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SPONSORLOOP LAMBERTUSSCHOOL 

Reminder!! 

Aan alle inwoners van Netersel. Sponsorloop ten bate 

van het Ronald McDonald Kinderfonds. Familie Roymans maakt gebruik van het 

Ronald Mc Donaldhuis wanneer Lotte in het ziekenhuis in Rotterdam opgenomen 

is. Vandaar dat wij voor dit doel hebben gekozen. 

In een vorige “van Aalsten tot Goor” hebben we al aandacht gevraagd voor onze 

sponsorloop. Tussen 1 en 13 april kunt u kinderen van onze school aan de deur ver-

wachten met de vraag of u hen wilt sponsoren voor het goede doel, waarvoor ze op 

vrijdagochtend 22 april gaan lopen. Iedere bijdrage telt.  

Hartelijk dank voor uw hulp! Kinderen en team van de Lambertusschool. 

 

PUUR POPORKEST 

Vorige maand hebben we onze PUUR Potgrond en schoonmaakazijn in Netersel 

thuis bezorgd. We hopen dat we u hiermee weer een plezier hebben kunnen doen. 

Buiten dat hebben wij dankzij uw bestellingen weer een aardig zakcentje verdiend. 

Iedereen hartelijk bedankt voor de massale bestellingen. Graag willen we ook weer 

eens benadrukken dat we als muziekvereniging van Netersel met veel plezier het 

feest of de receptie ter ere van uw gouden of zelfs diamanten bruiloft muzikaal 

opluisteren. Stelt u dit op prijs? Dan verzoeken wij u om ons hiervan op de hoogte 

te stellen, door contact te leggen met PUUR Poporkest (info@puurpoporkest.nl 

www.puurpoporkest.nl Fons van der Heijdenstraat 16, 5534 AV Netersel). We zul-

len dan met u de veelzijdige muzikale mogelijkheden bespreken, want muziek 

maken blijft natuurlijk onze grootste hobby. Tot ziens! PUUR Poporkest. 

 

BLAAL DU’6. 

Stichting Blaal du’6 is een pas opgerichte stichting met als doelstelling geld in te 

zamelen voor inwoners van de gemeente Bladel die lijden aan een levensbedrei-

gende ziekte en dit geld gebruiken om iets van het vele leed en verdriet waar deze 

personen en hun gezinnen mee geconfronteerd worden, te verlichten. 

De stichting tracht dit doel te bereiken door (sport)activiteiten en andere evene-

menten te organiseren en door sponsoren en donateurs te vinden. In het korte be-

staan van de stichting zijn door diverse organisaties donaties en toezeggingen 

gedaan: de Mariaschool in Bladel heeft de opbrengst van de open avond op 18 

maart aan de stichting geschonken. De organisatie van de Kempenrun Hapert, die 

op 20 maart heeft plaatsgevonden, heeft een bijdrage verstrekt. Het inschrijfgeld 

van de mountainbiketocht die stichting Blaal du’6 zelf heeft georganiseerd op 

Tweede Paasdag is volledig ten gunste gekomen aan de doelstelling. Een deel van 

mailto:info@puurpoporkest.nl
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de opbrengst van het door het ondernemerscafé gemeente Bladel op 21 april te 

organiseren boksspektakel in Den Tref in Hapert gaat naar de stichting. Carnavals-

vereniging de Muggezifters stelt een deel van de opbrengst uit de Rabobank Club-

kas Campagne ter beschikking aan de stichting.  

Zaak is dus dat zoveel mogelijk stemmen worden uitgebracht op deze vereniging. 

Hoe meer stemmen, hoe groter de opbrengst voor Stichting Blaal du’6. In de maand 

april kunnen de leden van de Rabobank hun stem uitbrengen. De stichting bedankt 

bij deze al de hierboven vermelde organisaties voor hun (toegezegde) bijdragen. 

