
VAN AALSTEN TOT GOOR 
Dorpskrant van Netersel        Redactieadres: Boontuintje 13 

38
e
  Jaargang no 35                                          27 April 2019                                                                                                                          

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

KONINGSDAG ZATERDAG 27 APRIL 

Jij komt toch ook? 

Ook dit jaar hebben we een gezellige spelletjes ochtend voor alle kinderen in Ne-

tersel georganiseerd met natuurlijk niet te vergeten de mooiste versierde fietsen- 

stoet van school naar het plein! 

Kom met je versierde fiets om 10.15 uur naar school, waar we in een stoet naar het 

plein gaan. Aansluitend zijn er spelletjes waar weer mooie prijzen te verdienen zijn  

voor wie de mooiste fiets weet te versieren!! 

Kun je hier niet bij zijn laat het dan voor 22 April weten aan Monique Louwers, tel:  

06-2238 4802 

De Fietstocht 

Ook hebben we voor het middag programma niet stil gezeten en een mooie fiets-

route in elkaar gezet van ongeveer 25km! De fietstocht begint om 14.00 uur en je 

kunt je inschrijven bij D’n Driesprong. 

 

AANMELDEN VOOR DE ZEEPKISTENRACE! 

Vergeet niet om je aan te melden voor de zeepkisten door het strookje van de in-

formatiebrief en het inschrijfgeld bij Wies Vissers in te leveren. (Carolus Sim-

plexplein 33) De informatiebrief is ook in de bijlage te vinden.  

Zie voor meer info, https://depoel-netersel.nl/800-2/  

Met vriendelijke groeten, Feestcommissie 800 jaar Netersel 

 

BEERSE PROCESSIE NAAR SCHERPENHEUVEL. 

Op zaterdag 15 juni a.s. houdt de Beerse Processie haar jaarlijkse bedevaart naar 

Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. De algemene intentie voor dit jaar luidt:  

“Bidden wij, dat wij mogen ervaren, dat het leven de moeite waard is.” 

Het programma is als volgt: Eucharistieviering om 11.00 uur in de basiliek. Kruis-

weg om 14.30 uur in het park. Plechtig Lof om 15.45 uur in de Mariahal als afslui-

ting van de bedevaart. Vertrek naar huis om 16.30 uur. 

De reiskosten voor volwassenen zijn € 17,50 per persoon. Voor kinderen onder de 

twaalf jaar  € 11,00 per persoon.  

Als u belangstelling hebt om op 15 juni a.s. ook mee te gaan naar Scherpenheuvel, 

dan kunt u zich tot 15 mei a.s. opgeven bij Ria Fiers-van de Ven, Fons van der 

Heijdenstraat 47 te Netersel. Tel: 681335. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 27/4: om 19.00 uur gebedsdienst met volkszang. De intenties zijn voor het 

welzijn van de parochie. 

https://depoel-netersel.nl/800-2/


Mededelingen: 

 Het secretariaat van de parochie is weer gehuisvest in de pastorie. De deur 

staat voor u open. 

 Op donderdag 25 april is het parochiekantoor gesloten. 

 Als u een misintentie opgeeft (kosten bedragen €  11,-) vergeet dan niet 

uw telefoonnummer te vermelden en in welke kerk de intentie gelezen 

dient te worden. 

 

AANMELDPROCEDURE STARTERSPROJECT CPO DE HORST 

De aanmeldperiode voor deelname aan het startersproject CPO De Horst (Hoek-

akker II) is geopend. Geïnteresseerde starters kunnen zich aanmelden door lid te 

worden van de Locatievereniging Bouwen in Netersel. Dat kan door een e-mail met 

contactgegevens te sturen naar bouweninnetersel@gmail.com en voor het sluiten 

van de deadline het inleggeld (500 EU) over te maken naar NL39 RABO 

0122870514 t.n.v. Locatievereniging Bouwen in Netersel o.v.v. Inleggeld + Naam. 

Aanmelding en inleggeld moeten vóór 1 mei 2019 binnen zijn.  

Op donderdag 2 mei (20:00 in de Poel) vindt de eerste bijeenkomst plaats voor de-

genen die zich hebben ingeschreven. In het geval dat er meer aanmeldingen zijn 

dan beschikbare kavels, zal er direct een loting plaatsvinden. Op deze avond zal het 

proces en verdere tijdslijnen worden toegelicht.  

Mochten er tot die tijd nog vragen zijn, kun je altijd contact opnemen met Henk 

Michiels (06-50243569) of Jip Koning (06-34560854) 

Met hartelijke groet, Locatievereniging Bouwen in Netersel 

 

OPBRENGST VASTENACTIE 2019  

Schoon water voor iedereen. 

In de Goede Week (week voor Pasen) heeft in de parochie Heilige Apostelen Petrus 

en Paulus de collecte voor de Vastenactie plaatsgevonden. In Netersel heeft de actie 

het hele mooie bedrag van 724,52 euro opgebracht. In dit bedrag zijn begrepen de 

opbrengsten van de huis-aan-huis-collecte. De collecte in de kerk en de in de kerk 

ingeleverde vastenzakjes dienen hier nog bijgeteld te worden. 

Hartelijk dank aan alle gevers en aan allen, speciaal de collectanten, die meege-

werkt hebben om dit mooie resultaat te bereiken. 

MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Parochie Heilige Apostelen Petrus en Pau-

lus 

 

BUURTBILJARTEN 

Paniek, spanning, stress bij Beemke C?? 
Beemke C behaalde afgelopen week 'maar' 32,5 punten en daardoor blijft het nog 

spannend wie er kampioen wordt dit seizoen. Winkelhoek C speelde deze week 

niet, maar zij kunnen het het team van Frans Seuntjens nog moeilijk gaan maken. 

