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BESTE INWONERS VAN NETERSEL  

Op vakantie zijn wij in aanraking gekomen met een goed doel: kralen voor Kenia. 

Nu wilden wij ook iets doen voor dit goede doel. Lege flessen inzamelen, klusjes, 

etc. om geld in te zamelen. Ondertussen doen veel klasgenootjes ook mee aan deze 

actie, en helpen ze om geld in te zamelen. 

Hierbij wat meer informatie over het goede doel, (zie www.kralenvoorkenia.nl of 

in de bijgevoegde flyer) zodat u weet waar het geld naar toe gaat. Wij gaan dit 

persoonlijk afgeven aan de organisatie van dit goede doel. 

Het komt echt goed terecht. 

Wij hopen nog veel geld in te zamelen en willen u bedanken voor uw bijdrage. 

Mick, Ties en Kiki van Woensel (en alle klasgenootjes die ook mee helpen) 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 13/4: om 19.00 uur Gebedsdienst. De intenties zijn voor: Koos en Wim 

van der Heijden-Michielse en overleden familieleden 

Mededelingen: 

 Woensdag 10 april is de derde Vastenbezinning, om 20 u in Bladel. Het 

thema is: de menselijke gebrokenheid, vanuit de christelijke kunst belicht 

en besproken.  

 De palmzondagviering voor alle communicanten is dit jaar in Hapert om 

11.00 u. Kinderen die dan verhinderd zijn, mogen op zaterdagavond naar 

Bladel komen voor de viering van 17.30 u. 

 De Plechtigheden in het Triduüm zijn dit jaar in Hoogeloon. Mensen die 

vervoer nodig hebben, kunnen dit laten weten aan het secretariaat.  

 Op Witte Donderdag 18 april om 13.00 u is uitvoering van de Johannes 

Junior in de kerk in Bladel. Deze kindervoorstelling is een mix van 

vertelkunst, dans en koorwerken uit de Johannes Passion. De toegang is 

voor kinderen gratis. Volwassenen: € 5. 's Avonds vindt de generale 

repetitie plaats van de Johannes Passion. De vrijwilligers van onze 

parochie hebben gratis toegang. Zij kunnen op werkdagen tussen  9.00 en 

12.00 uur een kaartje ophalen op het secretariaat. 

 Zieken die voor Pasen de H. Communie willen ontvangen, kunnen contact 

opnemen met de pastoor.  

 

VLAG 800 JAAR NETERSEL 

De eerste vlaggen hangen al in het dorp. Een mooi feestelijk gezicht. Ook een vlag 

bestellen? Bestellen kan tot en met 1 juni, je hebt de vlag dan tijdig voor het feest- 

http://www.kralenvoorkenia.nl/


weekend van 21-23 juni. De vlag kost € 17,- (1 x 1,5 meter).  

Stuur een e-mail naar 800jaarnetersel@gmail.com onder vermelding van vlag en je 

adres. 

 

AANSTAANDE ZONDAGMIDDAG 14 APRIL VAN 14 - 16 UUR GESCHIE-

DENISMIDDAG IN DE POEL 

Historisch geograaf Karel Leenders zal een boeiende voordracht houden. Aan de 

hand van oude kaarten en de namen van velden, wegen en gehuchten wordt de 

geschiedenis van Netersel verteld. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de nu 

verdwenen kerk, kasteel en hoeve van Netersel en naar de Bredase Baan die ooit 

het dorp doorsneed. Ook de rol van de Brabantse hertog, van het klooster Postel en 

van de onderbelichte Wouter Volcaert zullen belicht worden. De middag duurt van 

14 uur tot uiterlijk 16 uur inclusief een pauze. Toegang is gratis en iedereen is 

welkom. 

Weten wat de vorige keer is verteld? Op deze pagina staan foto's en de presentatie 

van Ria Berkvens van de eerste geschiedenismiddag over Kerk en Hoeve op 17 

februari: https://depoel-netersel.nl/2019/02/geschiedenismiddag-kerk-en-hoeve/ 

 

VASTENACTIE 2019 : WAAROM WATERCOMITÉ'S ZO BELANG -

RIJK ZIJN. 

