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VAN DE REDACTIE. 

Deze dorpskrant is de laatste uitgave voor dit seizoen. We gaan nu vijf weken met 

vakantie tot en met vrijdag 25 augustus. We komen weer uit in week 34, op zater-

dag 26 augustus. Copij voor de uitgave van 26 augustus moet binnen zijn op maan-

dag 21 augustus voor 18.00 uur of zijn aangeleverd via 

vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 
De redactie wenst iedereen een prettige vakantie en een tijd van ontspanning, of u 

nu weg gaat of thuis blijft. Tot 26 augustus. 

Marlies en Bart. 

 

JEUGDKAMP VOETBALVERENIGING CASTEREN-NETERSEL. 

Van zaterdag 15 juli tot en met zaterdag 22 juli gaat de jeugdafdeling van de voet-

balverenigingen Casteren en Netersel voor de 47
e
 keer op jeugdkamp. 

Dit jaar verblijven we in kampeerboerderij W’tjewel, Stokkelen 43 in Eersel. 

Op zondagmiddag 16 juli zijn ouders en andere belangstellenden welkom tussen 

14.30 uur en 16.30 uur.  

We hopen wederom op een fijn en gezellig jeugdkamp. Kampleiders en kookstaf. 

   

BEDEVAART KEVELAER 

Donderdag 17 augustus is dit jaar de bedevaart naar Kevelaer. Het Thema is : “Met 

Maria- het woord van God leven” 375 jaar bestaat de bedevaart naar Kevelaer, 

waarvan onze bedevaart er 275 jaar naar toe gaat. 

In dit jubileumjaar zal onze hulpbisschop Mgr Mutsaerts in de H. Mis voorgaan. 

In Kevelaer wordt O.L. Vrouw als Troosters van de bedroefden vereerd en aange-

roepen. 

We hebben die dag een H. Mis–Lof –Kruisweg en Afsluitingsdienst. We leven in 

een tijd dat we denken alles zelf te kunnen, maar even tot rust en bezinning komen  

doet goed in een mensenleven in deze jachtige tijd.  

Zoals we gewend zijn zullen we wel rond 7.00 – 7.30 uur vertrekken, juiste tijd 

komt later. Kosten volwassen € 16.- en lidmaatschap € 1.50. Kinderen € 8.- 

U bent van harte welkom om deel te nemen. Opgeven kan tot en met 28 juli 2017 

Bij Bets Michiels, Carolus Simplexplein 3, Telefoon 681401. 

 

MAANDAG 7 AUGUSTUS IS BUURT - LUNCH!!! 

Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en 

broodjes, hoofdzaak is een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te 

melden. U bent gewoon van harte welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee- 
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etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Buurtlunch is elke eerste maandag van de maand, heel het jaar door.  

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 0497-682281. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 7 augustus om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

SENIOREN EETTAFEL. 

Op donderdag 20 juli gaan we weer koken. Ook op woensdag 16 augustus gaan we 

koken. (let op: deze keer is het woensdag i.p.v. donderdag!) Wilt u er weer bij zijn, 

kunt u zich voor deze 2 data opgeven tot en met zondag 16 juli 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. 

 

ROZENHOEDJE 

Zaterdag 5 augustus wordt het Rozenhoedje gebeden om 19.00 uur in de Mariaka-

pel. U bent van harte welkom. 

 

JUBILEUM VV NETERSEL. 

Voetbalvereniging Netersel 70 jaar - Feest met ons mee! 

Datum: zaterdag 19 augustus 2017 

Lokatie: Sportpark De Groesbocht Netersel. 

In de ochtend wordt er een leuke activiteit gepland voor onze jeugdleden. ’s Mid-

dags spelen de vaandelelftallen uit onze gemeente tegen elkaar, en organiseert 

korfbalvereniging NECA tegelijkertijd een korfbaltoernooi voor verenigingen uit 

de buurt. 's-Avonds is het te doen in de feesttent, waar de prijsuitreiking plaats zal 

vinden en het de hele avond feest is met DJ.  

