Netersel 800 Jaar
Betrokkenheid van de de Verengingen uit Netersel
1 Oktober
Aanwezig
VV Netersel – Kees Waalen
KBO/De Wissel – Jo van de Hout; Jekke van der Hoeven
PUUR – Jolande Schilders
BV Blasch/Van Aalsten tot Goor – Marlies Buytels
KindervakantieWeek – Tesse Timmermans
Buurthulp Netersel – Ingrid Meulenbroeks
CV De Bunstèkers – Frans van Luffelen
De Poel – Anja Maas
CV De FistVaerekens – Jilles Tils, Rick van Beers
DansVereniging – Hedwig Vermeer, Sandra Lavrijsen
Gilde – Henk Michiels
Netersel 800 – Bart Alemans, Henk Michiels, Ferd van de Ven, Godelieve van de Wijdeven, Hein Tils
Intro
In 2019 willen we Netersel 800 jaar vieren. In 1219 is (zover wij weten) Netersel voor het eerst
vernoemd in geschreven historie. Netersel wordt vernoemt als een van de bezittingen van de abdij
van Postel in een document uit 1219.
Er is een committee opgericht om hier volgend jaar aandacht aan te besteden. Er is inmiddels een
Logo Netersel 800 gemaakt.
Het idee is om Netersel 800 het hele jaar door aandacht te geven via:
1) een dorpsfeest voor Netersel te organiseren in het weekend van 22/23 Juni.
2) door het jaar heen een aantal ‘geschiedenis’ momenten (verhalen vertellen) te houden.
3) Verenigingen de kans geven om met hun normale activiteiten aandacht te geven aan
Netersel 800, zodat iedereen zie bij Netersel 800 betrokken voelt.
4) Aan het eind van het jaar iets ‘blijvends’ te plaatsen in Netersel wat herinnert aan 800 jaar
historie
Deze vergadering is belegd om te inventariseren hoe verenigingen hier instaan.
Ideeën
Er worden door de verenigingen diverse ideeën geopperd
• PUUR is van plan om aan het eind van het jaar een ‘PUB kwis’ achtig evenement te
organiseren en kan daar een vragenrondje Netersel 800 aan toevoegen. [najaar]
• PUUR zou mee kunnen doen aan het feestweekend [juni]
• VV Netersel kan aandacht besteden aan Netersel 800 via de sponsorloop, [januari] en kan op
diverse flyers gebruik maken van het logo
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Op het Dans Spektakel van de DansVereniging kan een dans gedaan worden die iets met de
geschiedenis te doen heeft.[januari] Ook wordt geopperd om tijdens het dorpsfeest iets te
doen evt samen met de Brinkdansers.
Het Gilde kan op het jaarlijkse koningsschieten evenement een speciale titel uitreiken aan de
koning [kermis; juni]
De Kindervakantieweek denkt er aan om het jaarlijkse thema dit jaar een historisch tintje te
geven. [augustus] en vraagt om een overzicht van de geschiedenis ergens in November,
zodat daar wat over besloten kan worden. Ook wordt voorgesteld de geschiedenis en het
specifieke thema aandacht te geven op school zodat dat mooi bij elkaar past.
De Buurthulp denkt er aan om de dorpslunch eventueel samen te laten vallen met het feest
weekend. [juni]
Alle verenigingen willen meewerken aan het feest weekend. Er wordt geopperd om de
verenigingen te vragen allemaal ‘iets’ te laten doen in het feestweekend.

Geld
De verenigingen stellen dat Netersel 800 zijn eigen financiën moet rond krijgen. Er zijn wel diverse
ideeën om geld bij elkaar te krijgen.
• Subsidie aan vragen bij de gemeente voor dit dorps evenement
• Een ‘Diensten en Goederen Veiling’ waarbij mensen diensten en goederen kunnen
aanbieden die dan per opbod kunnen worden verkocht en de opbrengst gaat dan naar
Netersel 800 en in het bijzonder het ‘iets blijvends’. Als dit wordt gedaan in het Oranje –
Burendag weekend van 28 September kan hier wellicht extra subsidie voor gekregen worden
• Een aanvraag indienen bij ‘Een kern met Pit’
• Er staat nog een ‘cadeau premie’ bij de gemeente omdat Netersel meedeed in de proef afval
inzameling. Het zou gaan om 1000 Euro, en de betrokken ambtenaar is Jan Schilder en de
Wethouden Fons d’Haens.
• Misschien is er nog een potje bij de Rabobank. Checken met Kees van der Heijden
Volgende vergadering: 3 December
De verenigingen vragen om een volgende vergadering waarbij het committee Netersel 800 de
plannen meer concreet kan uitleggen, met name rond het feest weekend. De verenigingen kunnen
dan ook verder aangeven hoe ze mee willen/kunnen doen.
Acties
1. Committee Netersel 800 plannen verder uitwerken en in grote lijnen delen op 3 December
2. Committee Netersel 800 onderzoeken hoe de financiën geregeld worden, en in het bijzonder
of een ‘diensten en goederen veiling’ haalbaar is

