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JAARLIJKSE PLANTENACTIE PIUS X COLLEGE.
Ieder jaar doen de leerlingen van de onderbouw van het Pius X College hun best
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Edukans. Brit van de Huygevoort uit
Hoogeloon en Anouk Kox uit Duizel zijn in februari naar Ghana geweest en de
afgelopen veertien dagen hebben zij hun ervaringen gepresenteerd aan hun medeLeerlingen.
Er is veel nodig om het onderwijs in Ghana te kunnen stimuleren en te verbeteren.
Er worden door de school diverse acties op touw gezet om fondsen te werven. Veel
leerlingen zoeken sponsors voor hun wandel- of fietstocht. Ook zijn er groepjes
leerlingen die onder begeleiding van een leraar tuinplantjes aan de man proberen te
brengen. Op donderdag 7 april vanaf ongeveer 9.30 uur is Netersel aan de beurt.
De plantjes die worden aangeboden komen rechtstreeks van de kweker en zijn van
goede kwaliteit. U kunt er de hele zomer plezier van hebben.
Stel de leerlingen niet teleur en steun tegelijkertijd het goede doel. Dank u wel.
Toon van Overdijk en Rieky Maas, tel: 06-20885195.
DORPSKRANT DIGITAAL.
De dorpskrant van Netersel is sinds kort ook voortaan digitaal te raadplegen. De
krant is ondergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via
onderstaande link: http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/ De
papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop. Dit bericht heeft er vorige week ook in gestaan, maar toen was de link niet juist vermeld. Bij deze de juiste.
De redactie.
KERKBERICHTEN.
2e Zondag van Pasen. Zondag 3/4: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn
voor: Cornelis en Cato Waalen; Toon Hendriks nms. Anneke en de kinderen; Sjef
Hooyen en zijn zoon Jos en zijn dochter Corry.
Mededeling: wij willen u vragen tijdig uw intenties door te geven, i.v.m. de administratie en de publicatie.
NIEUWS KBO.
Lezing: Voettocht naar Santiago de Compostella
Woensdag 13 april aanvang 14.00 uur in de Poel. Jan van Gisbergen is bereid gevonden om te komen vertellen over zijn belevingen tijdens diverse
reizen zowel te voet als op de fiets naar Santiago de Compostella. Hij zal zijn avonturen ook laten zien aan de hand van foto’s. Geef u op voor deze interessante lezing
bij Piet Hems, telefoonnummer: 681786 voor maandag 11 april.

Culturele dag KBO de Kempen
Op zaterdag 16 april is de culturele dag in Den Tref te Hapert. Deze dag begint om
10.00 uur, sluiting omstreeks 16.00 uur. KBO afdeling Netersel is vertegenwoordigd bij het volksdansen, line-dancing en bij koersbal. Dus geef onze leden een
steuntje in de rug met uw aanwezigheid. Toegang gratis. Er wordt een loterij gehouden met 2 dagreizen van EMA en mooie geldprijzen.
Energiecollectief KBO Brabant
Bent u lid van KBO Netersel dan kunt collectief via KBO Brabant uw stroom en
gas inkopen. Voor meer informatie belt u Wies Vissers, tel. 682281.
Inspiratiedag zingeving
Deze dag wordt dit jaar gehouden op woensdag 20 april in Tilburg. U moet zich
aanmelden voor 13 april. Voor meer informatie belt u Wies Vissers, tel. 682281.
Ter info
De muziekmiddag georganiseerd door de Rotary Bladel-Reusel voor ouderen in het
Pius-X college Bladel is verzet van 16 april naar 15 oktober 2016.
AGENDA DORPSRAAD NETERSEL 4 APRIL 2016 OM 20.00 UUR IN DE
POEL
1. Opening
2. Verslag vorige vergadering 1-2-2016
3. Toelichting woonvisie (vanuit gemeente)
4. Voortgang werkgroep wonen
activering locatievereniging bouwen in Netersel
5. Officiële opening ommetjes en speelgelegenheid op 16-4-16
6. a. oprichting Stichting dorpsraad Netersel
b. verkiezingen
c. kandidaten voor dorpsraad
7. Verwelkoming nieuwe inwoners Netersel (discussie omtrent wijze)
8. Mededelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting
WAT DOE JE BIJ UITVAL VAN STROOM, GAS, WATER OF TELEFOON?
Het is bijna onvoorstelbaar in ons land: een leven zonder stroom, gas, water of een
werkende telefoon. Een kleine stroomstoring of een paar uurtjes geen water, dat
maken we allemaal wel eens mee. Maar het kan ook veel langer duren. Leidingen
kunnen beschadigd raken, verdeelstations kunnen uitvallen, een telefoonnet kan
overbelast raken. Soms blijkt het onmogelijk om de oorzaak snel te achterhalen of
de problemen te verhelpen.
Wat doet de overheid
De overheid geeft richtlijnen wat je kunt doen om je voor te bereiden. Bekijk
daarvoor de landelijke website www.denkvooruit.nl/noodvoorraad. Als een storing

