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AANMELDEN NIEUWE LEDEN KORFBALVERENIGING NECA 

We zijn druk aan het kijken naar de teamindeling voor volgend seizoen. Als jij ook 

lid wilt worden vragen we je om op te geven via kvneca@gmail.com. Dit kan vanaf 

5 jaar.  

Wil je een keer komen kijken en meedoen ben je hierbij uitgenodigd bij een trai-

ning. Voor vragen mail naar kvneca@gmail.com en je mag ook bellen met Dinette 

Geerts 06-22467038. 

 

UITNODIGING: GRATIS WORKSHOP FILMPJE MAKEN 

Zet jouw initiatief eens letterlijk in the picture en maak een filmpje! Neem de men-

sen mee in jullie verhaal en maak ze net zo enthousiast. In deze praktische work-

shop leer je hoe je op een simpele manier een mooi filmpje maakt met je telefoon 

of tablet. Ook leer je meer over monteren en uploaden op digitale kanalen. 

Materiaal voor het maken en monteren van filmpjes is aanwezig. Aan deze work-

shop en catering zijn geen kosten verbonden.  

Wanneer en waar? 21 mei in Den Bosch Tijd: 18 uur start met soep en broodjes, 

daarna begint de workshop 

>>Meld je aan voor deze workshop (Meld je aan namens "800 jaar Netersel") 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 18/5: om 19.00 uur gebedsdienst. Er zijn geen intenties. 

Maandag 20/5:  om 18.30 uur Rozenkrans in de kerk. 

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.  

 Achterin de kerk liggen folders van het eerste Polstelweekend, van 15-16 

juni. De parochie nodigt u uit om mee te gaan voor twee dagen van gebed, 

gesprek en gezelligheid. We leven met de paters Norbertijnen mee en 

denken samen na over het leven en over de toekomst van onze parochie.  

 

NIEUWS KBO NETERSEL. 

Busreis Seniorenvereniging Bladel en K.B.O. Netersel. 

Op 14 juni hebben wij een mooie dagtocht voor U georganiseerd. Wij gaan met de 

bus richting Alphen gelegen in het Land van Maas en Waal. Daar worden wij harte-

lijk ontvangen met koffie en gebak. Daarna krijgt U op een leuke manier uitleg 

over het vervaardigen van tin. Na deze leerzame excursie rijden wij naar het lunch-
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adres. Om vervolgens door te rijden naar Kevelaer in Duitsland. Kevelaer heeft een 

sfeervol stadscentrum en prachtige heiligdommen. Tot slot op de terugreis nog een 

heerlijk diner voor U. 

14 juni vertrek om 8.30 uur bij Busstation in Bladel. De kosten zijn 66,- euro per 

persoon. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus als je interesse hebt 

Bel deze week naar Trees van Limpt tel: 681470. 

K.B.O. Netersel. 

 

HOI ALLEMAAL. WE GAAN NAAR HET CIRCUS! GA JIJ MEE?  

Op 19 mei a.s. gaan we in Bergeijk naar Circus Maximum. We gaan in de circus-

tent genieten van traditionele circusdisciplines als jongleren, trapezeacts en koord-

dansen, maar ook van verbazingwekkende lucht optredens in een moderne choreo-

grafie.  

Toneelvereniging Pardoes regelt begeleiding voor de jong(st)e kinderen, maar alle 

leeftijden zijn van harte welkom om mee te gaan. Dus meld je aan en stap in, want 

wij zorgen voor vervoer en trakteren op een drankje en wat lekkers! Het ticket is 

voor eigen rekening.  

Meld je aan bij Hugo, tel: 06-83333571 of  via mail: hugo.maas@live.nl Hopelijk 

tot dan! Groetjes, Toneelvereniging Pardoes 

 

AANMELDEN JEUGDKAMPIOENEN VOOR DE KAMPIOENENHULDI-

GING! 

Tijdens de kampioenenhuldiging op vrijdagavond 14 juni worden alle jeugdkam-

pioenen uit de gemeente Bladel in het zonnetje gezet. De huldiging is aansluitend 

op Click Beach, een sport- en speltoernooi voor alle kinderen uit de regio dat 

plaatsvindt op het zandstrand in Bladel. De sport- en spel activiteiten worden geor-

ganiseerd door VC Bladel en Click Sport. 

Voor de huldiging kunnen alle jeugdige inwoners (tot en met 17 jaar) uit de ge-

meente Bladel die een kampioenschap of bijzondere prestatie hebben behaald op 

het terrein van sport of cultuur zich aanmelden. Dit kan tot 3 juni bij Sophie Wage-

naars via s.wagenaars@bladel.nl of 0497-361690. Voor meer informatie kunt u ook 

contact opnemen met mevrouw Wagenaars. 

 

HOUD JE CONDITIE OP PEIL TIJDENS DE ZOMERSTOP! 

Competities zijn bijna afgelopen, de prijzen verdeeld. Het zou jammer zijn om de 

conditie, die je het afgelopen seizoen hebt opgebouwd, stilletjes weg te laten zak-

ken. 

Daarom is er bij de Dorpslopers in Hooge Mierde gelegenheid om je conditie zowel 

op kracht als uithoudingsvermogen te onderhouden. We hebben hiervoor twee mo-

gelijkheden, je kunt aansluiten bij een bootcamptraining of bij een hardlooptrai-

ning. 

