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KERKBERICHTEN. 

Zondag 12/5:  om 11.00 uur viering van de Eerste Heilige Communie in Netersel, 

m.m.v. M. van Poppel, orgel. De intenties zijn voor: Jan en Maria Couwenberg-

Soontiëns, hun overleden kinderen en familieleden nms. kinderen en kleinkinderen; 

Frans Hendriks en Josephina van de Sande nms. kinderen Hendriks; Harrie Ver-

meulen 

Maandag 13/5: om 18.30 uur, bidden van de Rozenkrans in de kerk in Netersel. 

Mededelingen: 

 In de meimaand bidden we na alle vieringen in de kerk een tientje van de 

Rozenkrans. Op werkdagen zal in de kapellen van alle dorpen volgens het 

gebruikelijke schema het rozenhoedje gebeden worden om 18.30 u ’s 

avonds.  

 Zondag 12 mei is om 11.00 u in Netersel de Eerste Communieviering.  

 Achterin de kerk liggen teksten om te bidden voor roepingen vanwege 

Roepingenzondag 

 

NIEUWS KBO. 

Bedevaart H. Eik te Oirschot 

Op dinsdag 14 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 

reserveren verzoeken wij u zich aan te melden voor vrijdag 11 mei bij Wies Vis-

sers, tel. 682281. Graag vermelden of u met de fiets gaat of mee wilt rijden in een 

van de auto’s. Wij rekenen op een goede opkomst en mooi weer. 

 

GASTEN EETTAFEL, 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 16 mei te komen eten, ver-

geet u zich dan niet af te melden voor zondag 12 mei bij Mariet Smulders, tel: 06-

11282075. De kookgroep. 

 

UITNODIGING INFORMATIEAVOND VERBETERING OPENBARE VER-

LICHTING 

Twee jaar geleden is Heijmans in de gemeente Bladel gestart met het aanpassen 

van de openbare verlichting. Lichtmasten ouder dan 40 jaar en armaturen ouder dan 

20 jaar worden vervangen.  



In 2019 worden er 164 lichtmasten en 842 armaturen vervangen. De verlichting 

wordt uitgevoerd in duurzame LED-verlichting.  

Om u goed te kunnen informeren organiseert Heijmans een informatieavond op 

dinsdag 14 mei van 19:00 tot 21:00 uur in Cultureel Centrum Den Herd, Emma-

plein 4 in Bladel. U wordt geïnformeerd over de planning, de werkzaamheden en 

de nieuwe LED-armaturen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan het pro-

jectteam van Heijmans.  

Naast het verbeteren en onderhouden van de openbare verlichting, beheert Heij-

mans de komende drie jaar ook de openbare verlichting in de gemeente Bladel. 

Tijdens de informatieavond wordt getoond hoe burgers online een storing kunnen 

melden via een applicatie van Heijmans. 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Op vrijdagochtend 10 mei bent u tussen 10.30 en 11.30 uur weer van harte wel-

kom op het Koffie-uurtje van Buurthulp Netersel, uiteraard in de huiskamer van De 

Poel.  

We willen graag een luisterend oor bieden en eventueel uw vragen beantwoorden 

c.q. doorspelen. Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij 

bijvoorbeeld vervoer, boodschappen doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, 

of een ander klusje? Laat het ons weten, wij helpen u graag.  

U kunt ons bellen, 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, u kunt de voicemail afluisteren en eventueel inspreken) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/ 

Graag tot vrijdag. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid Meulen-

broeks. 

 

MUSICAL ALADDIN IN HET PARKTHEATER! 

Binnenkort speelt Neeltje Hertroijs uit Netersel de rol van Jasmine in de musical 

Aladdin jr. 

De bekende Disneyfilm is bewerkt tot een musical voor en door kinderen en wordt 

uitgevoerd door het TalentLab van Centrum voor Musical. Dit is een groep extra 

getalenteerde kinderen van tien tot zestien jaar, die na auditie zijn toegelaten. De 

musical wordt geregisseerd door Lobke van der Krabben en Cindy Bell, docenten 

met veel ervaring in (semi)professionele musicals. Cindy Bell is bekend van music-

als als Fame, Sonneveld, The sound of music en haar deelname aan  the voice of 

Holland.  

De voorstellingen zijn op 29 en 30 juni in het parktheater en zijn een echte aan-

rader voor families. Kom je kijken? Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via 

www.centrumvoormusical.nl/kaarten. Gezinnen krijgen 10% korting en bij afname 

van 5 kaartjes of meer zelfs 20% korting.  
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Wil je zelf ook in een musical spelen? Kom kijken of kijk op de website naar de 

mogelijkheden en meld je aan voor het nieuwe seizoen!! 

 

BESTE DORPSGENOTEN 

Even weer een bedankje namens de organisatie van de Hel van Netersel, voor het 

ongemak dat dit weer met zich meebracht. 

Alles is mede dankzij jullie weer perfect verlopen. Ook onze dank aan de toer- en 

wielerclub voor het op- en afbreken van het parcours en vlaggen van de rondes. 

Ook Danique en Maud, hartstikke bedank voor jullie inzet. 

De organisatie Wim, Jan, Leo, Bram, Sjors en Ans. 

 

WORKSHOP DIDGERIDOO. 

Vrijdag 28 juni 10:00 – 13:00 uur in Netersel (NB) 
Op vrijdag 28 juni komt Hugo van der Hout naar Netersel om een workshop did-

geridoo te geven. Hugo speelt al 20 jaar didgeridoo en geeft al jaren les. 

