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PUUR POPORKEST 

Ook dit jaar zal PUUR Poporkest weer met de enveloppentent op de kermis staan. 

Zoals ieder jaar kunt u uw geluk beproeven met de enveloppen waar u mooie 

prijzen mee kunt winnen en met de 21-loten waar u voor een geldprijs speelt. 

In 2019 hebben we weer een extra prijs: Een waardebon voor 2 hotelovernach-

tingen  voor 2 personen inclusief ontbijt of een waardebon voor een dagje uit met 

uw gezin. 

Uit alle deelnemers die tijdens de kermis in een keer voor €10 of meer enveloppen 

of 21-loten kopen zal de winnaar van deze fantastische waardebon worden ge-

trokken. 

Op zondag 23 juni zal PUUR Poporkest de dorpslunch, vanwege het 800 jarig 

bestaan van Netersel, muzikaal opluisteren. Zet zaterdag 30 november ook vast in 

uw agenda, want dan houdt PUUR Poporkest weer een Popquiz in gemeenschaps-

huis De Poel. 

Tot ziens bij onze enveloppentent of bij een van onze optredens. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 1/6: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Adriaan van 

de Voort, Adriana, de echtgenote en hun zonen Theodorus en Henricus; Toon Fiers, 

overleden familie van de Ven en overleden kinderen van de Ven; Jan Beijens nms. 

Leida, kinderen en kleinkinderen; Jan Veraa 

Maandag 3/6:  om 18.30 uur: H. Hart Bezinning in de kerk in Netersel. 

Mededelingen: 

 In het weekend van 15-16 juni is de parochie te gast in de abdij van Postel. 

Het is bedoeld voor persoonlijke verdieping en om na te denken over onze 

missie als parochie. Folders liggen achter in de kerk.  

 Mensen die willen leren Gregoriaans te zingen, zijn welkom op 

donderdagavonden van 19.00 tot 20.00 uur bij de heer Harrie Castelijns in 

Bladel, Alberdingk Thijmlaan 3. Nadere informatie kunt u krijgen via het 

parochie kantoor of via harrie_castelijns@hotmail.com) 

 De maand juni is toegewijd aan het H. Hart. We zullen op werkdagen, net 

als in de meimaand, om 18.30 uur samenkomen voor een meditatie in de 

verschillende kerken van de parochie. In de weekends is er na afloop van 

de vieringen een kort gebed ter ere van het H. Hart.  

 

BUURTLUNCH GAAT DOOR MET NETERSEL KERMIS  

Maandag 3 juni is er een lunch voor alle dorpsgenoten. Inloop vanaf 12.00 uur; om 
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12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en brood.  

Hoofdzaak is een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U 

bent gewoon van harte welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 3 juni om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

NETERSEL BOUWT MET ELKAAR AAN D’N BRINK 

Locatievereniging Bouwen in Netersel is in samenwerking met de KBO en de 

Buurthulp Netersel  bezig een levensloopbestendig wooncomplex te realiseren aan 

d’n Brink in Netersel op het perceel Carolus Simplexplein 3. Wij als projectgroep 

zijn ervan overtuigd dat dit in Netersel levensvatbaar is en ook gezien de reactie en 

de aanmeldingen tot dusver wordt dit bevestigd, we zijn er echter nog niet. Er is 

duidelijkheid omtrent het milieuverhaal van het achterliggend bedrijventerrein, dit 

staat de verdere planontwikkeling niet in de weg en daarom heeft de locatiever-

eniging de locatie inmiddels aangekocht en zijn we met de gemeente constructief in 

gesprek om het concept verder uit te werken. We hebben nu tot 1 oktober om de 

koop definitief te maken, u kunt dus nog instappen. We begrijpen dat het wellicht 

voor u allemaal te snel is gegaan en dat u wellicht meer tijd nodig heeft om deze 

stappen te overdenken. We komen daarom nog steeds graag in contact met iedereen 

die ook maar enigszins denkt dat het iets voor hen zou kunnen zijn. Op 19 juni 

vanaf 13.30 uur in de Poel organiseren we daarom ook nog een informatiemiddag 

om u te informeren over het plan en hier zal ook Loe van der Lee aanwezig zijn om 

voor u uiteen te zetten wat er bij zo’n overstap allemaal komt kijken en hoe hij u 

daar eventueel  in kan ondersteunen. U bent van harte welkom. 

Heeft u vragen of denk u te willen huren, kopen of te investeren dan kunt u met ons 

in contact treden via bouweninnetersel@gmail.com of bij onderstaande personen 

van de projectgroep.  

