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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 ! 

 

VERGADERING DOEDUHMEEJ. 

Op woensdag 10 mei om 20:30 uur organiseren we weer de jaarlijkse vergadering 

van Doeduhmeej voor ouders, vrijwilligers en andere geïnteresseerden voor onze 

kindervakantieweek. Voel je jezelf betrokken, heb je leuke ideeën, wil je graag 

meehelpen of ben je gewoon geïnteresseerd in wat er dit jaar komen gaat? Dan ben 

je van harte welkom. Het is fijn als je jezelf even aanmeldt zodat we een beetje 

weten hoeveel koffie en thee er geregeld moet worden. Dat kan via de mail : 

zwolle.petra@gmail.com.  

Het bestuur van Doeduhmeej.  

 

NIEUW IN NETERSEL: BUURT - LUNCH!!! 

Buurthulp Netersel probeert de verbinding tussen groepen bewoners in ons dorp op 

gang te brengen, dus bij wijze van proef gaan we twee keer lunchen en daarna kij-

ken we of we doorgaan en hoe. 

Vanaf 12.00 uur is elke Neterselse inwoner van harte welkom op de Buurt-lunch. 

Juist ook kinderen en hun ouders die het leuk vinden een keertje gezellig uit eten te 
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gaan in eigen dorp zijn van harte welkom of oma’s en opa’s met de kleinkinderen, 

of de zzp-ers in ons dorp die allemaal alleen aan de lunchtafel zitten of hun brood 

achter de pc opeten… pak een pauze en kom gezellig mee lunchen. Er is altijd wel 

iemand die verlegen zit om een praatje of een lach. 

Rond 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en broodjes, hoofdzaak is 

een gezellig samenzijn.  

Maandag 1 mei is de eerste lunch in de huiskamer van de Poel. U hoeft zich niet 

vooraf aan te melden. U bent gewoon van harte welkom. Hopelijk zien we u 1 mei 

om 12.00 uur in de Poel. 

De tweede keer is 12 juni i.v.m. 2
e
 Pinksterdag en de kermis. De eerste twee keer 

kunnen we de lunch gratis aanbieden daarna moeten we een kleine financiële bij-

drage van u vragen. 

Buurthulp Netersel. 

PS: Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 0497-682281. Bel ook voor meer infor-

matie of nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in 

dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

 

KERKBERICHTEN. 

Tweede zondag van Pasen. Zondag 23/4: om 9.30 uur Eucharistieviering. De in-

tenties zijn voor: Toon Fiers en zijn overleden familie Fiers-van de Ven 

Mededeling: Op 27 en 28 april is het parochiekantoor gesloten. 

 

DANKBETUIGING. 

Bedankt voor de vele kaartjes, mooie woorden en prachtige bloemen met onze 

verhuizing naar Hapert. Wij hebben er van genoten. 

Hartelijke groeten, Toos en Theo. 

 

INSCHRIJVINGEN GEBRUIK SPORTHALLEN X-SPORT BLADEL EN 

EUREKA HAPERT SEIZOEN 2017-2018 

Ook komend seizoen worden er binnen onze gemeente weer ruimten in de sport-

hallen X-sport te Bladel en Eureka te Hapert beschikbaar gesteld ten behoeve van 

de binnensport. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een inschrijfformulier 

op de website van de gemeente Bladel. Het kan hierbij gaan om een vast vereni-

gingsuur gedurende het hele seizoen of voor incidenteel gebruik. Op dit moment 

kan er alleen ingeschreven worden voor het maandag t/m vrijdaggebruik. Deze 

inschrijving moet vóór 15 mei binnen zijn bij de gemeente. Zodra de sportbonden 

de wedstrijdprogramma’s voor het nieuwe seizoen kenbaar maken, is het ook mo-

gelijk om aan te melden voor het weekendgebruik. 

De sporthallen zijn beschikbaar in het aankomende seizoen van 28 augustus 2017 

tot en met 6 juli 2018, uitgezonderd van een aantal feestdagen.  Deze feestdagen en 

de tarieven voor 2017 zijn te vinden op de website van de gemeente Bladel. 

Voor het huren van een ruimte in de sporthal X-sport te Bladel en/of Eureka te Ha-

pert, gelden bepaalde gebruiksvoorwaarden waar iedereen zich aan dient te houden. 

Ook zijn er toewijzingscriteria en op basis daarvan worden de verenigingen inge-



deeld.  Net zoals de andere formulieren zijn deze gebruiksvoorwaarden en toewij-

zingscriteria terug te vinden op de website van de gemeente Bladel.   

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met 

Niek van Boekel (telefoon 0497-361446 of n.vanboekel@bladel.nl  

 

WIST JE DAT………BUURTHULP NETERSEL 

- gemiddeld iedere 2 weken een nieuwe match maakt tussen vraag en 

aanbod? 

