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AANMELDEN NIEUWE JEUGDLEDEN VOETBAL NETERSEL/CASTEREN. 

Momenteel zijn we al aan het kijken hoe de nieuwe team indeling voor het aanko-

mend seizoen eruit zal komen te zien. Om zeker te zijn dat we je niet vergeten met 

de nieuwe team indeling verzoeken we je voor 24 april op te geven bij Bart Sterken 

tel: 682191of Cees Alemans tel: 681556. 

Dit kan al vanaf een leeftijd van 5 jaar, ook zijn er mogelijkheden om al een trai-

ning te volgen. Opgeven  kan ook via de mail a.alemans@upcmail.nl of  bij 

b.sterken@chello.nl 

Mocht je besluiten te willen stoppen met voetballen dan verzoeken we je dit ook 

voor 24 april door te geven aan Bart Sterken  tel: 682191of Cees Alemans  tel: 

681556. 

 

EERSTE LADIES DAY DSP 2017. 

Jeu de Boules Toernooi voor vrouwen op zaterdag 26 augustus te Netersel. Op za-

terdag 26 augustus 2017 wordt  door Jeu de Boules vereniging “De Soepele Pols” 

(DSP) uit Netersel de “1e Ladies Day DSP” georganiseerd op de clubbanen van 

DSP , Sportpark De Groesbocht, aan de Polderdijk 10a te Netersel.  

Het wordt ongetwijfeld een gezellig toernooi met leuke prijzen. Ook al ben je geen 

lid van de NJJB en heb je geen clublicentie, maar speel je toch in je eigen woon-

plaats bij een klein clubje of heb je nog niet vaak gebould, dan kun je op deze ma-

nier met het spel en  speelsters van DSP  Netersel kennismaken!  Wellicht ontstaan 

hierdoor weer nieuwe mogelijkheden. We willen graag veel speelsters uit de Bra-

bantse en Belgische Kempen ontmoeten.  

Op de dag zelf dien je aanwezig te zijn om 10.15 uur, zodat de uitleg en de wed-

strijden op tijd kunnen beginnen: 11 uur. Er worden 4 ronden gespeeld in een Dou-

blette Mix toernooi van 24 teams minimaal tot 40 teams maximaal. Voor elke 

speelronde wordt opnieuw een medespeler via loting (PC) toegewezen. 

Geef je tijdig op, evt. samen met anderen, per email als het kan voor 1 juni uiterlijk, 

want voor dit gezellige toernooi geldt: VOL IS VOL! Inschrijven kan tot 1 juni  a.s. 

bij Loes van Hoof, organisator Ladies Day DSP 2017: loesvanhoof@upcmail.nl        

Opgave dient te geschieden met opgave van naam, woonplaats of club,  email adres  

en telefoonnummer. Informatie is ook per email op te vragen bij bovengenoemd 

emailadres. De organisatie hoopt opgave van enthousiaste speelsters ! 

 

VASTENACTIE 2017 : EILANDEN VAN HOOP IN SAN SALVADOR (EL 

SALVADOR) 

7. Sociaal werk in Mejicanos 

In het centrum van de Paters Passionisten kunnen jongeren en volwassenen diver- 
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se opleidingen en workshops volgen. Het doel: een eigen bedrijfje opstarten zodat 

mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en de verleidingen van de bendes 

beter kunnen weerstaan. Denk aan cursussen op het gebied van koek en gebak ma-

ken, maar ook aan jongeren die worden opgeleid tot koerier. Pater Carlos san Mar-

tin zegt: “We kunnen met dit soort initiatieven mensen een toekomst vol moge-

lijkheden bieden en we hebben al veel voorbeelden van jongeren die zich hebben 

kunnen ontwikkelen en voor hun familie en eventueel gezin kunnen zorgen.” 

