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BESTE INWONERS VAN NETERSEL,  

Het is nog maar een paar weken en dan staat de zomervakantie al weer voor de 

deur. Tijd voor de organisatie van Doeduhmeej om alle leuke activiteiten te gaan 

opzetten en bijbehorende vrijwilligers weer te gaan werven.  

Aanstaande vrijdag krijgen alle kinderen het programmaboekje en het aanmeld-

formulier via school weer mee naar huis en kunnen ook zij zich gaan verheugen op 

de kindervakantieweek. 

Wilt u helpen bij één of meerdere activiteiten? Of wil je je maatschappelijke stage 

graag als vrijwilliger van Doeduhmeej doen? Dan kun je jezelf aanmelden via het 

formulier wat bij deze Van Aalsten tot Goor is bijgevoegd. Je kunt het formulier in 

de bus doen bij Petra Zwolle op De Ruttestraat 7.  

Vragen? zwolle.petra@gmail.com . We hopen jullie weer te zien in de week van 20 

augustus. 

 

NITTERSELSE KWIS NIEUWS! 

Op vrijdag 1 juni om 18:00 uur exact opent de inschrijving voor de Nitterselse 

Kwis 2018. Op zaterdag 2 juni om 20:30 uur verdelen we op de kiosk de bonus-

punten onder de 5 'hoogst genoteerde' teams die op dat moment aanwezig zijn. Dus 

op volgorde van inschrijving! Daarnaast onthullen we op dat moment ook de 

Winnaars-Tegel 2017. Het begin van een ere-gallerij/ walk of fame, met een spe-

ciaal 1e plekje voor team "Gein met het Brein", die er vorig jaar met de overwin-

ning vandoor gingen.  

Dus, hoe eerder je je inschrijft, hoe meer kans je maakt op de bonuspunten, maar 

om ze in ontvangst te nemen moet iemand van je team op zaterdag om 20:30 uur 

bij de kiosk zijn, anders gaan ze door naar de 'volgende teams'.  

Stel je team samen, schrijf je direct op vrijdag 1 juni om 18:00 uur in via de link op 

de Facebookpagina en zorg dat je er 2 juni, tijdens de kermis op de kiosk ook bij 

bent! Tot dan! Groetjes, het Kwisteam. 

 

NIEUWS KBO. 

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. 
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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. 

 

OPROEP:   

“van Aalsten tot Goor” is belangrijk om als inwoner van Netersel op de hoogte 

te blijven, maar moet dat wel of niet via een papieren versie? 

Zoals het u als trouwe lezer(es) van ons dorpskrantje niet ontgaan zal zijn;  

de papieren versie houdt binnenkort op te bestaan…… 

Maar bij Buurthulp Netersel horen we wisselende geluiden over het wel dan niet 

blijven uitgeven van een papieren versie…en niet alleen van inwoners op leeftijd. 

Voordat we over oplossingen na kunnen/ willen denken is het goed te weten om 

hoeveel personen het gaat…dus bij deze het verzoek om kenbaar te maken als u 

graag een papieren versie wil blijven ontvangen. 

Dit kan door te mailen naar buurthulpnetersel@gmail.com of via de telefoon (en 

ook whatsapp kan� ) 06-53473972 of door onderstaand strookje in te vullen en in 

te leveren: 

Geef altijd duidelijk naam, adres en telefoonnummer door! 

 

 

Ik/wij wil(len) graag een papieren versie blijven ontvangen: 

  

Naam:………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Adres:………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Telefoon:……………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

Strookje voor 30 mei a.s. inleveren bij:  Wies Vissers 

Carolus Simplexplein 33 Netersel 

Buurthulp Netersel.  

 

WANDELAARS OPGELET! 

Op 6-7-8 juni wordt er voor de zevende keer een Avondwandel3daagse georgani-

seerd in Casteren. Er zijn wandelroutes uitgezet in de mooie omgeving van Caste-

ren van 3-6-9-12 km. De route van 3 km is zeer geschikt voor buggies, rolstoelen 

en wandelwagens. Starten kan dagelijks tussen 17.30 en 19.00 uur bij Café Den 

Bels. De kosten voor 3 dagen zijn voor kinderen €3,- en voor volwassenen €5,- 

Een dagkaart is voor kinderen €1,50 en voor volwassenen €2,50 (incl koffie/thee en 

voor de kinderen ranja of ijsje) 
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Kom gezellig meewandelen en schrijf je in via WWW.casteren.net of kom gewoon 

op de dag zelf inschrijven. Organisatie Wandel3daagse Casteren. 

