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DERDE EDITIE LADIES DAY BIJ DSP NETERSEL 

Ondanks hitte wederom geslaagd (door Stef Kluijtmans) 

Zaterdag 24 augustus was het weer zover en kon de succesvolle reeks van de 

Ladies Day, wat een initiatief was van Loes van Hoof, opnieuw van start gaan.  

Nadat van tevoren door enkele leden van de club de banen in orde waren gemaakt, 

de vlaggen en spandoeken gehangen en de overige voorbereidingen waren getrof-

fen, was men klaar om de vrouwelijke gasten te ontvangen. 

Er hadden zich 20 teams opgegeven, maar om medische redenen moest één team 

verstek laten gaan en bleven er 19 teams over, wat betekende dat er bij iedere 

speelronde één vrijloting zou zijn. 

Rond 10.00 uur meldden zich al de eerste gasten, welke vanuit alle windstreken 

kwamen en er duidelijk zin in hadden ondanks de te verwachten hoge temperaturen 

van 30 graden C. 

Nadat iedereen aanwezig was en van de koffie of thee met een lekker soesje had 

kunnen genieten, was het de beurt aan Phil en Jack om de deelneemsters welkom te 

heten en de spelregels uit te leggen, waarvan de meesten wel op de hoogte waren. 

Ook Loes van Hoof had nog een mededeling. De barbezetting bestond uit Simon 

Muller en Stef Kluijtmans, die er duidelijk plezier in hadden en er garant voor 

stonden dat iedereen voorzien kon worden van een hapje en drankje. 

Om 11.00 uur was dan het moment aangebroken dat er via voorloting aan de reeks 

van vier speelronden kon worden begonnen. Er ontspon zich al snel een sportieve 

en vooral gezellige strijd om het hoogst haalbare. Naargelang de dag vorderde lie-

pen de temperaturen steeds hoger op, wat in combinatie met de spanning het uiter-

ste vergde van de deelneemsters, maar desondanks verliep alles vlekkeloos en kon 

er na de gespeelde wedstrijden de balans worden opgemaakt door de wedstrijdlei-

ding. Intussen had Loes van Hoof een imposante prijzentafel in orde gemaakt voor 

de tombola en prijsuitreiking. Mooi was het dat elk team een prijs mocht uitzoeken 

en daarbovenop nog een goodie bag in ontvangst mocht nemen van Loes. 

Van alle deelnemende doublettes was er één team dat alle vier de wedstrijden wist 

te winnen en dat was het ijzersterke team Paula Maes/José Schoofs van OKRA 

Arendonk met een saldo van 32 punten. Zij werden gevolgd door het team Marietje 

van Pinxten/Annie van Heesewijk  van ’t Dupke uit Sint Michielsgestel met 23 

punten. Derde werd, kunnen we wel met trots zeggen, Cora Jager/Bets Klomp van 

DSP Netersel met een saldo van 16  punten. 

Nadat alle prijzen waren uitgereikt werd ieder deelnemend team bedankt voor de 

sportieve bijdrage aan dit succesvolle evenement en werd ook de barbezetting 

hierin betrokken. 

Uiteraard gaat er ook een woord van dank uit naar alle medewerkers die er voor 



gezorgd hebben dat alles op rolletje liep, wat door alle deelneemsters gewaardeerd 

werd, wat op te maken was uit hun bedankjes. Hierna ging iedereen huiswaarts 

voor de nodige verkoeling! 

 

BOOTCAMP FOR NINA. 

The healthy club @ Pro-Athletics organiseert Bootcamp4Nina. Zaterdag 14 sep-

tember 10:00-11:00 op het modelvliegveldje in Netersel. 

De complete opbrengst is voor Team4Nina. 

Inschrijven:www.herbalifeevents.nl . Kosten 10,00 p.p. 