Met de bijdrage van Vastenactie willen de paters ook workshops ontwikkelen  ge-

richt op hergebruik van materialen: “We willen mensen ook bewust maken van hun 

verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. Daarom willen we workshops ont-

wikkelen waarmee we mensen kunnen leren oude materialen opnieuw te gebruiken. 

We hebben iemand gevonden die hiermee veel ervaring heeft. Dit is voor ons ook 

nieuw terrein!” 

Ook wil men in Mejicanos een jeugdcentrum oprichten. Sara Pacheco Ortiz van 

de Colonia San Simon vertelt: “Enkele vrijwilligers van CBC (Centro Bartholomé 

de las Casas), Daniël en David, gaan nu de scholen langs en geven lessen ‘vreed-

zaam samenleven’.  Voordat zij hun lessen kwamen geven, hadden we grote pro-

blemen met de kinderen. Ze waren agressief, gebruikten grove taal en dachten 

in groepen. En als je bij de ene groep hoorde, was je automatisch de vijand van 

kinderen die bij een andere groep hoorden. Voordat het volledig uit de hand zou 

lopen, hebben we hulp ingeroepen. Het verschil tussen ‘toen’ en ‘nu’ is levens-

groot: de kinderen hebben meer respect voor elkaar, werken samen, ook als ze niet 

in dezelfde groep zitten, en zijn veel minder agressief.” Ook de kinderen zijn en-

thousiast over de lessen. Het is vaak voor het eerst dat iemand belangstelling voor 

ze heeft en gewoon met ze praat over simpele dingen als je lievelingseten, of vraagt 

hoe het met ze gaat en of ze toekomstdromen hebben. Als we een eigen centrum 

zouden hebben, dan hebben we natuurlijk veel meer mogelijkheden.” Vastenactie 

wil het sociale werk van de paters in Mejicanos steunen en hen helpen bij  de op-

richting van een jeugdcentrum. 

Wij danken allen die hebben bijgedragen aan het slagen van de vastenactie en wen-

sen u een tevens Zalig Pasen.  

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

 

DOEDUHMEEJ. 

Ook dit jaar doen we als Doeduhmeej weer mee aan de Rabo ClubKasCampagne. 

Vorig jaar hadden we een prachtige opbrengst van € 374,50! Geld waar we een deel 

van de kosten van de kindervakantieweek mee hebben kunnen betalen en wat na-

tuurlijk meer dan welkom is. Daarom willen we iedereen in Netersel ook dit jaar 

weer vragen om op onze vereniging te stemmen.  

Hoe werkt het? Als u klant en lid bent van de Rabobank heeft u tot 30 april de mo-

gelijkheid om te stemmen voor uw favoriete club. De Rabobank deelt het totale 

bedrag wat zij ter beschikking stellen (€ 210.000,-) , door het totaal aantal stem-

men, waarbij de eerste 50 stemmen per vereniging € 3,50 per stem waard zijn. U 

mag maximaal 2 stemmen per vereniging geven. 



Aan u de vraag of u één van de 5 stemmen die u krijgt aan ons wilt geven, zodat we 

ook het komende jaar de begroting voor de vakantieweek weer sluitend kunnen ma-

ken. De stichting Kindervakantieweek Netersel heeft onder de naam 'Doeduhmeej' 

ingeschreven voor de campagne.  

Namens alle 'kindervakantieweek vierende kinderen' , hartelijk dank. 

Bestuur Doeduhmeej.  

 

ADVERTENTIE. 

Te koop verrijdbare kinderbox €10,- Inlichtingen: Kees v. Korven, tel: 682048. 

 

OPGEVEN BARBECUE. 

Op vrijdag 28 april 2017 vind onze kampioenshuldiging van het buurtbiljart plaats. 

Om dit voor en met iedereen te vieren hebben wij in samenwerking met boerderij 

slager van Lieshout bedacht om vooraf een BBQ te doen. Deze kost slechts  

€ 12,50 per persoon en wordt compleet verzorgt door hun incl. het bakken. 

