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ALLEMAAL BEDANKT VOOR EEN GESLAAGD FEESTWEEKEND!  

Van de opening met een gigantische taart van de gemeente, de dorpsdichter en een 

heus toneelstuk tot de zeepkistenrace. Van de escaperoom tot de Koai Dampen Rit 

en Kien. Van de buitenbeurs tot de verborgen Kempische schatten. Van de 

onthulling door de Buntstekers tot het unieke dorpsbuffet! Een grote afwisseling 

van heel geslaagde activiteiten waar we met veel plezier op terug kijken.  

We zijn blij met ieders komst en vermelden hier in het bijzonder graag alle vrijwil-

ligers. Zonder de opbouwers van de schans, de helpers achter de bar en bonnen-

verkoop en alle andere helpende handjes was het nooit zo’n succes geworden. Ook 

een dankwoord voor het optreden van PUUR Poporkest en de Tourclub voor het 

fietsen!  

Allemaal ontzettend bedankt voor jullie enthousiasme! Tot over 800 jaar!  

Groetjes, Werkgroep Feestweekend.  

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

 

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. Dit is onze laatste uitgave van dit seizoen. Nu 

gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 16 augustus 

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 

Hartelijk dank aan Harrie en Miriam voor de hulp bij de papieren versie van de 

krant en aan Henk en Corien voor het wekelijks plaatsen van de digitale versie. 

 

VOETBALKAMP EERSEL. 

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

kampeerboerderij W’tjewel, Stokkelen 43, Eersel. We vertrekken op zaterdag 6 juli 

en komen weer terug op zaterdag 13 juli. 
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Wilt u ons eens komen bezoeken en kijken hoe het er aan toe gaat? Dat kan. Op 

zondag 7 juli bestaat de mogelijkheid hiertoe. Van 14.30 uur tot 16.30 uur bent u 

hartelijk welkom. Leiders en kookstaf. 

  

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 67: om 19.00 uur Eucharistieviering. Er zijn geen intenties. 

Mededelingen: 

In de zomervakantie zijn er in ons bisdom leuke kampen voor de jeugd, waarbij 

ook het geloof aandacht krijgt.  Achter in de kerk liggen folders om mee te nemen. 

 

WIJZIGING IN PLAN AAN D’N BRINK 

Locatievereniging Bouwen in Netersel zet zich nog steeds in voor een levensloop-

bestendig wooncomplex op Carolus Simplexplein 3. Tot op heden was het plan om 

dit in de vorm van appartementen te doen maar het draagvlak hiervoor is niet 

voldoende. Ook uit de laatste bijeenkomst “Wonen voor senioren” wordt wens voor 

meer grondgebonden woningen, benoemd. Daarom wordt het plan gewijzigd in 

grondgebonden levensloopbestendige woningen (een woning op een eigen kavel), 

met aan de voorzijde de mogelijkheid een aantal bovenwoningen/appartementen te 

realiseren die toegankelijk zijn middels een trap. Deze zijn geschikt voor starters en  

mensen die  goed mobiel zijn. Met deze opzet als uitgangspunt wil de architect met 

geïnteresseerden in gesprek over hun wensen. De locatievereniging hoopt hiermee 

meer te voldoen aan de behoeften op het gebied van wonen in Netersel. Daarbij is 

het met deze opzet mogelijk om het geheel in fases te realiseren.   

De bijeenkomst met de architect is op woensdagmiddag 17 juli om 13.30 uur in de 

Poel. Heeft u interesse dan bent u van harte uitgenodigd op deze middag om uw 

eigen `droomhuis` te realiseren. 

Heeft u vragen dan kunt u met ons in contact treden via 

bouweninnetersel@gmail.com of bij onderstaande personen van de projectgroep.  

