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DORPSBLAD VAN AALSTEN TOT GOOR STOPT ERMEE, TENMINSTE…… 

MET DE PAPIEREN VERSIE 

We kunnen diverse redenen aanhalen waarom wij tot dit besluit zijn gekomen: 

We hebben het gevoel dat er minder draagvlak is onder de verenigingen, maar ook 

onder onze inwoners. Dit wordt gestaafd aan het volgende: 

De laatste paar jaar moeten we herhaaldelijk een herinnering sturen aan (diverse) 

verenigingen om hun  jaarlijkse bijdragen te voldoen, maar dan komt het vaker 

voor dat we geheel geen bijdrage hebben mogen ontvangen. In 2017 hebben zelfs 5 

verenigingen/instellingen geen bedrag overgemaakt. Ook de vrijwillige bijdragen 

van de inwoners (de 5 euro- enveloppenactie) loopt terug. De eerste 2 jaren hebben 

we een jeugdvereniging bereid gevonden om de actie te doen slagen. Afgelopen 

2017 hebben we dit vrij gelaten in de hoop dat er vele enveloppen zouden binnen-

vallen. De opbrengst was minder, maar niet heel erg slecht te noemen, maar als je 

dit dan afzet tegen het AANTAL enveloppen wat retour komt is dat wel een tegen-

valler. ‘n Kleine 100 (van de 360 verstrekte) enveloppen retour  plus een aantal  

( ca. 25) overschrijvingen rechtstreeks op de bankrekening.  

Het werkt niet erg motiverend voor ons om jaarlijks steeds achter het geld aan te 

moeten zitten om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. 

We doen het niet voor onszelf maar voor de verenigingen en voor de inwoners 

Een volgende reden: 

Harrie Helligers heeft, omdat hij jarenlang groepsleerkracht van groep 7 en 8 was, 

de kinderen aangestuurd en een mooie verdeling gemaakt om de dorpskrantjes bij 

iedereen afgeleverd te krijgen. Harrie heeft deze taak de laatste 2 jaar, ondanks dat 

hij geen groepsleerkracht meer is, toch nog op zich genomen, waar wij hem zeer 

dankbaar voor zijn. Het wordt natuurlijk voor Harrie ook steeds moeilijker om een 

indeling te maken, hij komt nauwelijks nog op school en krijgt daarom natuurlijk 

ook minder “grip” op de kinderen en heeft meer overredingskracht nodig om ze te 

motiveren.  

Dit resulteerde dit lopend schooljaar in het feit dat de kinderen niet meer de uit-

hoeken van Netersel willen “bemannen”. Enigszins begrijpelijk maar ook dit is 

weer een “radertje” wat begint af te brokkelen. Om dit probleem op te vangen 

brengen wij zelf (de redactie) de dorpskrantjes in deze uithoeken wekelijks rond. 

Nog een reden: 

Wim Kraayvanger kopieert al zeer vele jaren, met medewering en in samenwerking 

met de school, wekelijks de dorpskrantjes. Wim heeft aangegeven dat hij er mee 

wil stoppen, wij kunnen dat geheel respecteren. Wij zijn immens blij dat hij dit 

jaren en jaren op vrijwillige basis voor Van Aalsten tot Goor heeft gedaan. Geluk- 

kig heeft Wim toegezegd om nog tot het einde van dit schooljaar te blijven 



kopiëren. 

Resumé: 

Ons dorpskrantje, de papieren versie, stopt na 37 jaar, aan het einde van dit school-

jaar. Wij zijn nog wel bereid om de digitale versie van Van Aalsten tot Goor weke-

lijks op de site van de Poel te laten plaatsen. 

Op de website van de Poel kan dat iedereen zichzelf aanmelden om de dorpskrant 

digitaal te ontvangen. Neem maar eens een kijkje: https://depoel-netersel.nl/  

Rechtsboven staat een “blokje” waar u zich kunt aanmelden. 

Vanaf de maand mei willen we dan van start gaan om te zien of het werkt, het is de 

bedoeling dat u vanaf dan wekelijks een e-mail ontvangt met een link om de digi-

tale versie van van Aalsten tot Goor te openen. 

Bart en Marlies  

 

AFSLUITING JEUGDLOTTO 

De laatste week van de jeugdlotto zit er weer op. Namens de jeugdvoetbal van Ne-

tersel en Casteren willen we iedereen bedanken die de vereniging heeft gesteund 

door deel te nemen. 

