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HULP IN NOOD NETERSEL – BLADEL
Hulp in Nood is een vereniging die op Netersel kermis staat met het Rad van Avontuur. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om o.a. fruitschalen en cadeaubonnen te
kopen. Zieke mensen krijgen bezoek van Hulp in Nood en ontvangen dan een fruitschaal. Ook aan de zieke kinderen wordt gedacht, zij krijgen een cadeau bon. Mensen die het moeilijk hebben, worden verblijd met een envelop met inhoud. Gouden
bruidsparen gaan ze feliciteren en zij krijgen een plant. De mensen die in aanmerking komen, krijgen we toegespeeld door mensen uit het dorp. Als u denkt dat er
mensen in Netersel zijn, die in aanmerking komen voor een fruitschaal of cadeaubon bel 013-5092075.
Ook dit jaar staan we weer op de kermis in Netersel op 5 – 6 – 7 juni 2016! We hopen dat jullie op de kermis een lotje kopen en een gokje wagen en zo HULP IN
NOOD willen steunen.
We zijn nog op zoek naar lotenverkopers en omroepers voor Netersel. Wilt u een
uurtje mee loten verkopen of omroepen bel 013-5092075 of stuur mailtje naar:
gerriecastelijns@gmail.com
LAATSTE TRAINING.
Dinsdag 31 mei zal de laatste training plaatsvinden van de jeugdvoetbal CasterenNetersel en de korfbaljeugd van NeCa. Het is de bedoeling dat iedereen hierbij aanwezig is en dat er een wedstrijdjes wordt gespeeld tegen de ouders.
Dit jaar zal de laatste trainingsavond op het voetbalveld van NETERSEL zijn. Om
te zorgen dat iedereen op tijd aanwezig is vind je hieronder alvast het wedstrijdschema.
Korfbal: 18.00 uur: Welpen en C2; 18.25 uur: E2 en D1; 18.50 uur: F1 en D2;
19.15 uur: C1; 19.40 uur: E1 en B1
Voetbal: 18.00 uur: Mini´s; 18.25 uur: F1 en F2; 18.50 uur: E2; 19.15 uur: E1 en
E3; 19.40 uur: D1. De voetbalwedstrijd C1 tegen de B2 is om 18.45 uur op het
grote veld.
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.

NIET VERGETEN………
Beste jongens en meisjes. Woensdag 1 juni aanstaande is er weer een te gekke
straatspeeldag! Het Carolus Simplexplein zal weer helemaal autovrij gemaakt worden voor jullie. Dus je kan naar hartenlust skeeleren, skelteren, fietsen, touwtje
springen, stoepkrijten, waveboarden, ballen etc.
Verder hebben we spulletjes om tenten te bouwen en zal er een springkussen zijn!
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.
Nog even aandacht voor het volgende: Het is niet de bedoeling jonge kinderen
zonder begeleiding op het plein achter te laten. Mocht het weer dusdanig slecht
zijn, kan het helaas zo zijn dat de straatspeeldag niet door kan gaan. Dit melden wij
dan woensdagochtend op school. De kinderen komen in dat geval om 12.15 uur gewoon naar huis.
Belangrijk voor inwoners van Netersel: Vanwege de straatspeeldag zal het Carolus Simplexplein bij de Brink volledig worden afgesloten voor ALLE verkeer van
11.00 uur -20.00 uur. We begrijpen het ongemak, maar hopen op jullie medewerking om de kinderen een leuke en veilige middag op straat te kunnen aanbieden.
Als je nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen via onderstaand mailadres:
netersel@upcmail.nl Groetjes organisatie straatspeeldag.
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD.
Vrijwilligers gevraagd om op zaterdag 11 juni met mij mee te helpen op de Neterselse heide, koffiebonnen uit te delen, aan mensen die daar hun hond aangelijnd
hebben. Dit in samenwerking met de gemeente en ondernemingsvereniging Bladel.
Het is de bedoeling om ongeveer 10 uur te beginnen en dit 1 1/2 tot 2 uur te laten
duren en ondertussen te genieten van de natuur.
