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WIE STEELT DE SHOW?  

Op vrijdag 8 juli voeren de kinderen van groep 7 en 8 van de Lambertusschool de 

musical ‘Wie steelt de show?’ op in De Poel in Netersel.  

In deze sprankelende afscheidsmusical is de grote vraag: ‘Wie steelt de show?’ 

Presentatoren Bob Babbel en Shirley Shine proberen het uit alle macht, maar de 

kijkcijfers van het programma zijn een drama. Dan gooien de zenderbazen het 

format om en lijkt de uitzending een succes te worden. Verschillende artiesten doen 

een poging om de hoofdprijs van 1 miljoen in de wacht te slepen door 4 duimpjes 

omhoog te krijgen van de jury. Maar wie zijn toch die gemaskerde juryleden? En 

belangrijker nog: wat proberen ze te verbergen? 

Nieuwsgierig geworden naar de afloop, kom dan kijken en beleef het allemaal mee. 

Vanwege een beperkt aantal kaartjes voor de avondvoorstelling, voeren we de 

musical ook in de ochtend op. Iedereen is welkom en de entree is gratis. 

Aanvang ochtendvoorstelling: 10.30 uur (geen kaartje nodig, vrije inloop) 

Aanvang avondvoorstelling:    19:00 uur (max. 4 kaartjes p.p. op te halen op de 

Lambertusschool bij juf Hanneke, Antje of Natasja, op=op helaas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNULEREN DORPSRAAD MAANDAG 27-6-22 

Het feit dat het voltallig college van B&W op maandag 27 juni a.s. niet aanwezig 

kan zijn op de dorpsraadvergadering heeft de dorpsraad doen besluiten om de 

vergadering op deze datum te annuleren. 

Op korte termijn zullen we bezien of er voor de vakantie nog een vergadering zal 

zijn of dat de volgende dorpsraadvergadering op 26 september a.s. zal plaatsvinden. 

De dorpsraad 

 

MS FONDS. 

In de week van 27 juni t/m 2 juli is de collecte van het MS Fonds en komen de 

collectanten aan de deur. Graag Uw  bijdrage voor dit goede doel.  

Bij voorbaat dank. 



BESTE KBO-LEDEN, 

Vrijdagmorgen 8 juli zijn we van harte welkom bij de musical “Wie steelt de 

show?“ van groep 7 en 8 van de Neterselse basisschool. Entree gratis. 

Inloop vanaf 10.15 uur. Aanvang: 10.30 uur. 

Graag opgeven voor 1 juli a.s. bij Wies Vissers Tel: 682281. Bij geen gehoor in-

spreken op antwoordapparaat aub. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 8. 1e prijs, Groen 2: Dorus van Gorp, Harrie van Hoof. 2e 

prijs, Zwart 40: Sven en Fleur Meulenbroeks, Wim Smets, Familie Krabbenbos. 

3e prijs, Grijs 15: Familie Krabbenbos.  

 

KERKBERICHTEN. 

Mededelingen:  

• Vrijdag 24 juni is het Feest van het H. Hart van Jezus. 

• Vrijdag 1 juli is de vrijwilligersavond van de parochie. Om 19.00 uur is er 

een feestelijke eucharistieviering in Bladel vanwege Petrus en Paulus. 

Daarna gaan we verder in Den Tref rond 20.30 uur. Vrijwilligers die geen 

uitnodiging ontvangen hebben, vragen we om zich te melden. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

- Zondag 03 juli  2022: 10:00 uur 

- Intentie voor deze viering is:  Jo en Jac Broeckx Vissers en kleinzoon 

Mark 

- Zondag 17 juli  2022: 10:00 uur 

- Zondag 31 juli  2022: 10:00 uur 

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte 

welkom. U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:  

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Gebedsvieringengroep Netersel 

 

KERMIS NETERSEL - HULP IN NOOD 

Er is iets fout gegaan met de waardebonnen van Intertoys die u als prijs bij Hulp in 

Nood op de kermis te Netersel kon kiezen. Als er geen pasje bij deze waardebon 

zit, dan zal Intertoys deze bon niet accepteren. Deze bon is geen officiële waarde-

bon.  

U kunt deze bon inleveren bij Jan Castelijns, Neterselsedijk 41 te Lage Mierde. 

Graag een briefje erbij met uw naam, adres en eventueel telefoonnummer. Ik zal 

ervoor zorgen dat u alsnog een waardebon krijgt die wél geldig is. 

Onze excuses voor de door ons gemaakte fout.  

Hulp in Nood Netersel. 

mailto:gebedsvieringnetersel@gmail.com