Het aanleggen van watervoorzieningen kost natuurlijk geld, maar ook daarna zullen 

er kosten zijn: voor het onderhoud en voor reparaties. Omdat Vastenactie niet iede-

re watervoorziening jarenlang financieel kan steunen, is het voor ons een voor-

waarde dat de lokale gemeenschap deze kosten in de toekomst zelf kan opbrengen.  

Om te waarborgen dat het waterproject dat we steunen, zo lang mogelijk goed 

functioneert, kan een watercomité opgezet worden. Een watercomité kan bijvoor-

beeld regelen dat iedereen die gebruik maakt van de watervoorzieningen een kleine 

maandelijkse bijdrage levert voor onderhoudskosten en zij kan ook actie onderne-

men als er een reparatie of onderhoud nodig is. Ook bij meningsverschillen over 

het gebruik van de voorziening kan het watercomité een rol spelen. 

De leden van een watercomité krijgen een basistraining in water, sanitatie en hygië-

ne en worden getraind in het onderhoud en eventuele reparatie van de watervoor-

zieningen. Daarnaast leren ze de basisbeginselen van boekhouden, zodat de ge-

meenschap zelf de toekomstige kosten kan dragen. Verder krijgen ze ook informa-

tie over de oorzaken van het dalen en stijgen van het grondwaterpeil en zijn ze ver-

antwoordelijk voor maatregelen om het grondwaterpeil in stand te houden. Dit 

houdt bijvoorbeeld in dat ze het gebied moeten beschermen tegen ontbossing. 

Watercomités worden al gevormd voordat de watervoorziening is aangelegd, zodat 

de lokale bevolking een stem heeft in het bepalen van de locatie van de watervoor-

ziening. 

Het is erg belangrijk dat er mannen én vrouwen in een watercomité zitten. Mannen 

en vrouwen kunnen verschillende behoeftes hebben als het gaat om het gebruik van 

water. Het kan bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid zijn van mannen om het vee 

te voorzien van water, terwijl het water voor huishoudelijk gebruik de verantwoor-
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delijkheid is van vrouwen. Daarom is het belangrijk dat beide groepen geraad-

pleegd worden voordat een nieuwe waterput wordt geslagen en dat beide groepen 

betrokken zijn bij het onderhoud. 

Tijdens de diensten van a.s. zaterdag en zondag, 13 en 14 april, zal in de kerkdor-

pen Bladel en Hapert gecollecteerd worden voor het Vastenactieproject van 2019. 

Volgende week, in de goede week (15 tot en met 19 april), zal in de kerkdorpen 

Casteren, Hoogeloon en Netersel de huis-aan-huis collecte gehouden worden. In 

Hoogeloon en Netersel gedurende de hele week; in Casteren zullen de collectanten 

op dinsdag 16 april vanaf 18:00 onder klokgelui door het dorp gaan.  

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

GASTEN EETTAFEL, 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 18 april te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 14 april bij Mariet Smulders, tel: 

06-11282075. De Kookgroep 

 

GEZOCHT. 

Verzorgpony gezocht voor mijn 12 jarige dochter, omgeving Netersel. Ze rijd al 

vanaf haar 6de jaar. Tel. 06-46075683 

Met vriendelijke groet, Lorraine Roes. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 19. 1
e
 prijs, Oranje 19: B. Kraaijvanger, Dames 

Netersel,Familie Legeland, Ralf Roijmans, Familie Bressers, Frieda van der Heij-

den. 2
e
 prijs, Geel 32: Jay van Hoof, Rick Michiels. 3

e
 prijs, Wit 8: Familie van 

Lierde-Olivier, Familie Looijmans, Rick Beerens, Sien Couwenberg, Familie Meu- 

lenbroeks. 

 

BUURTBILJARTEN. 

We zijn beland in de maanden van de waarheid..... 
De klok is weer verzet en dus komen we langzaamaan in de slotfase van de compe-

titie van het buurtbiljarten seizoen 2019-2020. De meeste teams hebben inmiddels 

13 wedstrijden gespeeld en de teams die nog willen stijgen in de ranglijst zullen 

dus (met nog enkele wedstrijden te gaan) een eindsprintje in moeten gaan zetten... 

