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NIEUWS KBO. 

 Fietstocht naar IJsboerderij Fabor in Reusel. 

Op 19 juni gaan we fietsen naar IJsboerderij Fabor in Reusel. We krijgen 

een rondleiding door de boerderij en sluiten het bezoek af met een lekker 

ijsje. Om 13.00 uur vertrekken we per fiets vanaf de Poel. De rondleiding begint 

om 14.00 uur. Het is een fietstocht er rijden dus geen auto’s naar Reusel. 

Aanmelden graag bij Wies Vissers, telefoon 682281 of per mail 

p.vissers7@upcmail.nl  

 

GILDE SINT-BRIGIDA. 

Henk Michiels opnieuw koning bij gilde Sint Brigida. Joost van de Biezen de 

nieuwe prins. 

 Met Netersel kermis was het dit jaar druk voor het gilde.  Op zondag werd er voor 

iedereen vanaf 16 jaar geschoten om de kermiskoning en op maandag was het 

koning en prinsschieten voor leden van het gilde. 

Op kermismaandag verzamelden de gildebroeders en zusters van gilde Sint Brigida 

zich om half tien bij clubhuis De Driesprong. Gastvrouw Bianca had de koffie al 

klaar. Dat kwam goed uit want het zou een lange dag worden. Tegen 10 uur vertrok 

het gilde samen met enkele leden van het kringbestuur naar het huis van de rege-

rende koning Henk Michiels. Ook hier stond er voor iedereen gelukkig iets te 

drinken klaar want het was toen al erg warm. Vandaar vertrok men naar het gilde-

terrein aan de Muilen.  Alles bijeen hadden ze toen al bijna vier kilometer gelopen! 

Na de bekende ceremonie werd er begonnen met het koning schieten. Pastoor 

Schilder had de eer om het eerste (rake) schot te lossen op de houten vogel, ge-

volgd door burgemeester Maas. Ook hij raakte de vogel maar deze gaf nog geen 

krimp. Nadat het erelid en de hoofdman vervolgens geschoten hadden was het de 

beurt aan de kandidaten voor het koningschap.  Al snel vlogen de stukken er vanaf 

en toen was al wel duidelijk dat het niet lang zou duren want er werd niet een keer 

gemist. Jasper Couwenberg leek hem het genadeschot te geven maar de vogel bleef 

nog net hangen. Henk Michiels hield zijn zenuwen toen beter in bedwang dan zijn 

vrouw Addy! Die stond, dat waren haar eigen woorden, te trillen van de spanning. 

Met een zuiver schot haalde Henk de vogel onder luid gejuich naar beneden en 

werd zodoende voor de tweede achtereenvolgende keer koning. Slaagt hij er over 

drie jaar weer in de vogel naar beneden te halen zal hij de eerste keizer van het 

gilde zijn. 

 Daarna was het de beurt aan de  gildebroeders onder de 26 jaar die gingen schieten 

om prins van het gilde te worden. Zij schoten op een gipsen vogel. Ook hier werd 

goed geschoten maar aanvankelijk gaf deze geen krimp. Maar toen hij eenmaal af 
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begon te brokkelen was het een dolgelukkige Joost van de Biezen die het laatste 

stuk van de vogel naar beneden haalde en zich voor drie jaar, als opvolger van Rick 

Michiels prins van gilde Sint Brigida mag noemen. Zodoende  mag hij in augustus 

net als Henk Michiels meedoen bij het Europees Schutterstreffen  dat dit jaar in het 

Limburgse Neer plaatsvind. Zij zullen zeker hun best doen om Europakoning of 

prins te worden. 

Jaap Waalen kermisprins. 

Op kermiszondag werd er dit jaar voor de zesde keer geschoten voor kermisprins 

van Netersel. Iedereen uit Netersel vanaf 16 jaar mag hier aan meedoen. De gipsen 

vogel was heel sterk gemaakt zodat deze wel even mee kon gaan. Niet minder dan 

26 personen deden aan deze wedstrijd mee. Na ruim 100 rake schoten was het Jaap 

Waalen die voor een jaar de wisselbeker van de vorige winnaar Kees van der 

Heijden over mocht nemen.  

Enkele dames van het gilde hadden gezorgd dat er na afloop soep en gesmeerde 

broodjes waren voor iedereen. Het gilde kan terugzien op fijne, gezellige en vooral 

sportieve dagen. 

 

UITNODIGING NETERSELSE VERENIGINGEN EN ORGANISATIES. 

Hoe doen de Neterselse verenigingen en organisaties het als het gaat om uitwis-

selen van informatie? Uitnodiging voor donderdag 28 juni om 19.30 in de Poel 

Naast de (papieren- en) digitale versie van Van Aalsten tot Goor, ons medede-

lingenbord, een dekkend netwerk van buurtpreventie-whatsapp is er ook de website 

van de Poel. Helaas is niet alle informatie actueel of compleet, dit geeft onduide-

lijkheden/problemen bij betrokkenen.  

We nodigen alle Neterselse organisaties en verenigingen éénmalig uit om hierover 

informatie uit te wisselen en wellicht afspraken te maken voor de toekomst. 

Doel van de avond is het bespreken van de volgende vragen; 

1. Welke kanalen gebruiken jullie als vereniging om informatie te verstrekken,  

a. Binnen de verenging? 

b. Ten behoeve van andere belanghebbenden/belangstellenden? 

2. Welke afspraken zijn er, als het gaat om het plannen van activiteiten, met het oog 

op het NIET-samenvallen van activiteiten met een andere Neterselse verenging? 

