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SUBSIDIEVERMINDERING VOOR VAN AALSTEN TOT GOOR 

Zoals eerder al bekend gemaakt gaat de gemeente Bladel behoorlijk korten op de 

subsidie die verstrekt werd aan het dorpskrantjes Van Aalsten tot Goor, de Caskra 

en ’t Hoogeloontje. 

Vanaf 2015 gaat er telkens 25% minder subsidie versterkt worden Dit betekent dat 

we niet meer op dezelfde voet verder kunnen, omdat we logischerwijs geldgebrek 

gaan krijgen. We ontvingen voorheen jaarlijks een gemeentelijke subsidie van bijna 

€ 1500, -, dus binnen nu en 3 jaar krijgen wij een exploitatie tekort van € 1000, - op 

jaarbasis. 

Vorig jaar hebben we huis aan huis een enveloppenactie gehouden. We vroegen om 

een vrijwillige bijdrage van € 5, - Vorig jaar is via deze actie het beoogde bedrag 

opgehaald en konden we weer een jaar verder. Ook dit jaar willen we een soort-

gelijke actie houden. We vermelden erbij dat het om een vrijwillige bijdrage gaat, 

maar wij zouden het zeer op prijs stellen als u hiermee akkoord kunt gaan. 

Jeugdvereniging de Barbiertjes heeft zich dit jaar spontaan aangemeld om de bij-

dragen huis aan huis voor van Aalsten tot Goor op te halen. Op de laatste vrijdag 

van april, de 29
e
, komen leden van JV de Barbiertjes bij u aan de deur om de enve-

loppen op te halen. Nadere berichtgeving hierover volgt volgende week. 

 

TOT ZATERDAG! 

Aanstaande zaterdag is het zover, een nieuw concert van PUUR Poporkest. Om 

19.45uur begint in de Poel het muzikaal programma dat voor iedereen gratis toe-

gankelijk is. Onder de noemer "PUUR Ontmoeten" leer je de muziekvereniging van 

Netersel pas echt goed kennen. Met een gezellige muzikale avond vertelt het orkest 

haar verhaal. Veel meer informatie over het programma lees je op onze website of 

Facebook-pagina. (www.puurpoporkest.nl) Hopelijk tot zaterdag!  

 

NIEUWS KBO. 

Rabobank Clubkascampagne 

Breng u stem uit tijdens de Rabo Clubkascampagne. Er kan gestemd wor-

den van 13 t/m 26 april. Elke uitgebrachte stem is geld waard voor de kas 

van onze vereniging. Laat deze stem dus niet verloren gaan. Vlak voor de stempe-

riode ontvangt elke lid van de Rabobank een unieke code per post. Met deze code 

kan men stemmen via een stemsite. 

Leden die problemen hebben met het uitbrengen van hun stem (dit kan helaas di-

gitaal) kunnen woensdag 20 april terecht bij Pieta Kraaijvanger, Beemke 9. Zij 

biedt u een helpende hand van 12.00 t/m 13.00 uur. Laat uw stem niet verloren 

gaan. Bestuur KBO Netersel 

http://www.puurpoporkest.nl/


Agenda: 

12 mei Bedevaart Meerveldhoven 

11 of 18 mei (ligt aan het weer) Fietstocht baar de Heilige Eik Oirschot 

27 mei Busreis naar kamelenfarm en Basiliek Oudenbosch.  

 

BESTE OUDERS VAN ALLE KINDEREN OP DE ST-LAMBERTUSSCHOOL,  

Tot en met vorig jaar kreeg de Stichting Kindervakantieweek Netersel jaarlijks een 

donatie van de Rabobank van €150,-. Met dit geld konden we een deel van Doe-

duhmeej bekostigen. 

De Rabobank heeft haar beleid gewijzigd en is gestopt met donaties. In plaats 

hiervan kan onze stichting vanaf dit jaar wel meedoen met de Rabobank Clubkas 

Campagne. Vandaar ook dit bericht. 

Hoe werkt het? Als u klant en lid bent van de Rabobank heeft u in de laatste 2 we-

ken van april de mogelijkheid om te stemmen voor uw favoriete club. De Rabo-

bank deelt het totale bedrag wat zij ter beschikking stellen (€ 210.000,-) , door het 

totaal aantal stemmen, waarbij de eerste 50 stemmen per vereniging € 3,50 per stem 

waard zijn. U mag maximaal 2 stemmen per vereniging geven.  

