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KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 13/6: om 19.00 uur gebedsdienst in Netersel. Intentie: voor het welzijn 

van de parochie.  

Mededelingen: 

 In de maand juni bidden we na de Mis de litanie van het H. Hart van 

Jezus. 

 Ook bidden we na de Mis, zolang het coronavirus rondwaart, het gebed tot 

de H. Aartsengel Michaël om Gods bescherming. 

 We vragen u om bij het verlaten van de kerk de instructies van de pastoor 

te volgen, zodat dit met voldoende onderlinge afstand kan gebeuren. En 

we hopen op uw begrip voor de aanpassingen in de kerk. Het gaat om uw 

gezondheid en die van anderen. Als alles goed gaat, kunnen we vanaf 1 

juli weer met 100 mensen de liturgie vieren. Dank u wel. 

 

HUIS TE HUUR 

Vrijstaande woning aan Carolus Simplexplein 3 in Netersel is te huren voor een 

nader overeen te komen periode. Wilt u meer informatie? Of heeft u interesse neem 

dan contact op met Henk Michiels gsm-nummer: 06-50243569.  

 

WEER HOOGTIJD VOOR KOFFIE-UURTJE 

We zijn erg blij dat we ons Koffie-uurtje weer mogen hervatten. Vrijdag 12 juni 

zitten we weer tussen 10.30 en 11.30uur in de Poel aan de koffie/thee. We zullen 

de richtlijnen ten aanzien van Coronacrisis van het RIVM acht nemen. De indeling 

van de huiskamer is hierop al aangepast.  

Indien u verkoudheidsklachten heeft, moet hoesten, of andere gezondheids-

klachten die kunnen duiden op Corona kunt u beter thuis blijven. We hopen dat 

u dan snel klachtenvrij wordt en volgende maand wel aan  kunt sluiten.  

Natuurlijk staan onze vrijwilligers ook weer voor u klaar. Mocht u behoefte hebben 

aan een helpend handje of een praatje; laat het ons weten. We bekijken of we – de 

coorna-richtlijnen hanterend- uw vraag kunnen beantwoorden.  We zijn te bereiken 

op;  

 Telefonisch; 06-53473972 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

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

 

Verder hopen we het allerbeste voor u en uw naasten! Wees lief voor mekaar. 

Groetjes Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid van Raak. 

mailto:buurthulpnetersel@gmail.com
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KINDERVAKANTIEWEEK 2020 

Zoals ieder jaar is de stichting DoeDuhMeej weer druk in de weer met de kinder-

vakantieweek voor de basisschoolkinderen in Netersel die gehouden zal worden 

van 17 t/m 20 augustus. 

Gezien de Corona omstandigheden zal er dit jaar een aangepast programma komen 

waarbij alle RIVM richtlijnen kunnen worden gevolgd. Zodra wij goedkeuring 

hebben van de gemeente zullen we jullie informeren over het programma. We 

streven er naar dit nog voor de zomervakantie met jullie te kunnen delen! 

Wij hopen op jullie begrip en op héél véél enthousiaste kinderen want ondanks 

alles willen wij er graag een onvergetelijke week van maken. Voor nu blijf gezond 

en let goed op elkaar en jezelf! 

Het bestuur Kindervakantieweek DoeDuhMeej 

 

HARTELIJK DANK. 

Hierbij wil ik iedereen Hartelijke Danken voor het geweldige medeleven en de vele 

kaarten bij het overlijden van Philip. 

Ook de laatste groet langs de weg was hartverwarmend. 

Heel Hartelijk Dank. Nel Michiels. Kinderen en kleinkinderen. 

 

 DOOR CORONA NIET ‘KAMPEREN BIJ DE BOER’ 

Vanaf 1 juli mogen de campings in Nederland weer gasten ontvangen. Dus zou u 

denken dat ook het ‘kamperen bij de boer’ weer mogelijk is. Er is vanwege de co-

ronamaatregelen binnen de gemeenten lang gesproken over deze vorm van kam-

peren door jongeren. Kan dat wel en, zeker zo belangrijk, is het wel toegestaan en 

wenselijk binnen de regels die nu gelden?  

Coronaproof 

Voor alle campings gelden strikte voorwaarden waaraan zij zich moeten houden. 

Zo gelden er strenge hygiënemaatregelen voor sanitaire voorzieningen. Ook 

moeten gasten op de campings, behalve wanneer ze samen een huishouden vormen 

(samen in één huis wonen), zich houden aan de 1,5 meter afstand regel. Campings 

mogen dus weer open, maar zijn tegelijkertijd verplicht om hiervoor te zorgen.  

‘Kamperen bij de boer’ geen optie in 2020 

Voor ‘kamperen bij de boer’ is het vrijwel onmogelijk om deze maatregelen te 

organiseren én na te leven. Dat kan van jongeren ook niet verlangd worden. De 

strikte regels gaan eigenlijk in tegen vrijwel alles waar het kamperen onder normale 

omstandigheden voor zou mogen staan. 

Bovendien neemt het risico voor besmetting van zowel groepen recreërende jong-

eren uit verschillende gezinnen als ook voor anderen toe. En dat is natuurlijk niet 

de bedoeling. Het ziet er ook niet naar uit dat er op korte termijn versoepelingen 

komen voor de regels voor overnachtingen van groepen die niet samen een huis-

houden vormen. Daarom hebben de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden het 

besluit genomen om dit jaar geen toestemming te geven om te gaan ‘kamperen bij 

de boer’.  

 


