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HEL VAN NETERSEL.
Op zondag 8 mei organiseren wij weer de 17e "Hel van Netersel". Een jeugdwielerwedstrijd voor jongens en meisjes van de leeftijd 8 tot 14 jaar. We gaan om 12.00
uur van start met de kleinste, de wedstrijden zullen tot ongeveer 17.30 uur gereden
worden.
Daarom zullen de volgende wegen vanaf 10.30 uur s`morgens afgesloten zijn voor
het verkeer: Carolus Simplexplein, De Muilen, Neerakker,Hoeve, Boontuintje en
Beemke. Tevens willen wij de bewoners erop wijzen dat zij de auto's voor 10.30
uur buiten het parcours moeten zetten, als zij er die zondag nog op uit willen. Let
ook op loslopende honden en poezen.
Wij danken U bij voorbaat voor u medewerking, en hopen dat U begrip heeft voor
ons verzoek. Help U mee, om er zowel voor ons als organisatie, als voor Netersel,
een leuke wielerdag van te maken.
Namens de organisatie: Wim, Jan, Leo, Bram, Erik, Sjors en Ans.
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
SENIOREN EETTAFEL.
Op donderdag 12 mei gaan we weer koken. Een week eerder dan normaal. U kunt
zich opgeven tot en met zondag 8 mei bij Mia Hems, tel: 681786. Wij verwachten u
zoals altijd om 12.30 uur in De Poel. Tot dan. De kookgroep.
ZONDAG 8 MEI RABO DIKKE BANDEN RACE TE NETERSEL.
Tijdens de jeugdwielerronde de Hel van Netersel op zondag 8 mei, is er een Rabo
Dikke Banden Race voor jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar. Je kunt mee
doen met een gewone fiets, een mountainbike of citybike, er mogen zelfs versnellingen op zitten. Je banden moeten 28 mm breed zijn, dus geen race fiets,en natuurlijk geen wielerlicentie bij de knwu hebben, want dan ben je te goed getraind.

Het parcours waarop je fietst is helemaal vrij van verkeer. Je hoeft niet op auto,s en
brommers te letten. Je moet gewoon zo hard mogelijk fietsen, en zorgen dat je niet
valt.
De jongens en meisjes van 7 en 8 jaar rijden 1 rondje van 1100 m, de rest 2 ronden
van 1100 m. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar
w.vissers64@upcmail.nl (voor 5 mei). Hierin zet je je voornaam, achternaam,
woonplaats en geboortedatum. Je fiets word voor de start nagekeken door de
plaatselijke fietsenmaker Harrie van Hoof, de Hoeve 1 te Netersel ( tegenover de
kerk).
Op 8 mei aanmelden tussen 12.30 en 13.00 uur bij Café De Driesprong Carolus
Simplexplein 15 Netersel., Hier krijg je dan een shirt met rugnummer en een helm
om te starten. Helm en rugnummer na afloop weer inleveren, shirt van de Rabo
Bank mag je houden. Er zijn mooie prijzen te winnen
Organisatie Hel van Netersel.
ONDANKS SLECHT WEER, TOCH EEN ZEER GESLAAGDE KONINGSDAG!
Op koningsdag organiseert het Oranje Comité Netersel al sinds vele jaren een
spellenochtend voor de kinderen en 's middags een fietstocht. Gezien de weersvoorspelling van dit jaar is de spellenochtend verhuisd naar Den Driesprong, dus
lekker binnen. Deze spellenochtend is geweldig verlopen, zo'n 75 kinderen zijn
fanatiek bezig geweest. Op het einde van de ochtend was er nog een daverend
optreden van PUUR poporkest met dans van Demy en Denise. Daarna nog de
verkiezing van de mooist versierde fiets met als winnaar Roel van Linschoten. De
ochtend werd afgesloten met de prijsuitreiking van de spelletjes, waarbij alle kinderen een prijsje mochten uitkiezen.
Bij deze willen we Den Driesprong, Bianca en William, nogmaals bedanken dat we
last minute gebruik mochten maken van de zaal.
In de middag hebben zo'n 25 dames en heren aan de fietstocht deelgenomen, ondanks het toch wat mindere weer. Tijdens de fietstocht zijn er weer enkele puzzels
gemaakt. de winnaars zijn de jeugdige mannen Giel Roozen, Stan Roozen, Thijs
Amting, Niels Meulenbroeks en Tim van Geel. Ze hebben een waardebon van D'n
Doel ontvangen. Al met al een zeer geslaagde Koningsdag 2016!
Oranje Comité Netersel
DORPSRAAD.
Wijziging datum vergadering dorpsraad van 30 mei as naar 23 mei as
Tijdens de komende vergadering van de dorpsraad zal vanuit de gemeente een nadere toelichting worden gegeven over de WMO. Aangezien de eerder vastgestelde
datum hiervoor niet uitkwam wordt de vergadering van de dorpsraad verplaatst
naar 23 mei as om 20.00 uur in de Poel.
Een nadere toelichting over het onderwerp alsmede de agenda van de dorpsraadvergadering zal in een volgende dorpskrant worden geplaatst.
De verslagen van de vergaderingen van de dorpsraad van 1 februari jl. en 4 april jl.