Bovenaan de ranglijst weinig veranderingen ten opzichte van vorige keer, Beemke 

C blijft aan kop met een redelijke riante voorsprong op Winkelhoek C, maar met 

nog enkele speelrondes te gaan is er nog van alles mogelijk... Blasch B bezet op dit 

moment de 3e plaats, maar hier zit het erg kort op elkaar en dus hebben er nog veel 

teams kans op bij de kampioenenhuldiging op het podium te staan. 

Ook onderaan de ranglijst is het nog geen uitgemaakte zaak wie met de rode lan-

taarn aan de haal gaat en dus is er voor alle teams nog van alles om voor te spelen 

de laatste wedstrijden van het seizoen. 

Lex de Bruin was al virtueel in het bezit van een fles Schrobbeler (voor de speler 



met de hoogste individuele score) en hij flikte het afgelopen week nog een keer om 

23 punten bij elkaar te spelen... 

De kampioenenhuldiging vindt dit jaar plaats op vrijdag 24 mei, alle buurtbiljarters 

zijn dan van harte welkom om samen het glas te heffen op de aanstaande kam-

pioenen en het afgelopen biljartseizoen. Zorg dus dat je er deze avond bij bent om 

het seizoen op een gezellige manier af te sluiten met je biljartmaten!! 

Uitslagen tot en met 5 april: Blasch A – Winkelhoek C: 35,8 – 45,2; Plein A – De 

Hoeve B: 42,7 – 36,4; Blasch B – De Hoeve A: 45,4 – 51,2; Beemke B – De Heilei 

B: 45,0 – 25,3; De Heilei A – Winkelhoek D: 32,8 – 46,3: Blasch B – Plein B: 32,7 

27,3: Beemke A – Winkelhoek B: 42,2 – 44,5; Winkelhoek A – Blasch C: 53,1 – 

35,0; De Hoeve B – Beemke C: 29,5 – 44,9; Blasch A – Plein A: 50,7 – 28,5; De 

Heilei B – Winkelhoek C: 30,5 – 43,2; Beemke B – De Hoeve A: 44,8 – 39,0; Win-

kelhoek D – Blasch C: 23,7 – 40,1; Winkelhoek B – Winkelhoek C: 35,9 – 44,1; 

De Heilei A – Winkelhoek A: 54,7 – 35,0; Beemke A – Beemke C: 25,2 – 52,7; 

Blasch B – Winkelhoek B: 49,0 – 40,2. 

 

Tussenstand na de wedstrijden van 5 april 2019: 

 

Team Punten Partijen Gem 

1 Beemke C 595,8 13 45,8 

2 Winkelhoek C 568,8 13 43,8 

3 Blasch B 544,8 13 41,9 

4 Winkelhoek A 536,4 13 41,3 

5 De Heilei A 531,0 13 40,8 

6 Beemke A 525,5 13 40,4 

7 Winkelhoek B 512,5 14 36,6 

8 De Hoeve A 507,6 13 39,0 

9 De Heilei B 506,5 13 39,0 

10 Beemke B 499,9 12 41,7 

11 Blasch A 498,1 12 41,5 

12 Winkelhoek D 484,4 13 37,3 

13 Plein A 482,8 12 40,2 

14 Plein B 464,0 12 38,7 

15 Blasch C 455,0 13 35,0 

16 De Hoeve B 426,1 12 35,5 

 



MOEDIGE MOEDERS, 

Wist u dat het tegenwoordig vrij normaal is om bij het stappen drugs te gebruiken. 

Wist u dat ongeveer 70% van de bezoekers op een festival het gewoon vind om er 

iets bij te slikken. Wist u dat het THC-gehalte enorm is gestegen in de wiet , vroe-

ger 0,2% nu soms 18% of nog hoger! Wist u dat er overal waar jongeren zijn, dus 

bij alle middelbare scholen , in iedere uitgaansgelegenheid en in elk dorp dealers 

zijn die van alles te koop hebben. Wist u dat het tegenwoordig bijna niks meer kost,  

dat je al een pilletje hebt voor 4 euro of minder. Wist u dat het een feit is dat die 

van u het dus ook een keer aangeboden gaat krijgen. En weet u dan zeker dat hij 

nee gaat zeggen…..Zelfs als hij iedereen om zich heen wel ziet gebruiken? 