 

MOEDIGE MOEDERS, 

Wist u dat de moedige moeders in Bergeijk al ruim 5 jaar bestaan en dat we elke 

laatste dinsdag van de maand bij elkaar komen, voor iedereen uit de hele Kempen. 

Wist u dat we inmiddels goede kontakten hebben opgebouwd met jongerenwer-

kers, GOW loketten, samenwerken met Lumens, met huisartsen en met afkickcen-

trums. 

Wist u dat wij ook meewerken aan preventie, door op middelbare scholen en bij 

jeugdverenigingen , op verzoek spreekbeurten te houden. 

Wist u dat de moedige moeders 2 boeken hebben uitgebracht met zeer aangrijpende 

verhalen en boordevol praktische tips. 

Wist u dat wij op deze manier proberen het taboe dat er hangt rondom drugsgebruik 

te doorbreken. Door de zaken bij hun naam te noemen en het er gewoon eens over 

te hebben. 

Wist u dat wij ook bij u thuis op huisbezoek kunnen komen. 

Wist u dat het drugsgebruik onder de jeugd aan het normaliseren is doordat bijna 

iedereen wel eens wat slikt of snuift bij het uitgaan of bij het bezoek aan festivals. 

Wist u dat er in elk dorp , op alle tijden van de dag, elke drug voorhanden is. 

Wist u dat , ook al wordt er niet openlijk over gepraat, in elke familie er wel ie-

mand is ,die problemen heeft of heeft gehad met verslaving aan drugs of alcohol. 

Wist u dat het waar is als er gezegd wordt dat teveel drinken of gebruiken meer 

kapot maakt dan u lief is. 

Dus, mocht u hiermee problemen ervaren en zou u er eens over willen kunnen pra-

ten met anderen die weten waar ze het over hebben, dan bent ook u van harte wel-

kom. Op dinsdag 24 april zitten wij weer voor u klaar. Van 20.00 uur - 22.00 uur in 

het Thomas van Aquinohuis in Bergeijk. Adres: Dr Rauppstraat 52.  

Voor meer info : 06-44625441 Mailen kan ook: 

https://depoel-netersel.nl/


moedigemoedersdekempen@hotmail.com 

Neem ook gerust eens een kijkje op www.moedigemoeders.nl  

 

NIEUW IN NETERSEL----- SAFE THE DATE -------DORPSLUNCH 

Op zondag 10 juni 2018 organiseren we een heuse Dorpslunch. Deze lunch vindt 

plaats op het grasveld bij de Kiosk. Bij slecht weer wijken we uit naar de Poel. De 

dorpslunch begint om 12.00uur. Omdat het zondag is wordt het een luxere lunch. 

Kosten; € 5,00 per persoon en kinderen tot en met groep 8(basisschool) voor € 

2,50.  Iedereen is welkom. Kom gezellig lunchen, indien mogelijk breng je partner, 

gezin, vrienden, buren mee. 

Zet de datum alvast in je agenda. Meer informatie volgt. 

NB; de lunch van maandag 4 juni (Netersel kermis) komt hiermee te vervallen.  

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag van Pasen. Zaterdag 21/4: om 19.00 uur Eucharistieviering. Er zijn geen 

intenties. 

Mededelingen: 

 Woensdag 25 april is er o.l.v. Rudo van Rooij om 20.00 uur een fotopre-

sentatie over de gewelfschilderingen van de kerk in Bladel, waarvoor de 

spreker een prijs heeft ontvangen. Van harte welkom! 

 We bedanken de mensen die geholpen hebben met het collecteren voor de 

Vastenactie. De opbrengst is: Netersel: € 712,55. 

 In de meivakantie gaan de misdienaars klusjes opknappen om te sparen 

voor een reis. U kunt op een formulier aangeven wat voor klusje ze bij u 

kunnen opknappen. Volgende week is er een extra collecte voor de 

misdienaars. 

 

EDUKANS. 

