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HULP IN NOOD - KERMIS NETERSEL
Netersel kermis is op 4-5 en 6 juni. Jullie zijn van harte welkom bij de wagen van
HULP IN NOOD. Je kunt je geluk komen beproeven bij onze lotenverkopers.
I.v.m. Tweede Pinksterdag zoeken wij nog verkopers en omroepers. Verveel u niet
met die vrije dagen en kom ons helpen op de kermis.
Zoals jullie weten staan we bekend voor het rondbrengen van fruitschalen en cadeaubonnen dankzij de loterij opbrengst. We hopen dat jullie op de kermis een lotje
kopen en een gokje wagen en zo HULP IN NOOD willen steunen.
Wilt u ons helpen bij de loterij, bel dan a.u.b. met Jan Castelijns 013-5092075 of
mail gerriecastelijns@gmail.com . Bij voorbaat dank, Jan Castelijns.
WANDEL3DAAGSE
Wandelaars opgelet : op 7-8 en 9 juni a.s. vind de wandel3daagse in Casteren weer
plaats. Noteer dit alvast in jullie agenda en kom gezellig met ons mee wandelen !!
Start vanaf 17.30 uur bij cafe den Bels.
GEVONDEN.
Op 24 mei is bij D’n Buntstèker in Netersel een bos met diverse sleutels gevonden.
Inlichtingen op tel: 0497-682245.
NIEUWS KBO.
Excursie naar de natuurbegraafplaats in Esbeek.
Op dinsdagmiddag 13 juni gaan we op de fiets naar de Natuurbegraafplaats
in Esbeek, waar we een rondleiding krijgen. Alle deelnemers vertrekken
om 13.30 uur vanaf de Poel op de fiets naar Esbeek. Er gaan geen auto’s mee.
Na de rondleiding maken we een mooie fietstocht naar huis met onderweg een stop
voor een kop koffie of thee.
Opgeven voor deze middag kan bij Piet Hems, telefoon 681786. Als het slecht weer
is verzetten we de tocht naar dinsdag 20 juni.
BUURTHULP NETERSEL
Koffie-uurtje. Op woensdag 7 juni 2017 houden we weer ons maandelijkse
Koffie-uurtje in De Poel tussen 14.30 uur tot 15.30 uur. Kom gerust bij ons op de
koffie/thee, voor een praatje, een vraag en voor de gezelligheid. U bent van harte
welkom. Graag tot volgende week.
Buurtlunch
Onze eerste buurtlunch in mei was een groot succes. De volgende buurtlunch is op
maandag 12 juni om 12.00 uur in de Poel. (Vanwege Pinksteren dus niet op de

eerste maandag van de maand)
Voor vragen/diensten kunt u 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.depoel-netersel.nl/buurthulp.html
Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Ingrid
Meulenbroeks.
ROZENHOEDJE.
De meimaand is voorbij. In de Maria Kapel wordt iedere eerste zaterdag van de
maand het Rozenhoedje gebeden, het hele jaar door. Zaterdag 3 Juni om 19.00 uur
bent U weer welkom.
PRESTO PEDALE.
Dinsdag 6 juni is de 40e presto pedale kermis koers van Netersel. Wij beginnen dit
jaar met de schooljeugd op een klein rondje Boontuintje- Beemke. De eerste start is
om 13.30 uur en we proberen om 15.15 uur klaar te zijn met de wedstrijden.
Alle kinderen krijgen een shirt en na afloop drinken en een leuke verrassing. Iedereen is welkom om de kinderen aan te komen moedigen.
Om 18.45 uur gaan we verder met het avond programma De Dikke Banden Race
voor iedereen die kan fietsen vanaf 14 jaar. Het inschrijfgeld per ploeg van 6
personen is 15 euro. De rugnummers en helmen zijn vanaf 18.00 uur af te halen bij
Cafe de Driesprong. Wij verwachten dit jaar meer ploegen aan de start voor de Ludiekste ploeg, of een van de andere mooie prijzen.