Het is natuurlijk best mogelijk dat onze jeugd dus eens een keer iets gaat uitpro-

beren, dat zal hem niet direct verslaafd maken, en dat hoort ook een beetje bij het 

jong zijn, grenzen opzoeken en dingen ontdekken…maar mocht die van u er heel 

misschien toch iets teveel mee experimenteren of iets te vaak gebruiken, kortom 

hebt u er zorgen over dan bent u van harte welkom om het er eens over te hebben. 

Daar wordt je altijd wijzer van.  

Op 30 april hebben we weer een bijeenkomst van de moedige moeders in Bergeijk. 

Zoals gewoonlijk valt het ook deze keer weer op de laatste dinsdag van de maand, 

en kan iedereen gewoon komen. 

Wij zitten van 20.00u-22.00u klaar op het Thomas van Aquinohuis, Dr Rauppstraat 

52 , in Bergeijk. 

Voor meer info, bel: 06-44625441 of mail met: 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com 

Neem ook eens een kijkje op www.moedigemoeders.nl 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Zaterdag 13 april komen de leden van CV “De Buntstèkers” weer bij u langs om 

oud ijzer op te halen. Als het oud ijzer voor  9:00 uur aan de kant van de weg ligt, 

nemen wij het mee. Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging! 

CV De Buntstèkers 

 

SPULLENINZAMELING 

Op zaterdag 6 april konden inwoners van Netersel voor de eerste keer “spullen” 

inleveren. Daartoe stond WVK met een inzamelwagen nabij het Carolus Simplex-

plein. 15 inwoners hebben vooral aardewerk (serviesgoed, bloempotten), hard 

kunststof (manden, speelgoed), kleine elektr(on)ische apparaten en metalen voor-

werpen ingeleverd. Alle materialen worden gerecycled en weer ingezet om nieuwe 

producten van te maken. Meerdere inwoners spraken hun waardering uit voor het 

initiatief om spullen gescheiden in te zamelen. 

Wat wordt onder “spullen” verstaan? 

Onder “spullen” vallen oude, versleten, defecte of afgedankte gebruiksvoorwerpen 

van beperkte omvang (ze moeten passen in een bananendoos). Te denken valt aan 

een paraplu, bestek, schrijfmaterialen, brillen, etc. Maar ook serviesgoed, speel-

goed, textiel en kleine (defecte) elektr(onische) apparaten. Eventuele accu’s en 
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batterijen moeten dan wel verwijderd zijn en als u bv. een frituurpan inlevert, mag 

daar geen frituurolie of –vet meer inzitten en bij een stofzuiger moet de stofzak 

verwijderd zijn..Verder moeten de spullen in elk geval droog zijn om eventuele 

schimmelvorming te voorkomen. 

Geen “spullen” zijn: 

Afval dat bij een andere materiaalstroom thuis hoort, zoals verpakkingen (PMD), 

groente-, fruit,- en tuinafval, luiers en incontinentiemateriaal, glas, papier, karton 

en restafval (zoals bv. “piepschuim”). Als u twijfelt wat in welke stroom hoort, 

raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal:  

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/. 

Spullen als accu’s en batterijen, chemische vloeistoffen, oliën/vetten, bestrijdings-

middelen, tl- buizen, spaarlampen, verf en verfproducten worden ook niet geaccep-

teerd. Die kunt u inleveren bij de milieustraat. Ook injectienaalden en medicijnen 

kunt u daar inleveren of bij uw apotheek. 

Grote spullen, zoals meubels, grote elektr(on)ische apparaten, tapijt, vloerkleden, 

matrassen, e.d. kunt u, vanwege hun omvang, ook niet inleveren. Daarvoor verwij-

zen wij u naar een kringloopwinkel of de milieustraat, industrieterrein de Sleutel, 

Nijverheidsstraat 7d in Bladel. 