Derde wereld actie - Edukans - plantjesverkoop voor Ghana door leerlingen 

van het Pius X-college 
Op dinsdag 24 april zullen onze leerlingen van het Pius X-college wederom langs 

de deuren gaan om plantjes te verkopen ten behoeve van onderwijsverbetering in 

Ghana. Dit jaar kunnen we u gelukkig weer bloeiende perkplantjes aanbieden, 

namelijk: Afrikanen, Lobelia, Begonia, Petunia, Vlijtig Liesje, Salvia. 

De plantjes kosten € 1,50 per vier plantjes, of € 8,50 voor een vol doosje.(= 24 

plantjes). 

Vanaf kwart voor negen kunt u ons verwachten! Hopelijk mogen we veel mooie 

bloeiende plantjes terugzien in uw tuinen om zo het werk van Edukans te kunnen 

ondersteunen! Namens het Pius X-college, Rieky Maas. 

 

THEATERLES VOORSTELLING 

We hebben nu 3 zaterdagen 1,5 uur theaterles gegeven aan een groep van 14 kinde-

ren van diverse leeftijden. Het is aanstaande zaterdag tijd voor een echte voorstel-

ling die we samen met de kinderen bedacht en uitgewerkt hebben. Wat is een 
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theatervoorstelling zonder publiek? Wij nodigen jullie allemaal uit om met zo veel 

mogelijk vrienden en familie te komen kijken bij de voorstellingen van de gewel-

dige kanjers van de theaterles 2018!  

De voorstelling is op zaterdag 21 april in gemeenschapshuis De Poel. De bar van de 

Poel zal ook open zijn zodat u een drankje en wat lekkers voorafgaand en na de 

voorstelling kunt nuttigen. De voorstelling start om 15:30 uur. KOMT DAT ZIEN! 

Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Programma voor 17-18-21-22 en 25 april:      

17/4: NeCa D1 - DSV D1: 18:30 uur. Netersel. Fluiten: Anita Ansems; 

18/4: Rietvogels MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Riethoven;  

18/4: Kraanvogels R - NeCa/Klimroos R: aanvang om 20:00 uur. Soerendonk;  

21/4: Vessem A1 - NeCa A1: aanvang om 14:30 uur. Vessem;  

21/4: Tuldania B1 - NeCa B2: aanvang om 10:30 uur. Esbeek;  

21/4: Spoordonkse Girls C1 - NeCa C1: aanvang om 11:30 uur. Oirschot;  

21/4: NeCa E1 - Klimroos E1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Carlijn Klaassen, Anja 

          Mijs; 

21/4: NeCa F1 - Rosolo F1: 9:00 uur. Netersel. Fluiten: Angelique Wilborts; 

21/4: NeCa W1 - DDW W1: 9:30 uur. Netersel. Fluiten: Renee v.d. Heijden; 

22/4: Vessem 1 -  NeCa 1: 12:00 uur. Vessem. Fluiten: A. de Laat; 

22/4: Vessem 2 -  NeCa 2: aanvang om 10:00 uur. Vessem;  

25/4: NeCa /Klimroos R - Rosolo R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Irma Waalen. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 18-19-21 en 22 april: 

18/4: Netersel F1 – SDO F1: aanvang om 18.30 uur; 

18/4: Reusel Sport A2 – Casteren A1: aanvang om 18.30 uur; 

19/4: Waalre 1 – Netersel 1: aanvang om 18.45 uur. Vertrek om 17.30 uur; 

19/4: Zuiderburen 4 – Netersel 3: aanvang om 18.45 uur. Vertrek om 18.00 uur; 

19/4: Casteren D2 – Bladella D5: aanvang om 19.00 uur; 

21/4: Netersel F2 – RKVVO F3: aanvang om 9.30 uur; 

21/4: Hapert F1 – Netersel F1: aanvang om 10.15 uur; 

21/4: Casteren E1 is vrij; 

21/4: Valkenswaard D5 – Casteren D2: aanvang om 10.00 uur; 

21/4: Netersel D1 is vrij; 

21/4: Dommelen C2 – Casteren C2: aanvang om 13.00 uur; 

21/4: Netersel B1 – Knegselse Boys B1: aanvang om 14.30 uur; 

21/4: Dommelen A2 – Casteren A1: aanvang om 15.00 uur; 

22/4: SDO 4 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur; 

22/4: Zuiderburen 1 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

22/4: Tuldania 1 – Netersel 1: aanvang om 14.00 uur. Vertrek om 12.30 uur. 

 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering bij de wedstrijd 


