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MEDEDELINGEN KBO.
Voorjaarsreis met KBO Bladel
Op vrijdag 27 mei is de busreis met KBO Bladel voor u georganiseerd. Wij
vertrekken ‘s morgens om 8.50 uur bij de kerk te Netersel. Rond 10.00 uur worden
we verwacht op de Kamelenboerderij in Berlicum, waar we worden ontvangen met
koffie en gebak. Daarna volgt een presentatie en een rondleiding op de boerderij.
Na de lunch in Terheijden gaan we naar Oudenbosch voor een bezoek met gids aan
de Basiliek. Het diner wordt genuttigd bij de “Twee Gebroeders” in Etten-Leur.
Kosten zijn € 65.- per persoon. Opgeven en betalen op dinsdag 3 mei tussen 18.00
en 19.00 uur bij Trees van Limpt, Fons van de Heijdenstraat 3.
Bedevaart H. Eik te Oirschot
Op woensdag 11 mei gaat de KBO afdeling Netersel naar de H. Eik te Oirschot.
Vertrek per fiets om 12.30 uur bij De Poel, vertrek per auto om 13.00 uur bij De
Poel. Om 14.00 uur willen we bij de kapel zijn. Voor we huiswaarts keren gaan we
eerst koffie drinken met gebak bij café De Nachtegaal. Het eerste kopje (met gebak) is voor rekening van de KBO, overige consumpties zijn voor eigen rekening.
In verband met reserveren verzoeken wij u zich aan te melden voor vrijdag 6 mei
bij Piet Hems, tel. 681786. Graag vermelden of u met de fiets of auto gaat. Mocht u
problemen hebben met vervoer dan kunt u dit ook melden bij Piet Hems. Wij rekenen op een goede opkomst en mooi weer. Bij slecht weer hebben we nog een uitwijkmogelijkheid naar woensdag 18 mei.
Bedevaart Meerveldhoven
Op 12 mei wordt de jaarlijkse Kringbedevaart van KBO Kring de Kempen in
Meerveldhoven gehouden. De H. Mis begint om 10.00 uur. De kerk is open vanaf
9.30 uur.
Voorganger is pastoor Rudo Franken. Het koor “De contente zangers” uit Eersel zal
de viering opluisteren. Na afloop is er koffie voor de aanwezigen.
KBO-Netersel gaat hier niet georganiseerd naar toe, deze mededeling is ter informatie.
MEIMAAND-MARIAMAAND 2016
Maandag 2–9–16–23–30 mei zal er om 19.00 uur, een Rozenhoedje gebeden
worden in de Mariakapel in de kerk. Laten we in deze meimaand bidden: voor de,
Overheid, dat ze goede beslissingen nemen voor de vluchtelingen die hun leven in
de waagschaal zetten, voor een beter bestaan, en bij het stoppen van terreuracties.
En voor de zieken in onze Parochie gemeenschap.
Laten we door ons medeleven onze dankbaarheid tonen dat we hier in zo’n vredige
omgeving mogen wonen. U bent allen van harte uitgenodigd.

UITZONDERLIJKE PRESTATIE VOETBALTEAM NETERSEL/CASTEREN
E2
Het pupillen voetbalteam E2 van Netersel/Casteren is voor de tweede maal
achtereen kampioen geworden in de KNVB voorjaarscompetitie. Dit keer in de 4e
klasse met een geweldig puntentotaal van 25 waarbij maar liefst 53 doelpunten
gescoord werden en ze slechts 9 doelpuntjes tegen kregen.
Hiermee haalden zij jl. donderdag het kampioenschap binnen na een zinderende
finalewedstrijd tegen Knegsel/Steensel E1 waar met nog slechts 5 minuten te
spelen gescoord werd. Het was en bleef erg lang spannend, want de tegenstander
wilde zich niet zo maar laten afslachten. Ze hadden de zaak zogezegd dichtgespijkerd. Tot die ultra laatste fase dus.....!!! 1 – 0 !!!!!!!!
Een geweldig feest van opluchting barstte los, waarbij de jongens compleet uit
hun dak gingen. Champagne, vlaggen, spandoeken, medailles en een fraaie beker
en tal van felicitaties was hun deel met als afsluiting feest en muziek in de kantine
en de gepaste rondrit in de huifkar door de dorpen.
