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VAN DE REDACTIE. 

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

op zaterdag 24 juli. Daarna gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 3 

september. Kopij voor het laatste nummer  en voor de vijf  vakantieweken moet 

binnen zijn op maandag 19 juli a.s. voor 18.00 uur. 

We komen weer uit in week 35, op zaterdag 4 september. Kopij voor de uitgave 

van 4 september moet binnen zijn op maandag 30 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 17/7: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Petrus 

Josephus van den Hout, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen; Jan van de 

Huijgevoort. 

 

OPBRENGST COLLECTE. 

Hartelijk dank aan iedereen die geld gegeven heeft aan het MS Fonds. 

Dank ook aan de collectanten die toch, ondanks de coronacrisis, langs de deuren 

gingen met de collectebus en met flyers. 

De opbrengst in Netersel is € 379,12 

 

DORPSFEEST 17 JULI GAAT HELAAS NIET DOOR 

Een aantal weken geleden zijn we enthousiast begonnen aan het organiseren van 

een dorpsfeest waarbij we in een ongedwongen sfeer lekker bij konden praten na 

een lange periode waarbij we dit niet konden doen. We hadden een mooi program-

ma opgezet met leuke spellen waar jong tot oud aan deel kon nemen. De gemeente 

stond ook achter ons plan en stemde in met de vergunning. Echter met de huidige 

ontwikkelingen vonden we het beter om het dorpsfeest op 17 juli niet plaats te laten 

vinden. We beraden ons op een nieuwe datum en komen daar zo snel mogelijk bij 

jullie op terug. Dank voor jullie begrip. Word vervolgd!  

 

DE NETERSELSE SPUURTOCHT 

De lange Corona-periode die al achter ons ligt, heeft ook een groot effect op de 

culturele sector en heeft heel wat orkesten de mogelijkheden tot musiceren 

ontnomen. Ook het PUUR Poporkest in Netersel heeft hier last van gehad. Met 

grote groepen bij elkaar komen, zat er lange tijd niet in waarmee het voor de ruim 

30 muzikanten zo goed als onmogelijk was om gezamenlijk te repeteren, laat staan 

een optreden te doen. 

En toch werd in ons immer creatieve dorp een slimme oplossing gevonden om 
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musiceren te combineren met een leuk evenement voor het hele dorp. PUUR 

bedachten een mix van PUUR muziek en een PUUR speurtocht: de  sPUURtocht 

door Netersel. Doel van de tocht was het vormen van een zin met letters die te 

vinden waren bij de muziekmakers. Daarbij kwam het aan op oplossen van raad-

sels, het zoeken naar extra aanwijzingen én het raden van muziekfragmenten.  

Zondag 11 juli was het zover. Een heerlijk zonnige ochtend met overal in het dorp 

wandelende en vooral speurende groepen. Minstens zo opvallend was dat overal 

heel goede muziek te horen was: van de Latestraat tot aan de Hoeve en van de Lei 

tot aan de Hoekakker. Het herkennen van de juist muziek viel nog niet mee! Waar 

de één meteen een titel kon benoemen duurde het bij de ander toch even voordat er 

herkenning was…. Maar dan wél zonder de bekende muziek-herkennings appjes. 

Neem daarbij ook nog goed geregelde catering op vier verschillende plekken, fijne 

muziek en rond de lunch ook nog eens tosti’s  dan heb je alle ingrediënten voor een 

heel geslaagd en vooral muzikaal evenement. 

De oplossing van de puzzle was overigens  ‘Er zit muziek in Netersel’ en de 

winnaars waren uiteindelijk Lars Vosters, Familie Buijtels en Familie Michiels. 

Maar naast het winnen was het aller leukste om weer samen onderweg te zijn in ons 

eigen dorp. Was de winterse Carnaval in Netersel al bijzonder, dan hebben we nu 

ook een Zomers en muzikaal evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is. Goed 

gedaan PUUR! 

 

NIEUW TELEFOONNUMMER MILIEUSTRAAT BLADEL 

Door omstandigheden is de milieustraat Bladel een aantal weken telefonisch niet 

bereikbaar geweest.  

Inmiddels is dat probleem opgelost, maar er is wel een nieuw telefoonnummer: 06-

11293897. Dat nummer is alleen bereikbaar tijdens de openingstijden: 

• Dinsdag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur; 

• Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur; 

• Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

 

GARAGE SALE 16 EN 17 JULI 

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juli is er een eenmalige inboedelverkoop aan de 

Wilhelminalaan 14 te Reusel, telkens van 10.00 tot 16.00 uur. 

Het betreft hier o.a. meubels, antiek/curiosa, gebruiksartikelen, hand- en 

tuingereedschap, apparaten etc. etc. Gezien de diversiteit een bezoek waard! 

 

KBO NETERSEL 

Het bestuur van de KBO afdeling Netersel is op zoek naar nieuwe bestuursleden.  

Het KBO bestuur vergaderd 1 keer per maand (in de zomer wordt een keer over-

geslagen). Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Henk Looijmans tel. 

0613568246 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 19 JULI A.S. OM 18.00 UUR. 

LAATSTE UITGAVE VOOR DE VAKANTIE. 