Alle inwoners van Netersel zijn van harte uitgenodigd op ons feest of tijdens ge-

noemde activiteiten. Tot dan! – vv Netersel. 

 

BUURTBILJARTEN – NIEUWE SEIZOEN 2017-2018 

De zomervakantie staat weer voor de deur, maar voor we het weten is het alweer 

september en staat de start van het nieuwe biljartseizoen al weer voor de deur. 

Welk team gaat BLASCH B aflossen als winnaar of kunnen zij hun titel gaan pro-

longeren? Wie wordt er herbstmeister (het team dat halverwege bovenaan staat) en 

wie wint er de individuele prijs en lost hiermee Jaap Laureijs af? En kunnen de 

mannen van De Hoeve B het komende seizoen afstand doen van de rode lantaarn 

omdat ze de hele zomer doorgetraind hebben of enkele nieuwe spelers hebben 

gescout? Zo maar enkele vragen die heel biljartminnend Netersel vandaag de dag 

bezig houdt. 

Zonder gekheid, het afgelopen seizoen hebben we met 15 buurtteams (een record) 

en naar schatting zo’n 75 Neterselse biljarters een leuk seizoen gehad. Een biljartje 



leggen, wa ouwehoeren, een pilske drinken, kortom gewoon gezellig samen zijn bij 

D’n Driesprong. Het programma wordt voor aanvang van het seizoen bekend ge-

maakt, dus je weet vooraf op welke avonden jouw team moet spelen. Je hoeft 

helemaal niet te kunnen biljarten, want dat kunnen de meeste niet ;-). Na afloop van 

het seizoen (ergens in april) is er nog een gezellige slotavond voor alle deelnemers 

en worden de nieuwe kampioenen gehuldigd. Je kunt je natuurlijk ook aanmelden 

als reserve bij jou in de buurt, je speelt dan minder wedstrijden, maar als er iemand 

niet kan kunnen ze jou vragen om in te vallen. 

Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je meer informatie over het buurtbiljarten 

ontvangen dan kun je contact opnemen met Wim Vissers (0497-681955) en/of 

Jeroen Spooren (06-13844501). Natuurlijk kun je ook eens navraag doen bij ie-

mand bij jou in de buurt, want elke buurt heeft wel een of meerdere teams in com-

petitie. Ook hier geldt, hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Rest ons nog iedereen een fijne zomervakantie te wensen en we zien elkaar in 

september wel weer aan het groene laken.  

Groeten en de biljartballen, Wim en Jeroen. 

 

OPBRENGST RODE KRUIS COLLECTE 2017 FRACTIE HOGER DAN 

VORIG JAAR 

Ondanks het zeer warme weer tijdens de collecteweek heeft de opbrengst van de 

nationale collecteweek van het Rode Kruis voor de afdeling De Zaligheden dit jaar 

iets meer opgebracht dan vorig jaar; namelijk € 13.243,65. Hiervoor bedankt de 

organisatie haar zeer gemotiveerde collectanten en iedereen die gul heeft gegeven. 

De opbrengst van de collecte komt ten goede aan de kwetsbare mensen in de 

gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden.  

Het Rode Kruis hier om te helpen 

Gelukkig is er in Nederland gelukkig geen of nauwelijks sprake van noodhulp. 

Daarom zet het Rode Kruis hier steeds meer in op ondersteuning van zelfred-

zaamheid. Om onder meer het sociale isolement van mensen te doorbreken worden 

in diverse dorpen in De Kempen wekelijkse bijeenkomsten, high teas, diverse taal-

cafés,  eettafelprojecten en de Zalighedenvakantieweek georganiseerd.  

Daarnaast hebben we in De Kempen inmiddels al enige tijd diverse buurtgroepen 

actief. In deze wekelijkse bijeenkomsten in diverse kerkdorpen krijgen deelnemers 

handvatten aangereikt om hun zelfredzaamheid in de thuissituatie te versterken. 

