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VAN DE REDACTIE. 

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

op zaterdag 23 juli. Daarna gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 2 

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

binnen zijn op maandag 18 juli a.s. voor 18.00 uur. 

We komen weer uit in week 35, op zaterdag 3 september. Kopij voor de uitgave 

van 3 september moet binnen zijn op maandag 29 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

 

BUURTHULP NETERSEL GAAT NAAR DE SCHOOLMUSICAL 

Vrijdag 8 juli gaan we in plaats van koffie-drinken in de huiskamer, in de (gym)-

zaal naar de Musical van groep 7 en 8 kijken. Natuurlijk zijn wij ook benieuwd 

naar de ontknoping van “Wie steelt de show?” 

Daarbij melden we dat we in augustus vakantie hebben en dus geen koffie of thee 

serveren. Op vrijdag 9 september bent u weer van harte welkom op ons Koffie-

uurtje.  

Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch zijn we bereikbaar voor hulpvragen zoals 

hulp bij vervoer, hulp bij computergebruik, een klusje, hulp bij een vraag die u niet 

weet waar te stellen, een activiteit waarbij u hulp zou willen….enz.  

U kunt ons bellen, mailen en we zijn te vinden op Facebook en op de website van 

De Poel 

➢ Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 

17.00uur) 

➢ buurthulpnetersel@gmail.com 

➢ www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Wij wensen iedereen een fijne zomer!! Groetjes, Maria, Wies, Ingrid en Kees. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

- Zondag 17 juli  2022: 10:00 uur 

- Zondag 31 juli  2022: 10:00 uur. Intentie voor deze viering is:  Jo en Jac 

Broeckx Vissers en kleinzoon Mark 

- Zondag 14 augustus 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:  
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gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Gebedsvieringengroep Netersel 

 

KBO NETERSEL. 

Op 12 juli is er een KBO fietstocht met terras. Vertrek om 13.30 uur bij de Poel 

Opgeven tot 9 juli bij Henk Looijmans, tel: 06-13568246. 

 

KINDERBEURS. 

Op zondag 17 juli is er van 10 uur tot 17 uur een kinderbeurs in Cafe de Drie-

sprong. Met o.a. kleding maat 44 tot 176, speelgoed, verzorging producten, enz.  

 

MEDEWERK(ST)ER GEZOCHT. 

Gemeenschapshuis De Poel zoekt enthousiaste medewerk(st)er voor schoonmaak- 

werkzaamheden – circa 6 uur per week. 

Per 1 augustus zoeken we een nieuwe interieurverzorg(st)er die samen met de 

overige beheerders verantwoordelijks is voor het opgeruimd en schoonhouden van 

De Poel.  

Als je interesse hebt of meer wilt weten over de exacte werkzaamheden, werktij-

den, dienstverband enz. kun je contact opnemen met Gon van Luffelen, de hoofd-

beheerder van De Poel. Tel: 0497-682778 of beheer@depoel-netersel.nl  

Je kunt ook een e-mail sturen naar secretaris@depoel-netersel.nl. Wij nemen dan 

snel mogelijk contact met je op. We horen graag van je. 

Met vriendelijke groeten, Bestuur gemeenschapshuis De Poel. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 10. 1e prijs, Paars 28: Van de Schoot, Annie Michiels. 2e 

prijs, Rood 5: Meulenbroeks, Van Gerven, Hedwig en Jan. 3e prijs, Wit 6: Harm 

en Karli Hendriks. 

 

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.  

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) 
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COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 16 JULI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 11 JULI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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