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DORPSKRANTJE. 

Ons dorpskrantje, de papieren versie, stopt na 37 jaar, aan het einde van dit school-

jaar. Wij zijn nog wel bereid om de digitale versie van Van Aalsten tot Goor weke-

lijks op de site van de Poel te laten plaatsen. 

Op de website van de Poel kan dat iedereen zichzelf aanmelden om de dorpskrant 

digitaal te ontvangen. Neem maar eens een kijkje: https://depoel-netersel.nl/  

Rechtsboven staat een “blokje” waar u zich kunt aanmelden. 

Vanaf de maand mei willen we dan van start gaan om te zien of het werkt, het is de 

bedoeling dat u vanaf dan wekelijks een e-mail ontvangt met een link om de digi-

tale versie van van Aalsten tot Goor te openen. 

Bart en Marlies  

 

DE 19
E
 HEL VAN NETERSEL GAAT WEER BIJNA VAN START. 

Op zondag 6 mei organiseren wij alweer de 19
e
 “Hel van Netersel”. Een jeugdwed-

strijd voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar. We gaan om 12 uur van start met 

de kleinste, en de wedstrijden zullen tot ongeveer 17.30 uur duren. 

Daarom zullen de volgende wegen vanaf 10.30uur afgesloten zijn voor verkeer. 

Carolus Simplexplein, De Muilen, Neerakker, Beemke, Boontuintje en de Hoeve. 

Tevens willen wij de bewoners erop wijzen dat zij de auto`s voor 10.30uur buiten  

 moeten zetten, als zij er die zondag erop uit willen met de auto. Let ook op loslo-

pende honden en poezen.  

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking, en hopen dat U begrip heeft  

voor ons verzoek. Helpt U mee, om er zowel voor ons als organisatie, als voor 

Netersel, een leuke wielerdag van te maken.  

Namens de organisatie: Wim, Jan, Leo, Bram, Sjors en Ans. 

 

DODENHERDENKING 4 MEI 

Op 4 mei is de dodenherdenking bij het monument aan de Neterselseweg richting 

Bladel. Het vertrek vanuit Netersel met Gilde Sint Brigida is dit jaar vanaf Gilde-

terrein de Smelbocht aan de Muilen 7 om ca. 19.30 uur. Alle deelnemers aan de 

tocht krijgen bij terugkomst gratis koffie of thee in Gildehuis de Smelbocht. De 

herdenking wordt mede verzorgt door PUUR Poporkest, Koninklijke Harmonie 

L’Union en Gilde St. Joris uit Bladel. Tijdens de plechtigheid is er gelegenheid tot 

het leggen van zelfmeegebrachte bloemen. 

 

BUURTLUNCH MAANDAG 7 MEI. 

Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en 

broodjes, hoofdzaak is een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te mel- 

https://depoel-netersel.nl/


den. U bent gewoon van harte welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

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

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 7 mei om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

VAN AALSTEN TOT GOOR IEDERE WEEK IN UW DIGITALE BRIEVEN-

BUS! 

Vanaf heden is het mogelijk iedere week de Van Aalsten tot Goor op woensdag via 

e-mail te ontvangen.  (Tot de zomervakantie verschijnt de Van Aalsten tot Goor 

ook nog op papier.) 

Meld je aan: 

 Ga naar de website van De Poel: www.depoel-netersel.nl  

 Klik rechtsboven op “Aanmelden digitale dorpskrant”  

 Vul je voornaam, achternaam en e-mailadres in  

 Vink “ik ben geen robot” aan en klik op aanmelden 

Let op je ontvangt een e-mail van VATG om je aanmelding te bevestigen. Heb je 

geen e-mail ontvangen? Controleer dan je Spam-box. Zonder bevestiging geen Van 

Aalsten tot Goor in je e-mail op woensdag. 

Lukt het echt niet om je op deze manier aan te melden? Stuur dan een e-mail naar 

vatg@depoel-netersel.nl 

 

BESTE INWONERS,  

Bij deze wil Hulp in Nood  Netersel/Bladel de Familie van de Zande van Hout-

centrale Z en P uit Netersel bedanken voor hun gulle gift. 