De projectpresentatie is te vinden op de site van de Poel: https://depoel-

netersel.nl/2019/02/locatievereniging-bouwen-in-netersel/ . 

Locatievereniging Bouwen in Netersel, Buurthulp Netersel, KBO Netersel 

Henk Michiels (06-50243569), Maria Waalen (06-51084680),  Ingrid Meulen-

broeks (06-52444219) of Wies Vissers (06-23528290). 

 

LOCATIEVERENIGING HEEFT CPO “DE HORST” OPGESTART 

Locatievereniging Bouwen in Netersel heeft naar aanleiding van een oproep in de 

dorpskrant 15 leden ingeschreven voor het project CPO De Horst. Dit is de tweede 

fase in het plan bij de Hoekakker aan de Hoeve. In dit plan gaan we 10 woningen 

realiseren in een rij van 4 en 6 starterwoningen.  De projectgroep is inmiddels aan 
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de slag om op constructieve wijze ook van dit plan weer een succes te maken. Er 

liggen voldoende uitdagingen waar invulling aan gegeven moet worden, zo worden 

dit de eerste gasloze woningen in Netersel. Heeft u vragen of opmerkingen, geef ze 

door via bouweninnetersel@gmail.com. 

 

SCHIETWEDSTRIJD VOOR DE NETERSELSE KERMISKONING 

Gilde Sint Brigida organiseert tijdens Netersel kermis traditioneel een schietwed-

strijd om de titel Neterselse Kermiskoning. In verband met het grote succes het 

afgelopen jaar is de wedstrijd voor de Neterselse Kermiskoning dit jaar weer op 

zondag 2 juni. We gaan zien of Jaap Waalen zijn titel kan prolongeren. De wed-

strijd is dus op kermiszondag om 13.30 uur op Gildeterrein “De Smelbocht” aan de 

Muilen 7 en is bestemd voor alle dames en heren vanaf 16 jaar uit Netersel en 

personen die zich verbonden voelen met Netersel. Met deze wedstrijd wil het Gilde 

bijdragen aan een levendige Neterselse kermis.  

Er wordt geschoten op een vogel van gips die boven aan de boom hangt. Diegene 

die het laatste stuk van de vogel naar beneden haalt mag zich Kermiskoning van 

Netersel noemen, en een speciale koning in het jubileum jaar 800 jaar Netersel. Het 

gilde zorgt voor de kruisbogen en natuurlijk voor een drankje en een hapje. Op 

maandag 3 juni is het kermisschieten voor de Gildezusters en Gildebroeders vanaf 

ca. 11.00 uur, ook dan bent u welkom om een kijkje te komen nemen. 

 

GILDE SINT BRIGIDA OP KRINGGILDEDAG IN MIDDELBEERS 

Op zondag 19 mei heeft Gilde Sint Brigida deelgenomen aan de Kringdag van het 

kwartier van Oirschot in Middelbeers. Een drukke dag met maar liefst 67 gilden in 

de optocht. Bij de schietwedstrijden kruisboog op wip heeft Jasper Couwenberg 

individueel de derde prijs gewonnen en bij de viertallen heeft het viertal bestaande 

uit Jasper Couwenberg, Maikel Timmermans, Kees van Korven en Ron Buylinckx 

ook de derde prijs in de wacht gesleept. Al met al een geslaagde en gezellige gilde-

dag met veel verbroedering. 

 

 LAATSTE TRAINING KORFBAL EN VOETBAL  

Dinsdag 18 juni vind weer de laatste training plaats van het seizoen. Dit jaar in 

Casteren op het sportpark. We hopen dat iedereen aanwezig kan zijn voor een leuke 

wedstrijd tussen kinderen en ouders.  

Het wedstrijdschema volgt nog. Act.com. Neca en Netersel / Casteren. 

 

BEEMKE C VERDIENDE WINNAAR BUURTBILJARTEN 2018-2019 

Het biljartseizoen zit er weer op... Afgelopen vrijdag werden de mannen van 

Beemke C gehuldigd tijdens de afsluitende feestavond waar z'n 45 buurtbiljarters 

op af kwamen. Dit seizoen hebben er maar liefst 89 deelnemers mee gedaan aan het 

buurtbiljarten en we kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen. 

