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NETERSEL WEER IN DE BAN VAN DE “HEL” 

Op zondag 5 mei organiseren wij alweer de 20e “Hel van Netersel”. 

Een jeugdwedstrijd voor jongens en meisjes van de leeftijd 8 tot 14 jaar. We gaan 

om 12.00uur van start met de kleinsten, en de wedstrijden zullen tot ongeveer 

17.30uur duren. 

Daarom zullen de volgende wegen vanaf 10.30uur afgesloten zijn voor verkeer: 

Carolus simplexplein, De Muilen, Neerakker, Hoeve, Beemke en Boontuintje. 

Tevens willen wij de bewoners erop wijzen dat zij de auto’s voor 10.30uur buiten 

het parcours moet zetten, als zij er die zondag erop uit willen.  

Let ook op loslopende honden en poezen. 

Wij danken U bij voorbaat voor U medewerking, en hopen dat U begrip hebt voor 

ons verzoek. Helpt U mee, om er zowel voor ons als organisatie, als voor Netersel, 

een leuke wielerdag van te maken? Bij Voorbaat dank! 

Namens de organisatie: Wim, Jan, Leo, Bram, Sjors en Ans 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 4/5: om 19.00 uur Eucharistieviering, met volkszang. De intenties zijn 

voor: Adriaan van de Voort, Adriana, de echtgenote en hun zonen Theodorus en 

Henricus; Toon Fiers, overleden familie v.d. Ven en overleden kinderen v.d. Ven; 

Wim en Koos van der Heijden-Michielse en overleden familieleden. 

Maandag 6/5: om 18.30 uur Rozenkrans, in de kerk in Netersel. 

Mededelingen:  

 Woensdag 1 mei openen we de meimaand. Er is in Bladel om 19 u een 

gebedsviering voor heel de parochie, m.m.v. het Dameskoor. Daarna zal er 

in alle dorpen op werkdagen het rozenhoedje gebeden worden om 18.30 u 

’s avonds. In Netersel op maandag, in Hapert op dinsdag, in Casteren op 

woensdag, in Hoogeloon op donderdag en in Bladel op vrijdag, steeds in 

de Mariakapellen van de dorpen, behalve in Netersel. Daar bidden we in 

de kerk.  

 Zaterdag 4 mei is er een gebedsviering in de kerk van Hoogeloon om 19 u, 

vanwege Nationale Dodenherdenking.  

 Maandag 6 mei is er in Netersel een evaluatie van het aanbod van gebeds-

vieringen. De avond begint om 19.00 u in de kerk en staat open voor alle 

geïnteresseerden.  

 

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. 

 

WORKSHOP DIDGERIDOO. 

Vrijdag 28 juni 10:00 – 13:00 uur in Netersel (NB) 
Op vrijdag 28 juni komt Hugo van der Hout naar Netersel om een workshop did-

geridoo te geven. Hugo speelt al 20 jaar didgeridoo en geeft al jaren les. 

Aan bod komen: basic drone, gebruik van stem, ritmes en veel aandacht voor de 

circulaire ademhaling! Meer informatie over Hugo en didgeridoo spelen is te 

vinden op: https://www.didgeridoowerkplaats.nl/  

Het aantal deelnemers is minimaal 6 en maximaal 8 personen. De kosten voor 

deelname bedragen € 50,- inclusief koffie en thee. Didgeridoo’s zijn aanwezig. 

Voor vragen en aanmelden: Corien Snijder, corien@latestraat.nl of  682438. 

 

800 JAAR NETERSEL: PRESENTATIE STRAAT- EN AKKERNAMEN  

Op zondagmiddag 14 april heeft de tweede geschiedenismiddag plaatsgevonden in 

De Poel met als thema staat- en akkernamen. De presentatie en de foto’s staan 

inmiddels op de website van de De Poel: https://depoel-

netersel.nl/2019/04/geschiedenismiddag-straat-en-akkernamen/ 

 

DODENHERDENKING 4 MEI 

Op 4 mei is de dodenherdenking bij het monument aan de Neterselseweg richting 

Bladel. Het vertrek vanuit Netersel met Gilde Sint Brigida is dit jaar wederom 

vanaf Gildeterrein de Smelbocht aan de Muilen 7 om ca. 19.30 uur.  

Alle deelnemers aan de tocht krijgen bij terugkomst gratis koffie of thee in Gilde-

huis de Smelbocht. De herdenking wordt mede verzorgt door PUUR Poporkest, 

Koninklijke Harmonie L’Union en Gilde St. Joris uit Bladel. Tijdens de plechtig-

heid is er gelegenheid tot het leggen van zelfmeegebrachte bloemen. 

 

VERGADERING VOOR ALLE PAROCHIANEN  

Op 6 mei 2019 is er een vergadering over de parochie.  We zullen de gebedsdiens-

ten evalueren en er zal ook gesproken worden over hoe we samen ervoor kunnen 

zorgen dat onze parochie weer een “thuis” wordt voor alle parochianen. 

Jullie zijn allemaal van harte welkom in het parochiecentrum om 19.00 uur. 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groeten, Gerrie Castelijns. Email: gerriecastelijns@gmail.com 

 

ADVERTENTIE. 

 Wij zoeken: Zaterdaghulp/vakantiehulp. Leeftijd 17/18 jaar. Alle voorkomende 

werkzaamheden. Liefst enige  ervaring met paarden. Inlichtingen: Empelaer Stoe-

terij, Dunsedijk 5, Lage Mierde. Frans van Empel, tel: 06-53313042. 
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BIJEENKOMSTEN GROOTSCHALIGE ZONNE- EN WINDENERGIE IN DE 

KEMPEN 

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden 

werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie 

in de Kempen. Om inwoners hierbij te betrekken, worden diverse bijeenkomsten 

georganiseerd.  

Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is 

wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De 

Nederlandse overheid wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoorde-

lijkheid. De Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de ‘Klimaatvisie 

Kempengemeenten’ het doel om gezamenlijk energieneutraal te worden. Om dit te 

behalen is het nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook 

grootschalig duurzame energie op te wekken met windturbines en zonnevelden. De 

Kempengemeenten stellen hiervoor gezamenlijk beleid vast. Zo behouden ze regie 

over waar en in welke vorm en omvang windparken en zonnevelden ontwikkeld 

mogen worden.  

Ophaalsessies 

De Kempengemeenten gaan graag met u het gesprek aan over kansen en mogelijk-

heden voor grootschalige energie in de regio. In een interactief spel gaan de deel-

nemers met elkaar op zoek naar voorwaarden waar een windmolen- of een zonne-

park in de omgeving in hun ogen aan moeten voldoen. Er worden deze avond na-

drukkelijk géén locaties benoemd voor de ontwikkeling van windparken of zonne-

velden.  

Waar en wanneer? 

U kunt deelnemen op één van de volgende data en locaties: 

 donderdag 9 mei 2019, Den Eijkholt, Kapellerweg 3 in Luyksgestel of; 

 dinsdag 14 mei 2019, Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert of; 

 woensdag 15 mei 2019, De Rosdoek, Kerkstraat 10 in Wintelre. 

 

Beschikbare tijdsblokken om deel te nemen aan een gesprek zijn:  

 16:30 –18:00 uur (inloop 16:15 uur) of; 

 19:00 – 20:30 uur (inloop 18:45 uur). 

Voor wie? 

Deelname is voor iedereen die woont, werkt en recreëert in de Kempengemeenten 

en belangengroeperingen.  

Zon- en Windsafari 

Bent u benieuwd hoe een windpark er van dichtbij uitziet? Bent u al eens langs een 

zonneveld gewandeld? De Kempengemeenten nodigen u uit voor een zon- en wind-

safari!  

Waar en wanneer?    

Er wordt gestart bij dorpshuis Den deel (Bernadettestraat 3, Spoordonk). Na een 

korte presentatie gaat u met een bus op bezoek bij een windpark en zonneveld. U 

krijgt daar een rondleiding en uitleg over de windturbines en zonnepanelen, zodat u  

zelf kunt zien en ervaren wat de gevolgen van een windmolen of zonneveld zijn 



voor de directe omgeving. Er worden twee safari’s georganiseerd: 

 Dinsdag 7 mei, 18:00-21:30 uur (inloop vanaf 17:30 uur) 

 Zaterdag 11 mei, 13:00-16:30 uur (inloop vanaf 12:30 uur) 

Voor wie?  

Deelname is voor inwoners van de Kempengemeenten. Er kunnen per huishouden 

maximaal 2 personen deelnemen. Het aantal plekken is beperkt. Wees er dus snel 

bij! 

Aanmelden 

De bijeenkomsten zijn kosteloos. Deelname kan alleen na aanmelding via: 

www.zonenwindindekempen.nl/meedoen   

 

AANMELDEN VOOR DE ZEEPKISTENRACE! 

Vergeet niet om je aan te melden voor de zeepkisten door het strookje van de in-

formatiebrief en het inschrijfgeld bij Wies Vissers in te leveren. (Carolus Sim-

plexplein 33) De informatiebrief is te vinden als bijlage bij de digitale krant van 27 

april 2019. Zie voor meer info, https://depoel-netersel.nl/800-2/  

Met vriendelijke groeten, Feestcommissie 800 jaar Netersel 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: DSV MW1 - NeCa MW1: 5-4; KliNeCa R - Kraanvogels R: 1-3. 

Programma voor 4-8 en 9 mei: 

4/5: NeCa C1 - Bladella C2: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Tess van Stokkom; 

8/5: NeCa MW1 - Bio MW1: aanvang om 20:00 uur. Casteren;  

8/5: KliNeCa R - Vessem R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon;  

9/5: NeCa 1 - Tuldania 1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: S. v.d. Graaf. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel 3 – Tongelré 5: 3-3; Dosko 2 – Netersel 2: 2-1; Netersel 1 – 

Hulsel 1: 1-4. Alle andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij. 

Programma voor 4 en 5 mei: 

4/5: Beerse Boys JO8 1 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

4/5: DVS JO9 3 – Casteren JO9 1: aanvang om 9.30 uur; 

4/5: SDO JO10 2 – Netersel JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

4/5: UNA JO11 4 – Netersel JO11 1: aanvang om 9.00 uur; 

4/5: Bergeijk JO13 2 – Casteren JO13 1: aanvang om 12.00 uur; 

4/5: Netersel JO14 1 is vrij; 

4/5: Casteren JO15 1 – HMVV JO 151: aanvang om 13.00 uur; 

4/5: Casteren JO17 1 – RKDSV JO17 3: aanvang om 15.00 uur; 

4/5: Nieuw Woensel JO19 2 – Netersel JO19 1: aanvang om 13.30 uur; 

5/5: Netersel 3 – SDO 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

5/5: Netersel 2 – Maarheeze 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

5/5: Netersel 1 – Knegselse Boys 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig 13.00 uur. 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 6 MEI A.S. OM 18.00 UUR. 
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