Winkelhoek C staan ongeveer 60 punten achter, maar zij hebben nog wel een extra 

wedstrijd voor de boeg. Beemke C staat al nagenoeg het hele seizoen aan kop, maar 

de vraag is of ze goed met de druk om kunnen blijven gaan in deze laatste fase van 

mailto:bouweninnetersel@gmail.com


de competitie. Het verloop van de biljartcompetitie doet denken aan de strijd in de 

eredivisie. Het belooft in ieder geval een spannende slotfase van het seizoen te 

worden.... 

Adriaan Hendriks begon het Paasweekend extra goed. Deze tijd van het jaar zijn 

natuurlijk al geweldige tijden voor de familie Hendriks, maar zijn partijtje tegen de 

buurtgenoten van De Hoeve A legde hem daarnaast ook geen windeieren, Adriaan 

behaalde maar liefst 26 punten en hiermee lost hij Lex de Bruin af als speler met 

het hoogste aantal punten behaald in één wedstrijd. 

We hebben nog ongeveer 1,5 speelronde te gaan en dan weten we wie er kampioen 

geworden is, wie de spreekwoordelijke rode lantaarn in de wacht sleept en welke 

spelers de individuele prijzen mee naar huis nemen. 

Buurtbiljarters, zorg in ieder geval dat je vrijdag 24 mei as vrij houdt in je agenda, 

zodat we die avond samen de kampioenen kunnen huldigen en we met zijn allen 

het seizoen op een leuke manier af kunnen gaan sluiten onder het genot van een 

hapje en een drankje!! 

Uitslagen tot en met 19 april: Plein B – De Hoeve B: 38,9 – 41,0; Beemke B – 

Plein A: 35,4 – 39,1; Blasch A – De Heilei A: 35,0 – 48,9; De Heilei B – Winkel-

hoek D: 40,9 – 48,6; Winkelhoek A – Beemke C: 46,5 – 32,5; Beemke B – Blasch 

C: 30,8 – 22,0; De Hoeve A – De Hoeve B: 25,4 – 51,9. 

 

Tussenstand per 19 april 2019: 

 
Team Punten Partijen Gem 

1 Beemke C 628,3 14 44,9 

2 Winkelhoek A 582,9 14 41,6 

3 De Heilei A 579,9 14 41,4 

4 Winkelhoek C 568,8 13 43,8 

5 Beemke B 566,1 14 40,4 

6 De Heilei B 547,5 14 39,1 

7 Blasch B 544,8 13 41,9 

8 Blasch A 533,1 13 41,0 

9 Winkelhoek D 533,0 14 38,1 

10 De Hoeve A 533,0 14 38,1 

11 Beemke A 525,5 13 40,4 

12 Plein A 521,9 13 40,1 

13 De Hoeve B 519,0 14 37,1 

14 Winkelhoek B 512,5 14 36,6 



15 Plein B 502,9 13 38,7 

16 Blasch C 477,0 14 34,1 

 

NIEUW JEUGDHULPBELEID VOOR DE KEMPENGEMEENTEN 

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden organiseren 

samen de jeugdhulp. Hoe dat gebeurt, is vastgelegd in het ‘Meerjaren Beleidskader 

Jeugdhulp in de Kempen’. Omdat dit beleid afloopt aan het einde van dit jaar, 

wordt er nagedacht over het vervolg. Uw ervaringen met de jeugdhulp zijn daar-

voor erg belangrijk. Tijdens een bijeenkomst over dit thema kunt u uw ervaringen 

en ideeën voor het nieuwe jeugdhulpbeleid met de gemeenten delen. Na een plenai-

re opening van de bijeenkomst, wordt er gezamenlijk aan de slag gegaan door mid-

del van interactieve speeddates. 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 15 mei van 19:00 tot 21:00 uur in de 

raadszaal van het gemeentehuis in Eersel. Deze avond is bedoeld voor ouders/ver-

zorgers die ervaring hebben met jeugdhulp in de Kempen. Ook zouden wij graag 

jongeren (vanaf 14 jaar) met jeugdhulpervaring ontmoeten op deze avond. Bij vol-

doende aanmeldingen wordt hiervoor dan een apart programma georganiseerd. 

Als u deel wilt nemen aan deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden via 

info@cjgplusdekempen.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: KliNeCa R - Bio R: 5-4; NeCa A1 - Winty A1: 18-3; NeCa B1 – Klim-

roos B1: 3-11; Spoordonkse Girls C1 - NeCa C1: 5-3; Rosolo D3 - NeCa D1: 5-3; 

NeCa E1 - Bladella E2: 3-13; Rosolo F1 - NeCa F1: 10-4; DDW W1 - NeCa W1: 

9-13; NeCa 1 - Eyckelkorf 1: 6-7. 

Programma voor 24 april: 

24/4: DSV MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:30 uur. Diessen; 

24/4: KliNeCa R - Kraanvogels R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren JO15 1 – Hoogeloon JO15 1: 3-1 (beker); De Raven 2 – 

Netersel 2: 4-1; Casteren JO13 1 – Hapert JO13 2: 8-4; Netersel JO19 1 – ZSC 

JO19 1: 1-6; Netersel 1 – De Bocht 1: 2-0; Netersel 1 – Rood-Wit ’67 1: 2-0.  

Programma voor 28 april: 

28/4: Netersel 3 – Tongelré 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

28/4: Dosko 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

28/4: Netersel 1 – Hulsel 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

Er is geen programma voor zaterdag 27 april a.s. in verband met koningsdag. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 4 MEI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 29 APRIL A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.  
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