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BESTE JONGENS EN MEISJES, 

Woensdag 29 mei aanstaande is er weer een te gekke straatspeeldag! Het Carolus 

Simplexplein zal weer helemaal autovrij gemaakt worden voor jullie. Dus je kan 

naar hartenlust skeeleren, skelteren, fietsen, touwtje springen, stoepkrijten, 

waveboarden, ballen etc. Dus zorg voor OUDE KLEDING EN SCHOENEN. 

Om 12.15 worden jullie vanuit school opgehaald en lopen we via het Beemke 

samen naar het plein alwaar we eerst gaan picknicken. Vergeet dus niet je 

lunchpakketje mee te nemen! 

Voor deze ene keer mag je op de fiets, skelter, bolderkar,skeelers of waveboard 

naar school. Vraag gerust aan je mam of pap om mee te komen. Gezellig! 

Het plein blijft autovrij tot 18.00h, daarna komt er weer verkeer op. 

Ook de kinderen uit Netersel die ergens anders op de basisschool zitten zijn van 

harte welkom!!! Sluit gezellig aan bij school of op het plein. 

Om misverstanden te voorkomen willen we nog even melden dat het niet de be-

doeling is jonge kinderen zonder begeleiding op het plein achter te laten. 

Deelname is op eigen risico. 

Als je nog vragen hebt kun je contact met ons opnemen: Marieke Lindeman, Ma-

rieke Coppens of Caroline van Dijck 

We zien je graag op woensdag 29 mei en samen maken we er een gezellige middag 

van! 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 25/5:  om 19.00 uur gebedsdienst met volkszang. De intenties zijn voor: 

Wim Kerkhofs nms. Mien en de kinderen; Jan en Betje van de Zande-Antonius, 

hun dochters Anneke en Riet en schoonzoon Jan 

Mededelingen: 

 Het bisdom biedt de mogelijkheid om een cursus te volgen om catechist te 

worden in de parochie om de catechese te ondersteunen. De opleiding start 

in september en duurt twee jaar. Als u interesse hebt, kunt u zich melden 

bij de pastoor.  

 In het weekend van 15-16 juni is de parochie te gast in de abdij van Postel. 

Het is bedoeld voor persoonlijke verdieping en om na te denken over onze 

missie als parochie. Folders liggen achter in de kerk.  

 Zaterdag 25 mei is er een eucharistieviering in Den Bosch voor de be-

scherming van het ongeboren kind, om 12.30 uur. Mensen die meewillen, 

kunnen zich melden.  

 Zondag 26 mei is de Eerste Communieviering in Bladel om 11 uur.  



PRESTO PEDALE 2019. 

Maandag 3 juni is de 42
e
 Presto - Pedale kermis koers van Netersel  Wij beginnen 

ook dit jaar met de schooljeugd op een klein rondje Boontuintje- Beemke. De 

eerste start is om 13.30 uur, en we proberen om 15.15 uur klaar te zijn met de 

wedstrijden. Iedereen is welkom om de kinderen aan te komen moedigen 

Om 18.45 uur gaan we verder met het avond programma, De Dikke Banden Race 

voor iedereen die kan fietsen vanaf 14 jaar. We verwachten dit jaar ook weer 

ploegen aan de start voor de ludiekste ploeg, of een van de andere mooie prijzen 

waarvoor je niet hard hoeft te fietsen. 

Het inschrijfgeld per ploeg van 6 personen is 15 euro. De rugnummers en helmen 

zijn vanaf 17.30 uur af te halen bij Cafe de Driesprong .Dan is het om 19.30 uur 

tijd voor de echte wielrenners, die rijden een wedstrijd over 60 km. Een minuut 

later starten de dames zonder licentie , voor hun wedstrijd over 25 km .Inschrijven 

kan tot  2 juni via de mail w.vissers64@upcmail.nl  

 

LEGE FLESSEN. 

Beste dorpsbewoners, vrijdag 24 mei zullen leden van de Fistváérekes langs de 

deuren gaan om te vragen of jullie lege flessen willen geven zodat wij dit kunnen 

gebruiken om er voor te zorgen dat we nog steeds zo'n mooie wagen kunnen maken 

als afgelopen jaar. 