Kom en doe sportief mee en steun Team4Nina! 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 7/9: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Petrus Jo-

sephus van den Hout en zijn echtgenote Maria, en Riek, Cato, Harrie en Ton 

Overleden: Anna Coppelmans-Spanjers, 88 jaar 

Mededelingen: 

 6 september begint de kinderclub weer om 15.30 u en is om 19.00 uur de 

informatieavond voor het vormsel in het zaaltje in Bladel.  

 Op zondag 8 september is er tijdens de ontmoeting met priester Bodar een 

boekentafel met leuke materialen voor het gezin.  

 

WOENSDAG 11 SEPTEMBER ONTHULT DE COMMISSARIS VAN DE 

KONING HET “BENKSKE” 

De commissaris van de Koning schenkt Netersel een mozaïek bankje ter ere van 

ons 800-jarig bestaan. Iedereen is om half 2 van harte welkom om hierbij aanwezig 

te zijn. De kinderen van de basisschool spelen nog een keer het toneelstukje over de 

oorkonde uit 1219. Alle kinderen van de basisschool zullen ook aanwezig zijn. (De 

opening valt onder schooltijd. I.v.m. het continue rooster duurt de school tot 14:15 

uur.) 

De Commissaris van de Koning zorgt voor een traktatie in de Poel  

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Voor Buurthulp Netersel zit de vakantie er ook weer op. We hebben genoten van 

het zomerse weer.  Volgende week vrijdag (2
e
 vrijdag van de maand) starten we 

weer met ons koffie-uurtje. U bent weer van harte welkom tussen 10.30 uur en 

11.30  uur in de huiskamer.  

Het komende seizoen gaan we weer een paar activiteiten in samenwerking met de 

basisschool opzetten. De vorige projecten zijn als zeer positief en waardevol er-

varen. Zowel vanuit de basisschool als de deelnemers vanuit onze gemeenschap.   

We willen ook graag een luisterend oor bieden en eventueel uw vragen beant-

woorden c.q. doorspelen. In Netersel zijn we bovengemiddeld actief als het gaat om 

sociale verbinding; We helpen elkaar waar we kunnen. Buurthulp Netersel hoort 

maar al te vaak dat ‘we’ even bij de buren binnenlopen en dat we ‘er zijn voor 

elkaar’. Hier zijn wij erg blij mee. Mochten er toch vragen of zorgen zijn over uw 



buurgenoot, Laat het ons weten, misschien kunnen we u tips geven of een helpende 

hand toesteken.  

Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld ver-

voer, 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. 

 

70
E
 KWF-COLLECTEWEEK VAN START 

De 70
e
 collecteweek van KWF Kankerbestrijding start op 2 september. In het hele 

land gaan ruim 80.000 collectanten de straat op. Ook de collectanten in Bladel en in 

Netersel zetten zich weer in om zo veel mogelijk geld op te halen voor meer kennis 

en betere behandelingen. Zodat minder mensen kanker krijgen, meer mensen gene-

zen en meer mensen beter kunnen leven met de ziekte. 

Geef tijdens de collecteweek 

De collectanten komen in de week van 2 september bij u aan de deur. Ze kunnen 

zich legitimeren en zijn te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab. Bij 

alle collectanten kunt u ook doneren met uw mobiele telefoon via iDEAL QR.  

Collectant gemist?  

Dan kunt u op de volgende manieren toch een bijdrage leveren: 

- Doneer online via kwf.nl/collecte 

- Scan de iDEAL QR-code op de kaart die de collectant achterlaat als u niet 

thuis bent 

Feiten & cijfers 

Kanker raakt ons allemaal. Enkele feiten en cijfers over kanker: 

- 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker. 

- Jaarlijks overlijden ongeveer 45.000 mensen aan kanker. 

- Dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans gestegen van 25% in 

1949 tot 65% nu. 

- KWF financiert ongeveer 30% van alle onderzoeksprojecten in Nederland. 

- Per jaar zijn er circa 400 lopende onderzoeksprojecten, waar circa 800 

wetenschappers fulltime mee bezig zijn. 

- Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost gemiddeld 500.000 euro. 

Wij zoeken nog collectanten; helpt u mee? 

