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TENTOONSTELLING FONS VAN DER HEIJDEN. 

In verband met de herdenking van 75 jaar Bevrijding neemt in de gemeente Bladel 

het leven en de dood van Fons van der Heijden uit Netersel een centrale plaats in. 

In het kader hiervan is er in zijn voormalige boerderij aan de Hoeve 11 te Netersel 

een tentoonstelling ingericht over het leven van de familie van der Heijden tijdens 

de tweede wereldoorlog.  

Deze tentoonstelling is te bezichtigen op de volgende dagen en tijden: 

vrijdag 20 september van 14.00 - 17.00 uur 

zaterdag 21 september van 14.00 - 17.00 uur 

zondag 22 september van 14.00 - 17.00 uur 

vrijdag 27 september van 14.00 - 17.00 uur 

zaterdag 28 september van 14.00 - 17.00 uur 

zondag 29 september van 14.00 - 17.00 uur 

vrijdag 4 oktober van 14.00 - 17.00 uur 

zaterdag 5 oktober van 14.00 - 17.00 uur 

zondag 6 oktober van 14.00 - 17.00 uur. 

Met vriendelijke groet, Marie-Louise van der Heijden, tel: 06-28502046 

 

800 JAAR NETERSEL, 75 JAAR BEVRIJDING. 

 “Vernoemd zijn naar een oorlogsslachtoffer" 
Op zondagmiddag 22 september om 14.00 uur wordt in De Poel een film vertoond 

met interviews van nabestaanden van oorlogsslachtoffers.  

Bijna was de oorlog aan Netersel voorbij gegaan. Ware het niet dat in de laatste da-

gen rondom de bevrijding hard gevochten is in en rondom het dorp. In deze laatste 

dagen zijn vijf mensen omgekomen door oorlogsgeweld. Fons van der Heijden, 

wellicht een bekende naam, werd op 20 september door de Duitsers gefusilleerd. 

Twee dagen later op 22 september kwamen de zusjes Hooijen in een schuilkelder 

door granaatscherven om het leven. Weer twee dagen vonden Kees v.d. Ven en zijn 

vader Nicolaas v.d. Ven de dood. Kees werd getroffen door een granaatscherf toen 

hij zijn graanmijt die in brand stond wilde gaan blussen. Zijn vader werd getroffen 

door een kogel toen hij de straat overstak om naar zijn dochter en haar familie te 

gaan. Daarna is heel Netersel geëvacueerd en mochten de inwoners na een dag of 

negen weer terugkeren in een kapotgeschoten dorp. 

Aan het woord komen Fons van der Heijden (van Jan en Cor) en Fons van der Heij-

den (van Sjef en Frieda), beide kleinzonen van Fons van der Heijden. Roza van der 

Heijden-Hooijen, Jo Hooijen-Lathouwers en Maria van Schagen-Hooijen. Roza is 

een zusje van de omgekomen zusjes én vrouw van Piet van der Heijden, de zoon 

van Fons van der Heijden. Jo Hooijen is de moeder van de tweeling Joke en Maria 



die vernoemd zijn naar de omgekomen zusjes. Ria Fiers-van de Ven, Jan van de 

Ven zijn kinderen van Kees van de Ven en Nico Michiels is kleinzoon van Nico-

laas van de Ven. 

Toen vorig jaar de plannen ontstonden om 800 jaar Netersel te vieren, zijn wille-

keurig een drietal data geprikt om de geschiedenis van Netersel onder de aandacht 

te brengen. Het thema voor 22 september zou "Tradities en gebruiken" zijn. 

Naderhand bleek dat op deze dag ook Netersel 75 jaar bevrijd zou zijn. Vernoemen 

is een traditie en op die manier is het thema van de interviews en film “Vernoemd 

zijn naar een oorlogsslachtoffer”. 

Iedereen is van harte welkom om de film van 45 minuten te komen bekijken op 

zondag 22 september 14.00 uur in De Poel in Netersel.  

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 21/9:  om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Ubaldus 

Hooijen, Cornelia Hooijen-Liebregts en overleden familie; Wim Kerkhofs nms 

Mien en de kinderen. 

