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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR WIM VISSERS UIT NETERSEL 

Wim Vissers (68), uit Netersel is op 6 juni 2017 benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van waarnemend burge-

meester Peter Maas tijdens de wielerronde Presto Pedale in Netersel.  

Wim kreeg de onderscheiding voor zijn grote inzet voor de plaatselijke wielersport 

en de Stichting Zomermarkt Bladel. Hij was vanuit Tour- en Wielerclub Netersel 

vanaf 1976 organisator van de jaarlijkse wielerkoers ‘Presto Pedale’. Hij kreeg de 

onderscheiding op de dag dat T.C. Netersel het 40-jarig jubileum van de kermis-

ronde Presto Pedale vierde. Wim was met name verantwoordelijk voor het regelen 

van sponsoren, de omroeper, de renners en de prijzen. Daarnaast is hij actief als 

organisator van het fietsweekend. 

Vanaf 1980 was Wim bestuurslid van de Stichting Zomermarkt in Netersel en was 

hij actief als marktmeester. Hij coördineerde daarbij de inzet van 150 vrijwilligers.  

Vanaf 1985 is Wim ook  vrijwilliger bij de Tour- en Wielerclub Het Snelle Wiel en 

bij de Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel in Bladel. Hij organiseerde de 

Bladelse Wieleravond Zesdaagse, de Hel van Netersel en diverse andere evenemen-

ten en activiteiten. Ook is hij lid van de commissie Acht van Bladel en van de 

commissie Appelflappentocht, een jeugdwielerronde. Daarnaast is hij verzorger 

van de elitewielrenners tijdens klassieke of meerdaagse rondes en maakt hij deel uit 

van de groenploeg, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de 

accommodatie van Het Snelle Wiel. 

 

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 aan te vullen met een (vrijwillige) jaarlijkse 

bijdrage van €5, - per huisadres. Misschien heeft u nog geen kans gezien om uw 

enveloppe in te leveren. 

U kunt uw enveloppe alsnog kwijt op een van de onderstaande adressen 

brievenbus van de Poel, de Hoeve 2 

brievenbus bij Marlies, de Blikken 6  

de brievenbus bij Bart, Boontuintje 13 

U mag uw bijdrage ook per bank overmaken op rekeningnummer NL 53 RABO 

0136 2913 76 t.n.v. ACM Alemans, inzake dorpsblad.  

Hartelijk dank aan iedereen die ons dorpsblaadje een warm hart toedraagt. Over 

enkele weken zullen wij berichten hoe succesvol deze actie is geweest. 

Groet Bart en Marlies 

 

 



BEDEVAART SCHERPENHEUVEL. 

Op 17 juni a.s. is de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel.  Voor de pelgrims 

die mee gaan, vertrekt de bus om 8.15 uur aan de kerk. 

Denkt u aan uw pas of legitimatiebewijs? Contactpersoon Ria Fiers. 
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 EDITIE PRESTO PEDALE  GROOT SUCCES. 

Ondanks de  slechte  weersvoorspellingen code geel , is de Presto Pedale 2017 goed 

verlopen. Vooral de Dikke Banden Race voor de Schooljeugd was echt super gaaf. 

Groep  1 en 2 opende  met een rondje, het was  mooi om te zien hoe die kleintjes op 

hun kleine fietsjes  het rondje snel afmaakten. Vervolgens gingen de groepen 3 tot 

en  met 8 van start voor hun rondjes van 500 m, allemaal even fanatiek. Na afloop 

werden de eerste 3 per groep op het podium gehuldigd en kregen een medaille. 

Daarna kregen  groep 1 en 2 een rugzakje , en groep 3 tot en met 8 een tasje met  

wat leuke dingetjes. Iedereen vond het een leuke middag. 

Daarna om 18.45 uur de dikke Banden Race voor iedereen vanaf 14 jaar met heel 

veel  vertrekkers aan  de start. Een harde strijd voor de eerste, en erg komisch voor 

de rest van de deelnemers met zelfs Tom  in de Rose trui.in de gelederen. 

Daarna de wedstrijd rijders met 4 deelnemers van TC Netersel, die  zich kranig 

verweerde in dit gezelschap. Zie hieronder de uitslagen. 