Beemke C bestaande uit Frans Seuntiëns, Bart van de Ven, Harrie Schultz, Bart 

Seuntiëns, Lex de Bruijn en Sill Paridaans (reserve) wonnen zowel de 1e als de 2e 

periode en werden hierdoor de terechte kampioen. Het bleef echter spannend tot de 
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laatste wedstrijd, maar Beemke C bleef Winkelhoek C net voor en de heren van 

Winkelhoek A gingen met het brons naar huis. Het debuterende team van dit jaar 

(Blasch C) ging met de rode lantaarn lopen (al het begin is moeilijk zullen we maar 

denken...) 

Volgend seizoen beginnen alle teams weer op 0-punten en nieuwe ronde, nieuwe 

kansen, dus komend seizoen gaan we zien of Frans Seuntiëns en co de titel kunnen 

gaan prolongeren of welk team hun op gaat volgen... 

Adriaan Hendrikx (meeste punten in één wedstrijd), Lex de Bruijn (beste speler dit 

seizoen), Felix Rouws (aanmoedigingsprijs), Iwan Couwenberg (toernooiwinnaar 

afgelopen vrijdag) en Jeroen Spooren (organisatie) werden afgelopen vrijdag ook in 

het zonnetje gezet en de aanwezige (top)sporters genoten nog na onder het genot 

van een hapje en een drankje en naar verluidt bleef het nog lang onrustig in D'n 

Driesprong... Bianca en William bedankt voor de gastvrijheid het afgelopen 

seizoen. 

Kampioenen en prijswinnaars nogmaals gefeliciteerd met de door jullie behaalde 

prestaties. Aan alle deelnemers van het buurtbiljarten, bedankt voor jullie deelna-

me, geniet van de zomerstop en we zien jullie graag in september weer aan het 

groene laken.  

 

Eindstand buurtbiljarten seizoen 2018-2019. 

   
Na 7 weds 

 

Na 15 weds 

   
                         

         
                         

1 Beemke C 

 

310,2 

 

666,3 

   
                         

2 Winkelhoek C 

 

308,0 

 

655,4 

   
                         

3 Winkelhoek A 

 

275,4 

 

630,7 

   
                         

4 Blasch A 

 

283,6 

 

620,7 

   
                         

5 De Heilei A 

 

273,2 

 

620,4 

   
                         

6 Blasch B 

 

295,0 

 

616,1 

   
                         

7 Plein B 

 

279,3 

 

609,3 

   
                         

8 Plein A 

 

279,1 

 

604,1 

   
                         

9 Beemke B 

 

280,2 

 

597,5 

   
                         

10 Beemke A 

 

277,3 

 

596,9 

   
                         

11 De Heilei B 

 

264,0 

 

582,2 

   
                         



12 Winkelhoek D 

 

259,8 

 

570,0 

   
                         

13 De Hoeve A 

 

259,0 

 

561,4 

   
                         

14 Winkelhoek B 

 

256,5 

 

558,3 

   
                         

15 De Hoeve B 

 

242,5 

 

548,2 

   
                         

16 Blasch C 

 

248,0 

 

515,9 

  
                          

 

ZEEPKISTENRACE. 

Men kan zich nog inschrijven voor de zeepkistenrace zaterdag 22 juni a.s. 

Oproep aan alle teams: lees het reglement op www.depoel-netersel.nl/800 De zeep-

kist mag GEEN aandrijving (trappers, motor) hebben, maar er moet WEL een rem 

en stuur op zitten. Het dragen van een helm is verplicht! De organisatie zorgt dat er 

een aantal helmen aanwezig zijn. Heb je er zelf een dan is dat nog beter i.v.m. de 

maat. 

Veel succes met de voorbereiding. 

 

VLAG 800 JAAR NETERSEL. 

Laatste mogelijkheid om een 800 jaar Netersel vlag te bestellen. 
Bestellen kan tot en met 1 juni, je hebt de vlag dan tijdig voor het feestweekend van 

21-23 juni. De vlag kost € 17,- (1 x 1,5 meter). En ook volgend jaar hebben we vast 

een reden om de vlag nog een keer buiten te hangen! 

Stuur een e-mail naar 800jaarnetersel@gmail.com onder vermelding van vlag en je 

adres. 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES, 

In verband met het 44 jarig jubileum schenkt CV de Buntstèkers een kunstwerk aan 

het Hupke. Dit kunstwerk, waarin diverse aspecten die symboliek zijn voor de car-

navalsvereniging in onze gemeenschap, zijn verwerkt, zal op zaterdag 22 juni tij-

dens de activiteiten van 800 jaar Netersel onthuld worden.  

Ook zal dit kunstwerk een tijdcapsule bevatten waaraan iedereen mee kan doen. 

