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STRAATSPEELDAG. 

Beste jongens en meisjes. Woensdag 30 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, waveboarden, ballen etc. Dus zorg voor oude kleding en 

schoenen. 

Om 12.15  uur 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, bolder-

kar,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 bedoeling is jonge kinderen 

zonder begeleiding op het plein achter te laten. 

Als je nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen: Marieke Lindeman, Ma-

rieke Coppens of Caroline van Dijck 

We zien je graag op woensdag 30 mei en samen maken er een gezellige middag 

van! 

 

PRESTO PEDALE 2018. 

Maandag 4 juni is de 41
e
 Presto - Pedale kermis koers van Netersel. Wij beginnen 

ook dit jaar met de schooljeugd op een klein rondje Boontuintje- Beemke. De eer-

ste start is om 13.30 uur, en we proberen om 15.15 uur klaar te zijn met de wed-

strijden. Iedereen is welkom om de kinderen aan te komen moedigen 

Om 18.45 uur gaan we verder met het avond programma, De Dikke Banden Race 

voor iedereen die kan fietsen vanaf 14 jaar. We verwachten dit jaar ook weer 

ploegen aan de start voor de ludiekste ploeg, of een van de andere mooie prijzen 

waarvoor je niet hard hoeft te fietsen. 

Het inschrijfgeld per ploeg van 6 personen is 15 euro. De rugnummers en helmen 

zijn vanaf 18.00 uur af te halen bij Cafe de Driesprong .Dan is het om 19.30 uur 

tijd voor de echte wielrenners, die rijden een wedstrijd over 60 km. Een minuut 

later starten de dames zonder licentie , voor hun wedstrijd over 25 km.  

Inschrijven kan tot  2 juni via de mail w.vissers64@upcmail.nl  

 

SCHIETWEDSTRIJD VOOR DE NETERSELSE KERMISKONING 

Gilde Sint Brigida organiseert tijdens Netersel kermis traditioneel een schietwed- 
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strijd om de titel Neterselse Kermiskoning. In verband met het grote succes het 

afgelopen jaar en het officieel koning schieten voor het Gilde op maandag 4 juni is 

de wedstrijd voor de Neterselse Kermiskoning dit jaar op zondag 3 juni. We gaan 

zien of Kees van der Heijden zijn titel kan prolongeren. De wedstrijd is dus op ker-

miszondag om 13.30 uur op Gildeterrein “De Smelbocht” aan de Muilen 7 en is 

bestemd voor alle dames en heren vanaf 16 jaar uit Netersel. Met deze wedstrijd 

voor iedereen wil het Gilde ook bijdragen aan een levendige Neterselse kermis. Er 

wordt geschoten op een vogel van gips die boven aan de boom hangt. Diegene die 

het laatste stuk van de vogel naar beneden haalt mag zich Kermiskoning van Neter-

sel noemen. Het gilde zorgt voor de kruisbogen en natuurlijk voor een drankje en 

een hapje. Op maandag 4 juni is het officieel koning schieten om ca. 10.30 uur voor 

een nieuwe Gildekoning en Gildeprins. 

 

DOUBLETTEN PROMOTIE TOERNOOI 

In het kader van het 40-jarig jubileum van De Soepele Pols uit Netersel wordt op 

zaterdag 2 juni a.s. groots uitgepakt met een doubletten promotie toernooi, waaraan 

iedereen die van het jeu de boules houdt mee kan doen. 

Inschrijven kan vóór 31 mei en het inschrijfgeld is slechts € 2,00 per persoon en 

ook hier geldt: vol is vol! Het inschrijven kan bij: phil_spooren@hotmail.com (tel. 

013-5091730) of bij: Jack van Rijswijk, tel. 0497-514771. Graag 2 namen van spe-

lers doorgeven. 

Er worden drie rondes gespeeld. Aanwezig vanaf 12.30 uur waarna de wedstrijden 

om 13.00 uur aanvangen. Het inschrijfgeld is prijzengeld. Prijzen in natura. Uiter- 

aard is bij dit bijzondere jubileumtoernooi geen licentie verplicht, zodat deelname 

voor iedereen mogelijk is. 

Het geheel speelt zich af op de sfeervolle banen van DSP, Polderdijk 10A te Neter-

sel. Tot dan! 

 

GEVRAAGD. 

Gevraagd het boek "Geschiedenis van Bladel en Netersel” Wie heeft er een liggen 

en gebruikt of hoeft het niet meer. Ik zou graag een exemplaar willen hebben/ko-

pen. Alvast bedankt, Corien Snijder, corien@latestraat.nl of  tel: 682438. 

 

 DORPSLUNCH IN NETERSEL  

Op zondag 10 juni 2018 houden we in Netersel een Dorpslunch. Deze lunch vindt 

plaats op het grasveld bij de Kiosk. Bij slecht weer wijken we uit naar de Poel.  

De dorpslunch begint omstreeks 12.00uur en om 12.30uur wordt de soep opge-

diend. Omdat het zondag is wordt het een luxere lunch. Iedereen is welkom.  

Kom gezellig lunchen!! Indien mogelijk; breng je partner, gezin, vrienden, buren 

mee.  