Als de stichting erin slaagt de doelstelling te bereiken, dan komt het belangrijkste: 

het besteden van de gelden aan mensen uit de gemeente Bladel die lijden aan een 

levensbedreigende ziekte. Deze mensen lopen hier niet mee te koop, waarschijnlijk 

zal via familie of kennissen de stichting te horen krijgen wie hiervoor in aanmer-

king zou kunnen komen. De stichting realiseert zich dat de beoordeling van een 

aangemeld persoon of gezin zeer gewetensvol en zorgvuldig moet geschieden en 

dat voor iedere aanmelding maatwerk moet worden verricht. In eerste aanleg denkt 

de stichting aan een geldbedrag in de vorm van een cheque. Maar misschien komt 

de stichting wel tot een anderen invulling, bijvoorbeeld een gezamenlijke activiteit. 

Het is even aftasten hoe dat gaat lopen.  

Voor nadere info over stichting Blaal du’6 mail naar blaaldu6@gmail.com  

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 17. 1
e
 prijs, Oranje 26: Bart van de Wijdeven. 2

e
 prijs, 

Oranje 1: Familie van de Ven, M. Dielis, Familie van Avendonk, Harrie van Hoof, 

Maria Habraken. 3
e
 prijs, Grijs 5: Ton Geerts. 

 

NOG EEN PAAR PLAATSEN VRIJ OP DE REANIMATIECURSUS  

U krijgt les van een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad 

(NRR). In de cursus komen aan bod: ♥ hoe u hartstilstand herkent en wat u dan al s 

eerst doet ♥hoe u moet reanimeren en in welk tempo ♥hoe u een AED aansluit en 

bedient. Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpop-

pen en leert u een AED -bedienen. Na afloop van de cursus ontvangt u een certifi-

caat. 

Cursussen gepland: Bladel 12 en 19 april 2016 aanvang 19.00 uur. Bergeijk 14 en 

21 april 2016 aanvang 19.00 uur  

Voor informatie en opgave: Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland is 

Partner van de Hartstichting, Hulsakker 12, 5571 LB Bergeijk telefoonnummer: 

0497-573751. E-mail: reanimatieaed@upcmail.nl  www.reanimatie-dekempen.nl  

 

TENNISSEN!                       

Heerlijk in de openlucht! TC Twisselt heeft vier kunstgras buitenbanen die het hele 

jaar door bespeeld kunnen worden. Voor een goede sfeer voor en na de sportieve 

inspanning zien wij u graag in ons tennispaviljoen. Voor iedere leeftijd, van be-

ginner tot gevorderde. Voor meer informatie kunt u bellen naar 013-5092694 of ons 

mailen op tctwisselt@hotmail.nl Met sportieve groet. 
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OPEN DAG BIJ PEUTERSPEELZAAL JIPPIE JEE IN NETERSEL          

    

 
 

Wanneer:   op donderdag 7 april 2016 van 18 – 19.30 uur 

Waar:       Beemke 2, 5534 AH Netersel 

Voor wie?  Alle Neterselse (aankomende) peuters en hun ouders en andere  

                    belangstellenden 

De peuterspeelzaal dat gun je ieder kind! Heeft u al nagedacht over peuterspeel-

zaal bezoek van uw peuter? Peuters kunnen vanaf  2- jarige leeftijd totdat ze in-

stromen in de kleuterklas bij 4- jarige leeftijd spelend leren en ontwikkelen met 

leeftijdsgenootjes. Peuters worden gedurende twee ochtenden per week spelender-

wijs voorbereid op de basisschool. Met behulp van aansprekende thema’s, vaste 

dagritmestructuren én activiteiten besteden we aandacht aan alle ontwikkelingsge-

bieden.  

Taal- en woordenschatstimulering loopt als een rode draad door onze activiteiten 

heen.  Vanuit pedagogisch oogpunt werken we met een vaste groepssamenstelling 

begeleid door vaste leidsters. Dat geeft een rustiger klimaat in de groep waardoor 

het goed spelen, leren en ontwikkelen is op de peuterspeelzaal! 