- blij is met de flexibele inzetbaarheid van hun chauffeurs en hun klusjes 

mannen? 

- het internet Café begin april als een groot succes ervoer? 

- ieder koffie-uurtje ervoor zorgt dat er iemand is die hulp kan bieden met 

GSM/Laptop/Ipad- gebruik? 

- deze wist-je-dat rubriek iedere maand terug laat komen in van Aalsten tot 

Goor.  

- iedere werkdag te bereiken is tussen 13.00-17.00uur op telefoon nummer; 

0653473972? 

 

GEVONDEN: 

In de collectebus van de vastenactie is een (heren?)ring gevonden. De collecte is af-

gelopen maandag- en dinsdagavond gehouden. 

Kees Castelijns, Fons van der Heijdenstraat 16, telefoon 682414. 

 

START DISPLAYS MET AFVALZAKJES  

De Kempengemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden 

trekken gezamenlijk op voor een schone leefomgeving. Helaas vinden we ook in 

natuurgebieden nog steeds te veel zwerfafval. Zonde, want het is slecht voor de 

flora en fauna en in een schoon natuurgebied is het simpelweg fijner vertoeven.  

Vanaf het Paasweekend staan daarom op 10 plaatsen in de Kempen borden met 

gratis afvalzakjes. Recreanten die de natuurgebieden intrekken kunnen zo’n zakje 

meenemen om daarin hygiënisch hun afval weer mee naar huis te nemen en het 

daar in een afvalbak te gooien. 

Trekt u graag de natuur in?  Kom dan eens langs bij een van de volgende locaties, 

in de gemeente Bladel en neem daar een afvalzakje mee en voorkom zwerfafval. 

- Hotel Tipmast, Tipmast 48A, Bladel 

o www.hoteldetipmast.nl  

- VVV Bladel, Markt 21A, Bladel 

o www.vvvbladel.nl  

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a.  
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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. 

 

MANTELZORG: VANZELFSPREKEND, MAAR TOCH BIJZONDER 

Zorgen voor uw zieke naaste of uw naaste met een beperking brengt veel mooie en 

waardevolle momenten met zich mee. Het voelt als vanzelfsprekend om diegene 

waar u om geeft te ondersteunen. Als u zorgt voor uw partner, kind, broer/zus, 

oom/tante, goede vriend of buur dan bent u mantelzorger. Gemeente Bladel heeft 

een mantelzorgondersteuner aangesteld in de persoon van Mirjam Hanegraaf, voor 

alle mantelzorgers die hulp, een luisterend oor of een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. Herkent u zich in de rol van mantelzorger en heeft u behoefte aan on-

dersteuning of een vraag, een opmerking of tip? Dan kunt u Mirjam bereiken via 

m.hanegraaf@bladel.nl of 0612808619. Ondersteuning is kosteloos voor mantel-

zorgers die woonachtig zijn in de gemeente en voor mantelzorgers die zorg dragen 

voor  een inwoner uit de gemeente. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: DDW A2 – NeCa A2: 8-9; NeCa MW1 – DSV MW2: 4-6; Bio R – 

NeCa R: 1-4; NeCa A1 – Rosolo A2: 4-16; NeCa A2 – Rietvogels A1: 5-11; NeCa 

B1 – SDO ’99 B1: 6-3; Klimroos C1 – NeCa C1: 3-4; Eymerick C1 –NeCa C2: 2-0 

DSV/EDN D1 – NeCa D1: 3-9; Rosolo E1 – NeCa E1: 8-4; Rosolo E3 – NeCa E2: 

4-3; Tovido F1 – NeCa F1: 11-7; NeCa 1 – Bio 1: 9-5. 

Programma voor 18 en 19 april:  

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; 

In verband met de meivakantie is er verder geen programma voor aankomend 

weekend.  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren C1 – Reusel Sport C2: 2-1; Netersel F1 was vrij; Waalre E2 – 

Netersel E2: 1-1; Netersel E1 was vrij; ZSC D2 – Casteren D1: 1-7; Casteren C2 – 

EFC C4: 1-7; Casteren C1 – Nuenen C4: 0-9; Netersel B1 – Wilhelmina Boys B3: 

3-1; Netersel A1 – Hoogeloon A2: 4-0; Netersel 1 – DVS 1: 1-0; Netersel 3 – SDO 

5: uitgesteld; Netersel 2 was vrij. 

Programma voor 19-20-22 en 23 april: 

19/4: EFC C2 – Casteren C1: aanvang om 18.30 uur; 

20/4: Casteren C2 – Bladella C5: aanvang om 19.00 uur; 

22/4: Netersel A1 – Steensel A1: aanvang om 14.30 uur; 

23/4: Netersel 3 – HMVV 6: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

23/4: Netersel 2 is vrij; 

23/4: Netersel 1 – BES 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur.  
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