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OPENING GILDEHUIS DE SMELBOCHT 

Wij nodigen graag alle inwoners en verenigingen van Netersel uit op de open dag 

ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe Gildehuis “De Smelbocht” op zon-

dag 28 mei aan de Muilen 7 te Netersel. U bent van harte welkom om vanaf 14.00 

uur een kijkje te nemen in ons nieuwe Gildehuis. De koffie en de thee worden door 

Gilde Sint Brigida verzorgt en iedere bezoeker ontvangt daarbij nog 2 consumptie-

bonnen. Het Gilde heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een nieuw Gildehuis 

en aan de herinrichting van het terrein, dat willen we u graag tonen. U kunt 

deelnemen aan het lucht schieten en voor de kinderen is er een luchtkussen. 

Met vriendelijke Gildegroeten, Gilde Sint Brigida. 

 

HULP IN NOOD - KERMIS NETERSEL 

Netersel kermis is op 4-5 en 6 juni. Jullie zijn van harte welkom bij de wagen van 

HULP IN NOOD. Je kunt je geluk komen beproeven bij onze lotenverkopers.  

I.v.m. Tweede Pinksterdag zoeken wij nog verkopers en omroepers. Verveel u niet 

met die vrije dagen en kom ons helpen op de kermis.  

Zoals jullie weten staan we bekend voor het rondbrengen van fruitschalen en ca-

deaubonnen dankzij de loterij opbrengst. We hopen dat jullie op de kermis een lotje 

kopen en een gokje wagen en zo HULP IN NOOD willen steunen. 

Wilt u ons helpen bij de loterij, bel dan a.u.b. met Jan Castelijns 013-5092075 of 

mail gerriecastelijns@gmail.com . Bij voorbaat dank, Jan Castelijns. 

 

AAN ALLE INWONERS VAN NETERSEL EN OMGEVING. 

Gildenieuws Netersel. Wij zijn met enkele mensen een nieuw gilde aan het op-

richten. Dit nieuwe gilde gaat diverse activiteiten organiseren, zodat er altijd iets 

leuks voor u bijzit. Daarom zijn wij nog op zoek naar nieuwe leden, maar jeugd-

leden en dames zijn ook van harte welkom.  

Wij waren ook op zoek naar een toepasselijke gildenaam. Iedereen mocht een naam 

doorgeven. Er zijn diverse namen binnen gekomen, maar een naam leek ons zeer 

geschikt. Dat was de naam Sint Jansgilde. Deze naam staat voor eenvoud en eer-

lijkheid.  

Opgeven bij S. van de Zande, Polderdijk 9 te Netersel. Tel: 0497-681808. E-mail: 

vandezande@chello.nl Dank je en tot ziens. 

 

KERKBEERICHTEN. 

Hoogfeest van Hemelvaart. Donderdag 25/5: om 9.30 uur Eucharistieviering 

waaronder Eerste Communieviering. De intenties zijn voor: Antoon Roijmans en 

Anna Roijmans-Bel; Peter Geerts en Henrica Geerts-Hems; Jan en Betje van de  
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Zande-Antonius en hun dochters Anneke en Riet en schoonzoon Jan; Wim Kerk-

hofs nms. Mien en de kinderen. 
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 Zondag van Pasen. Zondag 28/5: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Antoon van Aaken, mndg. namens echtgenote en kinderen; Overleden 

familie Hems-van Himbergen; Cornelis en Cato Waalen nms kinderen, kleinkin-

deren en achterkleinkinderen; Jan Veraa; Sjef Hendriks nms Corrie, kinderen en 

kleinkinderen. 

 

DANKBETUIGING 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van me-

deleven van de afgelopen periode en na het overlijden van man , vader, schoonva-

der en opa: BERT MICHIELS. 

De vele persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben ons getroost. Het heeft ons 

daarbij enorm gesteund te merken wat een bijzonder persoon Bert, niet alleen voor 

ons , maar ook voor velen is geweest. 

Jo , Iwan Ginette, Roy en Teun Michiels. Netersel mei 2017. 

 

GEZELLIGE MIDDAG in DEN HERD 

Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum biedt Den Herd op woensdagmiddag 28 

juni 2017 aan alle leden van de Seniorenvereniging in Bladel en de leden van KBO 

Netersel een gezellige middag aan.  

Tonny Wijnands – een Brabantse troubadour die zingt, gitaar speelt en grappige 

verhalen vertelt tussen het spelen door – zal deze middag optreden.  

De middag begint om 14.00 uur en kaarten hiervoor kosten € 2,-- inclusief koffie / 

thee met een bonbon bij binnenkomst en een consumptie in de pauze. 

Kaartverkoop inclusief betalen is op donderdag 1 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur 

bij Trees van Limpt. 

 

LAATSTE TRAININGSAVOND KORFBAL- EN VOETBALJEUGD  

Dinsdag 30 mei zal de laatste training plaatsvinden van de jeugdvoetbal Casteren-

Netersel en de korfbaljeugd van NeCa. Het is de bedoeling dat iedereen hierbij aan-

wezig is en dat er een wedstrijdje wordt gespeeld tegen de ouders. Dit jaar zal de 

laatste trainingsavond op het voetbalveld van Casteren zijn. Om te zorgen dat 

iedereen op tijd aanwezig is vind je hieronder alvast het wedstrijdschema: 

Korfbal:   Voetbal:  

18.00 uur  F1 C2  Mini2  D1 

18.25 uur  E1 B1  E1  Mini 1 

18.50 uur  E2 D1  F1  C1 tegen C2 

19.15 uur C1   E2  C1 tegen C2 

De activiteitencommissies van de Jeugdkorfbal en Jeugdvoetbal 

 

OUDE KNUFFELS GEZOCHT 

Beste dorpsgenoten. Voor mijn werk in de gehandicaptenzorg ben ik op zoek naar 

oude knuffels. Heeft u nog oude knuffels die u alleen maar in de weg liggen, wilt u 



deze dan inleveren in een gesloten vuilniszak bij Beemke 69. Hiermee kunt u een 

groot aantal mensen met een verstandelijke beperking erg blij maken. Alvast 

hartelijk dank! Met vriendelijke groeten, Kees van Limpt. 