Opgeven liefst voor 28 mei bij Jan de Kruijf de Hoeve 13 tel 682428 of via mail
ajdekruijf@live.nl
BUURTHULP NETERSEL
Graag nodigen wij u uit op het koffie-uurtje op woensdag 1 juni tussen 14.30 uur
en 15.30 uur in de huiskamer van de Poel. Tijdens dit koffie-uurtje zal er uitleg
gegeven worden over het gebruik van de boeken uit De Boekenkast in de Poel. Dit
is de laatste keer voor de vakantie. In juli en augustus is er geen koffie-uurtje, maar
u kunt in vakantietijd wel gewoon gebruik maken van de Buurthulp.
Wij en de vrijwilligers willen er graag voor u zijn. Alle vragen, opmerkingen of
ideeën zijn van harte welkom. Tot ziens op woensdag 1 juni 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 17.00
uur)buurthulpnetersel@gmail.com www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html
Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Willemien Janssen, Ingrid Meulenbroeks.
KERKBERICHTEN.
Hoogfeest Sacramentsdag. Zondag 29/5: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Overleden familie Hems-van Himbergen; Jan Veraa; Sjef Hendriks en zijn overleden familieleden nms. Corrie, kinderen en kleinkinderen.
Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het Parochiekantoor Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel. Tel: 0497-387618 of e mail adres
kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie.
ADVERTENTIE:
Wie komt er papiercontainers tekort? Wij hebben er te veel en ruimte gebrek. 1 van
240 liter en 2 van 140 liter. Afhalen vanaf 26 mei. De Hoeve 13.
VRIJWILLIGERSAVOND VOETBALVERENIGINGEN CASTEREN/NETERSEL
Op vrijdag 3 juni willen de twee voetbalverenigingen (jeugd en senioren) hun vrijwilligers bedanken in de vorm van een gezellige avond. Voor een hapje en een
drankje wordt gezorgd. Uitnodigingen zijn verstuurd, maar mocht je als vrijwilliger
deze niet ontvangen hebben of zijn we je misschien vergeten, ben je toch van harte
welkom vanaf 20:00 uur op sportpark De Smeel in Casteren.
VV Netersel, RKVV Casteren.
PRESTO PEDALE 2016.
Op kermismaandag 6 juni organiseert TC Netersel de 39 e Presto Pedale kermiskoers van Netersel. Ook dit jaar starten we om 18.45 uur met De Dikke Banden
Race voor jongens en meisjes vanaf 14 jaar, een wedstrijd in ploegverband op
gewone fietsen . De fietsen mogen niet voorzien zijn van renstuur en sportwielen.
De Heren rijden 3 ronden van 3200 m en de Dames 2 ronden. Inschrijfgeld per
ploeg is 15 euro.
Om 19.30 uur start de wedstrijd voor vrije renners die rijden 58 km.
Voor beide wedstrijden kun je inschrijven bij Wim Vissers, tel: 681955 of via de
mail w.vissers64@upcmail.nl Tourclub Netersel.
NIEUWS KBO.
Agenda 2016:
28 september: Fietstocht met excursie: nertsfarm Westelbeers.
1 oktober: Koersbaltoernooi
11 oktober: Weebosch
29 en 30 oktober: Biljarten driebanden in Reusel
5 november: Finale 2016

?? november: Lezing: ??
14 december: Kerstviering
Fietstocht met excursie.
Op woensdag 8 juni hebben we een fietstocht met bezoek aan Parktuin ’t Poeier in
Arendonk. Dit is een prachtige tuin waarin de bezoeker zich 2 uren kan vermaken.
De entree met rondleiding en koffie/thee met gebak kost € 6.50 per persoon. Dit
wordt betaald door de KBO. Rest consumpties zijn voor eigen rekening. Vertrek
per fiets om 13.00 uur bij De Poel.
Liefhebbers kunnen zich opgeven t/m vrijdag 3 juni bij Piet Hems, De Blikken 14,
tel. 681786. Geef hierbij door of u per fiets of met de auto wilt gaan en/of u eventueel met de auto wilt rijden.
Bij slecht weer hebben we woensdag 15 juni als reserve mogelijkheid.
KONINGSCHIETEN VOOR NETERSELSE INWONERS
Gilde Sint Brigida organiseert tijdens Netersel kermis voor de vierde 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 de
Houtcentrale Z&P van de familie van de Zande 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 we zijn benieuwd
of hij zijn titel weer kan prolongeren.
De wedstrijd is op kermismaandag vanaf ongeveer 12.00 uur op het Gildeterrein
aan de Muilen 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.