naar verwachting binnen 2 uur is opgelost, wordt geen waarschuwing gegeven.
Duurt de storing langer, dan krijg je informatie via de regionale rampenzender,
Omroep Brabant. Duurt de storing langer, dan krijg je informatie via verschillende
media (twitter, radio, tv).
Wat kun je zelf doen
Aan een langdurige uitval kun je zelf niets doen. Wat je wel kunt doen, is je voorbereiden op de gevolgen. Leg een noodpakket klaar met daarin:
• radio op batterijen
• kaarsen
• lucifers
• drinkwater in pakken of flessen
• lang houdbaar eten
• een zaklantaarn (zonder stroom oplaadbaar of met nieuwe batterijen)
• dekens
Denk ook aan eventuele persoonlijke behoeften, zoals babyvoeding, medicijnen en
voedsel voor huisdieren.
Kijk voor meer informatie over rampen en wat je zelf kunt doen op www.bladel.nl
of www.denkvooruit.nl Zorg dat je voorbereid bent.
JEUGDLOTTO.
Uitslagen trekking week 16. 1e prijs, Grijs 14: Familie van Schagen, Ria Fiers, J.
Roijmans, Familie van de Bisen. 2e prijs, Bruin 12: Ad Reniers, Kees van der
Heijden. 3e prijs, Wit 21: Ad Reniers, Twan Smets, Koos van der Heijden, W.
Kraaijvanger.
BUURTHULP NETERSEL BESTEED AANDACHT AAN VEILIG WONEN.
Veilig wonen is een actueel item in Netersel. De laatste tijd is bij verschillende
woningen in Netersel ingebroken. Met de wijkagent en de coördinator van de
buurtpreventie heeft Buurthulp Netersel dit onderwerp besproken. Er zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot buurtpreventie gaande; o.a. met een
watts-app groep zijn al goede ervaringen geboekt. Weet u hoe het bij u in de buurt
geregeld is en of er nog verbeteringen mogelijk zijn? Buurthulp Netersel heeft de
wijkagent en vrijwilligers van de buurtpreventie uitgenodigd om tijdens het koffieuurtje op woensdag 6 april de vragen of opmerkingen van bewoners te beantwoorden. Kom naar ons koffie-uurtje. Samen kunnen we ideeën uitwisselen die tot een
veiliger wonen leiden. Dus graag tot ziens op woensdag 6 april van 14.30 tot 15.30
uur in de huiskamer van de Poel.
Mocht u gebruik willen maken van Buurthulp Netersel of een andere vraag hebben,
vraag het!! U kunt ons ook 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) buurthulpnetersel@gmail.com www.depoelnetersel.nl/buurthulp.html
Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Willemien Janssen, Ingrid Meulenbroeks.

