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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 

 

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:  

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

Gebedsvieringengroep Netersel 

 

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. 

 

OPFRISCURSUS RIJVAARDIGHEID VOOR OUDEREN. 

Het wordt steeds drukker op onze wegen.  Voor veel ouderen een reden om steeds 
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minder vaak de weg op te gaan. Vaak spelen gevoelens van onzekerheid hierin een 

rol. Onzekerheid omdat er steeds nieuwe verkeersborden bij komen en wij vaak de 

betekenis daarvan niet precies kunnen duiden.  Onzekerheid omdat wij de indruk 

hebben dat de overige weggebruikers steeds brutaler worden en vaak sneller rijden 

dan de toegestane snelheid. Ook spelen lichamelijke factoren soms een rol omdat 

we misschien iets trager reageren op verkeerssituaties of omdat ons gezichtsver-

mogen is afgenomen.  

Al deze factoren zorgen ervoor dat wij ouderen gaan twijfelen aan onszelf en wij 

daardoor wat aarzelend of soms stuntelig aan het drukke verkeer deelnemen. 

Hierdoor brengen we soms de verkeersveiligheid enigszins in gevaar en dat mag 

nooit de bedoeling zijn. Daarom is er alle reden om de aandacht te richten op de 

oudere automobilisten want zij vormen een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. 

Letsel is bij hen vaak ernstig van aard. 

De 5 kernen van de gemeente Bladel die verenigd zijn in de KBO kring Bladel 

hebben samen het idee opgevat om in gezamenlijkheid een Verkeer Opfriscursus 

aan te bieden aan alle verkeersdeelnemers van 70 jaar en ouder. We gaan dit doen 

op 19 oktober 2022 vanuit MFA “Hart van Hapert”. 

Op deze dag kunnen een 48-tal 70-plussers op vrijwillige basis mee doen aan een 

verkeersvaardigheidsrit in hun eigen auto, een ogentest, een instructie bewegings-

leer en een theorie verkeersinstructie. Een belangrijk onderdeel van de cursus is een 

rit in de eigen auto met een gediplomeerd rijinstructeur. 

Dankzij diverse subsidies blijven de kosten voor de deelnemers beperkt tot € 15,-. 

Het aantal deelnemers is echter beperkt tot maximaal 48 personen. Acceptatie op 

volgorde van aanmelding. 

De cursus is geen examen en heeft geen consequenties voor het rijbewijs. Na af-

loop krijgen de deelnemers een certificaat van deelname en het boekje :veilig op de 

weg in het verkeer”. Op een later tijdstip volgen de mededelingen omtrent de aan-

melding. 

 

BEDEVAART KEVELAER. 

Op 18 augustus 2022 is de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Thema: Hemel en 

aarde bewegen. U kunt zich opgeven voor 31 juli 2022 bij Iet Looijmans, De Smis 

1 in Netersel. Tel. 591010 tussen 18.00 - 20.00 uur. 

Kosten 20.00 euro voor volwassenen en 10.00 euro voor kinderen tot 12 jaar. Denk 

aan een geldig legitimatiebewijs. 

 

HERINNERING ZOMERACTIVITEITEN K.B.O. 

Hierbij willen we jullie eraan herinneren, dat je je nog kunt opgeven voor de 

zomeractiviteiten voor 50+. De leden van de KBO hebben een programmaboekje 

ontvangen, maar je hoeft geen lid te zijn om eraan deel te nemen. Aanmelden kan 

tot uiterlijk zondag 17 juli a.s. Er is keus genoeg. De activiteiten vinden plaats in de 

periode 1 t/m 19 augustus 2022. 

Voor verdere informatie kun je terecht bij Sien Bleijs (06-13195917)  of Els Ba-

selmans. ( 06-22529383).  