Aan bod komen: basic drone, gebruik van stem, ritmes en veel aandacht voor de 

circulaire ademhaling! Meer informatie over Hugo en didgeridoo spelen is te 

vinden op: https://www.didgeridoowerkplaats.nl/  

Het aantal deelnemers is minimaal 6 en maximaal 8 personen. De kosten voor 

deelname bedragen € 50,- inclusief koffie en thee. Didgeridoo’s zijn aanwezig. 

Voor vragen en aanmelden: Corien Snijder, corien@latestraat.nl of  682438. 

 

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 te vinden als bijlage bij de digitale krant van 27 

april 2019. Zie voor meer info, https://depoel-netersel.nl/800-2/  

Met vriendelijke groeten, Feestcommissie 800 jaar Netersel 

 

START VACCINATIES BMR/DTP EN BAARMOEDERHALSKANKER IN DE 

REGIO 

Alle 9 jarigen en meisjes van 13 ontvangen een uitnodiging 

Vanaf maandag 13 mei start de vaccinatieronde voor BMR-DTP en baarmoeder-

halskanker (HPV) in onze regio. Alle 9-jarigen en alle meisjes van 13 jaar krijgen 

een brief met oproepkaart van het RIVM. De GGD Brabant-Zuidoost voert deze 

vaccinaties uit op verschillende locaties in de hele regio.   

BMR- DTP prik 

Alle kinderen die dit jaar 9 jaar worden krijgen een uitnodiging voor de  vaccinatie 

tegen difterie, tetanus, polio en bof, mazelen, rode hond, de DTP en BMR. Deze 

vaccinaties zijn een herhaling van de babyprikken. Waarom dan op 9 jarige leeftijd 

een herhaling? De WHO(Wereldgezondheidsorganisatie ) heeft zich als doel ge-

steld om mazelen wereldwijd uit te roeien. Mazelen is één van de meest besmette-

lijke ziekten die er bestaan. Het is vele malen besmettelijker dan bijvoorbeeld 

griep, rodehond of bof. Mazelen kan een kind behoorlijk ziek maken met zeer hoge 
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koorts en huiduitslag maar ook ernstige complicaties zoals oorontsteking, bronchi-

tis, longontsteking en hersenontsteking komen voor.  

De tweede BMR-inenting is nodig omdat bij ongeveer 5% van de kinderen de 

eerste prik niet voldoende  aanslaat. Door de tweede BMR zijn ook de laatste 5% 

van de kinderen goed beschermd tegen Mazelen. De herhaling van DTP is nodig 

omdat bij dit vaccin de bescherming tegen Difterie, Tetanus en Polio vermindert na 

verloop van jaren. 

HPV 

De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie) is een regulier onder-

deel van het Rijksvaccinatieprogramma. Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 wor-

den een uitnodiging voor de prik tegen baarmoederhalskanker. Ook oudere meisjes 

die de uitnodiging eerder ontvingen en deze nog niet hebben gehaald, kunnen de 

prik alsnog halen. Dit kan gratis tot de leeftijd van 18 jaar. Deze meisjes kunnen 

zich melden bij de infobalie op een van de 10 priklocaties in de regio.    

Alle informatie over de BMR/DTP en HPV vaccinatie en over de locaties en data 

van deze vaccinatieronde staat op de website www.bmr-dtpprik.nl en 

www.hpvprik.nl Voor telefonische vragen kunt u terecht op het nummer 088 0031 

400. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren JO7 1 was vrij; Beerse Boys JO8 1 – Casteren JO8 1: 12-1; 

DVS JO9 3 – Casteren JO9 1: 7-7; SDO JO10 2 – Netersel JO10 1: 4-14; UNA 

JO11 4 – Netersel JO11 1: 0-9; Bergeijk JO13 2 – Casteren JO13 1: 3-3; Netersel 

JO14 1 was vrij; Casteren JO15 1 – HMVV JO 151: 11-2; Casteren JO17 1 – 

RKDSV JO17 3: 2-2; Nieuw Woensel JO19 2 – Netersel JO19 1: 4-1; Netersel 3 – 

SDO 5: 4-3; Netersel 2 – Maarheeze 2: 2-0; Netersel 1 – Knegselse Boys 1: 0-0.  

Programma voor 8-11 en 12 mei: 

8/5: Casteren JO15 1 – Dommelen JO15 3: aanvang om 18.30 uur; 

11/5: Casteren JO8 1 – Bladella JO8 3: aanvang om 9.30 uur; 

11/5: Casteren JO9 1 – Waalre JO9 2: aanvang om 10.30 uur; 

11/5: Netersel JO10 1 – Hilvaria JO10 3: aanvang om 9.30 uur; 

11/5: Netersel JO11 1 – Gestel JO11 2: aanvang om 10.30 uur; 

11/5: Casteren JO13 1 – EFC JO13 3: aanvang om 11.15 uur; 

11/5: Netersel JO14 1 – Reeshof JO14 1: aanvang om 11.30 uur; 

11/5: DEES JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 12.45 uur; 

11/5: VOAB JO17 3 – Casteren JO17 1: aanvang om 13.00 uur; 

11/5: Netersel JO19 1 – Dosko JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

12/5: HMVV 7 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur; 

12/5: Knegselse Boys 2 – Netersel 2: aanvang om 11.45 uur. Vertrek om 10.30 uur; 

12/5: Dosko 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 18 MEI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 13 MEI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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