Wil jij voorspellen hoe carnaval en of Netersel er in de toekomst uit zullen zien 

doen dan mee!! 

Stuur een mail naar cvdebuntstekers@gmail.com met daarin verwoord hoe jij denkt 

dat carnaval en of Netersel eruit ziet over 11, 22, en/of 33 jaar. Het is de bedoeling 

dat je separate verhaaltjes schrijft voor een of meerdere jaren. De openbaarmaking-

en zullen plaatsvinden met de jubilea van CV de Buntstekers in 2030, 2041 en 

2052.  

Indien je een handgeschreven brief wil indienen kan dat ook, stop deze dan (in een 

enveloppe) bij Frans v Luffelen in de bus. Geef natuurlijk duidelijk aan voor welk 

jaar de voorspelling(en) bedoeld zijn. 

Echt iedereen kan meedoen, kinderen (vanaf groep 5), volwassenen en senioren. Je 
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krijgt hier een unieke kans om een mooie herinnering te creëren voor jezelf of voor 

het nageslacht. Alvast bedankt voor je deelname en tot dan! 

CV de Buntstèkers 

 

ZOMERACTIE VAN DE BIBLIOTHEEK: DE VAKANTIEBIEB 

Iedereen gratis e-books lezen  

Deze zomer laat Bibliotheek De Kempen iedereen genieten van een goed boek. 

Onder andere met de gratis VakantieBieb-app, het zomercadeautje van de Biblio-

theek. Met de VakantieBieb-app neem je 50 e-books overal mee naar toe. De app is 

ook gratis beschikbaar voor niet-leden. In de app vind je e-books voor jong en oud 

in verschillende genres. De VakantieBieb voor kinderen en jongeren opent op 1 

juni. Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen erbij. De app is beschikbaar tot 

eind augustus. Kinderen tussen de 6 en 18 jaar maken via de VakantieBieb kans op 

een iPad Mini. Kijk voor de volledige titellijst, meer informatie, en de winactie op 

www.vakantiebieb.nl. 

De uitleentermijn voor boeken en tijdschriften vanaf 24 juni tot en met 4 augustus  

is geen drie, maar zes weken. Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl voor leesin-

spiratie. De Bibliotheek wenst je veel leesplezier! 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Bladella MW1 - NeCa MW1: 13-11; KliNeCa R - Corridor R: 6-15; 

Tuldania D1 - NeCa D1: 3-10; NeCa E1 - Rietvogels E1: 15-0; NeCa F1 - Rust 

Roest F1: 6-9; Rietvogels W1 - NeCa W1: 5-13; NeCa 1 - Vessem 1: 2-9. 

Programma voor 28 en 29 mei en 1-2-3-5 en 6 juni: 

28/5: Bio C1 - NeCa C1: aanvang om 19:00  uur. Veldhoven;  

29/5: NeCa MW1 - Rosolo MW2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Marjan Swaans; 

1/6: Klimroos A1 - NeCa A1: aanvang om 15:30 uur. Hoogeloon;  

1/6: Bladella B1 - NeCa B1: aanvang om 11:30 uur. Bladel;  

2/6: Spoordonkse Girls 1 - NeCa 1: 12:00 uur. Oirschot. Fluiten: J. Stokkermans; 

3/6: Vessem D2 - NeCa D1: aanvang om 18:45 uur. Vessem;  

5/6: Klimroos/VVO MW1  - NeCa MW 1: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon;  

6/6: NeCa A1 - Vessem A1: 19:30 uur. Netersel. Fluiten: Aniek van Esch. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren JO8 1 – HMVV JO8 1: 1-7; Casteren JO9 1 -  Dosko JO9 1: 

niet bekend; Netersel JO10 1 – De Raven JO10 1: 4-0; Netersel JO11 1 – Valkens-

waard JO11 3: 6-2; Casteren JO13 1 – Budel JO13 3: 4-1; Netersel JO14 1 was  

vrij; Casteren JO15 1 was vrij; Desk JO17 3 – Casteren JO17 1: 1-1; Netersel JO19 

1 – Rood-Wit JO19 1: 0-2; Marvilde 5 – Netersel 3: 1-2; De Bocht 2 – Netersel 2: 

3-0; Riethoven 1 – Netersel 1: 3-1. 

Programma voor 28 mei en 1 juni: 

28/5: VOAB JO14 2 – Netersel JO14 1: aanvang om 19.00 uur; 

1/6: Casteren JO15 1 – EFC JO15 2: aanvang om 10.30 uur. (Bekerfinale op het 

        sportpark De Groote Speel in Leende.) 
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