
VAN AALSTEN TOT GOOR 
Dorpskrant van Netersel        Redactieadres: Boontuintje 13 

37
e
  Jaargang no 36                                            12 Mei 2018                                                                              

******************************************************************* 

PARKINSON DE KEMPEN. 

Op 15 mei is er een avondbijeenkomst van Parkinson de Kempen in D’n Aachter-

um, Korenbocht 50 in Reusel. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Deze avond komt 

Maria van Engelen, mantelzorgspecialist van het GOW te Eersel, spreken over het 

onderwerp: “Mantelzorg, het kan je zomaar overkomen”. 

We horen steeds vaker de term mantelzorger vallen. Maar wat betekent dat eigen-

lijk? Wanneer ben je mantelzorger? En wat is het verschil tussen mantelzorg en 

vrijwilligerswerk? 

De overheid heeft in haar beleid rondom zorg opgenomen dat mensen zo lang mo-

gelijk thuis (moeten) blijven wonen. De meeste mensen willen dat ook heel graag. 

Maar wat als je geconfronteerd wordt met ziekte van je partner? En je steeds meer 

zorg moet gaan bieden? Steeds meer taken moet overnemen omdat je partner hulp-

behoevender wordt. Waar loop je dan tegen aan? Herken je jezelf in de rol van 

mantelzorger? Hoe ga je daar mee om?  Is er ook hulp mogelijk? Hoe zorg je goed 

voor jezelf, zodat je ook goed voor je naaste kunt zorgen? 

Maria van Engelen, van Steunpunt Mantelzorg, GOW Welzijnswerk, zal het boven-

staande met u bespreken en staat open voor uw vragen op het gebied van (mantel-) 

zorg. Heeft u nu al vragen, schrijf ze dan op en lever ze voor de lezing in bij de ont-

vangsttafel.   

Zoals altijd zijn ook partners en begeleiders van harte welkom. Koffie en thee staan 

voor u klaar. In verband met de organisatie van de avond  zouden wij het zeer op 

prijs stellen wanneer u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via het contactformulier op 

onze website www.parkinsondekempen.nl of op info@parkinsondekempen.nl. Tot 

15 mei. 

 

GASTEN EETTAFEL., 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 17 mei te komen eten, ver-

geet u zich dan niet af te melden voor zondag 13 mei bij Mariet Smulders, tel:  

0497-681631. De Kookgroep. 

 

NIEUWS KBO. 

Bedevaart H. Eik te Oirschot 

Op dinsdag 15 mei gaat de KBO afdeling Netersel naar de Heilige Eik in 

Oirschot. Vertrek per fiets om 10.00 uur bij De Poel, vertrek per auto om 

10.30 uur ook bij De Poel. Om 11.00 uur willen we bij de kapel zijn. Voor we 

huiswaarts gaan kunnen we een kop soep met stokbrood gebruiken bij café De 

Nachtegaal. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. In verband met reser-

veren verzoeken wij u zich aan te melden voor vrijdag 11 mei bij Wies Vissers, tel. 

http://www.parkinsondekempen.nl/
mailto:info@parkinsondekempen.nl


682282 of per mail p.vissers7@upcmail.nl Graag vermelden of u met de fiets of 

auto gaat. Wij rekenen op een goede opkomst en mooi weer. 

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 

In verband met de meivakantie is er geen avondopenstelling op woensdag 9 mei. 

Het Klant Contact Centrum (KCC) is op afspraak geopend van 9.00 tot 16.00 uur. 

Receptie en telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur. 

Op donderdag 10 en vrijdag 11 mei is het gemeentehuis gesloten. 

 

DE HEILEI A KAMPIOENEN BUURTBILJARTEN SEIZOEN 2017-2018!!! 

