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HEL VAN NETERSEL.
Beste dorpsgenoten, zondag 7 mei organiseren wij alweer de 18 e “Hel van Netersel”. Een wieler jeugdwedstrijd voor jongens en meisjes van de leeftijd 8 tot 14
jaar.
We gaan om 12.00 uur van start met de kleinste, en de wedstrijden zullen ongeveer
tot 17.30 uur gaan duren. Daarom zullen de volgende wegen vanaf 10.30 uur afgesloten zijn voor verkeer: De Muilen, Carolus Simplexplein, Neerakker, Hoeve,
Boontuintje en Beemke. Tevens willen wij de bewoners aan het parkoers erop wijzen, als zij er die zondag op uit willen met de auto, ze hun auto voor 10.30 uur buiten het parkoers dienen te zetten. Let ook op loslopende honden en poezen.
Wij danken U bij voorbaat voor Uw medewerking, en hopen dat U begrip hebt
voor ons verzoek. Helpt U mee, om zowel voor ons als organisatie, als voor Netersel, een leuke wielerdag te maken.
Namens de organisatie: Wim, Jan, Leo, Bram, Erik, Sjors en Ans
DE BELANGRIJKE ROL VAN COLLECTANTEN
Veel goede doelen kennen een jaarlijkse collecte week. Dat is bij het Rode Kruis
niet anders. Wat wel degelijk anders is, is dat de opbrengst van de collecte van het
Rode Kruis volledig ten goede komt aan de afdeling in De Kempen. Een gift van u
wordt dus ook besteed aan hulp in De Kempen. Vandaar dat het van groot belang is
dat er in de regio voldoende collectanten zijn en mensen die dit coördineren. De opbrengst van de jaarlijkse collecte wordt namelijk voor een groot deel bepaald door
het aantal collectanten en coördinatoren.
Om die reden is het Rode Kruis op zoek naar extra mensen hiervoor. Alleen met
voldoende vrijwilligers, die gemiddeld twee uur tijd besteden aan de collecte, beschikt de afdeling van de hulporganisatie ook dit jaar over voldoende middelen om
haar taak goed uit te voeren.
Belang voor hulp in De Kempen
De taken van het Rode Kruis liggen steeds vaker in de regio. Zo heeft de afdeling
in diverse dorpen al zogenaamde buurtgroepen ontwikkeld om de zelfredzaamheid
van kwetsbare mensen te verbeteren. Maar de afdeling helpt ook bij het leren van
de Nederlandse taal aan anderstaligen. Dit in de vorm van Taalcafés in Eersel, Bladel en Reusel. Verder lopen er diverse eetprojecten, initiatieven voor bijzondere
vakanties en nog veel meer. En alles hier in De Kempen.
De collecte van het Rode Kruis vindt dit jaar plaats van 18 tot en met 24 juni. Maar
voor die tijd worden collectanten en coördinatoren goed geïnformeerd. Het is dus
van belang dat die zich tijdig melden bij de organisatie. Het gaat daarbij om mensen van Bergeijk tot Luyksgestel en van Steensel tot Hooge- en Lage Mierde. Wilt

u een bijdrage leveren aan het Rode Kruis in De Kempen door een paar uur als collectant in de wijk rond te gaan, neem dan contact op met Marianne Heesbeen (Tel.
0497-386797 of 06-51577863). Zij kan u precies uitleggen hoe u met een paar uur
hulp veel kunt betekenen.
VOORJAARSREIS SENIORENVERENIGING BLADEL.
Dit jaar gaat de voorjaarsreis naar Amsterdam en naar Monnickendam. Op donderdag 8 juni vertrekken we om 07.45 uur vanaf de kerk in Netersel, daarna rijdt de
bus naar Bladel en vervolgens naar Amsterdam waar we een rondrit door de
grachten zullen maken. Daarna rijden we via een mooie route naar de lunchplaats
in Katwoude waar we ook een bezoek aan een kaasmakerij brengen. Vervolgens
gaan we met de bus naar Monnickendam waar wij op eigen gelegenheid kunnen
rondkijken. Het diner wordt geserveerd in Cameren. Daarna is het tijd om terug te
keren naar Bladel en Netersel waar we om 20.00 uur aan zullen komen.