Locatievereniging Bouwen in Netersel, Buurthulp Netersel, KBO Netersel 

Henk Michiels (06-50243569), Maria Waalen (06-51084680),  Ingrid Meulen-

broeks (06-12091226) of Wies Vissers (06-23528290). 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Vrijdagochtend 12 juli houdt Buurthulp Netersel haar laatste koffie-uurtje voor de 

zomervakantie. U bent weer van harte welkom tussen 10.30 en 11.30  in de huiska-

mer of op het terras van de Poel. We kunnen weer terugkijken op verschillende 

leuke activiteiten die we samen met de Lambertusschool georganiseerd hebben: 

zoals Het project “Om niet te vergeten” en het “inrittenspel”.    

Ook heeft Buurthulp Netersel een voorspelling over “Wat er over 11/ 22 jaar in 

Netersel zal zijn” aangeleverd aan de tijdscapsules van het monument 800 jaar 

Netersel.  

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  
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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 van Raak. 

 

BEDANKT 

Hartelijk dank voor de vele felicitaties die wij mochten ontvangen bij ons gouden 

huwelijksfeest. Bert en Pieta Kraaijvanger 

 

PUUR POPQUIZ 

Na de eerste editie van de PUUR Popquiz in 2015 hebben wij vele berichten ont-

vangen of we dit nog een keer wilde organiseren. Gezien ons drukke programma 

van de afgelopen jaren paste het steeds niet. We kunnen nu melden dat de PUUR 

Popquiz in 2019 zijn tweede editie gaat beleven en wel op 30 november om 20.00 

uur in gemeenschapshuis de Poel.  

We zijn al druk bezig met de voorbereidingen en aanmelden is ook al mogelijk via 

www.puurpoporkest.nl In de bijgevoegde flyer kun je nadere informatie vinden. 

Mocht je niet aan de quiz mee willen doen, maar wel komen luisteren. Dat is mo-

gelijk. Wel moeten we melden dat er maar beperkte zitplaatsen hiervoor beschik-

baar zijn. Wij wensen iedereen een fijne vakantie! 

Groet, Jolanda Schilders. 

 

31 AUGUSTUS ZOMEREVENEMENT CV DE BUNTSTÈKERS. 

CV de Buntstèkers sluit haar jubileumjaar af met een zomerevenement op 31 au-

gustus. Dit zal gehouden worden op en rondom de Muilerij aan de Muilen.  

Vanaf 14.00 uur zijn er volop activiteiten voor de jeugd zoals knutselen, schilderen 

en schminken. Ook worden er diverse workshops gegeven, denk aan acrobatiek, 

jongleren en goochelen waarna de kinderen zelf optreden en de geleerde kunsten 

aan hun ouders en het publiek mogen tonen. De middag wordt afgesloten met een 

bezoek aan de frietwagen. 

’s-Avonds is het de beurt aan de volwassenen, om 20.00 uur starten we met een 

optreden van dweilorkest de Buntstekers uit Tilburg. Zij spelen vrolijke feest – en 

carnavalsmuziek zoals:  jij denkt maar dat je alles mag, hela ho, my little lady, jij 

krijgt die lach niet van mijn gezicht, leef en drink schrobelèr. Daarna speelt er een 

live band uit België. Een band bestaande uit 5 muzikaal hongerige enthousiaste-

lingen die Rock, Rock & Roll en Poprock spelen. De DJ zorgt telkens voor een 

soepele en gepaste overgang. Ook zal aan het einde van de avond de frietwagen  

weer aanwezig zijn. 
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Natuurlijk hopen we jullie in grote getale te ontmoeten tijdens de afsluiting van ons 

jubileumjaar, de entree is gratis. 

CV de Buntstèkers 

 

TONEELVERENIGING PARDOES NETERSEL BESTAAT 25 JAAR 

Ieder jaar proberen we een productie neer te zetten voor jong en oud. Wij doen dit 

vol enthousiasme en met veel plezier. Alle onderdelen van een productie worden 

door leden van toneelvereniging Pardoes zelf uitgevoerd. De kleding, het decor, 

poster/flyers, het licht, geluid en ga zo maar door. 

