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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. Natuurlijk hopen we jullie in grote getale te ontmoeten tijdens 

de afsluiting van ons jubileumjaar, de entree is gratis. 

CV de Buntstèkers 

 

BUURTBILJARTEN 

De zomervakantie is weer afgelopen en dus begint het buurtbiljarten binnenkort 

weer. De teamcaptains hebben de biljartschema's inmiddels ontvangen (met het 

verzoek om deze binnen hun team te verspreiden), dus mocht je nog niets ontvang-

en hebben kun je deze opvragen bij je teamcaptain.  

Dit jaar hebben we weer één team extra (Hoekakker) en dus zijn we komend 

seizoen met maar liefst 17 teams en bijna 100 buurtbiljarters!!! Het programma is 

hierdoor erg vol gepland en de competitie zal dan ook tot in mei doorlopen, maar 

dat mag de pret niet drukken, want hoe meer zielen hoe meer vreugd. De grote 

vraag is wie de kampioenen van het afgelopen seizoen (Beemke C) op gaat volgen. 

Als er wedstrijden verzet moeten worden dan zullen deze op maandag of op za-

terdag ingehaald moeten worden, dus het verzoek om de wedstrijden zoveel als 

mogelijk door te laten gaan. De eerste wedstrijd is op dinsdag 27 augustus waarbij 

de debutanten uit de Hoekakker het op gaan nemen tegen de heren van De Heilei 

A. 

Aan alle biljarters het verzoek om op de wedstrijddag om 20.00 uur aanwezig 

te zijn in D'n Driesprong zodat de wedstrijden ook op tijd kunnen beginnen. 
Wij wensen iedereen in ieder geval een succesvolle en bovenal gezellige competitie 

toe. 



PS: mocht je nog mee willen doen aan het buurtbiljarten kun je je nog aanmelden 

bij een van de teams in jou buurt of je kunt ook contact opnemen met Wim Vissers 

(06-25215471) of Jeroen Spooren (06-13844501) voor meer informatie 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 24/8: om  19.00 uur gebedsdienst. Er zijn geen intenties. 

 
GEWIJZIGD BOUWPLAN AAN D’N BRINK 

Locatievereniging Bouwen in Netersel realiseert samen met de KBO en de 

Buurthulp Netersel  een levensloopbestendig wooncomplex op Carolus Simplex-

plein 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” komt de wens voor meer grondgebonden woningen. 

Daarom wijzigen we het plan en gaan in plaats van appartementen woningen 

ontwikkelen op elk een eigen kavel in een laag met een kap. Aan de voorzijde is er 

ruimte voor twee bovenwoningen voor starters of andere geïnteresseerden die met 

een trap toegankelijk zijn.  

Op 17 juli was er een bijeenkomst in de Poel waar samen met een architect wensen 

zijn geïnventariseerd en een nieuw ontwerp is gemaakt. De informatie is te vinden 

op de site van de Poel.  Heeft u interesse dan nodigen we u uit zich bij ons te 

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

 

“BENKSKE” 

Waarschijnlijk hebben jullie ‘m al zien staan op het plein bij de kiosk. Het “Benk-

ske”, een bankje van mozaïek in de kleuren van de Brabantse vlag. Het bankje 

hebben we gekregen van de Commissaris van de Koning ter gelegenheid van ons 

800 jarig bestaan. De Commissaris komt het bankje officieel openen op woensdag 

11 september om half  2. De kinderen van de basisschool zullen dan nog een keer 

het toneelstuk van de oorkonde uit 1219 opvoeren. 

 

KEVELAER. 

Hallo allemaal. Hierbij de laatste informatie betreffende de bedevaart naar Kevelaer 

op donderdag 22 augustus. 

We vertrekken om 7.45 uur bij de kerk in Netersel. Graag op tijd aanwezig zijn. 

Willen diegenen die een rollater meenemen, deze voorzien van hun naam. En wil 

iedereen zijn of haar gele boekje niet vergeten? Diegenen die voor het eerst mee-

gaan krijgen het gratis in de bus. 

Met vriendelijke groet, Iet Looijmans, tel: 591010. 

mailto:bouweninnetersel@gmail.com

