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DORPSRAADVERGADERING. 

Agenda dorpsraadvergadering maandag 25 september om 20.00 uur in de Poel 

1. Opening 

2. Verslag vorige vergadering 29 mei 2017 

3. Woningbouw Netersel 

a. Status plan Hoeve 11-13 

b. Voortgang Plan Hems inclusief verkavelingsplan 

4. Activiteiten op kermis  

5. Ontwikkelingen opgekochte bedrijven provincie? (Ruttestraat 11 en Wit-      

vensberg 2) 

6. Wie is verantwoordelijk voor glasvezel in de kern?   

7. Wijze onderhoud groenvoorziening.   

8. Mededelingen 

a. Aanpassing verkeersmaatregel de hoeve 

b. Vervanging speeltoestel 

c. Inloopavond beekdal Groote Beerze 26-9 

9. Rondvraag  

10. Sluiting 

Tijdens de dorpsraadvergadering zullen naar verwachting de drie nieuwe wethou-

ders (De heer van Dalen, de heer  Heijman en de heer van der Hout) aanwezig zijn 

om op diverse agendapunten een toelichting te geven. 

 

START TO RUN DORPSLOPERS 

Bij de Dorpslopers wordt er na de vakantieperiode weer met 

verschillende opstapcursussen gestart. Zo hebben we voor de 

beginnende wandelaar elke zondag een training met afstanden 

van 4 tot 10 km. Ook het sociale aspect wordt bij deze groep 

niet vergeten. Dit gebeurt allemaal in overleg met een 

gediplomeerde wandeltrainer. Deze wandelingen vinden allemaal plaats rond de 

Spartelvijver. Niet alleen het wandelen komt aan bod maar ook oefeningen die voor 

de beginnende wandelaar zeer belangrijk zijn. Zo zal er ook aandacht geschonken 

worden aan de wandelaar die langzaam over wil gaan in hardlopen.  Dit is voor de 

sporter die net iets meer wil doen dan wandelen. Hier is de blessurepreventie en het 

begeleiden een zeer belangrijk punt. Onze trainers zijn hierin opgeleid om met deze 

sporters samen tot een doel te komen. 

Ook voor de aspirant hardlopers is er de mogelijkheid om het aantal minuten hard-

lopen uit te breiden naar een half uur. Dit is te realiseren voor deze groep in 10  

weken. Wij als trainers vinden het een uitdaging om met deze lopers een wedden- 



schap af te sluiten dat ze het beoogde doel in die 10 weken kunnen halen. 

Voor de iets stoerdere sporter hebben wij op de zaterdagen bootcamptrainingen. 

Deze tak van sport is groeiende in Nederland. Hier wordt kracht en behendigheid 

gecombineerd met uithoudingsvermogen. Als je dus niet bang bent om wat vies te 

worden is dit echt iets voor jou. 

Informatie over een van deze trainingen kun je krijgen op zondag 24 september om 

9.00 uur bij de Spartelvijver. Hier staan dan onze trainers jullie te woord voor al 

jullie vragen. De start to run cursus zal (bij voldoende belangstelling) op de woens-

dagavond en zondagochtend gegeven worden. 

Telefonisch informatie bij Leo van Avendonk 0650515466, of stel een vraag via de 

mail bramjop@hetnet.nl die wij dan zullen beantwoorden, of kijk voor meer infor-

matie en aanmelden op onze website www.dorpslopers.nl  

Graag tot ziens! Bestuur en trainers van de Dorpslopers. 

 

KERKBERICHTEN. 

25
e
 zondag door het jaar. Zondag 24/9: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Antoon van Aaken, mndg nms. echtgenote en kinderen. 

 

MOEDIGE MOEDERS BERGEIJK 

Na een zomerstop van 2 maanden gaan we weer beginnen. Op dinsdag 26 septem-

ber zitten we weer klaar in het Thomas van Aquinohuis , Dr Rauppstraat 52, in 

Bergeijk. Van 20.00 uur - 22.00 uur.. 

Wie meer wil weten over het misbruik van alcohol en drugs en wat dat met de 

jeugd doet, mag aansluiten. Maakt u zich zorgen over uw kind en hebt u vermoe-

dens dat ze niet alleen een paar pilsjes pakken bij het stappen, kom dan meer 

informatie halen wat je het beste kan doen. Blijf er niet langer alleen mee zitten, 

maar kom in actie. Er zijn al testjes te koop voor 3 euro per stuk. 

Wat doet uw kind als ze het aangeboden krijgen , want dat ze ermee in aanraking 

komen is een feit. Immers waar de jeugd is, zijn ook de dealers te vinden. Ja, dus 

dat betekent bij alle uitgaansgelegenheden, scholen en hangplekken en elk dorp.  

Wist u dat XTC maar 4 euro kost, maar de gevolgen van het nemen van zo’n 

“onschuldig” pilletje kunnen levensgroot zijn. 

Goede opvoeding, goede komaf, goede opleiding, al deze zaken zijn totaal geen 

garantie dat het uw kind niet kan overkomen. Zeker niet nu het tegenwoordig bijna 

normaal is om bij het stappen en op festivals iets bij te slikken of snuiven. De 

groepsdruk kan enorm hoog zijn. 