Dus als je van plan was om je lege flessen weg te brengen, laat dat dan nog heel 

even staan zodat je dat aan onze leden mee kunt geven en wij weer verder kunnen 

met het maken van carnavalswagens. Alle kleine beetjes helpen! 

•De Fistváérekes• 

 

VLAG 800 JAAR NETERSEL 

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. 

 

KAMPIOENENHULDIGING BUURTBILJARTEN, VRIJDAG 24 MEI AS 

Aanstaande vrijdag 24 mei worden de kampioenen van het buurtbiljartseizoen 

2018-2019 gehuldigd. Alle buurtbiljarters zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom in 

D'n Driesprong om de kampioenen en de individuele prijswinnaars te huldigen en 

verder wa te ouwehoeren onder het genot van een hapje en een drankje. Net als 

andere jaren zullen we ook nu weer het fameuze biljartspel (soort van afvalraceje) 

gaan doen waarbij de winnaar ook nog een leuke prijs kan winnen.  

De eerste rondjes op deze avond worden betaald vanuit de bijdrage van de deel-

nemende teams en hierna zullen we voor de liefhebbers die meer dorst hebben een 

potje maken. Hopelijk zien we as vrijdag veel buurtbiljarters om het afgelopen 

seizoen op een feestelijke manier af te sluiten, zodat we allemaal met een goed 

gevoel de zomerstop in kunnen. 
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PARKINSON-DE KEMPEN. 

Dinsdag 28 mei tussen 20:00 uur en 22:00 uur organiseert Stichting Parkinson de 

Kempen een avond in D’n Aachterum, Korenbocht 50 Reusel. De toegang is gratis.  

Op deze avond zal de neuroloog dr. A. Vermeij van het Catharinaziekenhuis in 

Eindhoven zijn verhaal over de ziekte van Parkinson komen vertellen. Dr. Vermeij 

gaat binnenkort met pensioen maar wil ons nog graag zijn ervaringen vertellen met 

de ziekte van Parkinson en hoe hij daar in zijn functie als neuroloog mee is omge-

gaan. Hij zal ons een overzicht geven van de oorzaken en gevolgen van de ziekte 

van Parkinson. Wat gebeurt er in de hersenen van de patiënt en wat zijn de gevol-

gen van niet goed functioneren van sommige processen in de hersenen. Ook de 

verschillende uiterlijke kenmerken van de ziekte, bijvoorbeeld stijfheid of overbe-

weeglijkheid, komen aan bod.  

Het wordt een interessante avond waarvoor wij u van harte uitnodigen. Wij zouden 

het zeer op prijs stellen wanneer u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via het contact-

formulier op onze website www.parkinsondekempen.nl of op 

info@parkinsondekempen.nl. Tot 28 mei. 

 

MOEDIGE MOEDERS 

Op dinsdag 28 mei hebben we weer een bijeenkomst van de moedige moeders in 

Bergeijk. Adres is Dr Rauppstraat 52 . Het begint om 20.00 uur tot 22.00 uur. 

Op de avond kunt u met alle vragen en zorgen over uw partner of kind , die proble-

men heeft met drugs en of alcohol , bij ons terecht. 

Wij ontmoeten elke maand weer nieuwe ouders van kinderen die soms al jaren het 

leven van deze families beheersen door hun overmatige drugsgebruik. Het is een 

steeds groter wordend probleem dat jammer genoeg echt niet zomaar overgaat. 

De schaamte en schuldgevoelens die ons dan overvallen weerhouden ons ervan om 

ermee naar buiten te treden, maar dat is meestal toch echt de oplossing om een 

verandering teweeg te brengen. Bij ons zitten ouders of partners die precies dezelf-

de dingen , waar u nu mee zit al doorlopen hebben, en zij weten als geen ander hoe 

machteloos je jezelf dan vaak kunt voelen. Ook kennen we alle valkuilen en smoes-

jes en weten we precies wat je wel of nog beter wat je juist niet moet doen om onze 

verslaafde te helpen.  