Volgende inzameldag 

Hebt u thuis nog oude, versleten defecte of afgedankte gebruiksvoorwerpen van 

beperkte omvang, dan kunt u die inleveren op de eerste zaterdag van de maand.  

De eerstvolgende dag is: zaterdag 4 mei 2019 van 13.00 tot 15.00 uur. 

 

SAVE THE DATE-------SAVE THE DATE. 

Vooraankondiging Goederen- en dienstenveiling NeCa. 

Na een zeer succesvolle goederen- en dienstenveiling in 2014 organiseert Korfbal-

vereniging Neca op zaterdag 26 oktober 2019 opnieuw een veiling. Locatie; 

Gemeenschapshuis De Poel in Netersel. Weet u het nog?  

De meer dan 200 leuke, zinvolle en hilarische diensten aangeboden door indivi-

duelen / markante personen / vriendengroepen / teams / verenigingen.  Ook de top-

of-flop boxen waren spraakmakende onderwerpen van de drukbezochte veiling. 

Dit jaar zullen er meerdere neven-activiteiten te doen zijn.  

Vanaf de middaglunch kunt u al een kijkje komen nemen, meedoen bij het korf-

schieten, alvast een bod doen op een van de goederen of…….(hier zeggen we nog 

niks over) 

Vanaf 20.00uur gaan alle aangeboden diensten onder de hamer.  

Het zal een spectaculaire dag worden; MIS HEM NIET!!! 

Voor de Casterse mensen wordt ludiek vervoer geregeld.   

Wellicht wordt u nog benaderd om een dienst aan te bieden voor het goede doel.  

Mocht u zelf alvast een dienst willen aanbieden? Neem dan contact op met Ingrid 

Meulenbroeks (0652444219) of Ine v Gerven (0682245010).  

Save the date-------Save the date--------Save the date-------- Save the date------

Save the Date 

 

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/


KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Op vrijdagochtend 12 april heeft Buurthulp Netersel tussen 10.30 en 11.30uur 

in de Poel haar koffie-uurtje. Tijdens dit koffie-uurtje komt juffrouw Jeanne van de 

basisschool uitleg geven over het Samenwerkingsproject “Om nooit meer te 

vergeten” van de schoolkinderen met Buurthulp Netersel. 

Zie ook de flyer.  

We willen graag een luisterend oor bieden en eventueel uw vragen beantwoorden 

c.q. doorspelen. Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij 

bijvoorbeeld vervoer, boodschappen doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, 

of een ander klusje? Laat het ons weten, wij helpen u graag.  

U kunt ons bellen, mailen. En we zijn te vinden op Facebook en op de website van 

De Poel 

 Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 

17.00uur, u kunt de voicemail afluisteren en eventueel inspreken) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/ 

Graag tot vrijdag. Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, 

Ingrid Meulenbroeks. 

 

NIEUWS KBO. 

Dinsdag 16 april Wandeling historisch centrum Oirschot. 

Op 16 april gaan wij op de fiets en/of met de auto naar Oirschot. Wij ver-

trekken om 12.30 uur met de fiets vanaf de Poel. Wilt u met een auto 

meerijden dan moet u dat wel even aangeven als u zich aanmeldt. De auto’s ver-

trekken om 13.00 uur ook vanaf de Poel. 

De rondleiding begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Deze rondlei-

ding is niet geschikt voor rolstoelen en rollators omdat de straatjes in Oirschot 

nogal hobbelig zijn. U moet rekenen op een wandeling van 2 tot 2,5 uur. Na onge-

veer een uur is er een pauze waarin u koffie, thee en iets lekkers aangeboden krijgt. 

De rondleiding kost € 4,50, de koffie/thee met iets lekkers krijgt u gratis. Opgeven 

bij Wies Vissers: 68 22 81 

Busreis Seniorenvereniging Bladel en K.B.O. Netersel,  

Op 14 juni hebben wij een mooie dagtocht voor U georganiseerd. Wij gaan met de 

bus richting Alphen gelegen in het land van Maas en Waal. Daar worden wij harte-

lijk ontvangen met koffie en gebak. 