LUMENS SCHUIFT AAN BIJ DE MOEDIGE MOEDERS
Op dinsdag 31 mei hebben we weer een bijeenkomst van de Moedige Moeders in
Bergeijk. We zitten voor iedereen, die zorgen heeft over het vermeende drugsgebruik van een van hun kinderen, klaar in de Kattendans in Bergeijk en wel van
20.00 uur tot 22.00 uur..
Deze keer hebben we Lumens uitgenodigd, die in hun werk ook met ouders in aanraking komen die niet meer weten hoe om te gaan met de heftige problematiek , die
door het drugsgebruik van een van hun kinderen, in hun gezin is binnengeslopen.
We hopen dan ook weer op een goede opkomst en een vruchtbare avond, waarin
we samen bruikbare tips en goede adviezen mee naar huis kunnen nemen.
Iedereen die komt zit in hetzelfde schuitje en op de bijeenkomsten blijkt vaak hoe
fijn het is als je met de andere ouders eens kunt praten, die weten als geen ander
hoe ‘t is als je ontdekt dat die van jou ook aan de drugs zit. Wat kun je doen, hoe

hou je contact met je kind. Wat is zinvol om te doen,en wat kun je maar beter niet
doen. Deze en andere zaken komen aan bod op zo,n avond. Je krijgt eerlijke antwoorden waar je ook echt iets aan hebt.
Mocht u meer info willen bel gerust: 06-44625441 of mail:
moedigemoedersdekempen@hotmail.com
Toegeven dat je hulp nodig hebt is vaak de eerste stap ,samen weten we meer dan
een, dus kom gerust en laat je inlichten.
G-TOERNOOI BIJ BLADELLA.
Op zaterdag 28 mei a.s. is er bij vv Bladella op sportpark De Smagtenbocht een
groot voetbaltoernooi voor G-teams om Zuid I. Dit toernooi wordt georganiseerd in
samenwerking met de KNVB.
De opening is om 10.00 uur. Er hebben zich in totaal 30 teams voor dit toernooi
aangemeld, dat wil dus zeggen, ruim 400 deelnemers. Na de opening vangen
meteen de wedstrijden aan welke zullen duren van 10.30 uur tot 15.30 uur. Er zijn
vijf poules van zes teams en er wordt op acht velden tegelijk gespeeld.
Naast dit voetbaltoernooi is er die dag ook een penaltytoernooi, waaraan alle
voetballers zullen deelnemen.
Om 15.30 uur eindigen de wedstrijden en de prijsuitreiking is gepland om 16.00
uur.
AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL.
Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben,
willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende
adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De
Hoeve 13a.
NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Uitslagen: NeCa R - Rosolo R1: 4-12; VVO M1 - NeCa M2: 10-6; Winty M1 NeCa M1: 6-13; NeCa W1 - Rietvogels W1: 9-13; NeCa E2 - Euro Girls E1: 2-2;
Winty E1 - NeCa E1: 7-3; Bladella D2 - NeCa D2: 9-3; Bladella C1 - NeCa C1:
4-1; NeCa B1 - SDO '99 B1: 1-4; NeCa A1 - Bladella A1: 4-3; Spoordonkse Girls
2 - NeCa 2: 11-4; NeCa W1 - DSV W2: 6-5; NeCa F1 - DDW F1: 5-17; Stormvogels E1 - NeCa E2: 2-3; Spoordonkse Girls D1 - NeCa D1: 3-5; NeCa C2 – Bladella C2: 6-0; NeCa C1 - Rosolo C2: 4-0; Tuldania B1 - NeCa B1: 0-5; Bladella A1 NeCa A1: 5-6; Tuldania 1 - NeCa 1: 12-7; Zigo R1 - NeCa R1: 2-8; NeCa D2 –
Rosolo D2: 3-6; NeCa M2 - Rietvogels M1: 6-7; NeCa M1 - DDW M1: 8-5; Odisco 1 - NeCa 1: 10- 9; NeCa C1 - Winty C1: 2-7; Bladella C2 - NeCa C2: 1-2; Rosolo M2 - NeCa M2: 13-5; Vessem M1 - NeCa M1: 7-6; Stormvogels F1 - NeCa F1:
9- 4; NeCa E2 - Rosolo E2: 5-16; Rosolo E4 - NeCa E1: 14-3; NeCa D2 - Winty
D1: 3-7; NeCa D1 - VVO D1: 8-1; Klimop C2 - NeCa C2: 1-1; NeCa C1 – Stormvogels C1: 7-4; NeCa A1 - Klimroos A1: 14-5; Klimroos 3 - NeCa 2: 13-6; NeCa
1 - Flash 1: 5-12.
