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RUNDEREN EN SCHAPEN OP NETERSELSE HEIDE 

Vanaf half mei tot eind oktober loopt er een kudde runderen (koeien met kalveren) 

van het ras Herefords op de Neterselse Heide. In deze periode zullen ook schapen 

binnen flexrasters drukbegrazing uitvoeren.  

Voor eventuele vragen of bijzonderheden rondom de kuddes kunt u contact opne-

men met Piet Michiels (tel:06-57390872). Bij voorbaat dank, Brabants Landschap. 

 

MEDEDELING DE WISSEL. 

Donderdag 9 juni workshop Hubo. 

Om 18.45 uur vertrek bij  de Poel, zodat we om 19.00 bij de Hubo 

zijn. We beginnen met een koffie/thee, daarna shopmoment op de 

afdeling Life & Garden met een korting van 20%! Dan gaan we aan de slag om 

een leuk welkomstbord te maken. 

We hopen dat we met een groep van min 15 personen kunnen deelnemen anders 

gaat deze workshop niet door en dat zou wel jammer zijn. Kosten zijn slechts €7,50 

Opgeven kan tot en met uiterlijk maandag 6 Juni bij Mien  681383 of via ons e-

mailadres: dewisselnetersel@gmail.com 

 

SPONSORLOOP LAMBERTUSSCHOOL GROOT SUCCES! 

Graag willen wij de kinderen, vrijwilligers en iedereen die een bedrag heeft ge-

schonken voor het Ronald McDonald huis ontzettend bedanken. Samen hebben we 

een geweldige prestatie geleverd en € 2.152,19 bij elkaar gelopen. Hier mogen we 

als gemeenschap trots op te zijn! 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 5/6: om 9.30 uur Eucharistieviering. Er zijn geen 

intenties. 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw intenties door te geven aan het Pa- 

rochiekantoor Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel. Tel: 0497-387618 of e mail adres 

kantoor@parochiepetrusaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie. 

 

HULP IN NOOD NETERSEL – BLADEL 

Hulp in Nood is een vereniging die op Netersel kermis staat met het Rad van Avon-

tuur. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om o.a. fruitschalen en cadeaubonnen  te 

kopen. Zieke mensen krijgen bezoek van Hulp in Nood en ontvangen dan een fruit-

schaal. Ook aan de zieke kinderen wordt gedacht, zij krijgen een cadeau bon. Men-

sen die het  moeilijk hebben, worden verblijd met een envelop met inhoud. Gouden 

bruidsparen gaan ze feliciteren en zij krijgen een plant. De mensen die in aanmer-
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king komen, krijgen we toegespeeld door mensen uit het dorp. Ook dit jaar staan 

we weer op de kermis in Netersel op 5 – 6 – 7 juni 2016! We zijn nog op zoek naar 

lotenverkopers en omroepers voor  Netersel.  Wilt u een uurtje mee loten verkopen 

of omroepen bel 013-5092075 of stuur mailtje naar: gerriecastelijns@gmail.com  

 

DORPSFEEST. 

Zaterdag 18 juni dorpsfeest met live band Paris-Texas op camping De 

Couwenberg. 

A.s. weekend is alweer de tweede brommerbeurs in Netersel georganiseerd door 

CV de Buntstèkers. De aftrap is op zaterdag met een grandioos dorpsfeest met 

medewerking van de band Paris-Texas. Deze band brengt je terug naar de tijd toen 

opgevoerde brommers en lange haren voor veel opschudding zorgden in ons landje. 

Met muziek van de 60s, 70s en 80s van onder andere; The Rolling Stones, Bob 

Dylan en Bruce Springsteen, maar ook Nederpop muziek zoals De Dijk, The Scene, 

Herman Brood en Bluf voel je je weer helemaal in die bewogen jaren. De avond 

begint om 20.30 uur en de entree is gratis. Op zondag is de brommerbeurs die 

begint om 9.00 uur en om 10.00 uur is er een toertocht voor oude brommers. Deze 

tocht is +/- 50 km en gaat voornamelijk kris kras door onze eigen omgeving. 

Zorg dat je er bij bent, zaterdagavond 20.30 uur! Camping De Couwenberg. 

Gratis entree! 

 

A-JEUGD CASTEREN-NETERSEL. KNVB BEKERFINALE. 

A.s. zaterdag, 4 juni, speelt de A1 van Netersel-Casteren de bekerfinale in Sint- 

Michielsgestel. Deze wedstrijd is tegen EMK A1. De wedstrijd begint om 15.00 

uur. Het adres is: Esscheweg 3, 5271 NB Sint-Michielsgestel. Sportpark Zegen-

werp. 

 

SCHOOLKORFBALTOERNOOI 

Aanstaande zaterdag, 4 juni, vindt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi plaats op 

sportpark De Lemelvelden in Hapert. Zo’n 100 jongens en meisjes uit Netersel en 

Casteren doen hieraan mee. De wedstrijden starten om 10:00u en de finale wordt 

gespeeld om 14:20u. Komt u ook supporteren? 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa F1 - Bio F1: 6-9; Euro Girls D1 - NeCa D2:  5-1; NeCa M2 - 

Stormvogels M2: 9-7; NeCa M1 - Stormvogels M1: 6-10; DSV W2 - NeCa W1:  

4-6. Strafworpenkampioen!; Kraanvogels E1 - NeCa E2: 7-1; NeCa E1 - Bladella 

E3: 7-9; Vessem D2 - NeCa D1: 4-6. Kampioen!; NeCa C2 - Kraanvogels C1: 8-2 

EDN/DSV C1 - NeCa C1: 5-7; NeCa B1 - Stormvogels B2: 8-2; Rosolo A3 - NeCa 

A1: 4-12. Kampioen!; NeCa 2 - Tuldania 2: 7-11  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslag: Netersel 1 – Taxandria 1: 1-1.  

Einde van de competitie, na de wedstrijd van A1. 
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