 

DANSVERENIGING NETERSEL. 

Beste mensen, ook dit jaar hebben wij onze dansvereniging opgegeven voor de 

Rabo Clubkas. Er kan gestemd worden van 27 september tot en met 11 oktober. 

Wij zouden het heel fijn vinden als u onze vereniging ook een warm hart toe draagt 

door uw stem uit te brengen. 

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw stem, namens bestuur en trainsters DV Ne-

tersel. 

  

COLLECTEWEEK HANDICAPNL 23 - 28 SEPTEMBER 

Iedereen eerlijke kansen 

Op maandag 23 september start HandicapNL met de landelijke collecte en vraagt 

daarbij aandacht voor de positie van mensen met een fysieke of verstandelijke be-

perking.  

HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt mee-

doen. Wij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Waarin je  

weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te onder-

steunen om het heft in eigen handen te nemen. Familieleden helpen we een balans 

te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de 

complete maatschappij om met een open blik naar de mogelijkheden van mensen 

met een handicap te kijken.  

Iedereen hoort erbij, iedereen eerlijke kansen. 

Helpt u mee deze droom te verwezenlijken! Voor meer informatie zie 

www.handicap.nl/collecte  

 

MOEDIGE MOEDERS. 

Moedige moeders gaan de strijd aan tegen verslaving 

Wist u dat in elk willekeurig dorp in de kempen alle drugs te verkrijgen zijn die je 

http://www.handicap.nl/collecte


 maar wilt. 

Wist u dat bij elke middelbare school dealers actief zijn. 

Wist u dat dus ook uw kind het een keer aangeboden gaat krijgen. 

Wist u dat 60%-70% van alle festivalbezoekers drugs gebruiken. 

Wist u dat een pilletje XTC ongeveer € 3,50 kost. 

Wist u dat drugs en alcohol een leven totaal kunnen verwoesten. 

En weet u dat we nu al meer dan 7 jaar bijeenkomsten organiseren in Bergeijk. 

Dat de Moedige Moeders dan klaarstaan voor een ieder die problemen heeft in zijn 

gezin met verslavingsproblematiek. Weet u ook dat we preventief bezig zijn door 

het organiseren van spreekbeurten waar we maar gevraagd worden. 

Op dinsdag 24 september hebben we weer een bijeenkomst in het Thomas van 

Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52, in Bergeijk. Van 20.00 uur - 22.00 uur bent u van 

harte welkom, de toegang is geheel gratis en het mag duidelijk zijn dat onze bijeen-

komsten een vertrouwelijk karakter hebben. Mocht u behoefte hebben aan een 

huisbezoek vooraf dan is dat ook mogelijk. 

Voor meer info kunt u bellen met Kitty: 06-44625441 of Sandra: 06-13400967. 

Mailen kan ook: moedigemoedersdekempen@hotmail.com  

Neemt u ook eens een kijkje op www.moedigemoeders.nl  

 

ACTIVITEITENKALENDER BLADEL REMEMBERS 

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Brabant werd bevrijd. Een mooi moment om hier 

bij stil te staan, te gedenken en vooral te vieren dat wij in vrijheid mogen leven. 

Op provinciaal niveau is een programma gestart onder de naam 'Brabant Remem-

bers'. Via www.brabantremembers.com kunt u informatie vinden over het program-

ma. 

Onder de noemer 'Bladel Remembers' worden indrukwekkende oorlogsverhalen uit 

de gemeente Bladel gedeeld en vinden er diverse activiteiten plaats. 

Expositie: Tot en met 22 september, tijdens openingstijden van het gemeentehuis.  

Op zaterdag 21 september geopend van 10.00 – 18.00 uur en op zondag 22 septem-

ber van 10.00 tot 17.00 uur. Gemeentehuis, Markt 21, Bladel 

Expositie: Elke woensdag, 10.00 – 18.00 uur,  tot en met 2 oktober. Heemkundige 

Vereniging Pladella Villa, Bleijenhoek 57, Bladel 

Toneelstuk: ‘Meesterlijk Verzet’ door toneelvereniging St. Pancratius Hoogeloon 

12-15 september en 19-22 september. Kijk voor beschikbaarheid op 

www.toneelhoogeloon.nl Beukentuin, Ir. Mettropweg 3 Hoogeloon 

Bevrijdingsweekend met buitenbioscoop: 20, 21, 22 september. Kijk voor de 

programmering op www.tipdebrabantsekempen.nl Markt, Bladel. 