Aan u de vraag of u één van de 5 stemmen die u krijgt aan ons wilt geven, zodat we 

ook het komende jaar de begroting voor de vakantieweek weer sluitend kunnen 

maken. De stichting Kindervakantieweek Netersel heeft onder de naam 'Doeduh-

meej' ingeschreven voor de campagne.  

Namens alle 'kindervakantieweek vierende kinderen' , hartelijk dank. Bestuur Doe-

duhmeej.  

 

KERKBERICHTEN. 

Dit weekend staat in het teken van Roepingenzondag. De collecte is voor het Sint 

Janscentrum van het Bisdom den Bosch, voor de opleiding van priesters, diakens 

en actieve gelovigen. Vierde zondag van Pasen. Zondag 17/4: om 9.30 uur Eucha-

ristieviering. De intenties zijn voor: Overleden familie van der Heijden-van de Ven; 

Dorus en Janske van Summeren-Damen; Jan Wouters. 

Mededeling: wij willen u vragen tijdig uw intenties door te geven  i.v.m. admin-

istratie en publicatie.  

 

AAN ALLE KINDEREN EN WANDELAARS VAN NETERSEL 

Vorige week hebben jullie in Van Aalsten tot Goor al kunnen lezen dat we zater-

dagmiddag om 15.00 uur aandacht zullen besteden aan het vernieuwde speelterrein 

aan ’t Beemke en de ommetjes. We roepen alle kinderen van Netersel op om naar ’t 

Beemke te komen en eventueel skeelers, skatebord of crossfiets mee te nemen. Wij 

zullen ook nog voor allerlei spellen zorgen. Na het officiële gedeelte zullen we een 

ommetje lopen en na een uurtje weer terugkomen bij het speelterrein. De kinderen 

kunnen in tussenliggende tijd fijn spelen. Rond 17.00 uur sluit het programma. 

Dus tot ziens op zaterdagmiddag bij ’t Beemke. 

Dorpsraad Netersel 

 



JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 18. 1
e
 prijs, Paars 22: Jeroen en Irma, Mike Vosters, Ria 

Fiers. 2
e
 prijs, Rood 6: Anny Smets, Familie Roozen, Mark van de Schoot. 3

e
 

prijs, Paars 2: Familie Roozen.  

 

SENIOREN EETTAFEL. 

Op 21 april gaan we weer koken. Deze keer komen de kinderen van groep een en 

twee met ons het toetje eten en wat liedjes zingen. Het zijn in totaal 27 kinderen. 

Dat wordt een gezellige boel.  

Wilt u dat niet missen, dan kunt u zich opgeven tot en met 17 april bij Mia Hems, 

tel: 681786. Wij verwachten u zoals altijd om 12.30 uur in De Poel. Tot dan. 

De kookgroep. 

 

DE ZWARTE RAT 

Bij het verdwijnen van de winter komt de zwarte rat uit de beschutte plekken. Het 

is geen zeldzaamheid om het beestje te zien. Het is ook geen reden om in paniek te 

raken, maar wel om actie te ondernemen. Al vroeg in het voorjaar worden ratten 

(en muizen) weer actief en is een tijdige aanpak de beste preventie. 

Als u overlast heeft van de (zwarte) rat kunt u een erkend bestrijdingsbedrijf in-

schakelen om gif te leggen. In onze gemeente is dat bijvoorbeeld Lavrijssen Onge-

dierte Bestrijding (LOB) uit Hapert (tel. 06-51495997), maar het kan natuurlijk ook 

een ander erkend bedrijf zijn. 

De heer Lavrijssen is bij de gemeente bekend omdat hij is aangesteld als zoge-

noemde stadsjager. Hij kan in opdracht van de gemeente ook optreden als grote 

overlast of schade wordt veroorzaakt door plaagdieren als duiven of konijnen. 

Verder houdt hij overzicht op de locaties die gemeld worden zodat de verspreiding 

van de rattenpopulatie inzichtelijk blijft. 

 

LOCATIE DINNER SHOW AMERICA U & ED EN JV DE FISTVÁÉREKES 

Na enige tijd overleggen, hebben we besloten om de dinner show in D’n Drie-

sprong te houden op het Carolus Simplexplein 15. Maar natuurlijk wel in ons 

pittoreske dorpje Netersel. Deze avond wilt u echt niet missen dus reserveer dan zo 

snel mogelijk via: diner.fvn@outlook.com of bel naar: Ed buylinckx  06-38966237 

Vermeld uw naam en eventuele dieet wensen. We hopen dat u komt. 