staan op de website van de gemeente Bladel. Via de website van DePoel en
vereniging “dorpsraad” kom je ook op de pagina van dorpsraad Netersel van de
gemeente. Dorpsraad Netersel.
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.
BEDEVAART SCHERPENHEUVEL.
We gaan zaterdag 18 juni naar Scherpenheuvel. We bidden op voorspraak van
Maria dat wij vooral het goede in de ander zien. De reiskosten zijn € 17,50. Kinderen onder de 12 jaar betalen € 11,--. Opgeven voor 15 mei.
Contactpersoon is Ria Fiers, tel: 681335.
OPBRENGST COLLECTE.
De collecte voor de hartstichting,heeft dit jaar 415,49 euro opgebracht. Collectanten en gevers bedankt namens de hartstichting.
BESTE JONGENS EN MEISJES, BESTE INWONERS VAN NETERSEL,
Woensdag 1 juni aanstaande is er weer een te gekke straatspeeldag! Het Carolus
Simplexplein zal weer helemaal autovrij gemaakt worden voor de kinderen. De
kinderen kunnen naar hartenlust skeeleren, skelteren, fietsen, touwtje springen,
stoepkrijten, waveboarden, ballen etc.
Om 12.15 uur worden jullie vanuit school opgehaald en lopen we via het Beemke
samen naar het plein alwaar we eerst gaan picknicken. Vergeet dus niet je lunchpakketje mee te nemen! Voor deze ene keer mag je op de fiets, skelter, bolderkar,skeelers of waveboard naar school. Vraag gerust aan je mam of pap om mee te
komen. Gezellig! Het plein blijft autovrij tot 19.00 uur, daarna komt er weer verkeer op.
Ook de kinderen uit Netersel die ergens anders op de basisschool zitten zijn van
harte welkom!!! Sluit gezellig aan bij school of op het plein. Om misverstanden te
voorkomen willen we nog even melden dat het niet de bedoeling is jonge kinderen
zonder begeleiding op het plein achter te laten.
Belangrijk voor omwonenden en inwoners van Netersel: in verband met deze
dag zal het plein van 11.00-20.00 uur afgesloten zijn voor ALLE verkeer.
Hiervoor is een vergunning afgegeven door de gemeente Bladel. We begrijpen het
ongemak, maar hopen dat iedereen er aan mee wil werken om de kinderen een
leuke en vooral veilige speelmiddag op straat te kunnen geven. Alvast hartelijk
dank hiervoor!

Als je nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen via het volgende mailadres:
netersel@upcmail.nl Tot 1 juni allemaal! Organisatie straatspeeldag.
KERKBERICHTEN.
Zevende zondag van Pasen. Zondag 8/5: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Ria van der Heijden-Lavrijsen nms. Thom, kinderen en kleinkinderen; Jan en Maria Couwenberg-Soontiëns en hun overleden kinderen nms. kinderen en kleinkinderen; Miet Hendriks-Roijmans nms. K.B.O; Jo Hendriks en zijn
overleden dochter Karien Hendriks nms de familie Hendriks; Adriaan van de
Voort, Adriana, de echtgenote en Theodorus en Henricus, de zonen
KOEKENACTIE KORFBALCLUB.
Op maandag 9 mei is de koekenactie van korfbalclub NeCa. U kunt de meiden
vanaf 15.30 uur verwachten. Een pak koeken kost € 2,00 en drie pakken € 5,00.
Bent u niet thuis en wilt u toch koeken dan kunt u tussen 14.00 uur en 15.30 uur in
De Poel terecht. Alvast bedankt namens korfbalclub NeCa.
SUBSIDIEVERMINDERING VOOR VAN AALSTEN TOT GOOR
Afgelopen vrijdag zijn er leden van “de Barbiertjes” bij u aan de deur geweest om
de enveloppen op te halen met de bijdragen voor ons dorpskrantje. Er zijn enkele
huisadressen aangetroffen waar niemand thuis was. Mocht u daar een van zijn, dan
kunt u uw enveloppe alsnog kwijt bij de redactieleden Bart Alemans (Boontuintje
13) of Marlies Buijtels (de Blikken 6). U mag uw bijdrage ook per bank overmaken
op rekeningnummer NL53RABO 0136 2913 76 t.n.v. ACM Alemans, inzake
dorpsblad. Hartelijk dank aan iedereen die ons dorpsblaadje van Aalsten tot Goor
heeft gesteund. Er is al een aardig bedrag opgehaald, maar we wachten nog op
eventuele “naleveringen”. Later publiceren we hoeveel we hebben opgehaald.
Heel hartelijk dank aan “DE BARBIERTJES”, zonder hun spontane hulp hadden
we dit niet voor elkaar gekregen. Marlies en Bart
VV NETERSEL NIEUWS.
Programma voor 7 en 8 mei:
7/5: Casteren C1 – Bergeijk C2: aanvang om 13.00 uur;
7/5: Casteren B2 – Woenselse Boys B2: aanvang om 13.30 uur;
7/5: Netersel B1 – Bergeijk B2: aanvang om 14.30 uur;
7/5: Casteren A1 – DEES A1: aanvang om 14.30 uur;
8/5: Nederwetten 2 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 8.45 uur;
8/5: SVSOS 2 – Netersel 2: aanvang om 10.30 uur. Vertrek om 9.15 uur;
8/5: Netersel 1 – ZSC 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur.
Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 14 MEI A.S. MOET UITERLIJK OP MAANDAG 9 MEI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