Tentoonstelling: In de boerderij van familie van der Heijden 20, 21, 22, 27, 28, 29 

september en 4, 5, 6 oktober, 14.00 – 17.00 uur. Hoeve 11, Netersel 

Geschiedenismiddag: ‘Traditie en Gebruiken’. 22 september, vanaf 14.00 uur. 

DeHoeve 2, Netersel. 

Lezing door Jan Roymans: ‘Een zeeslag op de Landschotse Heide’. 26 septem-

ber, 19.30 – 20.30 uur. Bibliotheek Bladel, Markt 4, Bladel. 

 

mailto:moedigemoedersdekempen@hotmail.com
http://www.moedigemoeders.nl/
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NIEUWS KBO. 

RABO Clubkas Campagne 2019 

Dit jaar is de Rabo Clubkas Campagne van 27 september tot 12 oktober. 

Leden van de Rabobank kunnen vijf stemmen uitbrengen op de vereniging 

of stichting van hun keuze met een maximum van één stem per club. 

Mocht u hulp bij het stemmen willen hebben dan kunt u op donderdag 3 oktober 

tussen 14.00 -15.00 uur terecht bij Wies Vissers, Carolus Simplexplein 32. Zij helpt 

u graag bij het stemmen op uw favoriete club.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Programma voor 18-1921-22 en 25 september: 

18/9: Rietvogels MW1 - NeCa MW1: aanvang om 19:30 uur. Riethoven;  

18/9: Kraanvogels R - KliNeCa R: aanvang om 20:00 uur. Soerendonk;  

19/9: NeCa 1 - Rosolo 1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: J. van Bijsterveldt; 

19/9: NeCa A1 - Euro Girls A1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Petrie van Rijthoven; 

21/9: De Peelkorf A3 - NeCa A1: aanvang om 12:10 uur. Ysselsteyn;  

21/9: Tuldania B1 - NeCa B1: aanvang om 11:45 uur. Esbeek;  

21/9: NeCa D1 - Rosolo D1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Pleun Wilborts; 

21/9: NeCa E1 - Klimroos/VVO E3: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Toos Buylinckx; 

21/9: Klimroos/VVO E4 - NeCa E2: aanvang om 9:00 uur. Hapert;  

21/9: Bio F1 - NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Veldhoven;  

22/9: Stormvogels 5 - NeCa 1: aanvang om  10:00 uur. Luyksgestel;  

25/9: NeCa MW1 - Stormvogels MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Lana van  

         Rijthoven. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 21 en 22 september: 

21/9: Bergeijk JO7 3 – Casteren JO7 1: aanvang om 10.00 uur; 

21/9: Bergeijk JO8 2 – Casteren JO8 2: aanvang om 10.00 uur; 

21/9: Casteren JO8 1 – Reusel Sport JO8 5: aanvang om 9.30 uur; 

21/9: EFC JO9 4 – Netersel JO9 1: aanvang om 9.00 uur; 

21/9: Casteren JO10 1 – De Weebosch JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

21/9: Netersel JO11 1 – DBS JO11 6: aanvang om 10.30 uur; 

21/9: Boxtel JO13 3 – Netersel JO13 1: aanvang om 10.15 uur; 

21/9: Casteren JO15 2 – Vessem JO15 1: aanvang om 13.30 uur; 

21/9: Casteren JO15 1 – ZSC JO15 1: aanvang om 11.30 uur; 

21/9: Netersel JO17 1 – Bladella JO17 4: aanvang om 14.30 uur; 

21/9: Casteren JO19 1 – EFC JO19 3: aanvang om 14.30 uur; 

22/9: Hapert 6 – Netersel 3: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.15 uur; 

22/9: EDN 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

22/9: Tongelre 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 28 SEPTEMBER A.S. MOET ZIJN AANGE-

LEVERD VOOR MAANDAG 23 SEPTEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR. 


