijn (v.a. 14:00 uur de bar, het terras en de frietkar geo-

pend! 

Zondag 23 juni 

10:00 uur: Vertrek Koai Dampen Rit: Recreatieve fietsroute voor alle leeftijden en 

je gewone fiets, je kunt ook aansluiten bij de groepen van TC Netersel zij vertrek-

ken om 9:00 uur.   

10:45 uur: Start Koai Dampen Kienen: Bingoën op het plein voor alle leeftijden 

met leuke prijsjes 

12:00 uur: BRING YOUR OWN Dorpslunch met muziek: We gaan gezamenlijk 

eten van eigen en elkaars zelf meegebrachte lunch. Maak iets lekkers klaar en neem 

genoeg mee om je eigen honger te stillen. Van alles wat door iedereen wordt mee-

gebracht maken we één groot buffet. Zodat iedereen van elkaars meegebrachte 

lunch kan proeven, zo ontdek je we samen alle lekkere creaties van onze dorpsge-

noten. Vergeet niet om ook een bord en je bestek mee te nemen. De bar is geopend, 

dus voor drinken hoef je niet te zorgen. PUUR Poporkest zorgt voor een muzikaal 

toetje Eet smakelijk alvast! 

http://www.depoel-netersel.nl/800


Nog een laatste aanrader: Reserveer alvast onze speciale jubileum-escaperoom! 

Speciaal voor het feestweekend ontwikkeld, die wil je niet missen! 

Groetjes de feestweekend-commissie,  

Annemieke, Ed, Fred, Lotte, Marieke, Rob, Wies en Hugo 

 

CONTINUROOSTER LAMBERTUSSCHOOL, 2019-2020 

Vanaf  komend schooljaar stapt de basisschool over op een 

continurooster. Dit betekent dat alle kinderen dagelijks tus-

sen de middag op school overblijven. Er is gekozen voor het 

vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent concreet dat de kinderen elke dag van 08.30 

tot 14.15 uur naar school gaan, uitgezonderd groep 1-2, zij stoppen op vrijdag op 

dezelfde tijd als de peuters, namelijk om 11.00 uur. 

Omdat we de opvang tussen de middag niet alleen met het schoolteam rond kunnen 

krijgen, wordt hierbij de hulp van ouders gevraagd. De hulp bestaat uit het onder-

steunen tijdens de lunch en het buitenspelen (denk hierbij aan het opendraaien van 

een beker, of bij kinderen blijven die meer tijd nodig hebben voor de lunch terwijl 

de leerkracht met de rest naar buiten is etc). De vrijwilligers dragen geen verant-

woordelijkheid voor de kinderen, deze ligt volledig bij de leerkrachten en onder-

wijsondersteunend personeel van de school. 

Via deze weg doen we een oproepje aan andere vrijwilligers dan ouders. Heeft u af 

en toe tijd, of misschien wel elke week een dag, om van 12.00 tot 12.30 uur op vrij-

willige basis te ondersteunen tijdens het overblijven, dan horen wij dat graag. 

U kunt dit telefonisch doorgeven via het nummer van de school 0497 681991 of via 

de mail info@bs-stlambertus.nl.  

Wilt u graag meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jeanne Verstijnen 

0612103819 

 

PUUR POPORKEST. 

PUUR Poporkest luistert graag uw gouden of diamanten bruiloft muzikaal op 
Netersel is een hechte gemeenschap en als er iets bijzonders gevierd wordt draagt 

PUUR Poporkest graag haar steentje bij. Wanneer u uw gouden of zelfs diamanten 

bruiloft viert komen wij graag uw feest of receptie muzikaal opluisteren. Stelt u dit 

op prijs, dan vragen wij u om ons  minimaal 8 weken van te voren hiervan op de 

hoogte te stellen door middel van het sturen van een uitnodiging of een mail naar: 

PUUR Poporkest, Fons van der Heijdenstraat 16, 5534 AV Netersel, of Mail: 

info@puurpoporkest.nl  Tot ziens op uw bruiloft! 

 

MOEDIGE MOEDERS 

Op dinsdag 25 juni van 20.00 uur - 22.00 uur hebben we weer een bijeenkomst van 

onze zelfhulpgroep. Waarbij iedereen die een familielid heeft die verslaafd is van 

harte welkom is. 

Onze bijeenkomsten hebben een vertrouwelijk karakter en zijn geheel gratis en 

vrijblijvend te bezoeken. Adres van samenkomst is: Thomas van Aquinohuis, Dr 

Dr Rauppstraat 52 in Bergeijk. 

mailto:info@bs-stlambertus.nl
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Deze keer gaan we het met elkaar hebben over de dramadriehoek en komen we tot 

inzichten met elkaar om hopelijk deze cirkel van verslaving te doorbreken . 

Wij werken samen met allerlei afkickcentra en professionele hulpverleners en 

hebben zelf vaak al jarenlang ervaring met het leven met een verslaafd familielid. 

Hierdoor weten we als geen ander wat het is en ook hoe we het beste kunnen han-

delen. Deze bijeenkomst is de laatste voor onze zomerstop van 2 maanden.  