Dit kampioenschap is daarom zo bijzonder omdat het team zowel in het najaar
2015, waarbij ze in de 5e klasse uitkwamen, na de promotie naar de 4e klasse, de
poule der kampioenen, met duidelijk sterkere tegenstanders in het lopende voorjaar met hard werken en volle inzet wederom de titel pakten!
Geweldig knap gedaan jongens en proficiat Bas, Bo, Brent, Jordy, Rens, Teun,
Tijn, Rob en Robbe en trainers en begeleiders van ST Netersel/Casteren E2 en
wederom erg veel succes gewenst tijdens de komende toernooien en vooral in de 11
tegen 11 competitie in het komende najaar.!!!!!
KERKBERICHTEN.
Zesde zondag van Pasen. Zaterdag 30/4: om 19.00 uur m.m.v. Capella. Zondag 1/5:
om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Frans en Alda Alemans-Michielse; Overleden ouders Harrie en Liza Meulenbroeks-Waalen; Frans Hendriks
en Josephina van de Sande nms. de kinderen Hendriks; Jan Veraa
Hemelvaart van de Heer. Donderdag 5/5: om 9.30 uur Eucharistieviering.
Mededeling: Op vrijdag 6 mei is het parochiekantoor gesloten. Wij willen u vragen
tijdig uw intenties 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.
BEDEVAART KEVELAER 2016
Donderdag 18 augustus is dit jaar de bedevaart naar Kevelaer. Noteer de datum
vast op de kalender. Bets Michiels.
JEUGDLOTTO.
Uitslagen trekking week 20. 1e prijs, Groen 21: N. Buijtels, M. van der Heijden,
Jo Teunissen. 2e prijs, Roze 2: Christian Bressers, Bart van de Wijdeven, Karolien
Hessels. 3e prijs, Bruin 39: Twan Smets.

ADVERTENTIE.
Te Koop: Knikarm zonnescherm, 4 mtr breed, 2,5 mtr uitval. Kleur doek creme.
€ 200,= . Inlichtingen: tel.: 682516.
SUBSIDIEVERMINDERING VOOR VAN AALSTEN TOT GOOR
Vorige week heeft u in van Aalsten tot Goor kunnen lezen dat wij ons exploitatie
tekort voor de komen jaren trachten op te vullen met een (vrijwillige) jaarlijkse
bijdrage van €5, - per huisadres
Op vrijdag 29 april, vanaf een uur of 6 ’s avonds zullen er zich leden van “de
Barbiertjes” (herkenbaar aan hun “Barbiertjes” kleding) bij u melden om deze
bijdrage te innen.
U kunt uw enveloppe ook kwijt bij de redactieleden Bart Alemans (Boontuintje 13)
of Marlies Buijtels (de Blikken 6). U mag uw bijdrage ook per bank overmaken op
rekeningnummer NL 53 RABO 0136 2913 76 t.n.v. ACM Alemans, inzake dorpsblad.
PENALTYTOERNOOI ZATERDAG 11 JUNI
Op het sportpark van Netersel wordt het jaarlijkse penaltytoernooi gehouden voor
de jeugd. De wedstrijdjes vinden plaats van 13.00 tot 16.00 uur. Daarna is er tijd
voor een hapje en een drankje. De prijsuitreiking vindt plaats tussen 17.30 en 18.00
uur.
Alle ouders en andere familieleden zijn van harte welkom om iedereen aan te
moedigen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Voor niet-leden wordt er een
kleine vergoeding gevraagd.
Afmelden graag voor 1 juni bij Liesbeth Hendrikx, tel. 388229 of e-mail
hendrikxverspaandonk@chello.nl Marij Horrevorts, tel, 013-5091219 of e-mail
horrevortsfarm@hetnet.nl
BUURTHULP NETERSEL
Graag nodigen wij u uit op het koffie-uurtje op woensdag 4 mei tussen 14.30 en
en 15.30 in de huiskamer van de Poel.