BUURTBILJARTEN.
Winkelhoek C of het Beemke B (of toch nog Winkelhoek A); wie wordt de winnaar? Vorige week stond het Beemke B aan kop door een nieuw record te behalen
met 63,8 punten in één wedstrijd. De vlag hing (naar verluidt) al bijna uit in het
Beemke, maar het vermoeden was dat de Winkelhoek het hier niet bij zou gaan
laten zitten en dat bleek ook het geval te zijn. De mannen van Winkelhoek C
scherpten het 'oude' record van het Beemke B direct aan en behaalden maar liefst
65,2 punten tegen De Heilei A. Hierdoor heeft Winkelhoek C weer de beste papieren voor het kampioenschap en zullen zij gaan proberen om voor de dubbel te
gaan (Herbstmeisterschap en overall winnaar).
Echter Beemke B heeft (net als de Winkelhoek C) nog een wedstrijd te goed en dat
is tevens de allerlaatste wedstrijd van het afgelopen seizoen, dus wie weet heeft het
Beemke toch nog het laatste woord en kunnen zij het record nog verder aanscherpen en zo de Winkelhoek C alsnog aftroeven. Winkelhoek A staat op dit moment
bovenaan, maar zij hebben al wel al hun wedstrijden gespeeld, maar wie weet bezwijken Winkelhoek C en Beemke B beide wel onder de immense druk die inmiddels ontstaan is en gaan de mannen van de Winkelhoek A wel met de prijzen
lopen....
Onderin is het nog steeds spannend welk team de twijfelachtige eer krijgt en met de
rode lantaarn dit seizoen af gaat sluiten. Nog een spannend weekje voor de boeg en
dan kunnen we de klassementen op gaan maken. Deze week worden de laatste
wedstrijden nog gespeeld en op vrijdag 15 april is er nog een gezellige afsluitende
avond voor alle buurtbiljarters en zullen de kampioenen van het afgelopen seizoen
gehuldigd gaan worden.
Uitslagen: De Heilei B – Winkelhoek B: 42,2 – 35,0; De Heilei A – Winkelhoek C:
49,6 – 65,2; Blasch B – Winkelhoek D: 41,2 – 51,4; Beemke A – Blasch A: 28,5 –
36,3; De Hoeve – Plein B: 40,5 – 36,5; De Heilei B – Winkelhoek A: 36,2 – 41,3;
De Heilei A – Winkelhoek B: 42,5 – 36,4.
Stand per 28 maart 2016:
Team
Punten Wedstr Gem p / w
Winkelhoek A
531,7
12
44,3
Winkelhoek C

513,4

11

46,7

Beemke B

497,9

11

45,3

Winkelhoek B

492,3

12

41,0

De Hoeve

491,6

12

41,0

De Heilei B

474,4

12

39,5

Winkelhoek D

456,2

11

41,5

De Heilei A

453,8

12

37,8

Plein A

448,8

12

37,4

Plein B

446,2

12

37,2

Blasch A

434,1

11

39,5

Beemke A

425,9

11

38,7

Blasch B

415,1

11

37,7

TWEEDEHANDS FIETSENBEURS HOOGELOON
Heeft u ook een fiets in de schuur die niet meer gebruikt wordt? Of een kinderfiets
waar uw kind allang uitgegroeid is? Bent u op zoek naar een groter model? Heeft
uw zoon/of dochter een middelbare schoolfiets nodig? Of hebt u een fietstas of
kinderstoeltje wat overbodig is? Dan is de fietsenbeurs echt iets voor u!
Kopers opgelet: Op zondag 3 april van 12.00 uur tot 15.00 uur wordt er in Hoogeloon wederom een fietsenbeurs georganiseerd. Bij de ingang van Gemeenschapshuis d’n Anloop aan de Maalderij in Hoogeloon. U bent van harte welkom
rond te snuffelen en misschien te kopen. Schrijft u de datum alvast in uw agenda?
De toegang is gratis!
Verkopers opgelet: Wilt u een of meerdere fietsen of accessoires verkopen? Wij
zorgen ervoor! U hoeft tijdens de beurs niet aanwezig te zijn. U blijft anoniem. U
bepaalt zelf de prijs. (Wij zetten daar echter nog 10% op voor het goede doel (die
betaalt de klant) en 10% van uw opbrengst gaat ook naar een Hoogeloonse vereniging) Het enige wat u verder moet doen is uw fiets(en) inleveren op zondag 3
april tussen 9.00 uur en 11.00 uur ‘s ochtends en tussen 16.00 uur en 16.30 uur het
geld (of in het slechtste geval uw fiets) weer ophalen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Anke 0497-682641 Of Yvonne 0497682894. Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl
DINER SHOW AMERICA U & ED EN JV DE FISTVÁÉREKES
Op zaterdag 7 mei zal de glitter en glamour uit Amerika neerstrijken in ons pittoreske dorpje Netersel. U & Ed zal samen met JV de Fistváérekes de glitter en
glamour gebruiken voor een weergaloze avond bomvol entertainment. We doen dit
om onze kas te spekken en natuurlijk voor de gezelligheid. We zullen deze avond
starten met welkomstdrankje en amuse, daarna een viergangen menu, dit alles zal
begeleid worden door een passend wijnarrangement(of een ander drankje). Voor
het all-in bedrag van € 40,- pp bent u gast op deze prachtige avond. Alsof het nog
niet genoeg is zit de avond bomvol entertainment. Wij nemen u deze avond mee
naar Dinner Show America. Al onze talenten uit de groep zullen naar voren komen met een spetterend einde. Vanzelfsprekend past de Amerikaanse allure bij ons
prachtige dorpje Netersel, we zijn nog opzoek naar de ideale locatie met de Amerikaanse allure die bij deze avond hoort. Verdere informatie over de exacte locatie
volgt binnenkort. Dat het in Netersel is, dat is zeker.
Reserveren of informatie via, e-mail adres: diner.fvn@outlook.com of via telefoonnummer: 06-38966237(Ed Buylinckx). Bij de reservering graag het aantal
personen vermelden en eventuele dieet wensen/uitzonderingen.
Graag zien we uw reservering via mail of telefoon! Tot dan! Mis deze unieke
avond niet!