Het begint bij die eerste stap, die u kunt zetten door de knoop eens door te hakken 

en gewoon eens binnen te stappen . Wees moedig en sluit je aan bij onze groep. Het 

kost je verder niks en je kunt er zoveel mee winnen. 

Voor meer info kunt u bellen met : 06-44625441. Of mailen met 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com  Ook raad ik u aan om eens een kijkje te 

nemen op www.moedigemoeders.nl  

 

BEZORGING VAN DE DIGITALE VAN AALSTEN TOT GOOR 

Sommige mensen hebben problemen met het ontvangen van de van Aalsten tot 

Goor via e-mail. Dit komt waarschijnlijk omdat Microsoft iets veranderd heeft om 

ongewenste e-mail (spam) tegen te gaan. We zijn aan het kijken wat we eraan 
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kunnen doen. Weet dat het krantje ook altijd terug te vinden is op de pagina van de 

dorpskrant: https://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/ 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 - Zigo MW1: 9-8; NeCa W1 - Rosolo W1: 11-3; NeCa D1 -  

Klimroos D1: 6-7; Rust Roest F1 -  NeCa F1: 9-8; NeCa C1 - DSV C2: 8-3; DDW 

B1 - NeCa B1: 5-17; Bladella A1 - NeCa A1: 6-8; DOT 1 - NeCa 1: 9-5. 

Programma voor 22-23-25-26 en 29 mei: 

22/5: Bladella MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Bladel;  

22/5: KliNeCa R - Corridor R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon;  

23/5: Tuldania D1 - NeCa D1: aanvang  om 18:30 uur. Esbeek;  

25/5: Bio C1 - NeCa C1: aanvang om 12:00  uur. Veldhoven;  

25/5: NeCa E1 - Rietvogels E1: 9:30 uur. Netersel. Fluiten: Renee v.d. Heijden; 

25/5: NeCa F1 - Rust Roest F1: 9:00 uur. Casteren. Fluiten: Anne-Wil Vissers; 

25/5: Rietvogels W1 - NeCa W1: aanvang om 9:30 uur. Riethoven;  

26/5: NeCa 1 - Vessem 1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: F. Reijckers; 

29/5: NeCa MW1 - Rosolo MW2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Marjan Swaans. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: RKDSV JO8 2 – Casteren JO8 1: 3-6; Reusel Sport JO9 3 – Casteren 

JO9 1: 0-13; VOAB JO10 6 – Netersel JO10 1: 5-7; De Valk JO11 2 – Netersel 

JO11 1: 11-2; Bladella JO13 4 – Casteren JO13 1: 1-2; Brabantia JO14 2 – Netersel 

JO14 1: 4-4; Casteren JO15 1 – SBC JO15 4: 1-2; Casteren JO17 1 – Gudok JO17 

3: 0-6; Marvilde JO19 1 – Netersel JO19 1: 4-2; Netersel 3 – Hapert 5: 1-5; Neter-

sel 2 – Tuldania 2: 2-1; Netersel 1 – Puspharia 1: 3-1. 

Programma voor 25 en 26 mei: 

25/5: Casteren JO8 1 – HMVV JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

25/5: Casteren JO9 1 -  Dosko JO9 1: aanvang om 10.30 uur; 

25/5: Netersel JO10 1 – De Raven JO10 1: aanvang om 9.30 uur;\ 

25/5: Netersel JO11 1 – Valkenswaard JO11 3: aanvang om 10.30 uur; 

25/5: Casteren JO13 1 – Budel JO13 3: aanvang om 11.15 uur; 

25/5: Netersel JO14 1 is vrij; 

25/5: Casteren JO15 1 is vrij; 

25/5: Desk JO17 3 – Casteren JO17 1: aanvang om 14.45 uur; 

25/5: Netersel JO19 1 – Rood-Wit JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

26/5: Marvilde 5 – Netersel 3: aanvang om 9.45 uur. Vertrek om 8.30 uur; 

26/5: De Bocht 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

26/5: Riethoven 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 
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