Kosten te voldoen bij aankomst.  

Telefonisch 06-53473972 op werkdagen van 13.00 tot 17.00uur of via Whatsapp 

buurthulpnetersel@gmail.com  
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Buurthulp Netersel hoopt op een drukke, gezellige dorpslunch. Er wordt gezorgd 

voor een zitplaats, serviesgoed en uiteraard voor de lunch. NB; de lunch van maan-

dag 4 juni (netersel kermis) komt hiermee te vervallen 

 

KBO NETERSEL. 

Andre Rieu. 

Seniorenvereniging Bladel organiseert een busreis op 5 januari 2019. Leden 

van de KBO Netersel mogen bij deze reis aansluiten. 

U bezoekt een spetterende show van Andre Rieu, het Johann Strauss orkest, koor 

en allerlei internationale solisten in Ziggo Dome Amsterdam. Het wordt een feest 

met meeslepende walsen, klassiek muziek, operette en musical. 

Er zijn entreekaarten voor de 1
e
 rang. Vertrek om 15.15 uur vanaf busstation Bla-

del. Onderweg krijgt u een driegangen diner. Totale kosten € 142.50 per persoon. 

Let op: Opgeven en betalen op 8 juni a.s. in de Schouw Bladel van 14.00 t/m 15.00 

uur.  

Er kunnen 100 plaatsen gereserveerd worden. De kaarten krijgt u op 5 januari in de 

bus. 

 

GEVONDEN. 

Gevonden kinderzonnebril, geel met roze. Speeltuin Beemke. Inlichtingen bij fami-

lie Koopman Beemke 43. Tel: tel 681579. 

 

MEDEDLING KBO,  

Eettafel. 

Elke derde donderdag van de maand wordt er een heerlijk diner gemaakt. 

Een groep vrijwilligers kookt al meer dan 10 jaar voor de eettafel. Om 12.30 

uur gaan de gasten aan tafel. 

Als u lid van de KBO bent en alleenstaand, of een echtpaar vanaf 80 jaar dan mag u 

aanschuiven bij deze maaltijd. Aarzel niet en probeer het gewoon een keer. 

Opgeven bij Mariet Smulders tel: 0497-681631. Ook kunt u bij Mariet terecht voor 

meer informatie. Voor het bedrag van € 7,- kunt u gezellig samen zijn en heerlijk 

eten. Aarzel niet en eet mee. 

 

NETERSEL ZINGT. 

Op 16 juni presenteert PUUR Poporkest: Netersel Zingt! Een meezingfestijn op het 

plein met de klassieke bekende meezingers. Uiteenlopend en massaal bekend maar 

ook (nog) onbekend lokaal zangtalent! Dit alles weer voorzien van de nodige hap-

jes en drankjes. U bent welkom vanaf 19:00u op de Brink. Entree is gratis. U komt 

toch zeker ook? 

 

NIEUWBOUWPLANNEN LOCATIE LINDENHOF  

Op woensdag 30 mei presenteert Arcade Capital, projectontwikkelaar uit Utrecht, 

plannen voor nieuwbouw op locatie Lindenhof in Lage Mierde. Samen met de  

Stichting Amarant Tilburg en Icare2 uit Hapert wil Arcade Capital twee kleinscha- 



ige wooncomplexen realiseren voor zorg en begeleiding.  

In de nieuwbouw komen appartementen voor ouderen met dementie, mensen met 

een verstandelijke beperking en voor eenpersoonshuishoudens. Hiervoor wordt het 

voormalige zorgcentrum  Lindenhof gesloopt. De kapel blijft echter behouden. 

De initiatiefnemers willen ook de inwoners van de dorpskernen over hun plannen 

informeren. Daarom hebben zij een inloopavond georganiseerd op woensdag 30 

mei 2018 tussen 20.00 uur tot 21.30 uur In Gemeenschapshuis de Ster, de Houtert 6 

in Lage Mierde 

U bent van harte welkom om kennis te nemen van de plannen.  

 

AGENDA DORPSRAAD MAANDAG 28 MEI OM 20.00 UUR 

Deze vergadering staat in het teken van de nieuwe coalitie in de gemeente Bladel. 

De wethouders Fons D’Haens en Davy Jansen zullen zich hierbij voorstellen. 

Wethouder Wim van der Linden kan hierbij helaas niet aanwezig zijn. De formele 

vergadering staat gepland tot 21.00 uur. Hierna kunnen we op informele wijze 

nader kennis maken met de wethouders in de huiskamer. 