Donderdagavond 26 april zijn de kampioenen van het afgelopen biljartseizoen ge-

huldigd. De mannen van De Heilei A (Peter, Jean-Claude, Pieter, Bas onder leiding 

van Henk) hebben het hele seizoen bovenaan gestaan en eindigden ruim 70 punten 

boven de nummer 2 (de Heilei B) en de nummer 3 (de Hoeve A) en zij zijn dus 

zonder meer de terechte kampioen. De Heilei B ontving de prijs van de herbstmeis-

ter (die prijs namen ze over van de kampioen) en Mannenwereld / Beemke C won 

de prijs van de 2e periode. De rode lantaarn ging naar de heren van Plein A en zij 

hebben dus het nodige werk de komende maanden om in september weer scherp 

aan het nieuwe biljartseizoen te kunnen beginnen. 

De persoonlijke prijzen gingen naar Jan van Kemenade (meeste aantal punten in 

één wedstrijd) en Wim Vissers (best presterende speler over het gehele seizoen). 

Ad van Stokkum won het finalespel en verdiende daarmee de laatste fles Schrobbe-

ler. Al met al was het een geslaagde en gezellige slotavond in D'n Driesprong. 

Het afgelopen seizoen hebben er 15 teams en 81 biljarters meegedaan aan het 

buurtbiljarten en we kunnen weer terug kijken op een geslaagd seizoen met veel 

carmbas en veel gezellige avonden....  

Als je volgend seizoen ook mee wilt doen informeer dan eens bij iemand uit jouw 

buurt, want elke buurt heeft minimaal twee teams, dus je kunt altijd wel bij een 

team uit jou buurt aansluiten.... Ervaring is niet vereist, maar als je iedere twee we-

ken een gezellig avondje uit wilt hebben ben je van harte welkom..... 

Voor nu wensen we iedereen een fijne zomerstop en we zien elkaar in september 

wel weer aan het biljart.  

Uitslagen: Plein B – De Hoeve A: 59,9 – 47,3; De Heilei A – De Hoeve B: 35,6 – 

45,2; Beemke A – Beemke B: 54,4 – 39,3; Winkelhoek A – Winkelhoek C: 38,5 – 

33,5; Winkelhoek D – Beemke C: 39,4 – 44,4; De Heilei B – Winkelhoek B: 44,5 – 

33,5; Blasch B – Plein A: 35,2 – 50,4. 

Eindstand buurtbiljarten seizoen 2017-2018: 

Team  Punten 

De Heilei A 676,8 

De Heilei B 605,0 

De Hoeve A 595,0 

Winkelhoek B 588,4 
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Beemke C 588,2 

Blasch B 565,5 

Plein B 561,2 

Beemke A 557,8 

Winkelhoek D 549,0 

Winkelhoek A 547,5 

Beemke B 547,0 

Blasch A 546,3 

De Hoeve B 543,2 

Winkelhoek C 540,6 

Plein A 539,6 

 

START TO RUN BIJ DE DORPSLOPERS 

Na de meivakantie zijn er bij de Dorpslopers diverse mogelijkheden om met hard-

lopen te starten.  

Ben je een beginner, heb je het al diverse keren geprobeerd om te gaan lopen en het 

lukt steeds net niet, dan is er op zondag 13 mei de mogelijkheid om met andere lo-

pers te starten. Dit gebeurt vanaf 9.00 uur bij de Spartelvijver in Hooge Mierde on-

der begeleiding van een professionele trainer.  

Ben je al bezig met hardlopen, maar je wilt meer informatie over trainingsmogelijk-

heden of je wilt graag gaan lopen in groepsverband? Ook dit is mogelijk vanaf 6 

mei om 9.00 uur bij de Spartelvijver. Elke zondag wordt hier van 9.00 tot ongeveer 

10.30 uur getraind in diverse groepen. Voor elke loper is er wel een passende 

groep. 