Ook willen we jullie er op attent maken dat de kermis er weer aan komt! Netersel 

kermis is op 3, 4 en 5 juni.  

Jullie zijn van harte welkom bij de wagen van Hulp in Nood. Je kunt je geluk ko-

men beproeven bij onze lotenverkopers. We zijn nog op  zoek naar  enkele verko-

pers en/of omroepers. Kom ons helpen op de kermis. Van de opbrengst kunnen wij 

zieken  een hart onder de riem steken. Wilt u ons helpen bij de loterij, bel dan a.u.b. 

met Jan Castelijns op het nummer 013-5092075. 

 

WEDEROM EEN GESLAAGDE KONINGSDAG! 

Op koningsdag organiseert het Oranje Comité Netersel al sinds vele jaren een spel-

lenochtend voor de kinderen en in de middag een fietstocht. In de ochtend werd 

gestart met een tocht door het dorp met mooi versierde fietsen, skelters en steppen. 

Om half elf begonnen de kinderen aan de spelletjes, dit jaar gelukkig onder het 

genot van het zonnetje. Zowel voor de onder- als voor de bovenbouw stonden 

zeven leuke, afwisselende spelletjes gereed. Er werd weer fanatiek gestreden door 

http://www.depoel-netersel.nl/
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de kinderen om de hoogste scores te halen bij de spellen. Tussen de spelletjes in 

was er nog een daverend optreden van PUUR poporkest. Lekker interactief met de 

kinderen werd gekeken wie het luidste kon zingen. Na de spelletjes kregen alle 

kinderen een ijsje en was het wachten op de prijsuitreikingen. De mooist versierde 

fiets was dit jaar voor Daan Louwers. Daarna mochten alle kinderen nog een leuk 

prijsje uitzoeken, de groep die eerste geworden was mocht natuurlijk ook als eerste 

kiezen. We willen bij deze alle spelleiders bedanken voor de hulp die ze deze och-

tend geboden hebben. 

In de middag hebben zo'n 60 dames, heren en kinderen aan de fietstocht deelgeno-

men. Dit jaar een route richting Hoogeloon/Vessem en Middelbeers. Tijdens de 

fietstocht zijn er enkele puzzels gemaakt en werden er letters gezocht. Het woord 

was dit jaar; "Appeltjes van Oranje". De winnaars  zijn; Floor Verhees samen met 

haar oma . Ze hebben een waardebon van D'n Doel ontvangen en mogen dus samen 

een lekker frietje gaan eten bij Toon. Als afsluiter van Koningsdag had het Oranje 

Comité nog een bosje bloemen voor Wim Vissers. Wim heeft dit jaar een Konink-

lijk lintje ontvangen voor bewezen diensten. Het Oranje Comité gaf aan vooral blij 

te zijn dat Wim sinds jaar en dag altijd alle letters vanuit de fietstocht weer mee 

terug neemt naar Netersel. Al met al een zeer geslaagde Koningsdag 2018 en graag 

tot volgend jaar! 

Oranje Comité Netersel 

 

AANMELDEN KORFBALVERENIGING NECA 

Afgelopen week heeft bij NeCa de vriendjes-/vriendinnetjestraining plaatsgevon-

den. Dit was een groot succes. 

Wil jij volgend seizoen ook graag komen korfballen bij NeCa of wil je nog een 

keer mee komen trainen om te kijken of het iets voor jou is? Meld je dan snel aan, 

stuur je gegevens en een recente pasfoto naar kvneca@gmail.com. 

 

KERKBERICHTEN. 

6
e
 Zondag van Pasen. Zaterdag 5/5: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Adriaan van de Voort, Adriana de echtgenote en hun zonen Theodorus 

en Henricus. 

Maandag 7/5:  om 19.00 uur Rozenkransgebed in de kerk in Netersel. 