Dan is het om 19.30 uur tijd voor de echte wielrenners die rijden een wedstrijd over
60 km. Voor alle winnaars is een mooie gele trui te winnen.
Inschrijven kan tot 2 juni bij Wim Vissers via de mail w.vissers64@upcmail.nl
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Op donderdag 1 juni 2017 is het gemeentehuis geopend en telefonisch bereikbaar
van 9.00 uur tot 12.30 uur.
KONINGSCHIETEN VOOR NETERSELSE INWONERS
Gilde Sint Brigida organiseert tijdens Netersel kermis voor de vijfde keer een
schietwedstrijd om de titel Neterselse Kermiskoning, het begint al een traditie te
worden in de jaren dat het geen officieel koning schieten is. Hiervoor is door
Centerloos Slijperij de Kempen een wisselbokaal geschonken. In 2011 werd de
wedstrijd voor het eerst gehouden en ging de titel naar Jan van Kemenade, in 2013
en 2014 ging de titel naar Harrie van Hoof en in 2016 was het Bart Seuntiens die de
titel van Kermiskoning in de wacht sleepte. De wedstrijd is op kermismaandag
vanaf ongeveer 12.00 uur op het Gildeterrein De Smelbocht aan de Muilen 7 en is

bestemd voor alle dames en heren vanaf 16 jaar uit Netersel. Met deze wedstrijd
voor iedereen wil het Gilde ook bijdragen aan een levendige Neterselse kermis. Er
wordt geschoten op een vogel van gips die boven aan de boom hangt. Diegene die
het laatste stuk van de vogel naar beneden haalt mag zich Kermiskoning van
Netersel noemen. Het gilde zorgt voor de kruisbogen en natuurlijk voor een drankje
en een hapje. Om 10.00 uur bent u al welkom om te kijken naar de wedstrijden van
de Gildebroeders en de Gildezusters die om de titels Kermiskoning en Kermiskoningin van het Gilde strijden.
KERKBERICHTEN.
Hoogfeest van Pinksteren. Zondag 4/6: om 9.30 uur Eucharistieviering, m.m.v.
Capella. De intenties zijn voor: Jan Michiels nms. Beerse Processie Scherpenheuvel; Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Maria en Riek, Cato en René,
Harrie en Ton; Sjef Hendriks nms Corrie, kinderen en kleinkinderen.
Tweede Pinksterdag. Maandag 5/6: om 11.00 uur in de kerk in Bladel een
gemeenschappelijke viering voor alle kerkdorpen.
KERMIS NETERSEL.
Vrijdags uitbetaling spaarkas. Iedereen welkom. Zaterdags, zondags, maandags,
voorproeven voor dinsdag. Dinsdag presto pedale met dj Niek van Gils.
Woensdag gesloten in verband met poetsen.
Start penthatlon 8 juni. Graag opgeven aan de bar. Bij eventuele voorkeur avond
ook doorgeven. Veel biljart plezier.
Dus tot gauw en laat de zon maar schijnen.
Met vriendelijke groeten: Bianca en William. Cafe den driesprong.
WAT STAAT ER IN DE BOEKENKAST?
Wat heeft de boekenkast de maand juni te bieden? Twee boeken van de schrijfster
Gerda van Wageningen. Zij werd in oktober 1946 geboren in Zwijndrecht in een
familie van boeren en schippers. Haar grote hobby is geschiedenis. En daar raken
we al aan de twee boeken uit de boekenkast in de Poel:
- het eerste boek : ALS DE ROZEN IN BLOEI STAAN, noemt zij een historische
streekroman. Gerda heeft 3 romans geschreven die zich afspelen in de ziekenhuiswereld rond de eeuwwisseling. Het betreft een ziekenhuis op het platteland;
een streekziekenhuis. Streekromans onderscheiden zich van literaire romans o.a.
door taalgebruik; de roman is in eenvoudige taal geschreven en leest dus erg gemakkelijk. Wat ook een kenmerk van streekromans is, is dat romantiek meestal een
hoofdrol in het verhaal speelt. Dat is ook in dit boek het geval. Dus…, houd je van
een gemakkelijk te lezen boek, met veel romantiek, en dat ook echt ergens over
gaat…….haast je naar de Poel.