3. Wat is de behoefte / wensen met betrekking tot informatie delen, 

a. vanuit de verenigingen  

b. Vanuit u als belangstellende Neterselnaar? 

4. Welke verbeterpunten/ tips zijn te benoemen?  

Check of de mailadressen/ postadressen kloppen, en we kunnen komen tot een 

adressenlijst?  

Groetjes namens de Poel en Buurthulp Netersel. 

 

GASTEN EETTAFEL.  

Indien u niet in de gelegenheid bent om te komen eten op donderdag 21 juni, ver-

geet u zich dan niet af te melden voor zondag 17 juni bij Mariet Smulders, tel: 

0497-681631. De kookgroep.  



GEVRAAGD BOEKENKAST VOOR IN DE POEL  

Wie heeft er een boekenkast over. We willen er graag een hebben voor in de 

vergaderruimte van de Poel. Reacties kunnen naar Gon van Luffelen, 682309 of 

beheer@depoel-netersel.nl of Corien Snijder, 682438 of corien@latestraat.nl 

Boeken voor in de boekenkast zijn ook welkom. DVD’s niet, daar maak je vast 

iemand anders blij mee! 

 

BEDEVAART SCHERPENHEUVEL. 

Op 16 juni gaan we vanuit Netersel naar Scherpenheuvel in België. De bus is om 

8.15 uur bij de kerk in Netersel. Pelgrims noteer dit. Denk aan je pasje. 

Mijn dank. Ria Fiers. 

 

LET OP: ‘NATUURPRODUCTEN’ NIET ALTIJD TOEGESTAAN VOOR 

ONKRUIDBESTRIJDING 

Gebruikt u ook wel eens azijn of zout in de tuin om bijvoorbeeld groene aanslag 

tegen te gaan? U bent niet de enige; het is een middel wat door velen wordt ge-

bruikt als ‘natuurlijk’ middel. Echter is het gebruik van azijn, zout en ook chloor 

als middel tegen onkruid en algen verboden voor zowel particulieren als profes-

sionele gebruikers. Het effect van deze middelen is namelijk onvoldoende on-

derzocht, waardoor niet bekend is wat de mogelijk negatieve gevolgen zijn voor 

milieu, dier en mens. Wilt u weten wat wél veilige middelen zijn? Kijk dan eens op 

www.schoon-water.nl.   

 

HERINNERING AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 

2018-2019 

Als u voor uw kind voor het komende schooljaar (2018-2019) een aanvraag wilt 

indienen voor leerlingenvervoer, dan is het belangrijk dat u deze aanvraag zo 

spoedig mogelijk indient bij de gemeente Bladel. Dit aanvraagformulier kunt u 

downloaden op de website www.bladel.nl Tevens kunt u het aanvraagformulier 

ophalen bij de receptie van de gemeente Bladel. Voor een tijdige besluitvorming 

had uw aanvraag vóór 1 juni 2018 ingediend moeten zijn. Voor aanvragen die na 1 

juni 2018 worden ontvangen, heeft de gemeente een wettelijke beslistermijn van 8 

weken. Dit zou kunnen betekenen dat een beschikking niet tijdig kan worden 

afgegeven. 

Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met mevrouw N. 

Dirkx of M. Mastwijk via leerlingenvervoer@bladel.nl  

 

EEN GESLAAGDE DORPSLUNCH! 

`Verbinden` is kernwoord op Dorpslunch Netersel was de titel van het artikel in 

het Eindhovens Dagblad. Kijkend naar het animo en enthousiasme van de deelne-

mers was dat ook gelukt.  

Maar liefst 70 Neterselnaren sloten afgelopen zondag aan op de zon-overgoten 

dorpslunch. Er werd heerlijke soep uitgeserveerd en daarna kon een ieder naar 

eigen behoefte brood of broodje beleggen. Omdat het zondag was, was het normale 
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assortiment(van de Buurtlunch) wat uitgebreid. Iedereen genoot van de gezellig-

heid op het plein bij de kiosk. De dorpslunch werd voornamelijk gesierd door 

ontmoetingen tussen jong en oud, maar ook tussen mensen die elkaar nog niet 

eerder ontmoet hadden en tussen mensen die nog maar kort in Netersel wonen en 

de mensen die er al langere tijd wonen. En daarbij merkten we op, dat menig 

voorbijganger ietwat jaloers keek omdat ze vergeten waren zich aan te melden bij 

de lunch. Niet getreurd: Volgend jaar doen we het nog een keer.        

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Op donderdag 14 juni 2018 is het Koffie-uurtje in de Poel van 14.30 tot 15.30uur. 

Dit is tevens het laatste koffie-uurtje voor de vakantie. In september (13sept.) 

hebben we het volgende koffie-uurtje.  

Heb je even tijd voor een praatje? Kom gezellig bij ons op de koffie/thee.  

Heb je een vraag, het maakt niet uit waarover, KOM ermee? U kunt ons ook bellen, 

appen en mailen. En we zijn te vinden op Facebook en op de website van De Poel 

 Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 

17.00uur) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zaterdag 16/6:  om 19.00 uur Eucharistieviering. De 

intenties zijn voor: Sjef Hendriks en overleden familie nms. Corrie, kinderen en 

kleinkinderen; Overleden ouders Michielse-Vissers en overleden familieleden; Sjef 

Hooyen, zoon Jos en dochter Corry. 

Mededelingen: 

 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. 

 De vrijwilligers van de parochie ontvangen één dezer dagen een brief met 

opgavestrookje voor de vrijwilligersavond. Mochten er vrijwilligers zijn 

die geen brief ontvangen hebben, verzoeken wij hen vriendelijk dit door te 

geven aan het secretariaat 

 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 

 

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.  
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