Ieder jaar proberen we nog iets beters neer te zetten dan het jaar ervoor. We gaan 

nooit voor de makkelijkste weg maar zoeken de uitdaging op. 

In juni 1994, is toneelvereniging Pardoes ontstaan doordat enkele enthousiaste 

leden vanuit de Katholieke Vrouwen Organisatie een eigen pad wilde gaan bewan-

delen. De toneelvereniging is vele producties rijk, waaronder veel kluchten en 

familievoorstellingen. Daarnaast zijn er ook verschillende unieke stukken geschre-

ven voor en door de eigen leden. 

Daarnaast investeren we tijd en energie, zonder dat we daarvoor enige financiële 

bijdrage ontvangen, in de kinderen en jeugd van Netersel: - Jaarlijks een theater-

workshop voor de kinderen van groep 5 tot en met het 1ste van de middelbare 

school. - Jaarlijks verzorgen van de regie van de musical van groep 7 & 8 van ba-

sisschool Lambertus in Netersel. 

Nu, in 2019, is het zover, we bestaan 25 jaar!! Dit willen we graag groots vieren 

met een denderende jubileumshow die we gaan opvoeren in De Muilerij in Neter-

sel. Deze bouwschuur zullen we in november omtoveren tot een heus theater. Al 

onze leden zullen een bijdrage leveren voor deze voorstelling. Naast onze leden 

zullen er verschillende mensen uit het dorp meehelpen om deze voorstelling tot een 

groot succes te maken. 

Omdat we zo willen uitpakken zijn we op zoek naar mensen, instanties, subsidie-

verstrekkers en bedrijven om ons te helpen om onze grootste plannen voor onze 

jubileumshow mee te realiseren. Draagt u onze vereniging een warm hart toe, ziet u 

dat wij in Netersel een bindende factor zijn, ziet u het enthousiasme waarmee we 

onze producties vorm geven, wilt u ook investeren in de amateurkunst in Netersel. 

Help ons dan! 

Hoe kun jij ons helpen? 

- Financiële bijdrage via een van onze sponsorpakketten. (Zie bijlage bij digitale 

krant) - Materiaal te sponsoren, in overleg 

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze sponsorpakketten neem dan telefonisch of per 

mail contact met ons op. Wij hopen op uw hulp! 

Met vriendelijke groeten, Wieteke van Gastel, Roel Michiels en Ed Buylinckx 

Bestuur Toneelvereniging Pardoes 

reserveringen.pardoes@gmail.com  tel: 06-38966237 (Ed Buylinckx). 

 

De volledige tekst van het artikel en de genoemde bijlage zijn opgenomen als 

bijlage bij de digitale krant van 6 juli 2019 

mailto:reserveringen.pardoes@gmail.com


 

DIENSTEN- EN GOEDERENVEILING KORFBALVERENIGING NECA. 

Zet de datum alvast in uw agenda. Zaterdag 26 oktober 2019 houdt korfbalver-

eniging NeCa haar Diensten- en Goederenveiling in de Poel in Netersel.  

Je was laten strijken door een aantrekkelijke 50-plusser, dakgoten schoon laten 

maken door sterke kerels, je kinderen/pubers laten oppassen door een leuk jong 

stel, een kinderfeestje laten organiseren door toffe meiden, een huisgemaakte taart 

voor je verjaardag, een etentje voor een kamergezelschap laten serveren, of be-

dienend personeel voor een groter feest….. alles is te koop, bieden maar!!  

We verwachten meer dan 100 diensten die geveild moeten worden, dus er is altijd 

wat voor u bij, en anders is het leuk om deze enerverende/ludieke veiling mee te 

maken..  

We starten einde van de ochtend met een brunch voor iedereen. Daarna is er een 

middagprogramma voor jong en oud. Dan kunt u ook al bieden op de aangeboden 

goederen. In de avond worden alle diensten geveild.  

