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KINDERVAKANTIEWEEK 2019 

Het programma van Doeduhmeej voor de kindervakantieweek 2019 is bekend! De 

vakantieweek vindt dit jaar plaats van maandag 12 tot donderdag 15 augustus met 

als thema: 800 JAAR NETERSEL 

Alle kinderen van Netersel die nu nog op de basisschool zitten zijn van harte wel-

kom om deel te nemen. Meld je daarom snel aan via het bijgesloten aanmeldings-

formulier.  

Zonder vrijwilligers kunnen we deze week niet tot een succes maken. Zit je in de 

2
de

 van het voortgezet onderwijs of hoger en heb je zin om te helpen? Dan kun je 

jezelf via het bijgesloten vrijwilligersformulier opgeven. Ook mensen zonder deel-

nemende kinderen zijn natuurlijk van harte welkom! 

Lever het formulier voor 10 juni in op één van de aangegeven adressen of mail het 

naar: doeduhmeej@gmail.com.  

Op maandag 12 augustus is er een vossenjacht waar iedereen gratis aan kan deel-

nemen. Ook voor de aller kleinste van Netersel is er op dinsdag van 11.00 tot 12.30 

een poppendokter aanwezig op het terrein bij de Poel. 

Meer informatie over het programma vind je op de website: www.doeduhmeej.nl 

We hopen er samen weer een leuke week van te maken! 

Bestuur Doeduhmeej 

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid. Zaterdag 15/6:  om 19.00 uur gebeds-

dienst. De intenties zijn voor: Overleden ouders Michielse-Vissers en overleden 

familieleden; Sjef Hooijen en zoon Jos en dochter Corrie 

 

CONTINUROOSTER LAMBERTUSSCHOOL, 2019-2020 

Vanaf  komend schooljaar stapt de basisschool over op een 

continurooster. Dit betekent dat alle kinderen dagelijks tus-

sen de middag op school overblijven. Er is gekozen voor het 

vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent concreet dat de kinderen elke dag van 08.30 

tot 14.15 uur naar school gaan, uitgezonderd groep 1-2, zij stoppen op vrijdag op 

dezelfde tijd als de peuters, namelijk om 11.00 uur. 

Omdat we de opvang tussen de middag niet alleen met het schoolteam rond kunnen 

krijgen, wordt hierbij de hulp van ouders gevraagd. De hulp bestaat uit het onder-

steunen tijdens de lunch en het buitenspelen (denk hierbij aan het opendraaien van 

een beker, of bij kinderen blijven die meer tijd nodig hebben voor de lunch terwijl 

de leerkracht met de rest naar buiten is etc). De vrijwilligers dragen geen verant- 

woordelijkheid voor de kinderen, deze ligt volledig bij de leerkrachten en onder- 
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wijsondersteunend personeel van de school. 

Via deze weg doen we een oproepje aan andere vrijwilligers dan ouders. Heeft u af 

en toe tijd, of misschien wel elke week een dag, om van 12.00 tot 12.30 uur op vrij-

willige basis te ondersteunen tijdens het overblijven, dan horen wij dat graag. 

U kunt dit telefonisch doorgeven via het nummer van de school 0497 681991 of via 

de mail info@bs-stlambertus.nl.  

Wilt u graag meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jeanne Verstijnen 

0612103819 

 

LAATSTE TRAINING KORFBAL EN VOETBAL  

Dinsdag 18 juni vind weer de laatste training plaats van het seizoen. Dit jaar in 

Casteren op het sportpark. We hopen dat iedereen aanwezig kan zijn voor een leuke 

wedstrijd tussen kinderen en ouders.  

Hierbij het wedstrijdschema: 18.00 uur: Welpen , C1, Jo9-1, mini's Jo7-1; 18.25 

uur: E1, D1, Jo-10, mini's Jo7-2; 18.50 uur: F1, B1, Jo-8; 19.15 uur: Jo-11; 19.40 

uur: Jo13. 

Activiteiten kommissie NeCa en Netersel/Casteren. 

 

UITSLAGEN DIKKE BANDEN RACE 2019 

Dames: 1 Jessica van de Sande.2 Diana Bressers. 3 Mirte Michiels.4 Josine Jansen. 