Ook voor de beginnende bootcamper hebben de Dorpslopers een training en wel op 

zaterdagochtend om 8.45 uur bij de Spartelvijver. Dus, is binnen in een sportschool 

zitten niks voor jou, maar wil je fit, sterk, soepel, strak en in de buitenlucht in be-

weging zijn, kom dan naar onze bootcamptraining. Deze training is voor elke be-

ginner geschikt! 

Heb je nog vragen, of wil je graag bij één van de bovenstaande trainingen aan-

sluiten? Bel dan naar Leo   of kijk op onze website www.dorpslopers.nl en meld je 

aan! 

 

IN MEI GÉÉN KOFFIE-UURTJE VAN BUURTHULP NETERSEL  

Op donderdag 10 april 2018 is het Hemelvaartsdag. Het koffie-uurtje van Buurt-

hulp Netersel vervalt op deze dag. Graag zien wij u in Juni op het koffie-uurtje; 

donderdag 14 juni van 14.30 tot 15.30uur in de Poel.  

Wilt u eerder een vraag stellen of contact met ons?U kunt ons bellen(op werkdagen 

van 13.00 tot 17.00uur), mailen en sinds kort zijn we via Whatsapp te bereiken. En 

we zijn te vinden op Facebook en op de website van De Poel 

> Buurthulp Netersel 06-53473972 > buurthulpnetersel@gmail.com  

http://www.dorpslopers.nl/


> www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag van Pasen. Zaterdag 12/5: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Frans Hendriks en Josephina van de Sande nms. de kinderen Hendriks; 

Ria van der Heijden-Lavrijsen nms. Thom, kinderen en kleinkinderen; Jan en Maria 

Couwenberg-Soontiëns en hun overleden kinderen; Sjef Hooijen, zoon Jos en doch-

ter Corry; Wim en Koos v.d. Heijden-Michielse en overleden familieleden 

Maandag 14/5: 19.00 uur  Netersel, Kerk  Rozenkransgebed 

 

BEDANKT. 

Heel, heel veel dank, op de eerste plaats aan mijn familie. Ook aan de ambulance 

broeders voor hun accurate handelingen bij mijn ziekenhuisopname. Verder men-

sen uit de buurt, vrienden en kennissen voor de vele kaarten, telefoontjes en andere 

attenties. Dank je wel, ook namens Tiny. Anneke van der Heijden. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Programma voor 9-12-13 en 16 mei:   

9/5: NeCa/Klimroos R - Bio R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Carolien Lavrijsen; 

12/5: NeCa C1 - Winty C1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Veerle Raijmakers; 

12/5: Bio E1 - NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Veldhoven;  

12/5: Rosolo F1 - NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Reusel;  

12/5: Rietvogels W1 - NeCa W1: aanvang om 9:00 uur. Riethoven;  

13/5: NeCa 1 - MKV 1: 11:00 uur. Netersel. Fluiten: C. van Vroonhoven; 

16/5: NeCa MW1 - Steensel/Fortuna MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Jan- 

          sen; 

16/5: NeCa/Klimroos R - DSV R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Imke Janssen. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 9-10-12 en 13 mei: 

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

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

10/5: Netersel 3 – Hulsel 4: aanvang om 11.30 uur. Aanwezig om 11.00 uur; 

10/5: Netersel 1 – Hulsel 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur; 

12/5: Casteren JO8 1 – De Raven JO8 2: aanvang om 10.00 uur; 

12/5: Casteren E1 – Hapert E3: aanvang om 10.00 uur; 

12/5: Casteren D2 – Dommelen D4: aanvang om 11.15 uur; 

12/5: Netersel D1 – Nemelaer D1: aanvang om 11.00 uur; 

12/5: Casteren C1 – Marvilde C2: aanvang om 12.45 uur; 

12/5: RPC B2 – Netersel B1: aanvang om 14.30 uur; 

12/5: Casteren A1 – Bergeijk A2: aanvang om 14.30 uur; 

13/5: Netersel 2 – De Bocht 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

13/5: Netersel 1 – DEES 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

http://www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html

