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ORANJE COMITÉ NETERSEL 

Binnenkort organiseert de Rabobank weer hun jaarlijkse clubkas cam-

pagne, genaamd Rabo ClubSupport. Via deze campagne worden clubs, 

stichtingen en verenigingen financieel gesteund om hun activiteiten uit 

te kunnen oefenen. Ook het Oranje Comité Netersel is hiervoor aange-

meld. Met deze steun kunnen we zorg dragen voor de kinderspellen en fietstocht op 

koningsdag en het verwelkomen van Sinterklaas in november. Als kleine stichting 

is een extra bijdrage van grote waarde. Daarom willen wij via dit bericht alle Ne-

terselnaren, die lid zijn van de Rabobank, vragen om hun stem uit te brengen. Dit 

kan vanaf 27 september tot 11 oktober. U steunt hiermee de Neterselse vereni-

gingen wat ons dorp zo Netersel maakt. 

Alvast bedankt namens het Oranje Comité Netersel 

 

DANSVERENIGING NETERSEL. 

Beste mensen, even een herinnering voor u, dat wij ook dit jaar onze dansver-

eniging hebben opgegeven voor de Rabo Clubkas. Er kan nog gestemd worden 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 Netersel. 

 

NIEUWS KBO. 

 Muziekmiddag 
Op zaterdag 2 november organiseert de Rotaryclub Bladel/Reusel een muziekmid-

dag voor ouderen in de aula van het Pius X College in Bladel. De kleurrijke muziek 

wordt verzorgd door de Parelmuziekanten. Er zal muziek gespeeld worden die ou-

deren graag horen.  

U wordt ontvangen met koffie en thee met iets lekkers en in de pauze kunt u ge-

nieten van hapjes en een drankje. De toegang is gratis, in de pauze wordt een loterij 

gehouden waar u mooie prijzen kunt winnen. 

De zaal is open vanaf 13.00 uur en de muziekmiddag begint om 13.30 uur. 

Aanmelden kan via: secr.kbonetersel@gmail.com  

 

KINDERPOSTZEGELS. 

Op woensdag 25 september gaat de landelijke Kinderpostzegelactie weer van start.  

Dit jaar staat de actie in het teken van een aangenamer verblijf voor 8500 dakloze 

kinderen in daklozen- en vrouwenopvang. 

De kinderen uit groep 7/8 van de Lambertusschool gaan zich voor deze actie in- 
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zetten en kunnen vanaf 25 september bij u aan de deur komen.  

 

KORFBALVERENIGING NECA IS DEELNEMER AAN RABO CLUBSUP-

PORT 

Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs en verenigingen uit de regio. En 

wij doen dit jaar mee! Zo maken we kans op een mooi bedrag.  

Jouw stem is geld waard. Zorg daarom dat je lid bent van Rabobank zodat je kunt 

stemmen vanaf  27 september. 

Kijk voor aanvullende informatie en de voorwaarden op Rabobank.nl/clubsupport  

 

DONATEURSACTIE PUUR POPORKEST 

Volgende week houdt PUUR Poporkest weer haar jaarlijkse donateursactie. In deze 

week komen leden van PUUR Poporkest weer bij u langs de deur voor een vrijwil-

lige bijdrage. Met uw financiële steun blijft het voor PUUR Poporkest mogelijk om 

mooie optredens in Netersel te verzorgen. 

U heeft deze week de flyer van de donateursactie ontvangen. Mocht u jaarlijks een 

vast bedrag willen geven aan PUUR Poporkest, dan kunt u hiervoor ook het mach-

tigingsformulier op de achterkant van de flyer invullen. De leden die volgende 

week bij u langs de deur komen zullen dit formulier dan meenemen.  

Op 30 november houdt PUUR Poporkest haar tweede PUUR Popquiz. Een gezel-

lige quizavond met live muziek van PUUR Poporkest. Voor meer informatie of 

jezelf inschrijven kijk op www.puurpoporkest.nl  

Alvast bedankt voor uw bijdrage en hopelijk tot 30 november. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 289: om 19.00 uur gebedsdienst. Er zijn geen intenties. 

Overleden: Riek Roijmans-Hems, 82 jaar 

Mededelingen: 

Onze pastoor heeft zich helaas ziek moeten melden. Het parochiebestuur i.o. wenst 

hem namens u allen een voorspoedig herstel. Het parochiebestuur is ieder dankbaar 

die meewerkt aan een oplossing voor de tijdelijke afwezigheid van pastoor Schil-

der.  

Op de website kunt u spoedig lezen welke H. Missen we in het weekeinde kunnen 

vieren, de doordeweekse Missen gaan voorlopig niet door. We hopen op ieders be-

grip.  

 

DIENSTEN- EN GOEDERENVEILING KORFBALVERENIGING NECA. 

Zaterdag 26 oktober 2019 houdt korfbalvereniging NeCa haar Diensten- en 

Goederenveiling in de Poel in Netersel. We starten die dag met een lunch voor 

iedereen. Gedurende de middag zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. 