Waarom de peuterspeelzaal voor peuters van 2 tot 4 jaar! Uit onderzoek is ge-

bleken dat peuters die de speelzaal gedurende 2 jaar bezoeken zich beter ontwik-

kelen dan peuters die maar één jaar de speelzaal bezoeken. Voor meer informatie 

over dit onderzoek verwijzen wij naar onze website: 

https://peuterspeelzalenbladel.nl/page/aanmelden 

Nu al inschrijven! In verband met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar 

willen wij ouders vragen hun peuter nu al in te schrijven voor de peuterspeelzaal 

via de website: https://peuterspeelzalenbladel.nl/page/aanmelden Om teleurstel-

lingen te voorkomen adviseren wij uw aanstaande peuter vroeg in te schrijven. Wij 

hanteren dus geen minimum leeftijd voor inschrijving. Wij plaatsen op volgorde 

van inschrijving. 

Meer informatie? Wilt u meer informatie dan verwijzen wij naar onze informatie-

ve website: https://peuterspeelzalenbladel.nl/of neem contact op met ons centrale 

kantoor via telefoon 0497 - 383485. Wilt u eerst een kijkje nemen op de peuter-

speelzaal? Maak dan gebruik van de open dag op 7 april a.s.. Komt dat niet uit 

maak dan een afspraak met de leidsters om met uw aanstaande peuter te komen 

kijken via telefoon 0497 – 681 991.  

 

KERKBERICHTEN. 

Derde zondag van Pasen. Zondag 10/4: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Toon Verhees en To Verhees-van Hoof. 

Om 14.30 uur: doopviering  Juul van de Schoot 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw intenties door te geven in verband met 

administratie en de publicatie 

https://peuterspeelzalenbladel.nl/page/aanmelden
https://peuterspeelzalenbladel.nl/page/aanmelden
https://peuterspeelzalenbladel.nl/


 
OFFICIËLE OPENING OMMETJES EN SPEELTERREIN ’T BEEMKE NE-

TERSEL 

In het jaar 2011 en 2012 hebben we als dorpsraad Netersel, samen met de inwoners 

van Netersel, een Integraal Dorps Ontwikkelings Plan (IDOP) opgesteld. In het 

najaar van 2012 heeft dit plan een definitieve status gekregen en is het vastgesteld 

door de gemeenteraad van de Gemeente Bladel.  

Vanaf dat moment stond voor de dorpsraad Netersel het licht op groen om een aan-

tal projecten uit het IDOP op te gaan pakken. Daarbij is draagvlak vanuit het dorp 

van groot belang. Daarom zijn er diverse werkgroepen opgericht om de eerste za-

ken verder uit te werken en samen met de Gemeente Bladel te kijken of het 

haalbaar zou zijn om tot realisatie van de plannen te komen. 

Speelterrein ’t Beemke: 

Een van de onderwerpen waar vanuit het IDOP aandacht voor gevraagd werd, wa-

ren de speelvoorzieningen voor de jeugd. Aan ’t Beemke in Netersel lag een speel-

tuintje met een grasveldje. Er was geen verhard terrein voor de jeugd in Netersel 

om te kunnen skeeleren of waveboarden. Hieraan was wel behoefte, zo kwam in 

het IDOP naar voren. De werkgroep is hiermee aan de slag gegaan en vanuit de Ge-

meente werd een budget beschikbaar gesteld. Om het maximale te realiseren is in 

eigen beheer het terrein opnieuw ingericht, binnen de kaders die de gemeente voor-

af had gesteld. Na wat opstart problemen en zoektochten is men in 2015 tot realisa-

tie van het plan gekomen. Met de inzet van eigen werkzaamheden en de hulp van 

John Michiels is binnen het budget een mooi resultaat bereikt, in de vorm van een 

grote asfaltplaat. Met het vrijgekomen zand heeft men een fietscrossbaan aan kun-

nen leggen. Als dorpsraad zijn we daar zeer trots op en dus willen we daar zeker 

even bij stil staan. 