 

OP KERMISMAANDAG KONING- EN PRINSSCHIETEN BIJ GILDE SINT 

BRIGIDA IN NETERSEL. 

Om de drie jaar is het bij gilde Sint Brigida uit Netersel  koning schieten en sinds 3 

jaar ook prinsschieten. Het prinsschieten is er bijgekomen omdat bij het Europese 

Schutterstreffen dit onderdeel er enkele jaren terug bijgekomen is. Het hoogst haal-

bare is natuurlijk om bij het Europees Schutterstreffen  het koningskruis te halen en 

zodoende Europakoning of prins te worden.  In augustus is dit  driejaarlijkse schut-

terstreffen dit keer in het Limburgse Neer. 

 Maandag 4 juni is het dan weer zover. Rond half 10 komen de gildebroeders en 

zusters samen met enkele leden van het kringbestuur in gildehuis Den Driesprong 

bij elkaar en vertrekken ze in vol ornaat naar De Ruttenstraat om er de huidige 

koning Henk Michiels en zijn vrouw Addie op te halen. Hun zoon Rick is de 

jeugdprins. De spanning zal er bij hen behoorlijk inzitten want ze zullen het niet 

makkelijk krijgen om hun titel te prolongeren!  Even na half elf  zal het gilde 

aankomen op hun gildeterrein  de Smelbocht, (richting Bladel). Men trekt eerst drie 

keer rond de boom om deze vrij te maken. Daarna wordt het koningsvest en de 

zilveren koningsvogel onder de boom neergehangen en het reglement voorgelezen. 

Hierna mogen de gildeleden die in Netersel wonen zich opgeven voor het koning- 

en prinsschieten. Gildeleden van buiten Netersel mogen  volgens de statuten hier 

dus niet aan meedoen Het schieten gebeurd zoals gebruikelijk  op een houten vogel. 

Degene die het laatste stukje vogel met zijn kruisboog naar beneden haalt mag zich 

de nieuwe koning of prins noemen. Pastoor Schilder en burgemeester Maas zullen 

de eerste schoten op de vogel lossen. Gevolgd door (als hij zich vrij kan maken) de 

nieuwe wethouder Davy Jansen en de ereleden van het gilde. Hoofdman Frans 

Waalen mag als laatste  zijn best doen om de vogel te raken. Hierna zullen de kan-

didaten voor het koningschap het onderling uitmaken wie zich de komende drie 

jaar koning of prins van het gilde mag noemen. 

Als de koning bekent is volgen er nog enkele ceremoniën en wordt de koningin 

thuis opgehaald en kan het feest beginnen. 

 

HEBT U ZICH AL OPGEGEVEN VOOR DE 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 

opgediend. 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; 

 € 5,00 per persoon of 

 € 2,50 per kind (t/m gr 8 van de basisschool).  

Opgeven vóór zondag 3 juni  bij Buurthulp Netersel  

http://www.casteren.net/


 Telefonisch 06-53473972 op werkdagen van 13.00 tot 17.00uur 

of via Whatsapp  

 buurthulpnetersel@gmail.com 

Buurthulp Netersel hoopt op een drukke, gezellige dorpslunch.  

NB; de lunch van maandag 4 juni (netersel kermis) komt hiermee te vervallen.  

TIP: Vooraf aan de dorpslunch kunt u vanaf 10.00uur korfbalvereninging NECA 

steunen op hun rommelmarkt in Casteren.  

 

ROMMELMARKT 10 JUNI 2018 IN CASTEREN 

Op 10 juni 2018 vind onze tweejaarlijkse rommelmarkt plaats, op het centrale plein 

bij den Bels en de kerk.  In ruim 25 kramen en een groot terrein wordt alle curiosa 

uitgestald en dit beloofd weer een keur aan spullen op te leveren. De mensen uit 

Casteren bewaren alweer 2 jaar alle nog bruikbare spullen om ze te doneren aan de 

korfbal vereniging. De vereniging maakt er een leuke happening van en u kunt voor 

een klein prijsje leuke hebbedingetjes inslaan. De opbrengst komt voor 100 % ten 

goede aan de korfbal. Er is van alles te vinden, servies, meubilair, fietsen, boeken, 

speelgoed en een grote variatie aan brocante artikelen. Zeer zeker een bezoekje 

waard. 

De markt start om half elf en de entree is 2 euro, kinderen tot en met 12 jaar zijn 

gratis. Om 2 uur is de markt afgelopen, dus zorg dat je op tijd bent. 

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest van het H. Sacrament. Zaterdag 2/6: om 19.00 uur Eucharistieviering. 

Er zijn geen intenties. 