Opgeven kan bij café Den Driesprong tot uiterlijk zondag 23 april. Hopende dus op 

vele eters, supporters en biljarters en alle anderen die zin hebben in een gezellige 

avond. Geef je dus op tijd op. BBQ is van 18.00 uur tot 22.00 uur en nu maar ho-

pen op mooi weer. Met vriendelijke groeten van Café Den Driesprong. 

 

SENIOREN EETTAFEL.  

Op donderdag 20 april  gaan we weer koken.  Wilt u er weer bij zijn, dan kunt u 

zich opgeven tot en met zondag 16 april bij Mariet Smulders, tel: 681631 of een 

briefje in de brievenbus doen op  de Blikken 6B. Wij verwachten u zoals altijd om 

12.30 uur in De Poel. Tot dan. De kookgroep. 

 

GALERIE HYSTERIE DOOR TONEELVERENIGING PARDOES  

Een recensie door: Miny Verberne 

Galerie Hysterie, een familievoorstelling, dat schept verwachtingen; jong en oud 

publiek wil kostelijk vermaakt worden! Een eigen stuk van Pardoes, geschreven 

door Hugo Maas. Is zijn verhaal boeiend voor de jongste kinderen én de kwieke 

ouderen in de zaal?  

Antoinette en Wout werken in een museum. Sinds kort is er een nieuwe directrice, 

een krijsend kreng! Zij heeft snode plannen met het museum. Antoinette en Wout, 

helemaal onthutst, proberen hier een ‘steekje voor te stokken’, met hulp van een 

Italiaanse kunstkenner, de postbezorger én een schoolmeisje.  

De ouderen in de zaal lachen om gevatte woordgrappen die de meeste kinderen 

vanmiddag waarschijnlijk ontgaan. De kinderen kijken daarentegen gespannen of 

het lukt om de directrice, die zeer indrukwekkend is, te ontmaskeren. Soms mogen 

zij ook meehelpen.  

Even gaat het mis met het geluid, maar de acteurs spelen gewoon door. Klasse! De 

spelers weten de spanning én de humor er de hele voorstelling goed in te houden. 

Knap geregisseerd door Annuska Delien.  

Na de voorstelling wordt de krijsende directrice door de kinderen, op het podium 



nagespeeld! Dus ja, het stuk is boeiend voor jong en oud. Ga kijken op 16 april om 

19 uur of 17 april om 14 uur!  

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 15/4:  Paaswake. Om 21.00 uur in de kerk in Bladel. Wij vieren de ver-

rijzenis van Jezus door het ontsteken van de Paaskaars en de wijding van het doop-

water en de hernieuwing van de doopbelofte. 

Alle parochianen uit alle dorpen worden uitgenodigd, bijzonder de vormelingen. 

Zondag 16/4:  Hoogfeest van Pasen. We vieren de verrijzenis van de Heer. Om 

9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Capella. De intenties zijn voor: Toon Verhees 

en To Verhees-van Hoof; Overleden ouders van der Heijden-Couwenberg en hun 

zonen Thom en Kees, hun schoondochter Toos en schoonzoon Frans; Elly Hage-

man; Jan Veraa; Jan Michiels en zijn overleden familie; Overleden familie van der 

Heijden-van de Ven; Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Maria en Riek, 

Cato en René, Harrie en Ton. 

Maandag 17/4: Tweede Paasdag. Om 11.00 uur in de kerk in Bladel m.m.v. Saf-

fier voor alle parochianen uit alle dorpen. 

Mededeling: Op Goede Vrijdag is het  parochiekantoor de gehele dag gesloten. 

Wij wensen u een zalig paasfeest. 