Daarnaast is natuurlijk het sociale contact tijdens deze bijeenkomsten van groot 

belang.   

De opbrengst van de collecte per kerkdorp is als volgt; Bladel € 2.388,53, Netersel 

€ 370,43, Hoogeloon € 709,89, Hapert € 954,78, Casteren € 449,76 Eersel € 

1.877,91, Duizel € 362,84, Steensel € 475,92, Vessem € 668,81, Knegsel € 612,57, 

Wintelre € 541,31, Reusel € 762,98, Hulsel € 260,50, Hooge Mierde € 594,24, 

Lage Mierde € 644,00, Bergeijk € 1.054,63, Luyksgestel € 264,86, Westerhoven € 

189,45, Riethoven € 60,24.  

Meer informatie over de Rode Kruis afdeling De Zaligheden kunt u vinden op 

www.rodekruis.nl/afdeling/zaligheden of op Facebook.  

http://www.rodekruis.nl/afdeling/zaligheden


KERKBERICHTEN. 

15e Zondag door het jaar. Zondag 16/7: om 9.30 uur Eucharistieviering. Er zijn 

voor deze zondag geen intenties. 

De Eucharistievieringen voor de komende zondagen tijdens de vakantieperiode zijn 

niet ontvangen. U kunt deze raadplegen in de PC55. 

 

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. 

 

BEHOUD KAPEL ROSA MYSTICA 

De firma Hems gaat dit najaar verhuizen uit Netersel. Op de rand van het terrein 

van de firma Hems bevindt zich de kapel Rosa Mystica. Deze kapel blijft. De op-

brengst van de kapel wordt besteed aan goede doelen, voornamelijk in Netersel. 

Ook dit blijft zo. 

Op dit moment worden een aantal werkzaamheden voor de kapel Rosa Mystica 

verzorgd door de firma Hems zoals poetsen, tuinonderhoud. Daarnaast worden een 

aantal taken reeds door vrijwilligers verricht zoals bijvoorbeeld openen en sluiten. 

Het is de bedoeling  een aantal vrijwilligers bij elkaar te krijgen die eraan willen 

meewerken dat de kapel in de huidige vorm kan blijven voortbestaan. Dit betekent 

dat we zorgen voor het tuinonderhoud, schoon houden, openen en sluiten en andere 

noodzakelijke kleine werkzaamheden. We willen de kapel een kapel maken voor 

Netersel en die verzorgd wordt door Netersel.  

Mensen die hier aan willen meehelpen of hier verdere informatie over willen 

kunnen terecht bij: Kees Hems, tel. 681614 email: kees@hems.nl; Jan Vervest tel. 

360533 email: jansvervest@hotmail.com; Han Castelijns, tel. 682414 email: 

han@castelijns.net 

 

"VUT-PLOEG" VV NETERSEL, 

Met ingang van seizoen 2017/2018 is VV Netersel op zoek naar mensen die (veel-

al) op maandagochtend onderhoudsklusjes willen doen op het sportpark. Samen 

met enkele andere zorg je er dan voor, in een gezellige en gemoedelijke sfeer, dat 

het sportpark er telkens weer netjes bij ligt. Lijkt het jou leuk om bij een gezellige 

vereniging betrokken te raken op een leuke en nuttige wijze neem dan contact op! 

VV Netersel, 06-11926691 (Kees Waalen) keeswaalen@gmail.com 

 

OPPAS; 

Wij zoeken voor onze 4 kinderen (1 tot 6 jaar) oppas aan huis, voor gemiddeld 1,5 

dag per week. Lijkt het jou leuk om hier een invulling aan te geven neem dan 

contact op. Kees en Marlon Waalen, Polderdijk 2, Netersel. 06-

11926691keeswaalen@gmail.com  
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