De kosten voor deze dag zijn € 65,- per persoon. KBO leden kunnen zich opgeven
op maandag 15 mei tussen 18.00 – 19.00 uur bij Trees van Limpt.
PC DE SOEPELE POLS…MEER DAN EEN BEGRIP IN DE KEMPEN
Je kunt er al niet meer omheen! Wie het over pétanque heeft, legt al vrij snel een
link naar De Soepele Pols (DSP) uit Netersel. Deze club bestaat volgend jaar
veertig jaar en is de oudste jeu de boulesclub uit het zuiden en beschikt over een
schitterende accommodatie bij sportpark De Groesbocht in Netersel.
Het is een gezellige club voor wie de prestaties en de gemoedelijkheid centraal
staan. Het ledental schommelt al vanaf het begin rond de 50 leden, welke uit alle
windhoeken komen en toch tezamen een hechte vriendengroep vormen, waarvan
een gedeelte recreatief is en een ander gedeelte ervoor gekozen heeft landelijke en
regionale competities te spelen.
Naast de twee clubavonden door de week zijn er regelmatig uitwisselingsprogramma’s met bevriende clubs uit Noord-Brabant en België. Dat deze erg sfeerverhogend zijn blijkt wel uit de massale deelname, welke geheel vrijwillig is. Van
oktober t/m februari zijn de donderdagavonden bezet door de competitie Groot
Bladel welke in onze verwarmde boulodrome gespeeld wordt. Daarnaast zijn er
regelmatig toernooien waar door iedereen aan deelgenomen kan worden. Ook komt
het steeds vaker voor dat families, buurtverenigingen en bedrijven de zes binnenbanen afhuren voor een gezellig middagje of avondje uit. Soms maakt dit een onderdeel uit van een feestdag en wordt als zeer prettig ervaren.
Tijdens deze speelavonden komt men er meestal al snel achter dat jeu de boules
niet zomaar een “knikkerspelletje” is, maar gelinkt kan worden aan wedstrijdsport.
Men heeft hier te maken met vaardigheid en tactiek welke allesbepalend zijn voor
het winnen van een partij welke tot 13 punten gaat. Landelijk gezien komen er
steeds meer jeugdteams welke op landelijk en internationaal niveau goed presteren.
Onze doelgroep ligt in de leeftijdscategorie van 40-plussers. Dit zijn meestal de
mensen die een fysiek zwaardere sport beoefend hebben en toch verantwoord willen blijven bewegen. Dit kan volop bij de petanquesport, want een partij kan wel

ooit tot een uur uitlopen waarbij veel gelopen en gebukt wordt.
Graag wil onze club in contact komen met mensen die deze sport willen beoefenen.
Er bestaat geen leeftijdsgrens en om het nog gemakkelijker te maken bestaat er nu
de mogelijkheid om de eerste drie maanden gratis te komen jeu-de-boulen alvorens
er een besluit genomen hoeft te worden.
Men kan zich voor deze kennismakingsperiode aanmelden bij Stef Kluijtmans, tel.
0497-643551, of per mail: stefanel@chello.nl. Bezoek ook eens onze website:
www.dspnetersel.nl
WAT STAAT ER IN DE BOEKENKAST?
Omdat we de indruk hebben dat de boekenkast in de Poel, waaruit iedereen zoveel
boeken mag ophalen als hij/zij kan gebruiken, niet voldoende bekend is, gaan we
iedere maand een of meerdere boeken toelichten. Misschien komt u op een idee.
De boeken mogen worden meegenomen, en hoeven niet te worden teruggezet. Dat
mag wel, maar misschien kunt u er iemand anders een plezier mee doen.
Veel lees plezier, Noell van Gool en Corien Snijder
Boeken van de maand mei: In de boekenkast staan ten minste twee liedbundels:
1. In die grote stad Zaltbommel, verzameld door Jacques Klöters. Liedjes die je
ooit hebt gezongen, en die vergeten leken. Zeer geschikt als materiaal voor een
kampvuur, jeugdkamp, familiefeest en noem maar op.