Op 6 april j.l. hebben we een zeer gewaardeerd en zinvol koffie-uurtje genoten. Er
zijn vanuit dit koffie-uurtje weer wat acties uitgezet. Mededeling n.a.v. vragen; Er
komt binnenkort weer een kledingcontainer in Netersel. Buurthulp Netersel is ook
steeds actief met het regelen van vrijwillige hulp bij vervoer, computerhulp, een
klusje of de telefooncirkel. We willen er graag voor u zijn en vinden het fijn als u
even langs komt om contact met ons te hebben/houden. Alle vragen, opmerkingen
of ideeën zijn welkom.
Dus tot ziens op woensdag 4 Mei in de Poel.
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.depoel-netersel.nl/buurthulp.html
Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Willemien Janssen, Ingrid Meulenbroeks.

WONINGBOUW IN NETERSEL
In de dorpsraadvergadering van 7 december 2015 is een plan gepresenteerd voor
woningbouw op de locatie van Hems aan de Hoeve. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met Hems dat het bedrijf gaat verplaatsen en dat op de
vrijkomende locatie ongeveer 18 woningen gerealiseerd kunnen worden waarvan 5
huurwoningen. De ontwikkeling van het plan wordt door Hems zelf gedaan en de
oplevering is gepland in 3 fasen van 2019 tot 2022. De huurwoningen gaan verhuurd worden door Woningstichting de Zaligheden. De werkgroep wonen van de
dorpsraad was van mening dat dit plan niet de behoefte van de starters in Netersel
kan invullen qua behoefte, tijdsplanning, type woningen en prijs van de woningen.
De locatievereniging Bouwen in Netersel is hiermee aan de slag gegaan en heeft
geïnteresseerde starters gemobiliseerd. De vereniging heeft op dit moment 36 leden
waarvan er 12 binnen 2 jaar een woning willen betrekken. De vereniging heeft in
samenwerking met de gemeente een nieuwe locatie gevonden op het terrein achter
de Hoeve 11 van de familie van der Heijden en achter de Hoeve 13 van de familie
de Kruif. De gemeente heeft beide terreinen inmiddels aangekocht. Op het totale
terrein van ca. 9000 m2 kunnen tussen de 20 en 30 woningen gerealiseerd worden
afhankelijk van het type woning en de bijbehorende kavelgrootte.
De locatievereniging heeft als doel om in 2017 het eerste CPO startersproject met
duurzame blijvende starterswoningen op deze locatie op te leveren. Hiervoor zijn
op dit moment 12 kandidaten. Met de stedenbouwkundige wordt nu gewerkt aan
het ontwerp van het plan, er komt een toegangsweg aan het Beemke bij het drukrioolstation en aan de Hoeve tussen 11 en 13. Het is de bedoeling dat de locatie
gelegen achter de Hoeve 11/13 gefaseerd ontwikkeld zal worden. In de eerste fase
zullen er ongeveer 12 woningen ontwikkeld gaan worden. De overige 8 tot 18 woningen worden ontwikkeld na het plan Hems vanaf 2022.
Mochten er nog geïnteresseerden zijn in een nieuwbouwwoning die nog geen lid
zijn van de locatievereniging dan verzoeken wij hun spoedig contact op te nemen
met Henk Michiels (06-50243569) of Jip Koning (06-34560854).
Daarnaast gaat de werkgroep wonen in samenwerking met de KBO en de
Buurthulp de behoefte onder de senioren inventariseren. Afhankelijk van de
resultaten hiervan zullen ook voor de ouderen oplossingen worden gezocht. Heeft u
andere woonwensen dan vragen wij u deze kenbaar te maken.
VV NETERSEL NIEUWS.
Programma voor 30 april en 1 mei:
30/4: Casteren C1 – Dommelen C3: aanvang om 13.00 uur;
30/4: Netersel B1 – De Valk B2: aanvang om 14.30 uur;
30/4: Casteren A1 – Nuenen A3: aanvang om 14.30 uur;
1/5: Netersel 3 – Wilhelmina Boys 5: aanvang 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur;
1/5: Netersel 2 – Zuiderburen 1: aanvang om 11.30 uur. Aanwezig om 10.45 uur;
1/5: Netersel 1 – Riethoven 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur.
Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij.
Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag.