Inmiddels hebben we meer dan 50 nuttige, leuke en ludieke diensten en daarnaast 

nog tal van leuke producten welke die zaterdagavond geveild gaan worden. Er zal 

zeker iets voor u bij zijn. Het wordt zeker een boeiende veiling. Tevens kunt u 

proberen te raden wie onze ‘mystery quest’ van de avond is.  

http://www.puurpoporkest.nl/


Wij hopen vele dorpsgenoten uit Casteren en Netersel te verwelkomen in de Poel 

op zaterdag 26 oktober. Half oktober ontvangen jullie het programmaboekje in de 

brievenbus met verdere informatie.  

Mocht u nog een dienst of product aan willen bieden laat dit dan weten aan 

i.gooskens@gooskens.nl. Tot ziens op zaterdag 26 oktober!  

Comité Dienstenveiling NeCa. 

 

AGENDA DORPSRAADVERGADERING NETERSEL 30 SEPTEMBER 2019 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 17-6-19 

3. Presentatie cultuurhistorische verkenning van de kasseiweg door Wouter 

Kreike van de Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant. Hieronder een korte 

toelichting op dit agendapunt: 

De gemeente heeft een verzoek van de verkeerscommissie van Netersel 

gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken om een gedeelte van 

kasseienweg De Hoeve te vervangen door andere materialen. 

Het verzoek heeft betrekking op het deel binnen de kom van Netersel. 

Geluidsoverlast en trillingen maar ook de verkeersveiligheid worden door 

omwonenden als motieven gebruikt. Echter, de betreffende weg is ook 

aangeduid als cultuurhistorisch waardevol. De gemeente heeft aan de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant gevraagd om een cultuurhistorische 

verkenning voor de kasseiweg uit te voeren. 

De gemeente zal de uitkomsten van dit onderzoek betrekken bij de 

besluitvorming.  

Op de dorpsraadvergadering wordt een interessante presentatie gegeven over 

de cultuurhistorie van de kasseiweg, die voor alle inwoners van ons dorp de 

moeite waard is. 

4. Verkeersaspecten 

a. Algemeen (één soort wegdek in kern Netersel?) 

b. De Hoeve 

c. Provinciale weg 

5. Problematiek locaties voor bouwen carnavalswagen (voor jeugdverenigingen) 

6. De Groote Beerze (Op welke wijze ziet gemeente een nieuwe oversteek voor 

recreatie tussen Neterselse heide en Grijze steen) 

7. Toelichting voortgang projecten CPO bouwen in Netersel 

a. De Horst 

b. Carolus Simplexplein 3 

8. Mededelingen 

a. Speeltoestellen 

b. Kermis 

c. Ijslandmodel 

9. Rondvraag 

10. sluiting 
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GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 

Op donderdag 26 september is het gemeentehuis geopend en telefonisch bereikbaar 

van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Programma voor 24-25 en 28 september en 2 oktober: 

24/9: NeCa E2 - DDW/SDO'99 E2: 18:15 uur. Casteren. Fluiten: Neele vd Pas, Ine 

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

         Rijthoven; 

28/9: NeCa A1 - Springfield A1: 11:15 uur. Netersel. Fluiten: Lana van Rijthoven; 

28/9: NeCa B1 - Winty/Vessem B2: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Mandy Couwen- 

          berg; 

28/9: Rosolo D1- NeCa D1: aanvang om 10:45 uur. Reusel;  

28/9: Stormvogels E2 - NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Luyksgestel;  

28/9: NeCa E2 - FSC E1: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Lieke Wilborts, Ine; 

28/9: NeCa F1 - Bio F1: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Mirte Michiels, Anja; 

28/9: Vessem/Winty W1 - NeCa W1: aanvang om 10:00 uur.  Wintelre;  

28/9: Rosolo MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Reusel;  

2/10: KliNeCa R - Rosolo R: 20:00 uur. Netersel. Fluiten: Lana van Rijthoven; 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 28 en 29 september: 

28/9: Casteren JO7 1 is vrij; 

28/9: Casteren JO8 2 is vrij; 

28/9: Reusel Sport JO8 3 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.00 uur; 

28/9: Netersel JO9 1 – Nieuw Woensel JO9 2: aanvang om 9.30 uur; 

28/9: Terlo JO10 1 – Casteren JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

28/9: RKVVO JO11 4 – Netersel JO11 1: aanvang om 11.30 uur; 

28/9: Netersel JO13 1 – ODC JO13 3: aanvang om 11.30 uur; 

28/9: Casteren JO15 2 is vrij; 

28/9: Marvilde JO15 2 – Casteren JO15 1: aanvang om 14.00 uur; 

28/9: Valkenswaard JO17 3 – Netersel JO17 1: aanvang om 13.15 uur; 

28/9: RPC JO19 3 – Casteren JO19 1: aanvang om 13.00 uur; 

29/9: Netersel 3 – Bergeijk 4: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

29/9: Netersel 2 – De Bocht 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

29/9: Netersel 1 – LSV 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 30 SEPTEMBER OM 18.00 UUR A.S. 
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