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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 

 

KERKBERICHTEN 

Zaterdag 20/4: Paaswake. Om 21.00 uur in de kerk in Hoogeloon, m.m.v. heren-

koor. 

Zondag 21/4: Hoogfeest van Pasen. Om 9.30 uur Eucharistieviering, m.m.v. 

Cantor. De intenties zijn voor: Cornelis Waalen en Cato Waalen-Deenen nms. kin-

deren en kleinkinderen; Overleden ouders van der Heijden-Couwenberg, zonen 

Ton en Kees, schoondochter Toos, schoonzoon Frans en Ellie Hageman. 

Maandag 22/4: Tweede Paasdag. Om 11.00 uur, kerk in Bladel, m.m.v. Saffier. 

Mededelingen: 

 De Mis op Eerste Paasdag in Hoogeloon begint om 9.30 u. Dit wijkt af 

van de poster die gemaakt is voor de Goede Week.  

 Eerste Paasdag mogen de kinderen na de Mis van 11.00 u in Bladel 

paaseieren zoeken in de pastorietuin.  

 

NETERSEL BOUWT VOOR NETERSEL??? 

De locatievereniging ‘Bouwen in Netersel’ geeft in haar bericht van vorige week 

aan dat er een ‘Go’ is voor ‘Netersel bouwt met elkaar’. Wij als omwonenden van 

d’n Brink vinden het jammer dat met het bericht de indruk is gewekt dat de aanwo-

nenden daar constructief aan mee zouden werken. Niets is minder waar: De aanwo-

nenden hebben unaniem te kennen gegeven het initiatief zeker te waarderen maar 

zijn tégen het gepresenteerde voorstel. Te groot, te pompeus, teveel drukte en ver-

keer. Een massaal appartementencomplex is niet passend in Netersel en zeker niet 

aan een rustieke brink.  



  

Het verbaast ons dat door de locatievereniging geen duidelijkheid wordt gegeven 

hoeveel ouderen daadwerkelijk ingeschreven hebben. Wij hebben de indruk dat 

maximaal een handvol ouderen belangstelling heeft. Ontwikkeling van nieuwe 

plannen op basis van daadwerkelijke behoefte zou meer voor de hand liggen.  

Nu worden er o.a. investeerders gezocht. Dit betekent dat er nu gebouwd gaat 

worden voor huur of koop voor de vrije sector in plaats van uitsluitend voor de 

ouderen van Netersel wat de insteek én charme was van het initiatief. Dat heet 

projectontwikkeling en staat wel heel erg ver van het oorspronkelijke initiatief 

“Netersel bouwt voor Netersel”. 

De omwonenden van d’n Brink maken zich zorgen over deze ontwikkeling en de 

eenzijdige berichtgeving door de locatievereniging hierin. 

Omwonenden d’n Brink. 

 

VASTENACTIE 2019 : DE WATERCRISIS IN CIJFERS  

 89 % van de mensen (6,5 miljard) heeft geen toegang tot water 

op minder dan 15 minuten lopen; 

 844 miljoen mensen hebben géén schoon drinkwater ter 

beschikking;  

 263 miljoen mensen moeten langer dan een uur lopen voor 

water;  

 159 miljoen mensen gebruiken water dat direct uit de rivier of 

een meer komt;  

 2,3 miljard mensen beschikken niet over sa nitaire 

basisvoorzieningen;  

 892 miljoen mensen beschikken niet over een latrine en doen 

hun behoeften buiten in het veld;  

 Er gaan jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren omdat 

kinderen ziek thuisblijven door het drinken van verontreinigd 

water;  

 In ontwikkelingslanden wordt ongeveer 80% van de ziektes 

veroorzaakt door verontreinigd water;  

 Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water;  

 De VN hebben vastgesteld dat de minimale waterbehoefte per 

dag per persoon 20 liter is. In Nederland gebruiken  we 

gemiddeld 119 liter water per persoon per dag! (in 1969 was 

dat overigens nog 190 liter per persoon per dag!)  

Deze week wordt de huis-aan-huis collecte gehouden in de kerkdorpen Casteren, 

Hoogeloon en Netersel. Wellicht heeft u onze collectant al aan de deur ontvangen 

of misschien ontmoet u ze nog in de komende dagen. In beide gevallen zeggen wij 

u dank voor uw steun aan de Vastenactie. Wij wensen u een Zalig Paasfeest. 

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 



ONZE WEIDE GRATIS GEBRUIKEN? 

Twee tot maximaal vier schapen zijn welkom op onze afgesloten weide aan de 

oostkant van Netersel ('n kleine 1000 m2). Het gebruik van de weide en eventueel 

hooischuurtje is gratis, maar we stellen wel enkele voor de hand liggende voor-

waarden: 1. Goede afspraken op papier. 2. Goede verzorging van de geplaatste 

schapen. 3. Beschermen van de fruitboompjes op de weide tegen aanvreten. 4. Her-

stel van eventueel aangebrachte schade.  