Presto Pedale 2017 

HEREN: 

Prijzen: Naam renner: Team: 

1e prijs Dries Waalen: Team Pantex Heren 

2e prijs Henry Swaanen: Van Hoof fietsen Netersel 

3e prijs Wichard Coppelmans: Van Hoof fietsen Netersel 

4e prijs Rik Michiels John Michiels verhuur: (Tapkratjes 1) 

5e prijs Jaap Waalen: Team Pantex Heren 

6e prijs Hans Schoofs : Team Pantex Heren 

7e prijs Niek Janssen John Michiels verhuur: (Tapkratjes 1) 

8e prijs Joris van der Heijden: Van Hoof fietsen Netersel 

9e prijs Rick Antonis: Team Pantex Heren 

10e prijs Ben van der Heijden: Team Pantex Heren 

Ploegenprijs: 

1e plaats : Team Pantex Heren 

2e plaats: Van Hoof Fietsen Netersel 

3e plaats: John Michiels verhuur (tapkratjes 1) 

DAMES: 

Ploegenprijs Dames: 

1e plaats: U en Ed Netersel - Tapkratjes 

2e plaats: Team Pantex Dames 

3e plaats: Barbiertjes 

Prijzen: Naam renner: Team: 

1e prijs Josine Jansen: U en Ed Netersel - Tapkratjes 

2e prijs Laura Meulenbroeks : Team Pantex Dames 



3e prijs Maud Michiels: U en Ed Netersel - Tapkratjes 

4e prijs Ellen Bressers: U en Ed Netersel - Tapkratjes 

5e prijs Diana Bressers: Team Pantex Dames 

6e prijs Lotte Waalen: Team Pantex Dames 

7e prijs Mijs Couwenberg: Fistvaerekes - Hems slim in vlees 

 

Uitslag amateurs, masters, recreanten, Netersel, dd 6 juni 2017 over 61,6 km. 

Plaats Rugnr Voornaam Tus.voe. Achternaam Renner Woonplaats 

1  22   Twan Kops Veldhoven 

2  37   Dirk Janssen Valkenswaard 

3  30   Roy Steuten Ell 

4  26   Luuk Metsemakers Nuenen 

5  15   Jelle de poorter Best 

6  14   Nick Riddy Veghel 

7  36  Roel van Gameren Veghel 

8  35  Teun van Poppel Tilburg 

9  6   Teun Jansen Bladel 

10  32  Luuk Nissen Best 

11  29  Marc van Grinsven Deurne 

12  39  Nick Sesink Bergeijk 

13  1   Niels Buijtels Netersel 

14  7   Stefan Verheijen Gemert 

15  34 Corné van de Voort Hilvarenbeek 

16  38 Ruud Jacobs Veldhoven 

17  5   Edwin Raats Helmond 

18  33 Jeroen Stasse Oosterhout 

19  12 Patrick Houthooft Helmond 

20  27 John Verhouden Eindhoven 

21  16 Gerard van Ham Oostelbeers 

22  19 Johnny Bosmans Bergeijk 

23  17 Mike van Herk Bergeijk 

24  10 Peter Michiels Netersel 

25  9   Eric van Gestel Netersel 

26  25 Ronnie van Tetering Terheijden 

27  20 Wil Boudewijns Bergeijk 

28  2   Koen van de Sande Netersel 

29  18 Tom Doomen Helmond 

DNF 4 Coen Sevens Dessen 

DNF 8 Gijs Jongeling Best 

DNF 11 Cor Gerritsen Middelbeers 

DNF 21 Arjan van Houthooft Oirschot 

DNF 23 Jan van Gils Weelde 

DNF 24 Rocky van Zundert Teteringen 

DNF 28 Harm Rombouts Bergeijk 



DNF 40 Frans Willems Oost-West en Middelbeers 

 

KEES VAN DER HEIJDEN KERMISKONING 2017 

Gilde Sint Brigida organiseerde tijdens Netersel kermis voor de vijfde keer een 

schietwedstrijd om de titel Neterselse Kermiskoning. In 2016 was het Bart Seun-

tiens, alias Prins Bartes, die zich na prins van het Hupke ook kermiskoning van 

Netersel mocht noemen. In een enerverende strijd was het dit jaar Kees van der 

Heijden die de strijd won door het laatste stuk van de gipsen vogel naar beneden te 

halen met het 234
e
 schot. Hij mocht de felicitaties en de wisselbokaal van Center-

loos Slijperij de Kempen in ontvangst nemen. Bij de Gildezusters won Maria 

Habraken als Kermiskoningin en Hidde Engwerda Kermiskoning bij de Gildebroe-

ders. Het was een zeer gezellige bijeenkomst waarbij het gilde voor een drankje en 

een hapje had gezorgd op gildeterrein de Smelbocht. Later in de middag werd het 

feest voortgezet in D’n Driesprong.  