We zijn ervan overtuigd dat ermee blijven zitten geen optie is, deze problematiek 

gaat niet zomaar over. Wees moedig, zet deze eerste stap, de verslaafde zelf kan er 

alleen maar mee geholpen worden. Doordat u het gaat aanpakken , door alleen al te 

komen. U zult merken dat je er niet langer alleen voorstaat en dat je handvaten 

meekrijgt waar je ook daadwerkelijk iets aan hebt. 

Voor meer info bel: 06-44625441 of mail met 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com 

Mocht u behoefte hebben aan een huisbezoek dan is dat ook mogelijk.  Neem ook 

eens een kijkje op www.moedigemoeders.nl 

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest van het H. Sacrament. Zaterdag 22/6: om 19.00 uur gebedsdienst. De 

intenties zijn voor het welzijn van de parochie.  

 

BEDEVAART KEVELAER. 

Op donderdag 22 augustus 2019 is weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. 

Thema dit jaar: “Heer waar moeten wij heen”? 

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 p.p. en kinderen tot 12 jaar 8.00 euro. Zorg wel voor een 

geldig legitimatiebewijs voor zowel ouders als kinderen. 

Opgave voor 31 juli 2019 bij Iet Looijmans, De Smis 1, Netersel. Tel. 591010, 

dagelijks tussen 18.00 en 20.00 uur. 

 

VAN DE REDACTIE. 

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

op zaterdag 6 juli. Daarna gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 16 

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

binnen zijn op maandag 1 juli a.s. voor 18.00 uur. 

We komen weer uit in week 33, op zaterdag 17 augustus. Copij voor de uitgave van 

17 augustus moet binnen zijn op maandag 12 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

 

COMPLIMENT  VOOR DE “STILLE” VRIJWILLIGER! 

De gemeente Bladel wil dit jaar alle vrijwilligers in het zonnetje zetten. Als blijk 

van waardering wordt voor vrijwilligers uit de gemeente Bladel op 15 november 

2019 een feest georganiseerd. Voorafgaand aan dit feest wil de gemeente een aantal 

vrijwilligers, die altijd voor anderen klaar staan maar niet altijd gezien worden, een 
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bloemetje geven. U kunt hierbij denken aan mensen die zich al jarenlang inzetten 

als vrijwilligers en dat in alle bescheidenheid doen. 

Kent u zo iemand? Stuur dan vóór 24 juni 2019 een brief of e-mail naar de gemeen-

te Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel of m.leijten@bladel.nl). 

Vermeld daarin:  

- uw naam, adres en telefoonnummer; 

- naam, adres en telefoonnummer van degene die u voordraagt; 

- korte omschrijving van het soort vrijwilligerswerk en de naam van de 

organisatie waarvoor deze persoon zich inzet; 

- de reden waarom u vindt dat juist deze persoon een bloemetje verdient. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Marjo Leijten via 

eerder vermeld mailadres of  per telefoon: 06-19917067. 

 

ADVERTENTIE. 

Gevraagd: medewerkster voor de schoonmaak bij Restaria Den Doel in Bladel. 

Voor de dinsdagochtend. Bij interesse: bel 06-20312468. Of kom langs. 

 

WONEN VOOR SENIOREN IN NETERSEL  

Op 19 juni vanaf 13.30 uur in de Poel organiseren de KBO en de Buurthulp Ne-

tersel een informatiemiddag over wonen voor senioren. We willen met u in gesprek 

over het thema wonen en alle vragen die erbij komen kijken om op uw oude dag te 

komen tot een goede invulling van uw woonomgeving. Dit is onder andere een 

passende woning met veel gemak, weinig onderhoud en veel woongenot, in uw 

eigen sociale woonomgeving.  

Deze middag komt Loe van der Lee voor u uiteen zetten wat er bij zo’n overstap 

naar een nieuwe woning allemaal komt kijken en hoe hij u daar eventueel  in kan 

ondersteunen. Ook komt er een ervaringsdeskundige aan het woord die het proces 

schetst aan de hand van praktijkvoorbeelden. U bent van harte welkom. 

Buurthulp Netersel, KBO Netersel. Maria Waalen (06-51084680),  Ingrid Meulen-

broeks (06-52444219) of Wies Vissers (06-23528290). 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Vessem D2 - NeCa D1: 5-13; Klimroos/VVO MW1 - NeCa MW 1: 8-6; 

NeCa A1 - Vessem A1: 5-10; NeCa D1 - Rietvogels D1: 2-5; Winty E2 - NeCa E1: 

4-10; NeCa F1 - Rosolo F1: 10-11; NeCa W1 - Klimroos W1: 11-3; Vessem D2 - 

NeCa D1: 5-13; Klimroos/VVO M1 - NeCa M1: 8-6; NeCa A1 - Vessem A1: 5-10 

 NeCa F1 - Rosolo F1: 10-11; Winty E2 - NeCa E1: 4-10; NeCa D1 - Rietvogels 

D1: 2-5; Bladella B1 - NeCa B1: 7-8; Bio W1 - NeCa W1: 8-10 KAMPIOEN!;  

NeCa E1 - VVO E1: 8-8; DDW F1 - NeCa F1: 0-27; NeCa B1 - Vessem B1: 6-7; 

Winty C1 - NeCa C1: 8-3. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 29 JUNI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 24 JUNI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL   
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