- het tweede boek is van dezelfde schrijfster en speelt zich af in een boerenmilieu.
Ook hier geldt dat het taalgebruik eenvoudig is en dat romantiek een belangrijke rol
speelt. De naam van het boek is: EEN BRUID VOOR DE IEPENHOF.
Dus, als je graag met een mooi boek onder de boom zit….dit is je kans.

Tot volgende maand.
ACHTER GELATEN FIETSEN.
Afgelopen zaterdag 29 mei gaf Puur Poporkest een concert op 'de Brink' van het
Caroulus Simplexplein. Er zijn 2 fietsen blijven staan: een grijze herenfiets en een
blauwe damesfiets. 's Maandags stonden deze fietsen er nog.
Ze staan nu op de inrit bij ons, zodat het lijkt of ze van iemand van ons zijn. Ze
stonden op slot en dat staan ze nog steeds, maar degene van wie ze zijn kan zijn of
haar fiets op komen halen bij fam. Legeland, de Blikken 1 (inrit aan het plein waar
het concert gegeven werd), tel. 682213.
SPETTERENDE ZESKAMP IN BARBIERTJES JUBILEUMJAAR
Dit jaar bestaat jeugdvereniging de Barbiertjes uit Netersel alweer 22 jaar en dit
moet natuurlijk groots gevierd worden. Dit doen we onder andere tijdens de
jaarlijkse zeskamp op zondag 25 juni.
Afgelopen jaar viel de Barbiertjes zeskamp, letterlijk, in het water. Dit jaar zetten
we alles op alles om weer een spetterende zeskamp neer te zetten. Het weer hebben
we jammer genoeg niet in de hand, maar voor de rest is aan alles gedacht.
Om deze zeskamp tot een succes te maken hebben we JULLIE nodig! We zijn
namelijk op zoek naar enthousiaste, sportieve en gezellige teams. Tijdens de
zeskamp testen we onze deelnemers op uithoudingsvermogen, kracht, snelheid,
concentratie, intelligentie, snelheid en teamwork.
De spelcommissie heeft speciaal voor dit jubileumjaar veel nieuwe spellen bedacht
en is nu druk bezig om alles uit te werken. Houd vooral onze facebookpagina in de
gaten voor alvast een tipje van de sluier. We beloven in ieder geval alvast veel
spelplezier.
Nog wat korte, benodigde informatie: Minimaal 6 deelnemers + een coach; Per
team minimaal 2 dames; Deelname vanaf 16 jaar; Inschrijfgeld €25 per team, te
voldoen op de dag zelf; Inschrijven voor 23 juni
Voor aanmelden en meer info: barbiertjes6kamp@outlook.com en volg ons op fb :
j.v de barbiertjes
Natuurlijk hebben we ook gedacht aan de mensen die graag komen kijken. Zo hebben we een terras voor een lekker drankje, een BBQ voor een lekker broodje en
activiteiten voor de kleinere bezoekers.
Tot ziens op onze zeskamp bij De Muilerij in Netersel!
NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Uitslagen: Rosolo R – NeCa R: 3-14; Rietvogels E1 – NeCa E2: 7-6; Tuldania C1 –
NeCa C2: 2-4; NeCa A2 – Rosolo A4: 3-4; NeCa B1 – VVO B1: 6-9; NeCa F1 –
Tovido F1: 9-15; SDO ’99 E1 – NeCa E1: 3-10; Tuldania 2 – NeCa 2: 10-6.
Programma voor 31 mei:
31/5: NeCa MW1 – Rietvogels MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bolder.
Iedereen plezierige kermisdagen. De redactie.