 

BLASCH B KAMPIOEN BUURTBILJARTEN 2016-2017 

Nadat de mannen van de Blasch B in december al beslag legde op het Herbstmeis- 

terschap, kunnen ze nu ook de titel op hun naam schrijven. Hoewel tot de laatste 

speelronde nog alles mogelijk was, is dit team toch wel de terechte kampioen, aan-

gezien zij vanaf ongeveer het begin van de competitie de ranglijst aangevoerd heb-

ben. In de (naar later bleek) kampioenswedstrijd tegen de kampioen van vorig sei-

zoen (Winkelhoek C) behaalde Blasch B 56,9 punten en hierdoor liep de voor-

sprong op de overgebleven concurrenten nog verder op. Door een eindsprint van 

Beemke B werden zij (net als vorig jaar) 2e en dat mag ook een knappe prestatie 

genoemd worden. De heren van De Hoeve A hadden op meer gehoopt, maar zij 

moeten genoegen nemen met het brons. 

Verder nog een eervolle vermelding voor het Plein A, want zij scoorde de meeste 

punten in de 2e seizoenshelft, dus dat beloofd wat voor volgend seizoen jongens. 

De Hoeve B eindigde als laatste, maar behaalde in hun laatste wedstrijd 55,5 punt, 

dus ook zij kunnen met veel vertrouwen naar volgend seizoen uitkijken.  

Het afgelopen seizoen zijn er twee nieuwe teams bijgekomen en ook een flink 

aantal nieuwe buurtbiljarters welke hun debuut hebben gemaakt op het groene 

laken. Mocht jij nou ook interesse hebben om volgend seizoen bij het buurtbiljarten 

te komen spelen informeer dan eens bij een van je buurtgenoten (of bij Wim Vis-

sers of Jeroen Spooren). We kunnen in ieder geval weer terug kijken op een 

geslaagd seizoen, veel caramboles, gezellige 3e helften en een hoop geouwehoer 

aan de bar, kortom als organisatie zijn we dik tevreden. 

Op vrijdag 28 april vanaf 20.00 uur vindt de afsluitende feestavond en de kam- 

pioenenhuldiging plaats in D'n Driesprong. We gaan er natuurlijk vanuit dat alle 



buurtbiljarters aanwezig zijn om het glas te heffen op het afgelopen seizoen. 

Uitslagen: De Hoeve B – Beemke C: 40,2 – 56,7; Plein A – Winkelhoek B: 51,0 – 

36,3; De Heilei B – Winkelhoek D: 52,3 – 54,4; De Heilei A – De Hoeve A: 27,0 – 

41,0; Blasch A – Plein B: 37,1 – 64,5; Blasch B – Winkelhoek C: 56,9 – 37,3; 

Winkelhoek A – De Hoeve B: 46,8 – 55,5; Beemke B – Beemke C: 44,8 – 38,7. 

Eindstand buurtbiljarten 2016-2017: 

Team Punten wedstr gem 

Blasch B 659,3 14 47,1 

Beemke B 630,0 14 45,0 

De Hoeve A 628,8 14 44,9 

Blasch A 610,6 14 43,6 

Winkelhoek D 601,4 14 43,0 

Plein A 598,0 14 42,7 

Plein B 596,6 14 42,6 

De Heilei B 593,7 14 42,4 

Winkelhoek C 578,8 14 41,3 

Winkelhoek A 567,1 14 40,5 

Beemke C 561,0 14 40,1 

Beemke A 547,8 14 39,1 

Winkelhoek B 536,3 14 38,3 

De Heilei A 535,0 14 38,2 

De Hoeve B 508,6 14 36,3 

 

MEDEDELING DE WISSEL. 

Clubkas van donderdag 6 april tot zondag 30 april 2017. 

Ook dit jaar doet De Wissel mee met de clubkas campagne. Alle 

leden van de Rabobank  hebben hun stemcode weer ontvangen en 

zijn weer vrij om te stemmen op de deelnemende verenigingen 

die ze een warm hart toe dragen. Dus mensen laat je stem niet verloren gaan en 

stem........ 