De bootcamptraining vindt op zaterdagochtend om 08.45 uur plaats op de boot-

campbaan bij de Spartelvijver. De hardlooptraining start op woensdagavond om 

20.00 uur vanaf Koestraat 17a.  
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Kosten voor deze trainingen zijn €20 euro voor 2 maanden of 3 euro per training.  

Voor inlichtingen over deze trainingen bij de Dorpslopers kun je terecht bij Leo 

van Avendonk, tel: 06-50515466 of bij Jeanne Verstijnen, tel: 06-12103819. 

 

BEDANKT 

Hierbij willen wij iedereen bedanken die de afgelopen maanden onze pap hebben 

bijgestaan en/of belangstelling hebben getoond gedurende zijn periode in het zie-

kenhuis en in de Floriaan. 

Ook dank voor de getoonde belangstelling en blijk van medeleven in de periode na 

zijn overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen van Thom van der Heijden 

 

BUURTBILJARTEN. 

Breaking news bij het buurtbiljarten, we hebben een nieuwe nummer 1...... 
Waar het Beemke C nagenoeg het hele seizoen bovenaan heeft gestaan, zijn ze 

afgelopen week ingehaald door de mannen van Winkelhoek C. 

Winkelhoek C is echter uitgebiljard en de mannen uit 't Beemke mogen op woens-

dag 15 mei nog een keer aantreden en kunnen dus alsnog het laatste woord heb-

ben... Het blijft dus spannend tot aan de laatste wedstrijd en we zullen zien of de 

boys van Mannenwereld (lees: Beemke C) met de spanning om kunnen gaan.... 

Hierbij nodigen we alle buurtbiljarters uit om op vrijdag 24 mei as vanaf 20.00 

uur de kampioenen te komen huldigen en er samen een leuke en gezellige slota-

vond van te gaan maken onder het genot van een hapje, een spelleke biljart en wa 

drankjes... 

 

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.  

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!! 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa M1 - Bio M1: 3-8; NeCa R1 - Vessem R1: 8-15; NeCa 1 – Tulda- 
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nia 1: 5-11; NeCa W1 - Klimroos W2: 9-6; NeCa F1 - DDW F1: 12-6; NeCa D1 - 

Stormvogels D2:  5-8; VVO A1 - NeCa A1:  8-2; Vessem E1 - NeCa E1: 6-2; NeCa 

C1 - Tovido C1: 3-7; NKV B1 - NeCa B1: 17-5; Arcades 1 - NeCa 1: 12-7. 

Programma voor 15-18-19 en 22 mei: 

15/5: NeCa M1 - ZIGO M1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Marjan Swaans; 

18/5: NeCa W1 - Rosolo W1: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Anne-Wil Vissers; 

18/5: NeCa D1 - Klimroos D1: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Maxime v.d. Elzen; 

18/5: Rust Roest F1 - NeCa F1: aanvang om 10:15 uur. Eindhoven;  

18/5: NeCa C1 - DSV C2: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Maxime v.d. Elzen; 

18/5: DDW B1 - NeCa B1: aanvang om 12:45 uur. Hooge-Mierde;  

18/5: Bladella A1 - NeCa A1: aanvang om 14:00 uur. Bladel;  

19/5: DOT 1 - NeCa 1: aanvang om 11:00 uur. Vlierden;  

22/5: Bladella M1 - NeCa M1: aanvang om 20:00 uur. Bladel;  

22/5: NeCa R1 - Corridor R1: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren JO15 1 – Dommelen JO15 3: 14-0; Casteren JO8 1 – Bladella 

JO8 3: 6-0; Casteren JO9 1 – Waalre JO9 2: 4-6; Netersel JO10 1 – Hilvaria JO10 

3: 8-0; Netersel JO11 1 – Gestel JO11 2: 5-3; Casteren JO13 1 – EFC JO13 3: 2-1; 

Netersel JO14 1 – Reeshof JO14 1: 5-0; DEES JO15 1 – Casteren JO15 1: 2-2; 

VOAB JO17 3 – Casteren JO17 1: 3-2; Netersel JO19 1 – Dosko JO19 1: 2-0; 

HMVV 7 – Netersel 3: 2-2; Knegselse Boys 2 – Netersel 2: 1-4; Dosko 1 – Neter-

sel 1: 2-2. 

Programma voor 18 en 19 mei: 

18/5: RKDSV JO8 2 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.45 uur; 

18/5: Reusel Sport JO9 3 – Casteren JO9 1: aanvang om 9.15 uur; 

18/5: VOAB JO10 6 – Netersel JO10 1: aanvang om 9.00 uur; 

18/5: De Valk JO11 2 – Netersel JO11 1: aanvang om 10.30 uur; 

18/5: Bladella JO13 4 – Casteren JO13 1: aanvang om 9.30 uur; 

18/5: Brabantia JO14 2 – Netersel JO14 1: aanvang om 13.00 uur; 

18/5: Casteren JO15 1 – SBC JO15 4: aanvang om 13.00 uur; 

18/5: Casteren JO17 1 – Gudok JO17 3: aanvang om 15.00 uur; 

18/5: Marvilde JO19 1 – Netersel JO19 1: aanvang om 15.45 uur; 

19/5: Netersel 3 – Hapert 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

19/5: Netersel 2 – Tuldania 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

19/5: Netersel 1 – Puspharia 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

Attentie jeugdleden:  denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 
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COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 25 MEI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 20 MEI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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