Woensdag 9/5: Hemelvaart van de Heer. Om 17.30 uur Eucharistieviering in de 

kerk in Netersel.  

Mededelingen: 

 In de meimaand bidden we in alle dorpen van de parochie de Rozenkrans 

om zeven uur ‘s avonds: Op maandag in Netersel. Op de poster achter in 

de kerk staat in welke kapel we gaan bidden. 

 Na de weekendmissen bidden we een “tientje” van de Rozenkrans in de 

kerk. 

 

BUURTBILJART. 

Heb je zin om een keer in de veertiend dagen te biljarten, en woon je in ’t Beemke, 

mailto:kvneca@gmail.com


laat het me dan even weten. We zijn voor het nieuwe seizoen nog op zoek naar een 

of twee personen. Rian Küppers, Beemke 41, Netersel. Tel: 06-23734548.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa F1 - Rosolo F1: 8-5; NeCa /Klimroos R - Rosolo R: 7-9; Vessem 

B1 - NeCa B1: 9-7; Winty B1 - NeCa B2: 10-11; NeCa C1 - Bladella C2: 0-3; Ne-

Ca D1 - SDO '99 D1: 4-3; NeCa E1 - Bladella E2: 2-15; Bladella W1 - NeCa W1: 

3-9; NeCa 1 - Spoordonkse Girls 1: 9-13; NeCa 2 - Spoordonkse Girls 2: 10-5. 

Programma voor 2 en 6 mei: 

2/5: NeCa/Klimroos R - Rietvogels R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Jessica Caste- 

        lijns; 

6/5: NeCa 1 - Tuldania 1: 11:30 uur. Netersel. Fluiten: J. Bennik. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Dommelen C2 – Casteren C2: 0-3; Netersel B1 – Knegselse Boys B1: 

uitgesteld; Dommelen A2 – Casteren A1: 0-3; SDO 4 – Netersel 3: 4-3; Zuiderbu-

ren 1 – Netersel 2: 3-2; Tuldania 1 – Netersel 1: 3-1; Netersel 2 – DEES 2: 3-1; 

Casteren JO8 1 – Steensel JO8 1: 4-1; Netersel F2 – Rood-Wit F2: 5-7; EFC F2 – 

Netersel F1: 10-5; Casteren E1 – HMVV E3: 2-7; Reusel Sport D4 – Casteren D2: 

uitgesteld; Netersel D1 – Oirschot Vooruit D2: 5-3; Casteren C1 – RKVVO C4: 

uitgesteld; Bladella B3 – Netersel B1: 1-3; Casteren A1 – Bladella A2: 2-3; Neter-

sel 3 – Hapert 4: 1-2; Netersel 2 – Dosko 2: 0-0; Netersel 1 – SVSOS 1: 0-0. 

Programma voor 5-6-9 en 10 mei: 

5/5: Bergeijk JO8 3 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

5/5: Beerse Boys F2 – Netersel F2: aanvang om 9.30 uur; 

5/5: Netersel F1 – De Weebosch F1: aanvang om 10.30 uur; 

5/5: Casteren E1 is vrij; 

5/5: Casteren D2 is vrij; 

5/5: Reusel Sport D2 – Netersel D1: aanvang om 12.00 uur; 

5/5: Bladella C3 – Casteren C1: aanvang om 13.00 uur; 

5/5: Netersel B1 is vrij; 

5/5: Casteren A1 is vrij; 

6/5: Beerse Boys 10 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.00 uur; 

6/5: Knegselse Boys 2 – Netersel 2: aanvang om 11.30 uur. Vertrek om 10.15 uur; 

6/5: Knegselse Boys 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur; 

9/5: Knegselse Boys A1 – Casteren A1: aanvang om 19.00 uur; 

10/5: DEES E1 – Casteren E1: aanvang om 11.00 uur. 

 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden voor verhindering bij de wed-

strijden. Afmelden bij de leiders van je eigen team. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 12 MEI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 7 MEI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGELE-

VERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