Met gastvrije groeten,
JV de Fistváérekes en Ed Buylinckx
NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Programma voor 2-3 en 6 april:
2/4: Vessem W1 - NeCa W1: aanvang om 10:00 uur. Vessem;
2/4: Rietvogels F1 - NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Riethoven;
2/4: NeCa E1 - SDO '99 E1: aanvang om 10:30 uur. Casteren;
2/4: NeCa D2 - Klimroos D2: aanvang om 10:00 uur. Netersel;
2/4: NeCa C2 - Klimop C2: aanvang om 11:00 uur. Casteren;
2/4: NeCa C1 - Winty C1: aanvang om 10:00 uur. Casteren;
2/4: Klimop B2 - NeCa B1: aanvang om 12:00 uur. Asten. (kunstgras);
2/4: Klimroos A1 - NeCa A1: aanvang om 15:30 uur. Hoogeloon;
3/4: NeCa 2 - DDW 4: aanvang om 10:00 uur. Casteren;
3/4: NeCa 1 - Tovido 1: aanvang om 11:30 uur. Casteren;
6/4: Bio R - NeCa R: aanvang om 20:00 uur. Oerle.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Terlo F3 – Casteren F2: 4-1; Netersel E3 – Riethoven E2: 5-3; Netersel
E2 – Vessem E2: 9-2; Netersel E1 – RKDSV E1: 1-2; SBC D4 – Netersel D1: 0-0;
Casteren C1 – DVS C4: 0-8; Heeze B3 – Casteren B2: 0-3; Netersel B1 – RPC B5:
uitgesteld; Casteren A1 – RKDSV A2: 3-1; Nieuw Woensel A1 – Casteren A1: uitgesteld; Netersel 1 – Hulsel 1: 1-2. Alle andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij.
Programma voor 29 maart en 2 en 3 april:
29/3: Netersel B2 – Dosko B2: aanvang om 19.00 uur;
2/4: Dommelen F5 – Casteren F2: aanvang om 9.15 uur;
2/4: ZSC F2 – Casteren F1: aanvang om 10.00 uur;
2/4: Netersel E3 – Bergeijk E5: aanvang om 9.30 uur;
2/4: Marvilde E4 – Netersel E2: aanvang om 11.00 uur;
2/4: RKDSV E2 – Netersel E1: aanvang om 11.15 uur;
2/4: Nuenen D3 – Netersel D1: aanvang om 11.00 uur;
2/4: Steensel C1 – Casteren C1: aanvang om 11.45 uur;
2/4: Netersel B2 – Woenselse Boys B2: aanvang om 13.30 uur;
2/4: Steensel B1 – Netersel B1: aanvang om 13.45 uur;
2/4: Casteren A1 – Unitas A2: aanvang om 14.30 uur;
3/4: Rood-Wit 8 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.00 uur;
3/4: De Bocht 2 – Netersel 2: aanvang om 11.00 uur. Vertrek om 9.45 uur;
3/4: Hoogeloon 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.
Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 9 APRIL A.S. MOET UITERLIJK OP
MAANDAG 4 APRIL A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN
AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