Programma voor 23-25-28 en 29 mei en 1 juni:

23/5: NeCa F1 - Bio F1: 18:15 uur. Casteren. Fluiten: Judith Mijs;
23/5: Euro Girls D1 - NeCa D2: aanvang om 19:00 uur. Westerhoven;
25/5: NeCa M2 - Stormvogels M2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Carmen Hendrikx;
25/5: NeCa M1 - Stormvogels M1: 20:00 uur. Netersel. Fluiten: Fleur Bolder;
28/5: DSV W2 - NeCa W1: aanvang om 9:30 uur. Diessen;
28/5: Kraanvogels E1 - NeCa E2: aanvang om 11:30 uur. Soerendonk;
28/5: NeCa E1 - Bladella E3: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Marloes van Rijthoven;
28/5: Vessem D2 - NeCa D1: aanvang om 11:00 uur. Vessem;
28/5: NeCa C2 - Kraanvogels C1: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Anne-Wil Vissers;
28/5: EDN/DSV C1 - NeCa C1: aanvang om 11:00 uur. Haghorst;
28/5: NeCa B1 - Stormvogels B2: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Marieke van Doormalen;
28/5: Rosolo A3 - NeCa A1: aanvang om 11:15 uur. Reusel;
29/5: NeCa 2 - Tuldania 2: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Lian van Rijthoven;
1/6: Omhoog M1 - NeCa M2: aanvang om 20:15 uur. Valkenswaard;
1/6: DSV M2 - NeCa M1: aanvang om 20:00 uur. Diessen.
Mogelijke kampioenen
NeCa A1 en NeCa D1 kunnen aanstaande zaterdag kampioen worden door minimaal gelijk te spelen. Bij verlies is er in beide poules een gelijke stand in punten en
zal het doelsaldo doorslaggevend zijn. NeCa C2 kan nog als eerste eindigen in de
poule, maar moet daarvoor met 12 doelpunten verschil winnen. Succes meiden!
Supporters zijn dus van harte welkom, in Reusel, in Vessem of in Casteren.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Netersel B2 – Wilhelmina Boys B4: 2-1; Netersel E3 – De Raven E4:
10-1; Netersel E2 – Knegselse Boys E1: 1-0; Netersel 3 – Hulsel 5: 2-3; Casteren
F2 – SDO F3: 2-0; EFC F3 – Casteren F1: 2-1; Bladella E5 – Netersel E1: 6-4;
Spoordonkse Boys D1 – Netersel D1: Niet bekend; HMVV C1 – Casteren C1: 6-1;
Bladella B4 – Netersel B2: 1-6; HMVV B1 – Netersel B1: 1-1; Nieuw Woensel A1
Casteren A1: 1-0; De Weebosch 2 – Netersel 2: 3-2; HMVV 1 – Netersel 1: 6-3;
Casteren C1 – Dommelen C3: 1-5; Netersel B1 – De Valk B2: 3-7; Casteren A1 –
Nuenen A3: 3-0; Netersel 3 – Wilhelmina Boys 5: 0-3; Netersel 2 – Zuiderburen 1:
5-3; Netersel 1 – Riethoven 1: 3-1; Casteren C1 – Bergeijk C2: 5-5; Casteren B2 –
Woenselse Boys B2: uitgesteld; Netersel B1 – Bergeijk B2: 1-2; Casteren A1 –
DEES A1: 6-0; Nederwetten 2 – Netersel 3: 5-0; SVSOS 2 – Netersel 2: 2-2; Netersel 1 – ZSC 1: 1-0; Casteren F2 – Hoogeloon F3: 3-6; Hilvaria F3 – Netersel F1:
3-11; Netersel E3 – ZSC E2: 8-0; Spoordonkse Boys D1 – Netersel D1: 1-1; Casteren A1 – SBC A2: 3-2; De Raven 1 – Netersel 1: 4-0; Taxandria 1 – Netersel 1:
4-2.
Programma voor 26 mei:
26/5: Netersel 1 – Taxandria 1: aanvang om 19.00 uur.
Alle andere teams einde competitie.