Interesse? Neem dan contact op met Ed van Lierde, tel: 840999 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 20.1
e
 prijs, Rood 17: Daan Meulenbroeks, Rick Spooren. 

2
e
 prijs, Groen 31: Piet Michiels. 3

e
 prijs, Bruin 6: Jan Castelijns, Familie Egel-

meers. 

 

ADVERTENTIE. 

Gratis af te halen. Net kinderledikantje met verstelbare bodem en matras. Bijvoor-

beeld  voor kleinkind. Tel: 681811. 

 

LAATSTE TREKKING JEUGDLOTTO 

Deze week was de 20e en tevens laatste trekking van de jeugdlotto. Graag willen 

we namens het jeugdvoetbal van VV Netersel / Casteren iedereen weer bedanken 

voor de deelname dit jaar.  

Met vriendelijke groet, Martijn Michiels. 

 

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. In de presentaties heb-

ben we aangegeven dat we de verhuur en verkoop enigszins willen reguleren om de 

betaalbaarheid in de toekomst te borgen, hiervoor is echter het draagvlak binnen de 

gemeenschap te beperkt. Daarom willen we dit idee bijstellen en kopers zelf de 

zeggenschap geven betreffende verhuur en verkoop. Mocht dit uw positie ten aan-

zien van het plan positief beïnvloeden dan komen wij alsnog graag met u in con-

tact.   

De kans om een dergelijke accommodatie in Netersel te verwezenlijken is eenma-

lig. Wij als projectgroep zijn ervan overtuigd dat dit in Netersel levensvatbaar is en 

ook gezien de reactie en de aanmeldingen tot dusver wordt dit bevestigd, we zijn er 

echter nog niet. 

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/ . 

Locatievereniging Bouwen in Netersel, Buurthulp Netersel, KBO Netersel 

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


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

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

 

VLAG 800 JAAR NETERSEL 

Een mooi feestelijk gezicht al die 800 jaar Netersel vlaggen in ons dorp. Ook een 

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

feestweekend van 21-23 juni. De vlag kost € 17,- (1 x 1,5 meter). En ook volgend 

jaar hebben we vast een reden om de vlag nog een keer buiten te hangen! 

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

adres. 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL 

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling en de vele giften. 

Wij hebben tot nu toe € 83,76 opgehaald d.m.v. lege flessen, klusjes en vrije giften. 

Het bedrag zal ten goede komen voor de scholen in Kenia. 

Op www.kralenvoorkenia.nl kunt u meer informatie vinden over dit goede doel. 

Wij gaan dit persoonlijk afgeven aan de organisatie van het goede doel. 

Verder willen we ook alle klasgenootjes die meegeholpen hebben bedanken voor 

hun inzet. 

Mocht u ons gemist hebben en toch nog een bijdrage willen doen, kunt u het afge-

ven op de lei 8. Dank u wel 

Mick, Ties en Kiki van Woensel. (En alle klasgenootjes die ook meegeholpen heb-

ben) 

 

AANMELDEN NIEUWE JEUGDLEDEN. 

Aanmelden voor het jeugdvoetbal kan vanaf 5 jaar. Opgeven voor 19 april bij Bart 

Sterken, tel: 682191 of Cees Alemans, tel: 681556. 

U kunt zich ook opgeven via de mail: c.alemans@upcmail.nl of 

b.sterken@chello.nl    

 

NETERSEL DE ZALIGHEID 

 

Als dorpsdichter was een van mijn plichten   

om van elk dorp iets aparts toe te lichten 

Van de vijf kernen is het wel de kleinste 

mer wonen kun de daor het fijnste 

 

Ze noemen het nie vur niks een zaligheid 

het volgende wil ik er wel over kwijt 

Het is wel moeilijk om er te komen 

mee die kenderkupkes en grote bomen 

 

Pak durum die mooie brede pad dus  ga toch  mee de fiets 

ge kekt wa rond en ziet nog iets  

mailto:800jaarnetersel@gmail.com
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Een serieuze dorpsraad met hoog bezoek uit Blaal 

mee allemaal een goed verhaal 

 

3 wethouwers en dames van t gemeentehuis 

die waren echt van alle markten thuis  

Ieder mocht zijn zegje doen 

democratisch en met groot fatsoen 

 

Waarum is Nittersel nou zo bekend  

kijk is wa moois de ge daar allemaal vend 

Bunt wordt er nie meer gestoken 

de was in den oorlog vur mensen die daar onder doken  

 