 

DORPSKRANT DIGITAAL. 

De dorpskrant van Netersel is ook voortaan digitaal te raadplegen. De krant is 

ondergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via 

onderstaande link: http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/  De 

papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop. De redactie. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: Stormvogels MW2 – NeCa MW1: 7-11; NeCa R – Klimroos R: 6-11; 
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Spoordonkse Girls A1 – NeCa A1: 6-12; Spoordonkse Girls B1 – NeCa B1: 9-5; 

NeCa C1 – Vessem C1: 4-6; NeCa C2 – Rosolo C2: 2-3; NeCa D1 – Bladella D2: 

9-0; NeCa E1 – Bladella E1: 3-8; NeCa E2 – Bladella E3: 7-11; Nijnsel 1 – NeCa 1 

14-8; Vessem 2 – NeCa 2: 6-4. 

Programma voor 12-15-17-18 en 19 april: 

12/4: DDW A2 – NeCa A2”aanvang om 19:30 uur. Hooge-Mierde; 

12/4: NeCa MW1 – DSV MW2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Amy Bolder; 

12/4: Bio R – NeCa R: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven;  

15/4: NeCa A1 – Rosolo A2: 12:45 uur. Casteren. Fluiten: Imke Janssen; 

15/4: NeCa A2 – Rietvogels A1: 11:15 uur. Casteren. Fluiten: Lian van Rijthoven; 

15/4: NeCa B1 – SDO ’99 B1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Carolien Lavrijsen; 

15/4: Klimroos C1 – NeCa C1: aanvang om 12:30 uur. Hoogeloon; 

15/4: Eymerick C1 –NeCa C2: aanvang om 12:30 uur. Heeze; 

15/4: DSV/EDN D1 – NeCa D1: aanvang om 10:30 uur. Diessen; 

15/4: Rosolo E1 – NeCa E1: aanvang om 10:30 uur. Reusel; 

15/4: Rosolo E3 – NeCa E2: aanvang om 13:00 uur. Reusel; 

15/4: Tovido F1 – NeCa F1: aanvang om 9:00 uur. Esch; 

17/4: NeCa 1 – Bio 1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: G. Romeijn; 

18/4: NeCa C1 – VVO C1: 19:00 uur. Casteren. Fluiten: Kim Verbaant; 

19/4: Bio MW2 – NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel F1 – DBS F15: 3-2; Budel E7 – Netersel E2: 3-3; Wodan E2 – 

Netersel E1: 7-0; Bergeijk D3 – Casteren D1: 4-8; ZSC C2 – Casteren C2: 1-1; 

Casteren C1 was vrij; Netersel B1 was vrij; DVS A3 – Netersel A1: 6-1; Netersel 3  

Hulsel 5: 3-2; Netersel 2 – Vessem 2: 3-3; Netersel 1 – Acht 1: 1-0. 

Programma voor 12-15 en 17 april: 

12/4: Casteren C1 – Reusel Sport C2: aanvang om 19.00 uur; 

15/4: Netersel F1 is vrij; 

15/4: Waalre E2 – Netersel E2: aanvang om 10.30 uur; 

15/4: Netersel E1 is vrij; 

15/4: ZSC D2 – Casteren D1: aanvang om 13.00 uur; 

15/4: Casteren C2 – EFC C4: aanvang om 12.00 uur; 

15/4: Casteren C1 – Nuenen C4: aanvang om 13.30 uur; 

15/4: Netersel B1 – Wilhelmina Boys B3: aanvang om 13.00 uur in Casteren; 

15/4: Netersel A1 – Hoogeloon A2: aanvang om 14.30 uur; 

15/4: Netersel 1 – DVS 1: aanvang om 18.30 uur; 

17/4: Netersel 3 – SDO 5: aanvang om 10.30 uur; 

17/4: Netersel 2 is vrij. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering.  

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 22 APRIL A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 17 APRIL A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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