Ommetjes: 

Een ander onderwerp uit het IDOP was de beperkte mogelijkheid om vanuit het 

dorp van Netersel een wandeling richting het buitengebied te kunnen maken. Wan-

delen was wel mogelijk, maar vooral via de verharde wegen. Ook hiermee is een 

werkgroep aan de slag gegaan en zij hebben potentiële routes in kaart gebracht. Om 

onderhoud van deze paden en de bewegwijzering voor de toekomst te waarborgen 

is er aansluiting gezocht op de bestaande wandelknooppunten. In overleg met het 

Routebureau Brabant en de Gemeente zijn de routes ingetekend en is toestemming 

ontvangen van de grondeigenaren (Waterschap en Gemeente). In 2015 zijn door de 

vrijwilligers van de scouting Bladel, die deze routes voor de gemeente jaarlijks 

controleren en onderhouden, van de betreffende knooppuntenpalen voorzien en 

daarmee zijn de ommetjes voor Netersel gerealiseerd. Er wordt volop gebruik van 

gemaakt. De nieuwe knooppunten zijn in de digitale kaarten van het routebureau 

opgenomen. De knooppuntenkaart is te vinden op 

http://www.visitbrabant.nl/nl/routes/wandelen 

http://www.visitbrabant.nl/nl/routes/wandelen


Officiële opening: 

Als dorpsraad zijn we trots op de resultaten die beide projecten hebben opgeleverd 

en daarom willen we daar graag even bij stil staan. Dit zullen we doen op zater-

dagmiddag 16 april. Om 15.00 uur  verzamelen we bij het speelterrein aan ’t 

Beemke voor een officiële opening. Daarna is er voor de jeugd van Netersel volop 

gelegenheid om diverse spellen met elkaar te ervaren. Er zal gezorgd worden voor 

allerlei spelmaterialen waar gebruik van gemaakt kan worden onder begeleiding 

van Rob Michiels en enkele andere vrijwilligers. Ook aan de ommetjes zal aan-

dacht besteed worden en we zullen een gezamenlijke wandeling van ongeveer 1 uur 

maken over een deel van de ommetjes. Bij deze nodigen we alle kinderen van Ne-

tersel, samen met hun ouders, en liefhebbers van een wandeling uit om bij de 

officiële opening aanwezig te zijn. Er zal gezorgd worden voor een natje en een 

droogje. 

 

BUURTBILJARTEN. 

 Winkelhoek C de terechte kampioen!! Afgelopen week werden de laatste wed-

strijden gespeeld en Winkelhoek C liet zien dat het de terechte kampioenen zijn van 

het afgelopen biljartseizoen. Vorige wedstrijd behaalden zij maar liefst 65,2 punten 

en nu behaalden zij zelfs 66,5 punten. Grote man bij de Winkelhoekers is Jan van 

Kemenade die maar liefst 28 caramboles behaalde en hiermee ook 28 punten!! 

Beemke B hebben door hun indrukkende inhaalrace beslag weten te leggen op het 

zilver en bleven hierdoor Winkelhoek A voor. Plein A en B deden niet veel voor 

elkaar onder, maar Plein B was net ietsje slechter dan de grote broer en eindigde 

hierdoor op de laatste plaats. 

Op vrijdag 15 april as worden de kampioenen nogmaals in het zonnetje gezet en 

vindt er nog een gezellige afsluitende avond plaats voordat we aan de zomerstop 

gaan beginnen. Hopelijk zien we veel buurtbiljarters op vrijdag 15 april vanaf 

20.00 uur in D'n Driesprong. 

Uitslagen: Blasch B – Winkelhoek C: 47,8 -66,5; Blasch A – Winkelhoek D: 51,0  

34,5; Beemke A – Beemke B: 34,1 – 43,9. 

Eindstand: Winkelhoek C: 578,9; Beemke B: 541,8; Winkelhoek A: 531,7; Win-

kelhoek B: 492,3; De Hoeve: 491,6; Winkelhoek D: 490,7; Blasch A: 485,1; De 

Heilei B: 474,4; Blasch B: 463,0; Beemke A: 460,0; De Heilei A: 453,8; Plein A: 

448,8; Plein B: 446,2. 

 

OUD IJZER OPHALEN.  

Beste inwoners van Netersel. Zaterdag 16 april komen de leden van CV “De 

Buntstèkers” weer bij u langs om oud ijzer op te halen.  

Als het oud ijzer voor 9:00 uur aan de kant van de weg ligt, nemen wij het mee. 

Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging! 