Maandag 4/6: om 19.00 uur in de kerk H. Hart bezinning 

Mededelingen: 

 Een misintenties kan altijd aangevraagd worden via een envelop met 

bijdrage in de brievenbus van uw kerkdorp. Het kan ook via de mail en per 

bank betalen. Belangrijk is wel om er altijd bij te vermelden voor welke 

locatie de mis gelezen dient te worden. 

 De maand juni is toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Net als in de 

meimaand zullen we om 19 uur in de verschillende dorpen samenkomen, 

maar dan in de kerk,  voor een bezinning over het Heilig Hart. 

 Maandag 4 juni is er wel koningsschieten in Netersel maar géén mis om 

10.30 uur 

 Zaterdag 16 juni is er vanaf 10 uur Open Huis in het Sint Janscentrum in 

Den Bosch voor mensen die geschoold willen worden om bijvoorbeeld 

catechist te worden in de parochie, achterin de kerk liggen brochures 

 De vrijwilligersavond van de parochie is op vrijdag 29 juni in de Tref te 

Hapert, gelieve deze avond vrij te houden 

 

MILITAIRE OEFENING 

De koninklijke landmacht houdt een militaire oefening in de gemeente Bladel op 

29 mei en 5 juni. De militairen verplaatsen zich over bestaande wegen en paden. Er 



wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet-militair terrein.  

 

STAND AANMELDING DIGITALE KRANT. 

De stand van de aanmelding voor de digitale krant per vorige week is als volgt: 

121 mensen zijn tot nu toe aangemeld voor het wekelijks ontvangen van de digitale 

krant. 16 mensen hebben hun aanmelding voor de digitale krant nog niet bevestigd. 

Na bevestiging ontvangen zij ook wekelijks de link voor het openen van de krant. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 - Steensel/Fortuna MW1: 10-6; NeCa/Klimroos R - DSV R: 

2-4; Bladella C2 - NeCa C1: 7-0; DDW W1 - NeCa W1: 4-16; Bio D1 - NeCa D1: 

4-1; Winty A1 - NeCa A1: 9-5; VVO B1 - NeCa B1: 5-8; Rosolo B2 - NeCa B2:  

8-5; NeCa D1 - Winty D1: 1-13; NeCa E1 - Stormvogels E2: 17-1; Tilburg F1 – 

NeCa F1: 16-12;  NeCa W1 - Rosolo W1: 18-1; NDZW 1 - NeCa 1: 15-11; Klim-

roos 3 - NeCa 2: 15-7. 

Programma voor 29 en 30 mei en 2-3 en 6 juni: 

29/5: NeCa F1 - DDW F2: 18:00 uur. Netersel. Fluiten: Marloes van Rijthoven, Ine  

          van Gerwen; 

30/5: DDW MW2 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Hooge Mierde;  

2/6: NeCa A1 - Spoordonkse Girls A2: 11:30 uur. Netersel. Fluiten: Irma Waalen; 

2/6: NeCa B1 - NKV B1: 11:15 uur. Netersel. Fluiten: Lotte Wouters; 

2/6: NeCa B2 - DDW B2: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Michelle van Schagen; 

3/6: NeCa 2 - Stormvogels 4: 10:00 uur. Netersl. Fluiten: Kim Verbaant; 

6/6: NeCa MW1 - Rosolo MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Marjan Swaans. 

 

Afgelopen zaterdag zijn de welpen van KV NeCa ongeslagen kampioen geworden 

door Rosolo te verslaan met maar liefst 18-1! Van harte gefeliciteerd met deze 

knappe prestatie. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel F2 – Steensel F1: 4-7; Netersel F1 was vrij; Casteren E1 – Hoo-

geloon E2: 5-8; Bergeijk D3 – Casteren D2: 3-3; Netersel D1 – Spoordonkse Boys 

D1: 3-4; Casteren C1 – Dosko C1: 2-4; Reusel Sport B2 – Netersel B1: 1-1; Cas-

teren A1 was vrij; Netersel 3 – Reusel Sport 7: 0-0; Netersel 2 – Tuldania 2: 4-6; 

Netersel 1 – Terlo 1: 1-0. 

Programma voor 2 en 3 juni: 

2/6: Hoogeloon F1 – Netersel F2: aanvang om 10.00 uur; 

2/6: Bladella E5 – Casteren E1: aanvang om 11.00 uur; 

2/6: Unitas D4 – Netersel D1: aanvang om 11.30 uur. 

3/6: Bladella 8 – Netersel 3: aanvang om 9.45 uur. Vertrek om 9.00 uur; 

3/6: Terlo 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. Na het komende weekeinde 

gaat de zomerstop in voor alle teams. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 


