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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) 

 

VV NETERSEL BEDANKT. 

Bij deze willen wij VV NETERSEL super bedanken voor de mooie wissel beker 

van mijn man en vader en opa Martien Van Schagen. Was heel emotioneel maar o 

zo fijn en zo mooi trots zijn wij. 

Roel gefeliciteerd  

Maria kinderen en kleinkinderen 

 

BILJARTEN. 

Biljartvereniging DSS zoekt leden voor de vrijdag- en/of zaterdagavond competitie. 

Een team bestaat uit vier of vijf spelers. Je speelt eens in de twee weken een uit- of 

thuiswedstrijd. We spelen libre, 20 beurten. Dit is ongeveer van september tot mei.  

Als je zin hebt om mee te doen, of als je meer informatie wilt, neem dan contact op 

met Jan Roijmans, De Smis 2 Netersel. E-mail: janroijmans@hotmail.com Tel: 06-

22567041. 

 

BUURTHULP NETERSEL:  

Maandag 4 juli gaan we samen gezellig lunchen. Er zijn geen coronamaatregelen 

meer maar we vragen wel aan iedereen: heeft u klachten blijf dan thuis!  

Vanaf 12.00 uur is iedereen van harte welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 
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Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Graag tot ziens op maandag 4 juli in de huiskamer van de Poel. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 9. 1e prijs, Rood 5: Meulenbroeks, van Gerven, Hedwig 

en Jan. 2e prijs, Zwart 13: P. de Hond. 3e prijs, Geel 4: Sien Couwenberg, Henk 

Michiels. 

 

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. 

 

ADVERTENTIE. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste/ flexibele medewerker voor de weekeinden 

en de vakantieperiode ter ondersteuning van onze horeca. Minimale leeftijd 16 jaar. 

Camping de Couwenberg - Telefoon 0497 - 682233 - Mail: 

info@decouwenberg.nl 

 

                                             &&&&&&&&&&&&& 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 9 JULI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 4 JULI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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