Navenand de er nie veul mensen wonen 

zeggen ze vol trots uit Nittersel te komen 

Hangjeugd treft te hier echt nie aan 

dus vur de rust kunde het best na Nittersel gaan 

 

Geen files op t industrieterrein of winkelstraat 

toch een genot de zoiets nog steeds bestaat  

En als de mensen hier elkaar ontmoeten 

is het heel gewoon elkaar nog netjes te begroeten 

 

Toch wonen hier nog ijverige lieden 

en al die clubs hebben heel veul te bieden 

Wel heb ik van heel veel mensen hier gehoord 

Iets wa hun nog altijd heel erg stoort 

 

De bild langs ‘t Blaals gemeentehuis 

de hoort daar helemaal nie thuis  

Het moet  toch Karel de simpele zijn  

dus hoort de ook op het Carolus simplexplein  

 

Volgend jaar bestaan ze in juni 800 jaar 

dus wethouders en de hele raad, jullie cadeau sta langs jullie deur al klaar 

Een dringend  advies ,wilde hier komen wonen en voorgoed verblijven 

Kom dan minstens met zijn vijven ander kan de school nie open blijven 

 

Tenslotte zo als altijd dus ook deze keer 

blijf ergens mee in de weer en later hoorde wir iets meer . 

 

Jan van Limpt, dorpsdichter van de gemeente Bladel 

 



KONINGSDAG 2019 

Om alvast in de agenda te zetten!! Ook dit jaar organiseert het Oranje Comité Ne-

tersel op Koningsdag, zaterdag 27 april, weer een spetterende spellenochtend voor 

de kinderen. In de middag is er een leuke fietstocht van zo'n 25 kilometer uitgezet. 

Nadere informatie volgt, een paar weken voor Koningsdag, in de van Aalsten tot 

Goor. Oranje Comité Netersel.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Dakos R3 - KliNeca R: 9-4; NeCa A1 - Rosolo A2: 3-6; NeCa B1 - Bio 

B1: 3-2; DDW/SDO '99 E2 - NeCa E1: 2-9. 

Programma voor 17-20-22 en 24 april: 

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

20/4: NeCa A1 - Winty A1: aanvang om 11:15 uur. Netersel;  

20/4: NeCa B1 - Klimroos B1: aanvang om  10:00 uur. Netersel;  

20/4: Spoordonkse Girls C1 - NeCa C1: aanvang om 10:00 uur. Oirschot;  

20/4: Rosolo D3 - NeCa D1: aanvang om 9:30 uur. Reusel;  

20/4: NeCa E1 - Bladella E2: aanvang om 9:00 uur. Netersel;  

20/4: Rosolo F1 - NeCa F1: aanvang om 10:30 uur. Reusel;  

20/4: DDW W1 - NeCa W1: aanvang om 9:30 uur. Hooge Mierde;  

22/4: NeCa 1 - Eyckelkorf 1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: F. Reijckers; 

24/4: DSV MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:30 uur. Diessen;  

24/4: KliNeCa R - Kraanvogels R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel JO14 1 – Willem II JO14 1: 1-4; Hoogeloon JO15 1 – Casteren 

JO15 1: 2-1; Netersel JO19 1 – DEES JO19 1: 0-1; Netersel 3 – Wodan 10: 4-2;  

Netersel 2 – BES 1: 2-0; Casteren JO7 1 – HMVV JO7 1: 1-10; Casteren JO8 1 – 

Reusel Sport JO8 3: 6-6; Terlo JO9 2 – Casteren JO9 1: 2-6; Netersel JO10 1 – De 

Weebosch JO10 1: 3-5; Netersel JO11 1 – Hapert JO11 3: 0-11; ZSC JO13 2 – 

Casteren JO13 1: 2-1; Netersel JO14 1 was vrij; Casteren JO15 1 – Reusel Sport 

JO15 2: 6-0; Casteren JO17 1 – Hilvaria JO17 2: 5-2; Casteren JO19 1 was vrij; 

Woenselse Boys 6 – Netersel 3: 3-3; BES 1 – Netersel 2: 3-1; Knegselse Boys 1 – 

Netersel 1: 0-1.  

Programma voor 17-18-20 en 22 april: 

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

18/4: De Raven 2 – Netersel 2: aanvang om 19.15 uur. Vertrek om 18.00 uur; 

20/4: Casteren JO13 1 – Hapert JO13 2: aanvang om 11.15 uur; 

20/4: Netersel JO19 1 – ZSC JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

20/4: Netersel 1 – De Bocht 1: aanvang om 18.30 uur. Aanwezig om 17.30 uur; 

22/4: Netersel 1 – Rood-Wit ’67 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 27 APRIL A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 22 APRIL A.S. OM 18.00 UUR ZIJN AANGELEVERD. 


