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 PRESTO PEDALE KERMISKOERS VAN NETERSEL. 

 Dinsdag 6 juni organiseert T.C. Netersel de 40
e
 editie Presto Pedale, en dat moet 

gevierd worden. Daarom organiseren we dit jaar, samen met de Lambertusschool 

om 13.30 uur  een dikke banden race voor alle kinderen. Op een aangepast  par-

cours  Beemke - Boontuintje. 

De kleinste die kunnen fietsen rijden 1 rondje, en groep 7en 8, 4 rondjes van 500 m. 

Dus kinderen ga maar trainen met je ouders, voor elke deelnemer is er een verras-

sing. Om 18.45 uur is er weer de Dikke Banden Race voor jongens en meisjes van-

af 14 jaar. 

Voor de winnaars van deze jubileum ronde zijn er dit jaar gele truien te winnen, en 

voor de winnaar van  het berg klassement een bolletjes trui. ( trainen dus voor 

deze unieke truien.) Voor de dames en heren zijn er ploegenprijzen te winnen, en 

verder natuurlijk de prijzen voor de origineelste ploeg, de Pechprijs, de Sportivi-

teitprijs, de Ludiekste ploeg en de Elegantste deelnemer. 

Ook dit jaar gaan we rijden met fietshelmen op die kun je samen met de rugnum-

mers afhalen. Verdere informatie volgt. Organisatie Presto Pedale. 

 

DOEDUHMEEJ. 

Op woensdag 10 mei om 20:30 uur organiseren we weer de jaarlijkse vergadering 

van Doeduhmeej voor ouders, vrijwilligers en andere geïnteresseerden voor onze 

kindervakantieweek. Voel je jezelf betrokken, heb je leuke ideeën, wil je graag 

meehelpen of ben je gewoon geïnteresseerd in wat er dit jaar komen gaat? Dan ben 

je van harte welkom in De Poel. Het is fijn als je jezelf even aanmeldt zodat we een 

beetje weten hoeveel koffie en thee er geregeld moet worden. Dat kan via de mail : 

zwolle.petra@gmail.com.  

Het bestuur van Doeduhmeej.  

 

SENIOREN EETTAFEL 

Op donderdag 18 mei  gaan we weer koken.  Wilt u er weer bij zijn, dan kunt u zich 

opgeven tot en met zondag 14 mei bij Mariet Smulders, tel: 681631 of een briefje 

in de brievenbus doen op  de Blikken 6B.  

Wij verwachten u zoals altijd om 12.30 uur in De Poel. Tot dan. De kookgroep. 

 

MEIMAAND MARIAMAAND 

Elke zaterdag in de meimaand wordt om 19.00 uur een Rozenhoedje gebeden 

in de Maria kapel. In plaats van het Rozenhoedje in de meimaand op maandag 

avond in de kerk, wordt U nu uitgenodigd op zaterdag avond om 19.00 uur in 

Maria kapel op de Hoeve. Graag tot dan.  

mailto:zwolle.petra@gmail.com


WIST JE DAT……. 

 De Buurt-lunch op maandag 1 mei een groot succes was.  

 we maar liefst 25 spontane `lunchers` ( tussen de 1 – 93 jaar) hadden die 

het erg gezellig hadden 

 De aspergesoep en de broodjes super lekker waren, waarvoor dank aan de 

koks. 

 De volgende Buurt-lunch op 12 juni is in de Poel (zet hem in je agenda!). 

 Buurthulp Netersel al bijna twee jaar een goedlopende telefooncirkel 

heeft 

 de telefooncirkel een veilig gevoel geeft voor deelnemers èn 

mantelzorgers 

 je door iedere ochtend een kort telefoontje van of naar een medemens je je 

minder eenzaam kunt voelen 

 er in de telefooncirkel nog voldoende plek is voor mensen die alleen 

wonen 

 informatie krijgen over - of aanmelden voor deze telefooncirkel kan via 

Buurthulp Netersel; Tel: 06-53473972 

 

KERKBERICHTEN. 

5
e
 Zondag van Pasen. Zondag 14/5: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Ria van der Heijden-Lavrijsen nms. Thom, kinderen en kleinkinderen; 

Sjef Hooyen, zijn zoon Jos en dochter Corry. 

 

BEDEVAART KEVELAER 

Donderdag 17 augustus is dit jaar de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Noteer de 

datum vast op de kalender. Later volgt er meer over. Contact persoon Bets Mi-

chiels. 

 

AAN ALLE INWONERS VAN NETERSEL. 

Graag willen wij via deze weg iedereen bedanken voor hun medewerking, ook aan 

de omwonenden van het parcours voor het ongemak. 

Wij hebben als organisatie niks dan lof gehad, dit danken wij dus ook aan jullie.  

Wij gaan voor de 19e Hel, wij hopen dat we dan weer op jullie mogen rekenen. 

De organisatie: Jan, Wim, Leo, Bram en Eric, Sjors en Ans 

 

PUUR POPORKEST 

Tijdens Koningsdag en de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument hebben we 

als PUUR Poporkest weer optredens mogen verzorgen. Na beide optredens hebben 

we een overweldigend groot aantal warme reacties gehad waarvoor we iedereen via 

deze willen bedanken. We vinden het mooi om te zien dat de dodenherdenking 

ieder jaar drukker bezocht wordt en vinden het een eer dat we daaraan een muzika-

le bijdrage mogen leveren. Tijdens Koningsdag, toen we met iedereen samen op het 

plein een 'Ode aan de Koning' brachten, op de tonen van "The Lion Sleeps To- 



night", brak letterlijk de zon door. Binnenkort brengt PUUR weer muziek op het 

plein! En niet alleen muziek, maar ook pizza, pasta en prosecco. Een lenteconcert 

in Italiaanse stijl, zoals je op de flyer kunt zien. Alle informatie daarover vind je op 

onze website en Facebookpagina. Hopelijk zien we je dan, 27 mei om 19:00 uur 

ook weer! Tot dan.  