 

RODE KRUIS COLLECTEWEEK VOOR WERK IN DE KEMPEN 

Volgende week, van 18 tot en met 24 juni, is de nationale collecteweek van Het 

Rode Kruis. Wat niet iedereen weet als de collectant aan de deur staat is dat de 

opbrengst uit De Kempen ook volledig ten goede komt aan de afdeling De Zalighe-

den. Daarom vraagt de afdeling aandacht voor de lokale activiteiten. Denk in dit 

verband aan de diverse buurtgroepen die inmiddels zijn gerealiseerd voor kwets-

bare mensen in De Kempen. Verder is de hulporganisatie bijvoorbeeld actief met 

taalcafés waar anderstaligen worden geholpen bij het onder de knie krijgen van de 

Nederlandse taal. Maar denk ook aan eettafelprojecten en de contactbijeenkomsten 

die worden georganiseerd of de bijzondere vakanties in De Kempen. Voor de uit-

voering van al deze activiteiten is nu eenmaal geld nodig.  

Mocht u de collectant gemist hebben of toch liever per bank willen overmaken, dat 

kan. Het rekeningnummer van Rode Kruis afdeling De Zaligheden, is NL97 RABO 

0153 1377 38.  

Wilt u er dan bij vermelden “collecte 2017”. Wilt u informatie over de collecte dan 

kunt u contact opnemen met Marianne Heesbeen- Swanenberg, heesbeen-

swanenberg@planet.nl of tel. 0497-386797. 

 

GEZOCHT. 

Een nieuw plekje voor een Jack Russel black and ten teefje van bijna twee jaar oud. 

Heb jij er ruimte voor of ken jij iemand, neem dan contact met mij op via tel: 06-

19201404. 

 

VAKANTIEHULP GEVRAAGD. 

Wij vragen voor de vakantieperiode een hulpje (jongen of meisje vanaf 15 jaar) die 

tegen vergoeding een paar uur per week in onze tuin wil werken. Dit betekent het 

gras maaien met een zitmaaier, onkruidvrij houden en het zwembad schoon 

houden. Wie wil dit een drietal weken doen, startend in de week van 23 juli? Bij 

interesse graag een telefoontje naar : Cees van der Velden 06-34681477 of via 

mailto:heesbeen-swanenberg@planet.nl
mailto:heesbeen-swanenberg@planet.nl


mail naar: cvdv5534@ziggo.nl  

 

NITTERSELSE KWIS 

Sinds 1 juni kun je je inschrijven via de link op www.facebook.com/nitterselsekwis 

en de inschrijvingen stromen binnen! 

In de eerste 15 minuten kwamen er maar liefst 15 aanmeldingen binnen. De in-

schrijfperiode duurt de hele maand juni, we hopen dat er nog zoveel mogelijk con-

currentie zich meld, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Houd de facebookpagina 

van 'de Nitterselse Kwis' in de gaten, als jij als eerste wil weten welke teams de 

bonuspunten hebben verdiend. 

Lukt het inschrijven via de website niet, of heb je geen bevestiging gehad? Mail 

dan naar nitterselsekwis@gmail.com of bel 0683333571. We willen iedereen nu 

alvast bedanken voor het enthousiasme!  

Het Nitterselse-Kwis-Team: Rimke, Imke, Maarten, Maria, Maike, Carlijn en 

Hugo.  

 

HULP IN NOOD  

Netersel kermis is weer geweest. We hebben vele keren het Rad van Fortuin kun-

nen draaien. Iedereen bedankt die ons gesteund heeft door het kopen van de vele 

lootjes. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp van alle lotenverkopers 

en de mensen achter de microfoon.  Hiervoor onze dank.  

Ook bedankt degene  die HULP IN NOOD blij hebben gemaakt met een gift. 

De opbrengst van de kermis wordt gebruikt om o.a. fruitschalen en cadeaubonnen  

te kopen. De mensen die in aanmerking komen, krijgen we toegespeeld door men-

sen uit het dorp.  

Als u denkt dat er mensen in Netersel zijn, die in aanmerking komen voor een 

fruitschaal of cadeaubon of mensen die het moeilijk hebben, bel 013-5092075. 

Hopelijk tot volgend jaar. 

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest van Sacramentsdag. Zondag 18/6: om 9.30 uur Eucharistieviering. De 

intenties zijn voor: Overleden ouders Michielse-Vissers en hun overleden familie-

leden; Sjef Hooyen, zijn zoon Jos en zijn dochter Corry; Jan Michiels en zijn over-

leden familie 

Viering van het feest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus, de patroon-

heiligen van de parochie. Zondag 25/6: Gezamenlijke Eucharistieviering om 

11.00 uur in de kerk van Bladel. Er is op deze dag geen Eucharistieviering in de 

andere kerkdorpen. Na de viering nodigen wij iedereen uit om iets te komen drink-

en in de naast de kerk gelegen parochiezaal. U bent allen van harte welkom.  

 

Ivm het vervallen van de vieringen op 25 juni voor Casteren, Hapert en Netersel 

graag contact (tel. 387618) voor wie de aangevraagde intenties/fundaties wil 

verplaatsen.  

mailto:cvdv5534@ziggo.nl
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