Natuurlijk is het leuk als u als dorpsgenoot een dienst aanbiedt. Denk erover na wat 

u (alleen, als stel, als duo, of met vrienden) aan kunt bieden. De voorbeelden hier-

boven zullen vast een bron van inspiratie zijn. Het kan natuurlijk ook met je beroep 

te maken hebben, je kunt op het gebeid van jou expertise een dienst aanbieden.  

Brainstorm alvast met elkaar. Na de zomervakantie komen we erop terug.  

Namens de korfbalvereniging alvast heel hartelijk bedankt. 

Heb je al een dienst bedacht die je wilt aanbieden dan kun je dat doen door 

onderstaand formulier ingevuld te sturen naar; i.gooskens@gooskens.nl 

 

 

Naam  

Telefoonnummer  

emailadres  

Ik/wij bieden de volgende dienst 

aan; 

Beschrijf hier wat je wilt doen.  

 

Wanneer wordt de dienst 

aangeboden (welke dag, welk 

dagdeel, hoelang is je dienst geldig 

b.v. tot december 2020) 

 

Waar?   



(bijv. bij de koper thuis, bij de 

bieder thuis, andere locatie) 

Hoe lang duurt de dienst?  

(bijv.  twee uur, of een middag)  

 

Minimaal veiling bedrag  

 

BRABANTSE OORLOGSVERHALEN VASTGELEGD IN STILLLEVENS 

Sleutelscènes uit 75 persoonlijke Brabantse oorlogsverhalen verbeeld in mini-

atuurvorm. 

In 2019 en 2020 wordt gevierd dat Brabant 75 jaar geleden is bevrijd. Een mooi 

moment om hierbij stil te staan, te gedenken en vooral te vieren dat wij in vrijheid 

mogen leven.  

In het kader van de 75-jarige bevrijding, selecteerde Brabant Remembers 75 ingrij-

pende oorlogsverhalen. Om deze verhalen te verbinden en te verbeelden in een 

duurzame canon, bedacht Rocco Verdult het concept van stillleven.  

Stillleven is een collectie van 75 maquettes die ieder een scène weergeven uit een 

verhaal dat plaatsvond in de Tweede Wereldoorlog. Het zijn weergaven van beslis-

momenten waarop iemands leven voorgoed veranderde. De collectie bestaat voor-

namelijk uit witte maquettes waarvan de scène zich overdag afspeelt. De scènes in 

het donker en in de nacht zijn zwart. Alleen de hoofdrolspelers worden gekleurd 

om daarmee het publiek te gidsen en een houvast te bieden. De menselijke kant van 

elk verhaal wordt hiermee centraal gesteld. Het publiek krijgt de kans zelf te inter-

preteren, te fantaseren of zich in te leven in de situatie van toen. Het publiek kan 

vervolgens voor zichzelf bepalen om het feitelijke verhaal te gaan lezen of om met 

anderen in gesprek te gaan over hun eigen interpretaties. 

Het stillleven dat zich afspeelt in de gemeente Bladel is vanaf 26 juni te zien in het 

gemeentehuis.  

 

DE VAKANTIEBIEB: GRATIS E-BOOKS VOOR IEDEREEN 

Het zomercadeautje van De Bibliotheek 

Met de gratis VakantieBieb-app, het zomercadeautje van de Bibliotheek, geniet 

iedereen van de mooiste e-books. In de app vind je 50 e-books voor jong en oud in 

verschillende genres. De VakantieBieb is voor iedereen gratis te downloaden, ook 

voor niet-leden van de Bibliotheek.  

De VakantieBieb voor kinderen en jongeren opende op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn de 

e-books voor volwassenen ook toegevoegd. De app is beschikbaar tot eind augus-

tus, en is te downloaden via de App Store of de Google Play Store. Na het down-

loaden is geen internetverbinding meer nodig. Kijk voor de volledige titellijst en 

meer informatie op www.vakantiebieb.nl. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 17 AUGUSTUS A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 12 AUGUSTUS A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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