 

NIEUWS KBO. 

Bedevaart H. Eik te Oirschot 

Op dinsdag 16 mei gaat de KBO afdeling Netersel naar de Heilige Eik in 

Oirschot.  

Vertrek per fiets om 10.00 uur bij De Poel, vertrek per auto om  10.30 uur ook bij 

De Poel. Om 11.00 uur willen we bij de kapel zijn. Voor we huiswaarts gaan kun-

nen we een kop soep met stokbrood gebruiken bij café De Nachtegaal. Overige 

consumpties zijn voor eigen rekening. In verband met reserveren verzoeken wij u 

zich aan te melden voor vrijdag 12 mei bij Piet Hems, tel: 681786. Graag vermel-

den 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. 

 

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.  

 

BEERSE PROCESSIE NAAR SCHERPENHEUVEL. 

Op zaterdag 17 juni houdt de Beerse Processie haar jaarlijkse bedevaart naar Onze 

Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. De algemene intentie voor dit jaar luidt: “Moge 

in onze wereld, met zoveel angst en duisternis, Maria opnieuw zichtbaar worden als 

de lichtende morgenster”. 

Het programma in Scherpenheuvel is als volgt: 11.30 uur: Eucharistieviering in de 

Mariahal; 14.30 uur: Kruisweg in het park; 15.45 uur: plechtig Lof als afsluiting 

van de bedevaart in de Mariahal; 16.30 uur: vertrek naar huis. 

De reiskosten bedragen voor volwassenen € 17,50 per persoon en voor kinderen 

onder de 12 jaar € 11,00 per persoon.  

Als u belangstelling heeft om op zaterdag 17 juni a.s. ook mee te gaan naar Scher-

penheuvel, dan kunt u zich tot 17 mei a.s. opgeven bij Ria Fiers, F. van der Heij-

denstraat 47, Netersel. Tel: 681335. 

 

DORPSKRANT DIGITAAL. 

De dorpskrant van Netersel is ook voortaan digitaal te raadplegen. De krant is 

ondergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via 

onderstaande link: http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/  De 

papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop.  

De redactie. 
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COLLECTANTEN RODE KRUIS. 

Wilt u een bijdrage leveren aan het Rode Kruis in De Kempen door een paar uur als 

collectant in de wijk rond te gaan, neem dan contact op met Marianne Heesbeen 

(Tel. 0497-386797 of 06-51577863). Zij kan u precies uitleggen hoe u met een paar 

uur hulp veel kunt betekenen.   

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: Vessem R – NeCa R: 3-8; NeCaMW1 – DDW MW1: 9-10; DSV\EDN 

A1 -  NeCa A1: 10-7; Bio A1 – NeCa A2: 8-5; DSV\EDN B1 – NeCa B1: 11-1; 

NeCa C2 – VVO C2: 5-4; NeCa E1 – Winty E2: 7-10; Vessem F1 – NeCa F1:  

13-12; Midako 1 – NeCa 1: 7-15; DDW 3 – NeCa 2: 4-7. 

Programma voor  10-11-13-14-16 en 17 mei:     

10/5: DSV\EDN E1 – NeCa E2: aanvang om 18:00 uur. Diessen; 

10/5: Melmac MW2 – NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Tilburg; 

10/5: NeCa R – Hilko R: 19:30 uur. Casteren. Fluiten: Ine van Gerwen; 

11/5: NeCa D1 – Rosolo D3: 18:30 uur. Casteren. Fluiten: Ingrid Gijsbers; 

13/5: NeCa C1 – Stormvogels C1: 12:00 uur. Casteren. Fluiten: Imke Janssen; 

13/5: NeCa C2 – Bladella C2: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Carolien Lavrijsen; 

13/5: NeCa D1 – Stormvogels D1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Anita Ansems; 

13/5: Winty E1 – NeCa E1: aanvang om 9:00 uur. Wintelré; 

13/5: NeCa E2 – Euro Girls E1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Hanneke Janssen; 

13/5: NeCa F1 – Vessem F1: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Judith Daemen; 

14/5: NeCa 1 – ELK\Zevenbergen 1: 11:30 uur. Casteren;  

14/5: NeCa 2 – Bladella 3: 10:00 uur. Castern. Fluiten: Nicole Dieker; 

16/5: NeCa A1 – VVO A1: 19:30 uur. Casteren. Fluiten: Michelle van Schagen; 

17/5: NeCa R – Zigo R: 19:30 uur. Casteren. Fluiten: Jessica Castelijns. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel 3 – SDO 5: 3-4; Netersel E2 – Hapert E4: 4-3; Netersel E1 – 

Rood-Wit E3: 2-6; Casteren D1 – SBC D5: 2-2; Budel C3 – Casteren C2: 1-0; 

Bergeijk A2 – Netersel A1: 0-4; Netersel 3 – Terlo 4: 0-1; Netersel 2 – De Raven 2: 

uitgesteld; Netersel 1 – De Weebosch 1: 1-1. 

Programma voor 9-10-13 en 14 mei: 

9/5: RKVVO B4 – Netersel B1: aanvang om 20.00 uur; 

10/5: Dosko C1 – Casteren C1: aanvang om 19.00 uur; 

13/5: Netersel B1 – FC Cranendonck B1: aanvang om 14.30 uur; 

14/5: De Raven 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

14/5: De Raven 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

 

Voor alle andere teams is het het einde van de competitie. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 20 MEI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 15 MEI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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