 

DORPSRAAD NETERSEL. 

Agenda vergadering dorpsraad Netersel 29 mei 2017 om 20.00 uur 

1. Opening 

2. Verslag vorige vergadering 27 maart 2017 

3. Terugkoppeling overleg verkeerscommissie 

4. Terugkoppeling overleg werkgroep wonen 

5. Vervolg plattelandsnota 

6. Speelruimtebeleid  

7. Idee ontwikkelproces dorpsplan Netersel 

8. Mededelingen 

9. Rondvraag  

10. Sluiting 

 

Mogelijk kunnen er aanpassingen op de agenda plaatsvinden. Dit is afhankelijk van 

de aanwezigheid van de wethouders. 

 

WANDEL3DAAGSE 

Wandelaars opgelet : op 7-8 en 9 juni a.s. vind de wandel3daagse in Casteren weer 

plaats. Noteer dit alvast in jullie agenda en kom gezellig met ons mee wandelen !! 

Start vanaf 17.30 uur bij cafe den Bels. 

 

MEIMAAND MARIAMAAND 

Elke zaterdag in de meimaand wordt om 19.00 uur een Rozenhoedje gebeden 

in de Maria kapel. In plaats van het Rozenhoedje in de meimaand op maandag 

avond in de kerk, wordt U nu uitgenodigd op zaterdag avond om 19.00 uur in 

Maria kapel op de Hoeve. Graag tot dan.  

 

BESTE JONGENS EN MEISJES, 

Woensdag 31 mei aanstaande is er weer een te gekke straatspeeldag! Het Carolus 

Simplexplein zal weer helemaal autovrij gemaakt worden voor jullie. Dus je kan 

naar hartenlust skeeleren, skelteren, fietsen, touwtje springen, stoepkrijten, wave-

boarden, ballen etc. Dus zorg voor OUDE KLEDING EN SCHOENEN. 

Om 12.15uur worden jullie vanuit school opgehaald en lopen we via het Beemke 

samen naar het plein alwaar we eerst gaan picknicken. Vergeet dus niet je lunch-

pakketje mee te nemen! 

Voor deze ene keer mag je op de fiets, skelter, bolderkar,skeelers of waveboard 

naar school. Vraag gerust aan je mam of pap om mee te komen. Gezellig! 

Het plein blijft autovrij tot 18.00 uur, daarna komt er weer verkeer op. 

Ook de kinderen uit Netersel die ergens anders op de basisschool zitten zijn van 

harte welkom!!! Sluit gezellig aan bij school of op het plein. 



Om misverstanden te voorkomen willen we nog even melden dat het niet de bedoe-

ling is jonge kinderen zonder begeleiding op het plein achter te laten. 

Als je nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen: Marieke Lindeman of Ca-

roline van Dijck We zien je graag op woensdag 31 mei en samen maken er een 

gezellige middag van! 

 

SUBSIDIE MUZIEKONDERWIJS 

De gemeente Bladel heeft er voor gekozen om niet de instelling die muzikale en 

culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er 

gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent het dat zij zelf 

afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans. 

Aanvraagformulier 

Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan muzikale en culturele 

vorming is een uitvoeringsregeling vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling en het 

aanvraagformulier kunt u downloaden via de website: www.bladel.nl of opvragen 

in het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook digitaal invullen met 

DigiD. 

Periode om aanvragen in te dienen 

De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag loopt van 1 februari tot en 

met 1 juni van het lopende cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt 

gehanteerd moet worden door de gemeente. Aanvragen die te vroeg of te laat 

binnenkomen, worden afgewezen.  

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa A1 – VVO A1: 13-9; NeCa R – Zigo R: 5-3; Bladella A1 – NeCa 

A1: 10-9; Winty A1 – NeCa A2: 13-2; Winty B1 – NeCa B1: 7-5; Bladella C1 – 

NeCa C1: 5-4; Bio D1 - NeCa D1: 1-4; NeCa E1 – Vessem E1: 8-2; NeCa E2 – 

DDW E1: 1-23; Tilburg F1 – NeCa F1: 16-12; NeCa 2 – Steensel 1: 8-4. 

Programma voor 27-28 en 31 mei: 

27/5: NeCa A2 – Rosolo A4: 12.00 uur. Casteren. Fluiten: Anja Mijs; 

27/5: NeCa B1 – VVO B1: 10.30 uur. Casteren. Fluiten: Kim Verbaant; 

27/5: NeCa F1 – Tovido F1: 9.30 uur. Casteren. Fluiten: Judith Daemen; 

27/5: SDO ’99 E1 – NeCa E1: aanvang om 9.30 uur. Lage-Mierde; 

28/5: Tuldania 2 – NeCa 2: aanvang om 12.30 uur. Esbeek; 

31/5: NeCa MW1 – Rietvogels MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bolder. 

 

As zondag 28 mei kunnen de dames van NeCa 2 kampioen worden. Hiervoor moe-

ten zij winnen van Tuldania. Alle supporters zijn daarom van harte welkom om 

deze dames aan te moedigen.  

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 3 JUNI A.S. MOET IN DE BUS LIGGEN 

VOOR MAANDAG 29 MEI A.S. OM 18.00 UUR OF ZIJN AANGELEVERD 

VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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