Iedere maand komen er nieuwe ouders bij, die de weg naar onze bijeenkomsten 

hebben gevonden. Ze hebben goede raad en informatie nodig, omdat hun kind ver-

slaafd is geworden. De Moedige Moeders hebben goede contacten met de hulpver-

leners en weten samen meer dan u alleen.  

Het is uiteraard vanzelfsprekend dat onze bijeenkomsten een vertrouwelijk karakter 

hebben. Voor meer info vooraf kijk op www.moedigemoeders.nl of mail naar 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com. U kunt ons ook altijd bellen: 06-

44625441. 
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UITNODIGING VOOR ALLE INWONERS: 

Woensdag 4 oktober 2017 bestaat de KBO 50 jaar in Netersel! Daarom is er een 

receptie van 19.00 uur t/m 20.30 uur in de Poel. Het bestuur en alle leden stellen de 

aanwezigheid van u, als dorpsgenoot, zeer op prijs. Zondag 1 oktober wordt er ter 

nagedachtenis een H. Mis opgedragen voor alle overleden KBO leden.  

KBO Netersel. 

 

FLESSENACTIE 

Namens de Barbiertjes Netersel houden wij een flessenactie. Voor deze flessenactie 

vragen wij u of we het lege goed mogen ophalen en weg brengen. Dus spaar al uw 

lege flessen/bierflessen op tot vrijdag 24 november zodat wij deze kunnen opha-

len tussen 19.00 en 22.00. Mocht u niet aanwezig zijn dan mag u het lege goed 

buiten aan de straat zetten, zodat wij het mee kunnen nemen.  

Hiermee geeft u ons een financiële steun in de rug! 
 

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.  

 

DORPSKRANT DIGITAAL. 

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

dergebracht 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 KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: DDW MW1 – NeCa MW1: 8-8; Hilko R - NeCa/Klimroos R: 0-1; NeCa 

A1 – SDO ’99 A1: 8-3; NeCa B1 – Klimroos B1: 5-8; NeCa B2 – Corridor B1:  

3-11; NeCa F1 – Winty F1: 5-10; Flash 1 – NeCa 1: 9-9; HBSV 2 – NeCa 2: 9-7 

Programma voor 20-23-24 en 27 september: 

20/9: NeCa MW1 – Steen./Fort. ’68 MW1: 20:00uur. Casteren. Fluiten: Lana van 

          Rijthoven; 

20/9: NeCa/Klimroos R – Vessem R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon; 

23/9: Euro Girls A1 – NeCa A1: aanvang om 12:15 uur. Westerhoven; 

23/9: Bio B1 – NeCa B1: aanvang om 10:30 uur. Veldhoven; 

23/9: DDW B2 – NeCa B2: aanvang om 12:00 uur. Hooge- Mierde; 

23/9: NeCa C1 – Rooi C2: 11:00 uur. Netersel. Fluiten: Pleun Wilborts (Ine); 

23/9: NeCa D1 – Rietvogels D1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Lenne Raijmakers  

          (Anja); 

23/9: NeCa E1 – Bladella E3: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Toos Buylinckx; 

23/9: Bio F1 – NeCa F1: aanvang om 9:30 uur. Veldhoven; 
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24/9: NeCa 1 – Vessem 1: aanvang om 11:30 uur. Netersel; 

24/9: NeCa 2 – DDW 4: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Nicole Dieker; 

27/9: DSV MW2 – NeCa MW1: aanvang om 20:30 uur. Diessen; 

27/9: Kraanvogels R – NeCa/Klimroos R: aanvang om 20:00 uur. Maarheeze.  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Marvilde E3 – Casteren E1: 0-9; Netersel D1 – Reusel Sport D2: 5-2; 

RKVVO C4 – Casteren C1: 1-4; Bladella B3 – Casteren B1: 1-3; Casteren A1 – 

Hoogeloon A1: 3-9; Reusel Sport 5 – Netersel 2: 2-0; Netersel 1 – BES 1: 2-2. 

Alle overige teams waren het afgelopen weekeinde vrij. 

Programma voor 23 en 24 september: 

23/9: Casteren JO 8 –Bergeijk JO8 3: aanvang om 10.00 uur; 

23/9: EFC F6 – Netersel F2: aanvang om 9.30 uur; 

23/9: Terlo F2 – Netersel F1: aanvang om 9.30 uur; 

23/9: Casteren E1 – Hapert E3: aanvang om 10.00 uur; 

23/9: Casteren D2 – Reusel Sport D4: aanvang om 11.15 uur; 

23/9: Netersel D1 – ZSC D1: aanvang om 11.00 uur; 

23/9: Casteren C1 – Hoogeloon C2: aanvang om 12.45 uur; 

23/9: Bergeijk B3 – Netersel B1: aanvang om 14.45 uur; 

23/9: Casteren A1 – Spoordonkse Boys A2: aanvang om 14.30 uur; 

24/9: Casteren 2 – Netersel 3: aanvang om 11.00 uur. Vertrek om 10.15 uur; 

24/9: De Raven 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

24/9: Casteren 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 30 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK 

OP MAANDAG 25 SEPTEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN 

OF ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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