Daarna krijgt U op een leuke manier uitleg  over het vervaardigen van tin. Na deze 

leerzame excursie rijden wij naar het lunchadres. Om vervolgens door te rijden naar  

Kevelaer in Duitsland. Kevelaer heeft een sfeervol stadscentrum en prachtige hei-

ligdommen. Tot slot op de terug reis nog een heerlijk diner voor U. 14 juni vertrek 

om 8.30 bij Busstation in Bladel. De kosten zijn € 66,- per persoon. 

Opgeven op 17 april van 14.00 tot 15.00 in De Schouw bij Den Herd in Bladel. 

Inl. T. van Limpt Tel. 681470. 

Wij wensen jullie een hele gezellige dag. 

K.B.O. Netersel. 
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EEN GO VOOR NETERSEL BOUWT MET ELKAAR 

Locatievereniging Bouwen in Netersel is in samenwerking met de KBO en de 

Buurthulp Netersel  bezig een levensloopbestendig wooncomplex te realiseren aan 

d’n Brink in Netersel op het perceel Carolus Simplexplein 3.  

De laatste bijeenkomst was op 25 maart in de Poel en inmiddels weten we dat het 

college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bladel er positief te-

genover staan. We hebben nog geen duidelijkheid omtrent het milieuverhaal wat op 

het perceel rust vanuit het achterliggend bedrijventerrein. Wel hebben we de 

toezegging dat hierover deze maand duidelijkheid gegeven wordt. Als dit geen 

negatieve invloed heeft op het plan wat er ligt dan gaat de locatievereniging over 

tot het kopen van het perceel. 

We hebben dan tot 1 oktober om de koop definitief te maken, we begrijpen dat het 

wellicht voor u te kort dag is geweest en dat u wellicht meer tijd nodig heeft om 

deze stappen te zetten. We komen daarom nog steeds graag in contact met iedereen 

die ook maar enigszins denk dat het iets voor hen zou kunnen zijn. De kans om een 

dergelijke accommodatie in Netersel te verwezenlijken is eenmalig. Wij als pro-

jectgroep zijn ervan overtuigd dat dit in Netersel levensvatbaar is en ook gezien de 

reactie en de aanmeldingen tot dusver wordt dit bevestigd. 

Daarom vragen wij iedereen die denkt te willen huren, kopen of te investeren op 

wat voor manier dan ook met ons in contact te treden via 

bouweninnetersel@gmail.com of bij onderstaande personen van de projectgroep. 

De projectpresentatie is te vinden op de site van de Poel: https://depoel-

netersel.nl/2019/02/locatievereniging-bouwen-in-netersel/ . 

Ook zijn wij constructief in gesprek met de bewoners aan d’n Brink, we begrijpen 

dat dit een verandering aan het plein teweeg brengt maar we willen zorgvuldig 

omgaan met alle aandachtspunten. Tijdens de laatste bijeenkomst was de stemming 

al veel positiever en wij hebben er het volste vertrouwen in dat we op een construc-

tieve wijze samen met alle belanghebbende tot een invulling kunnen komen waar 

we met z’n alle zeer trots op kunnen zijn. Een plek die duurzaam beschikbaar is 

voor de inwoners van Netersel, voor onze ouderen, onze ouders en op termijn 

wellicht voor onszelf. 

Locatievereniging Bouwen in Netersel, Buurthulp Netersel, KBO Netersel. 

Henk Michiels (06-50243569), Maria Waalen (06-51084680),  Ingrid Meulen-

broeks (06-52444219) of Wies Vissers (06-23528290) 

 

THEATERFESTIVAL KUNSTELUCK, ZONDAG 14 APRIL 2019 

Wij nodigen jullie allemaal uit om te komen kijken naar onze uitvoeringen van ons 

nieuwe stuk Wat is jouw probleem!? op zondag 14 april 2019 bij de cultuurboer-

derij in Westelbeers. Samen met verschillende toneelverenigingen uit de omgeving 

hebben we deze leuke theaterdag georganiseerd om het jeugdtoneel in de kempen 

een impuls te geven. We zullen het stuk meerdere keren spelen op die dag, name-

lijk om 13.25 uur & 14.20 uur & 16.05 uur. Naast ons toneelstuk zullen er nog 5 

stukken gespeeld worden. Meer info zie bijgevoegde flyers. Tot zondag! 

Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes 

mailto:bouweninnetersel@gmail.com
https://depoel-netersel.nl/2019/02/locatievereniging-bouwen-in-netersel/
https://depoel-netersel.nl/2019/02/locatievereniging-bouwen-in-netersel/


VOORJAARSBORREL BIJ BUURTHULP NETERSEL 

Buurthulp Netersel organiseert een voorjaars borrelavond bij de Poel. U (iedereen) 

bent van harte welkom om op deze avond bij onze vrijwilligers aan te sluiten en 

een hapje en drankje met ons te nuttigen.  

Het wordt een informeel samenzijn. Gezelschap bieden, vervoer, een boodschap 

doen of het één op één helpen met de computer of het helpen bij een grotere acti-

viteit zoals de dorpslunch worden door vrijwilligers van Buurthulp Netersel ver-

richt.  

Wij hopen dat ook nieuwe vrijwilligers, die zich minimaal 2 keer per jaar willen 

inzetten voor een vraag van een dorpsgenoot, op deze avond kennis komen maken. 

De avond is op vrijdag 17 mei om 19.30uur en wordt tot ongeveer 21.30uur 

verzorgd door Buurthulp Netersel. Bij goed weer zitten we op het terras van de 

Poel. We hopen op een gezellige avond waar verbinding met elkaar voorop staat.   

Kom jij ook? Graag tot 17 mei. Buurthulp Netersel 

 

TEKENSEIZOEN VAN START 

Maandag 15 april start de week van de Teek. Dat betekent dat het tekenseizoen van 

start gaat. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken als de teek 

lang vastgebeten in uw huid zit. De app Tekenbeet helpt te controleren op teken en 

brengt u op de hoogte van de actuele tekenactiviteit. 

Teken komen op veel plaatsen in Nederland voor. Ze leven tussen bladeren en in 

hoog gras en struikgewas. Ze lijken op kleine platte spinnetjes. Sommige teken zijn 

besmet met de Lyme-bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Als een 

teek lang op de huid zit, bestaat de kans dat hij deze bacterie overbrengt. Vindt u 

een teek? Dan kunt u die eenvoudig zelf verwijderen met een pincet of tekentang. 

Ontsmet daarna het beetwondje en noteer wanneer en waar u op de huid gebeten 

bent. Krijgt u de teken niet uit uw kleding, was ze dan op 60°C of doe ze in de 

wasdroger. 

Naar de huisarts?  

Als de teek langer dan 24 uur in de huid gezeten heeft, overleg dan met de huisarts 

of behandeling gewenst is. Heeft u een teek binnen 24 uur weggehaald? Houd tot 

drie maanden na de tekenbeet de huid rond de beet in de gaten. Let op het ontstaan 

van een rode ring of andere klachten die kunnen duiden op de ziekte van Lyme. 

Krijgt u klachten? Ga naar de huisarts en meld dat u door een teek gebeten bent. 

Meer informatie 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het team Infectieziekten via 

telefoonnummer  088 0031 333 of mail naar infectieziekten@ggdbzo.nl. Meer 

informatie vindt u op de website van de GGD Brabant-Zuidoost, www.ggdbzo.nl , 

en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,   

www.rivm.nl/tekenbeet   

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Rosolo R - KliNeCa R: 6-5. 

Programma voor 10-13 en 17 april: 

http://www.ggdbzo.nl/
http://www.rivm.nl/tekenbeet


10/4: Dakos R3 - KliNeca R: aanvang om 19:30 uur. Someren-Heide; 

13/4: NeCa A1 - Rosolo A2: aanvang om 11:15 uur.  Netersel; 

13/4: NeCa B1 - Bio B1: aanvang om 10:00 uur. Netersel; 

13/4: DDW/SDO '99 E2 -  NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Hooge Mierde; 

17/4: KliNeCa R - Bio R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Spoordonkse Boys JO8 1 – Casteren JO8 1: 5-6; EFC JO9 3 – Casteren 