 

HERINNERING OUD IJZER OPHALEN, CV DE BUNTSTÈKERS  

Komende zaterdag, 16 april,  komen de leden van CV “De Buntstèkers” weer bij 

u langs om oud ijzer op te halen. Als het oud ijzer voor  9:00 uur aan de kant van de 

weg ligt, nemen wij het mee. Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging! 

CV De Buntstèkers 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: Bio  R - NeCa R: 5-1; NeCa W1 - Vessem W1: 8-8; NeCa F1 - Rosolo 

F2: 0-11; NeCa E2 - Winty E2: 1-13; DDW E2 - NeCa E1: 0-8; SDO '99 D2 – Ne-

mailto:diner.fvn@outlook.com


Ca D2: 7-2; NeCa D1 - Bio D1: 6-3; Kraanvogels C1 - NeCa C2: 0-6; Vessem C1 - 

NeCa C1: 3-1; NeCa B1 - Euro Girls B1: 2-1; NeCa A1 - Rosolo A3: 4-3; Vessem 

1 - NeCa 1: 7-8; VVO 4 - NeCa 2: 11-6. 

Programma voor 13-16-17 en 20 april: 

13/4: NeCa M2 – Euro Girls M1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Imke Janssen; 

13/4: NeCa M1 - Bio M1: 20:00 uur. Netersel. Fluiten: Amy Bolder. 

16/4: Rietvogels W1 - NeCa W1: aanvang om 11:00 uur. Riethoven;  

16/4: SDO '99 F1 - NeCa F1: aanvang om 10:45 uur. Lage Mierde; 

16/4: Vessem E2 - NeCa E2: aanvang om 10:00 uur. Vessem;  

16/4: NeCa E1 - Klimroos E3: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Judith Daemen; 

16/4: Rietvogels D1 - NeCa D1: aanvang om 11:00 uur. Riethoven;  

16/4: Klimroos B2 - NeCa B1: aanvang om  12:30 uur. Hoogeloon;  

17/4: NeCa 2 - Vessem 2:  10:00 uur. Casteren. Fluiten: Nicole Dieker; 

17/4: NeCa 1 - Bio 1: 11:30 uur. Casteren. Fluiten: F. Reijckers; 

20/4: NeCa R - Rosolo R1: 20:00 uur. Netersel. Fluiten: Dian Couwenberg; 

20/4: VVO M1 - NeCa M2: aanvang om 20:00 uur. Hapert;  

20/4: Winty M1 - NeCa M1: aanvang om 20:00 uur.  Wintelré. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel E3 – Bergeijk E5: 8-2; Netersel B1 – RPC B5: 7-1; Casteren F2  

EFC E6: 0-3; Casteren F1 – Dosko F2: 4-3; Sterksel E1 – Netersel E3: 6-6; Neter-

sel E2 – Dommelen E4: 6-0; HMVV E2 – Netersel E1: 3-7; Netersel D1 – Beerse 

Boys D2: 2-2; Casteren C1 – Terlo C1: 0-9; Beerse Boys B2 – Netersel B2: 3-4; 

Netersel B1 – Terlo B1: 5-1; De Valk A1 – Casteren A1: 2-2; Netersel 3 was vrij; 

Netersel 2 – Terlo 2: 2-1; Netersel 1 – SDO 1: 1-2. 

Programma voor 13-14-16 en 17 april: 

13/4: Netersel B2 – VOAB B5: aanvang om 19.00 uur; 

14/4: Netersel 2 – EDN ’56 2: aanvang om 18.30 uur; 

16/4: Hoogeloon F3 – Casteren F2: aanvang om 10.00 uur; 

16/4: Casteren F1 – Hilvaria F3: aanvang om 10.30 uur; 

16/4: ZSC E2 – Netersel E3: aanvang om 11.15 uur; 

16/4: Vessem E2 – Netersel E2: aanvang om 11.15 uur; 

16/4: Netersel E1 – Rood-Wit E5: aanvang om 10.45 uur; 

16/4: Netersel D1 – SBC D4: aanvang om 12.15 uur; 

16/4: Casteren C1 – Marvilde C2: aanvang om 13.00 uur; 

16/4: Casteren B2 – Best Vooruit B6: aanvang om 13.30 uur; 

16/4: Netersel B1 – Hapert B2: aanvang om 14.30 uur; 

16/4: Casteren A1 – EMK A1: aanvang om 14.30 uur; 

17/4: Hoogeloon 5 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.00 uur; 

17/4: Vessem 2 – Netersel 2: aanvang om 11.30 uur. Vertrek om 10.30 uur; 

17/4: De Weebosch 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 23 APRIL INLEVEREN VOOR MAANDAG-

AVOND 18.00 UUR.  