CV De Bunstèkers 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: Vessem W1 - NeCa W1: 13-10. Strafworpen: 3-2; Rietvogels F1 - NeCa 



F1: 10-9. Strafworpen: 4-1; NeCa E1 - SDO '99 E1: 12-2; NeCa D2 - Klimroos D2:  

3-0; NeCa C2 - Klimop  C2: 3-3; Klimop  B2 - NeCa B1: 11-2; Klimroos A1 – Ne-

Ca A1: 8-8; NeCa 2 - DDW 4: 1-8; NeCa 1 - Tovido 1: 9-12.  

Programma voor 6-9-10 en 13 april: 

6/4: Bio  R - NeCa R: aanvang om  20:00 uur. Oerle; 

9/4: NeCa W1 - Vessem W1: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Toos Buijlinckx; 

9/4: NeCa F1 - Rosolo F2: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Maartje Sonnemans; 

9/4: NeCa E2 - Winty E2: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Marieke van Doormalen; 

9/4: DDW E2 - NeCa E1: aanvang om 11:00 uur. Hooge Mierde; 

9/4: SDO '99 D2 - NeCa D2: aanvang om 9:30 uur. Lage Mierde;  

9/4: NeCa D1 - Bio D1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Simone Meulenbroeks; 

9/4: Kraanvogels C1 - NeCa C2: aanvang om 12:30 uur. Soerendonk;  

9/4: Vessem C1 - NeCa C1: aanvang om 13:00 uur. Vessem;  

9/4: NeCa B1 - EuroGirls B1: 10:30 uur. Netersel. Fluiten: Nicole Dieker; 

9/4: NeCa A1 - Rosolo A3: 12:00 uur. Netersel. Fluiten: Klaartje Smits; 

9/4: Vessem 1 - NeCa 1: 10:00 uur. Vessem. Fluiten: SR Klick '15; 

10/4: VVO 4 - NeCa 2: aanvang om 10:00 uur. Hapert;  

13/4: NeCa M2 – Euro Girls M1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Imke Janssen; 

13/4: NeCa M1 - Bio M1: 20:00 uur. Netersel. Fluiten: Amy Bolder. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel B2 – Dosko B2: 0-2; Dommelen F5 – Casteren F2: 2-0; ZSC 

F2 – Casteren F1: 2-1; Netersel E3 – Bergeijk E5: uitgesteld; Marvilde E4 – Neter-

sel E2: 0-1; RKDSV E2 – Netersel E1: 0-9; Nuenen D3 – Netersel D1: 1-3; Steen-

sel C1 – Casteren C1: 0-2; Netersel B2 – Woenselse Boys B2: uitgesteld; Steensel 

B1 – Netersel B1: 1-3; Casteren A1 – Unitas A2: 4-2; Rood-Wit 8 – Netersel 3: 7-0 

De Bocht 2 – Netersel 2: 1-4; Hoogeloon 1 – Netersel 1: 0-0. 

Programma voor 5-6-9 en 10 april: 

5/9: Netersel E3 – Bergeijk E5: aanvang om 18.45 uur in Casteren; 

6/9: Netersel B1 – RPC B5: aanvang om 19.00 uur; 

9/4: Casteren F2 – EFC E6: aanvang om 9.30 uur; 

9/4: Casteren F1 – Dosko F2: aanvang om 10.30 uur; 

9/4: Sterksel E1 – Netersel E3: aanvang om 10.30 uur; 

9/4: Netersel E2 – Dommelen E4: aanvang om 10.00 uur; 

9/4: HMVV E2 – Netersel E1: aanvang om 11.15 uur; 

9/4: Netersel D1 – Beerse Boys G2: aanvang om 12.15 uur; 

9/4: Casteren C1 is vrij; 

9/4: Beerse Boys B2 – Netersel B2: aanvang om 14.30 uur; 

9/4: Netersel B1 – Terlo B1: aanvang om 14.30 uur; 

9/4: De Valk A1 – Casteren A1: aanvang om 14.45 uur; 

10/4: Netersel 3 is vrij; 

10/4: Netersel 2 – Terlo 2: aanvang om 11.30 uur. Aanwezig om 10.45 uur; 

10/4: Netersel 1 – SDO 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 


