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BUURTHULP NETERSEL:  

Maandag 5 september gaan we samen gezellig lunchen. Er zijn geen corona-

maatregelen 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. 

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 5 september in de huiskamer van de Poel. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 17. 1e prijs, Bruin 26: Familie Copal. 2e prijs, Oranje 21: 

Familie de Wilde, Hedwig en Jan, Joost van de Bisen. 3e prijs, Rood 10: Ferd van 

de Ven, Wout van Herk, M. Michiels, Rian Fiers, Ralf Roes, Johan Paridaans. 

Uitslag trekking week 18. 1e prijs, Wit 37: Marlies Buijtels, Familie Legeland, 

Sven en Fleur Meulenbroeks. 2e prijs, Rood 22: Toon Daniëls, Jo Michiels, Wilma 

van de Sande, H. Roymans, Familie Maltha, Familie Bressers. 3e prijs, Zwart 32:  

Luuk de Goeij. 

Uitslag trekking week 19. 1e prijs, Groen 23: Familie Smets, Joost van de Bisen. 

2e prijs, Paars 3: Van Gestel, Marlies Buijtels, Familie Heuveling. 3e prijs, Geel 

38: Familie Meulenbroeks, Frans Kraaijvanger. 

Uitslag trekking week 20. 1e prijs, Roze 6: Familie van Hulst, Familie van Gerven, 

Guus, Wies en Bram Spooren, Familie van der Heijden. 2e prijs, Wit 27: Bart van 

de Ven, Henk Looijmans, Joost van de Bisen, Familie Smets. 3e prijs, Wit 40: Jaap 

Waalen, Wout van Herk. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

• Zondag 11 september 2022: 10:00 uur ziekendag. Intentie: Jac en Jo 

Broeckx Vissers en kleinzoon Mark 

• Zondag 25 september 2022: 10:00 uur 

• Zondag 09 oktober 2022: 10:00 uur 

• Zondag 23 oktober 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. 

 

KWF KANKERBESTRIJDING COLLECTEERT VAN 4 T/M 10 SEPTEMBER  

Ook in Bladel en in Netersel 

Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding wordt ook in Bladel 

en in Netersel weer huis-aan-huis gecollecteerd. Dit jaar niet met een collectebus, 

maar met een collectebord met QR-code. U kunt eenvoudig doneren door de QR-

code te scannen met uw telefoon. De betaling verloopt vervolgens via iDEAL. 

Eenmalig, veilig en vrijblijvend. 

Geen bus, maar een collectebord 

KWF maakt als eerste goed doel in Nederland de overstap naar een volledig digi-

tale huis-aan-huis collecte. Het digitale betaalverkeer is al jaren in opmars. Het is 

ook prettiger voor de collectanten, die nu niet meer met een zware bus over straat 

hoeven. Voor mensen zonder smartphone heeft iedere collectant een flyer (niet-

thuiskaart) bij zich. Daar staat onder andere het rekeningnummer van KWF op, 

zodat ze een gift kunnen overmaken. 

1 op de 3 krijgt kanker 

Uw gift is hard nodig, want nog altijd krijgt 1 op de 3 Nederlanders kanker. Of u 

het nu zelf hebt, of iemand om wie u geeft, kanker ontwricht uw leven. We zijn 

tegen kanker en vóór het leven. Voor op tijd erbij zijn. Voor de juiste  behandeling. 

Voor je leven weer op de rit krijgen. Voor de beste zorg. Daarom financieren we 

niet alleen levensveranderend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter 

leven voor iedereen die leeft met en na kanker. Samen maken we het verschil. 

Omdat er zoveel is om voor te leven. www.kwf.nl   

Wij zoeken nog collectanten; helpt u mee? 

De collecteweek is een enorme operatie waarvoor veel collectanten nodig zijn. Met 

slechts een paar uur per jaar draagt u als collectant bij aan een wereld met minder 

kanker. Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken. Als u belangstelling hebt om 

collectant te worden in Bladel of in Netersel neem dan contact op met Miep van de 

Goor via miep.vandegoor@chello.nl of tel.nr. 06-15290080. 

Collectant gemist? 

Hebt u de collectant gemist? Geef dan via kwf.nl/collecte. 

 

TENTOONSTELLING SCHOOLPLATEN EN -WANDKAARTEN 

In september iedere woensdag van 10.00-12.00, 14.00-16.00 en 19.00-21.00 uur. 

In de heemkamer van Pladella Villa, Bleijenhoek 57 in Bladel. Entree tentoon- 

stelling gratis. Entree museum €2,50. 

Een tentoonstelling van school- en wandplaten uit de eigen collectie van het 

museum. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 10 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK 

OP MAANDAG 5 SEPTEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN 

OF ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL 
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