2. Huilen is voor jou te laat…, ook door Jacques Klöters bijeengebracht. Maar dit
zijn echte smartlappen, zoals gezongen door de Zangeres zonder Naam en Willeke
Alberti. Leuk toch als je van zingen houdt?
DODENHERDENKING 4 MEI
Op 4 mei is de dodenherdenking bij het monument aan de Neterselseweg richting
Bladel. Het vertrek vanuit Netersel met Gilde Sint Brigida is dit jaar vanaf Gildeterrein de Smelbocht aan de Muilen 7 om ca. 19.30 uur.
Alle deelnemers aan de tocht krijgen bij terugkomst gratis koffie of thee in Gildehuis de Smelbocht. De herdenking wordt mede verzorgt door PUUR Poporkest,
Koninklijke Harmonie L’Union en Gilde St. Joris uit Bladel. Tijdens de plechtigheid is er gelegenheid tot het leggen van zelfmeegebrachte bloemen.
KERKBERICHTEN.
4e Zondag van Pasen. Zondag 7/5: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn
voor: Overleden familie Michiels-Thijssen; Overleden familie Kolen; Frans Kolen;
Adriaan van de Voort, Adriana, de echtgenote, Theodorus en Henricus, de zonen.
Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het parochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel: 0497-387618 of email adres:
kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie.
Met ingang van 01-05-2017 is het parochiekantoor in Bladel geopend van maandag
t/m/ vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

MEIMAAND MARIAMAAND
Elke zaterdag in de meimaand wordt om 19.00 uur een Rozenhoedje gebeden
in de Maria kapel. In plaats van het Rozenhoedje in de meimaand op maandag
avond in de kerk, wordt U nu uitgenodigd op zaterdag avond om 19.00 uur in
Maria kapel op de Hoeve. Graag tot dan.
OPENING GILDEHUIS DE SMELBOCHT
Wij nodigen graag alle inwoners en verenigingen van Netersel uit op de open dag
ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe Gildehuis “De Smelbocht” op
zondag 28 mei aan de Muilen 7 te Netersel. U bent van harte welkom om vanaf
14.00 uur een kijkje te nemen in ons nieuwe Gildehuis. De koffie en de thee worden door Gilde Sint Brigida verzorgt en iedere bezoeker ontvangt daarbij nog 2
consumptiebonnen. Het Gilde heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een nieuw
Gildehuis en aan de herinrichting van het terrein, dat willen we u graag tonen. U
kunt deelnemen aan het luchtschieten en voor de kinderen is er een luchtkussen.
Met vriendelijke Gildegroeten, Gilde Sint Brigida.
NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Programma voor 3 mei:
3/5: Vessem R – NeCa R: aanvang om 19:45 uur. Vessem;
3/5: NeCaMW1 – DDW MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bolder.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Netersel 2 – Zuiderburen 1: 3-2; Netersel B1 – Brabantia B3: 0-5; Netersel A1 – Dommelen A3: 7-0; Hoogeloon 5 – Netersel 3: 0-3; De Weebosch 2 –
Netersel 2: 3-2; SDO 1 – Netersel 1: 4-2. Alle andere teams waren het afgelopen
weekeinde vrij.
Programma voor 4-6-7 en 9 mei:
4/5: Netersel 3 – SDO 5: aanvang om 18.45 uur. Aanwezig om 18.15 uur;
6/5: Netersel E2 – Hapert E4: aanvang om 10.00 uur;
6/5: Netersel E1 – Rood-Wit E3: aanvang om 10.45 uur;
6/5: Casteren D1 – SBC D5: aanvang om 11.00 uur;
6/5: Budel C3 – Casteren C2: aanvang om 12.45 uur;
6/5: Bergeijk A2 – Netersel A1: aanvang om 14.45 uur;
7/5: Netersel 3 – Terlo 4: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur;
7/5: Netersel 2 – De Raven 2: aanvang om 11.30 uur. Aanwezig om 10.30 uur;
7/5: Netersel 1 – De Weebosch 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur;
9/5: RKVVO B4 – Netersel B1: aanvangstijd bekend bij de leiders van het team.
Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 13 MEI A.S. MOET UITERLIJK OP MAANDAG 8 MEI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