1. Opening 

2. Verslag vorige vergadering 26 maart 2018 

3. Voorstellen wethouders en portefeuilleverdeling 

4. Toelichting coalitieverklaring en coalitieakkoord  

5. Dossier woningbouw in Netersel (korte en langere termijn) 

6. Kermis 2018 en verder: welke invloed heeft gemeente uitgeoefend 

7. Project asbest verwijderen kleine daken (tot 35 m²): stand van zaken 

8. Mededelingen: 

a. Speeltoestel geplaatst 

b. Inventarisatie vanuit KBO i.v.m. verspreiding dorpskrant 

c. Nieuwe welstandsnota 2018 

d. Nieuwsbrief Beekdal Groote Beerze: 

www.dommel.nl/algemeen/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrieven-

aanmelden.html 

e. Bezetting verkeerscommissie 

f. Verkiezingen dorpsraad in januari 2019: gezocht kandidaten 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

PUUR POPORKEST 

Ook tijdens ons jubileumjaar zal PUUR Poporkest weer met de enveloppentent op 

de kermis staan. Zoals ieder jaar kunt u uw geluk beproeven met de enveloppen 

waar u mooie prijzen mee kunt winnen en met de 21-loten waar u voor een geld-

prijs speelt. 

Tijdens ons jubileumjaar hebben we een extra prijs: Een waardebon van €400  te 

besteden bij  van Hoof fietsen. Uit alle deelnemers die tijdens de kermis in een keer 

voor €10 of meer enveloppen of 21-loten kopen zal de winnaar van deze fantas-

tische waardebon worden getrokken. 
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Harrie en Miriam hartelijk bedankt dat jullie deze prijs wilden sponsoren. Mede 

door jullie en alle andere sponsoren genieten we met volle teugen van ons gouden 

jubileum.  Op zaterdag 16 juni bent u allen van harte welkom op ons jubileumcon-

cert Netersel zingt! Een meezingspektakel  met lokale zangers en zangeressen.  

Op zondag 1 juli zullen we dit nog eens dunnetjes overdoen in het Openluchttheater 

De Hunnebergen in Luyksgestel. 

Tot ziens bij onze enveloppentent of bij een van onze concerten. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Bergeijk JO8 3 – Casteren JO8 1: uitgesteld; Beerse Boys F2 – Netersel 

F2: uitgesteld; Netersel F1 – De Weebosch F1: uitgesteld; Reusel Sport D2 – Ne-

tersel D1: 2-1; Bladella C3 – Casteren C1: 4-2; Beerse Boys 10 – Netersel 3: 4-2; 

Knegselse Boys 2 – Netersel 2: 2-1; Knegselse Boys 1 – Netersel 1: 4-0; Knegselse 

Boys A1 – Casteren A1: 2-2; DEES E1 – Casteren E1: 2-6; Netersel 3 – Hulsel 4: 

1-6; Netersel 1 – Hulsel 1: 3-3; Casteren JO8 1 – De Raven JO8 2: 5-2; Casteren 

E1 – Hapert E3: 11-3; Casteren D2 – Dommelen D4: 4-4; Netersel D1 – Nemelaer 

D1: 3-0; Casteren C1 – Marvilde C2: 3-0; RPC B2 – Netersel B1: 0-3; Casteren A1 

Bergeijk A2: 4-1; Netersel 2 – De Bocht 2: 0-0; Netersel 1 – DEES 1: 1-3; Netersel 

B1 – Steensel B1: 2-1; Casteren C1 – RKVVO C4: 5-3; Casteren D2 – Hapert D3: 

15-1; Steensel E1 – Casteren E1: onbekend; Reusel Sport JO8 2 – Casteren JO8 1: 

4-3; Hapert F2 – Netersel F2: onbekend; Netersel F1 – Hilvaria F2: 3-8; Reusel 

Sport E3 – Casteren E1: 2-6; Casteren D2 – De Weebosch D1: 5-5; Best Vooruit 

D3 – Netersel D1: 3-3; Riethoven C1 – Casteren C1: 2-0; Netersel B1 – Riethoven 

B1: 5-0; Casteren A1 was vrij; HMVV 6 – Netersel 3: 3-1; De Weebosch 2 – Ne-

tersel 2: 2-10; Hulsel 1 – Netersel 1: 1-1. 

Programma voor 23-26-27 en 28 mei: 

23/5: Beerse Boys F2 – Netersel F2: aanvang om 18.30 uur; 

23/5: Netersel F1 – De Weebosch F2: aanvang om 18.45 uur; 

26/5: Casteren JO8 1 – Marvilde JO8 1: aanvang om 10.00 uur; 

26/5: Netersel F2 – Steensel F1: aanvang om 9.30 uur; 

26/5: Netersel F1 is vrij; 

26/5: Casteren E1 – Hoogeloon E2: aanvang om 10.00 uur; 

26/5: Bergeijk D3 – Casteren D2: aanvang om 12.00 uur; 

26/5: Netersel D1 – Spoordonkse Boys D1: aanvang om 11.00 uur; 

26/5: Casteren C1 – Dosko C1: aanvang om 12.45 uur; 

26/5: Reusel Sport B2 – Netersel B1: aanvang om 14.45 uur; 

26/5: Casteren A1 is vrij; 

27/5: Netersel 3 – Reusel Sport 7: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

27/5: Netersel 2 – Tuldania 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

27/5: Netersel 1 – Terlo 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur; 

28/5: Steensel F2 – Netersel F2: aanvang om 18.30 uur; 

28/5: Reusel Sport D4 – Casteren D2: aanvang om 18.30 uur.  

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 28 MEI 2018  A.S. OM 18.00 UUR 