JO9 1: 2-9; Netersel JO10 1 was vrij; Netersel JO11 1 – Marvilde JO11 2: 1-5; 

Dommelen JO13 3 – Casteren JO13 1: 2-5; Netersel JO14 1 – Beerse Boys JO14 1: 

6-0; Casteren JO15 1 – Dommelen JO15 3: uitgesteld; Casteren JO17 1 was vrij; 

 Netersel JO19 1 – Rood-Wit JO19 2: 1-2; UNA 10 – Netersel 3: 5-0; EDN 2 – Ne-

tersel 2: 1-0; De Bocht 1 – Netersel 1: 4-0; Casteren JO8 1 – VOAB JO8 2: 2-10; 

Casteren JO7 1 – Tuldania JO7 1: 6-3; Casteren JO9 1 – Riethoven JO9 2: 2-5; Ne-

tersel JO10 1 – EFC JO10 4: 7-7; Netersel JO11 1 – DVS JO11 4: 5-1; Casteren 

JO13 1 was vrij; Sarto JO14 2 – Netersel JO14 1: 1-3; Casteren JO15 1 – Nuenen 

JO15 2: 10-1; Casteren JO17 1 – Reusel Sport JO17 2: 0-6; Netersel JO19 1 was  

vrij; Steensel 3 – Netersel 3: 3-3; Hulsel 2 – Netersel 2: 1-3; DEES 1 – Netersel 1: 

1-0; Casteren JO7 1 was vrij; Sarto JO8 4 – Casteren JO8 1: 3-1; Casteren JO9 1 – 

Bergeijk JO9 4: 4-3; SVSOS JO10 1 – Netersel JO10 1: 4-5; Brabantia JO11 4 – 

Netersel JO11 1: 7-2; Casteren JO13 1 – Valkenswaard JO13 5: 2-1; DBS JO14 2 – 

Netersel JO14 1: 6-0; Acht JO15 3 – Casteren JO15 1: 2-7; Baronie JO17 4 – Cas-

teren JO17 1: 2-1; De Raven JO19 1 – Netersel JO19 1: 4-3; Netersel 3 – Unitas 7: 

1-1; Netersel 2 – De Raven 2: 0-4; Netersel 1 – DEES 1: 1-3. 

Programma voor 10-11-13-14 en 17 april. 

10/4: Netersel JO14 1 – Willem II JO14 1: aanvang om 18.30 uur; 

10/4: Hoogeloon JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 18.30 uur; 

10/4: Netersel JO19 1 – DEES JO19 1: aanvang om 18.30 uur; 

11/4: Netersel 3 – Wodan 10: aanvang om 18.30 uur. Aanwezig om 18.00 uur; 

11/4: Netersel 2 – BES 1: aanvang om 19.30 uur. Aanwezig om 18.30 uur. 

13/4: Casteren JO7 1 – HMVV JO7 1: aanvang om 10.00 uur; 

13/4: Casteren JO8 1 – Reusel Sport JO8 3: aanvang om 9.30 uur; 

13/4: Terlo JO9 2 – Casteren JO9 1: aanvang om 10.00 uur; 

13/4: Netersel JO10 1 – De Weebosch JO10 1: aanvang 10.00 uur in de Weebosch; 

13/4: Netersel JO11 1 – Hapert JO11 3: aanvang 10.45 uur in Hapert; 

13/4: ZSC JO13 2 – Casteren JO13 1: aanvang om 13.00 uur; 

13/4: Casteren JO15 1 – Reusel Sport JO15 2: aanvang om 13.00 uur; 

13/4: Casteren JO17 1 – Hilvaria JO17 2: aanvang om 15.00 uur; 

14/4: Woenselse Boys 6 – Netersel 3: aanvang om 9.30 uur. Vertrek om 8.00 uur; 

14/4: BES 1 – Netersel 2: aanvang om 10.30 uur. Vertrek om 8.45 uur; 

14/4: Knegselse Boys 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur; 

17/4: Casteren JO15 1 – Hoogeloon JO15 1: aanvang om 18.30 uur. (Beker) 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering. 