De collecteweek is een enorme operatie waarvoor veel collectanten nodig zijn. Met 

slechts een paar uur per jaar draagt u als collectant bij aan een wereld met minder 

kanker. Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken. Als u belangstelling hebt om 

collectant te worden meld u dan aan via kwf.nl/collecteermee of neem contact op 

met Miep van de Goor via miep.vandegoor@chello.nl of tel.nr. 06-15290080. 

mailto:buurthulpnetersel@gmail.com
https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/
mailto:miep.vandegoor@chello.nl


LAAGGELETTERDHEID 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of 

rekenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen problemen aan op het gebied van 

geld, werk, gezondheid en het gezinsleven. Tijdens de Week van de Alfabetisering, 

een initiatief van Stichting Lezen en Schrijven, wordt landelijk aandacht gevraagd 

voor laaggeletterdheid. Honderden partners organiseren door het hele land activi-

teiten rondom taal en geletterdheid.  

Informatie 
De avond start om 19.30 uur (entree vanaf 19.00 uur) en duurt tot 22.00 uur in 

Theater De Kattendans in Bergeijk. De toegang is gratis. Wilt u er bij zijn? Meld u 

dan via e-mail aan bij secretariaat@bibliotheekdekempen.nl, onder vermelding van 

‘DigiTaalhuis Bergeijk, 13 september’. Uiteraard kunt u ook bellen. Dit kan naar 

Macha Mathijssen, telefoonnummer: 06-3359 0936.  

Het DigiTaalhuis 
Het DigiTaalhuis Bergeijk is een initiatief van de gemeente Bergeijk, Wél!, 

Stichting Lezen & Schrijven, Ster College en Bibliotheek De Kempen en is speci-

aal opgericht voor volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en 

digitale vaardigheden.  

Zelf aan de slag? 

Wilt u zelf beter leren lezen en schrijven of kent u iemand die moeite heeft met 

lezen en schrijven? Of wilt u juist anderen helpen met taal? Neem dan contact op 

met het DigiTaalhuis. Zie www.digitaalhuisbergeijk.nl voor meer informatie of bel 

naar bovenstaand telefoonnummer. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Vessem JO9 2 – Netersel JO9 1: 2-9; Hapert JO10 2 – Casteren JO10 1: 

niet bekend; Netersel JO11 1 – ODC JO11 3: 17-0; Netersel JO13 1 – Beerse Boys 

JO13 2: 1-8; Casteren JO15 2 – DEES JO15 2: 15-3; Hapert JO15 1 – Casteren 

JO15 1: 0-12; RKDSV JO17 2 – Netersel JO17 1: 1-7; Casteren JO19 1 – RKDSV 

JO19 2: 2-3; Hapert 4 – Netersel 2: 0-1; Netersel 1 – Hulsel 1: 2-1. 

Programma voor 7 en 8 september. Tweede bekerronde. 

7/9: Netersel JO9 1 – SDO JO9 1: aanvang om 9.30 uur; 

7/9: Casteren JO10 1 – Reusel Sport JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

7/9: EFC JO11 1 – Netersel JO11 1: aanvang om 10.30 uur; 

7/9: Netersel JO13 1 – Oirschot Vooruit JO13 1: aanvang om 11.30 uur; 

7/9: Casteren JO15 2 – Bladella JO15 1: aanvang om 11.00 uur; 

7/9: Casteren JO15 1 – Bergeijk JO15 1: aanvang om 11.30 uur; 

7/9: Netersel JO17 1 – Beerse Boys JO17 1: aanvang om 14.30 uur; 

7/9: Bladella JO19 1 – Casteren JO19 1: aanvang om 15.00 uur; 

7/9: Bladella 1 – Netersel 1: aanvang om 18.00 uur; 

8/9: Netersel 2 – EFC 5: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur. 

 

COPIJ VOORDE UITGAVE VAN 14 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 9 SEPTEMBER A.S. OM 18.00 UUR ZIJN AANGELEVERD.  

mailto:secretariaat@bibliotheekdekempen.nl
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