5 Lise Amting. 6 Maud Michiels. 7 Aniek van Esch. 8 Cancel Verstede. 9 Jinke 

Koolen. 10 Simone Meulenbroeks. 

Heren: 1 Rick Michiels 2 Rick Antonis. 3 Ben van der Heyden  4 Joris van der 

Heyden. 5 Niek Jansen. 6 Bart Seuntjens 7 Harm Paridaans. 8 Giel Roozen. 9 Thijs 

Amting. 10Kees van den Bosche. 

1
e
 ploegen prijs heren: ik wil koopjes.nl team 1  

2
e
 ploegenprijs heren: John Michiels verhuur de tabkratjes.  

3
e
 ploegen prijs heren: ik wil koopjes.nl team 2. 

1
e
 ploegenprijs dames: ik wil koopjes.nl dames. 

 

AGENDA DORPSRAAD NETERSEL MAANDAG 17 JUNI 2019 20.00 UUR 

1. Opening 

2. Verslag vorige vergadering (28-1-19) 

3. Toelichting herijkte visie Groote Beerze (door Ted van Paasen van waterschap 

de Dommel) 

4. (afsluiting) pilot saneren kleinschalige asbest Netersel 

5. Voortgang werkgroep verkeer 

6. (feestweekend) 800 jaar Netersel 

7. Voortgang woningbouw 

a. Plan Hems 

b. Cpo den Horst 

c. Project carolus simplexplein 3 

8. Mededelingen 
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a. Voortgang speelruimtebeleid 

b. Kermis (welke wensen hebben we bij nieuwe aanbesteding?) 

9. Rondvraag 

10. sluiting 

 

800 JAAR NETERSEL 

Afgelopen maand heeft u de flyer van het 800 jaar Netersel Feestweekend in de bus 

gekregen. Daarin staat alle informatie die je nodig hebt, bijvoorbeeld hoe je de spe-

ciale escaperoom reserveert, of deelneemt aan de zeepkistenrace. Als je nog vragen 

hebt? Kijk eens rond op www.depoel-netersel.nl/800. Als je vragen dan nog niet 

beantwoord zijn, stel ze dan gerust via 800jaarnetersel@gmail.com of 0683333571.  

 

Deze maand viert Bergeijk 550 jaar stadsrechten met de voorstelling “de Stad”. Wij 

brengen met de organisatie van 800 jaar Netersel een bezoek aan ons collega-jubi-

lerend-dorp, op woensdag 26 juni om 20:30 uur in openluchttheater de Hunneber-

gen in Luyksgestel. Lijkt het je leuk om mee te gaan naar deze voorstelling? Meld 

je dan aan bij Hugo. De entree (à €21,-) is voor eigen rekening. 

 

KBO NETERSEL 

Eettafel. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 20 juni te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 16 juni bij Mariet Smulders, tel: 

06-11282075. De kookgroep. 

 

LOTTE WAALEN KERMISKONINGIN 2019 

Op kermiszondag organiseerde Gilde Sint Brigida tijdens Netersel Kermis voor de 

zevende keer de schietwedstrijd om de titel Neterselse Kermiskoning, dat mag 

inmiddels een niet meer weg te denken traditie genoemd worden. Nog geen Presto 

Pedale maar toch een eikpunt tijdens Netersel Kermis. In 2018 was het Jaap Waal-

en die zich kermiskoning van Netersel schoot. Door een staatsbezoek in Bolivia 

moest de regerend koning zich echter laten verontschuldigen, maar naar wat later 

bleek had hij een waardig zaakwaarnemer gestuurd.  

In een enerverende strijd met 18 deelnemers en 185 pijlen later was het Lotte Waal-

en die de strijd won door het laatste stuk van de gipsen vogel naar beneden te halen, 

zo bleef de monarchie gehandhaafd binnen de familie Waalen. Lotte mocht de feli-

citaties en de wisselbokaal van Centerloos Slijperij de Kempen in ontvangst nemen, 

zij is regerend Kermiskoningin in het jubileumjaar 800 jaar Netersel.  

Op kermismaandag was het de beurt aan de Gildebroeders en Gildezusters om te 

schieten voor de titel van Kermiskoning om de Jef Hooijen wisseltrofee en de titel 

Kermiskoningin om de Fons Coppelmans wisseltrofee. Bij de Gildezusters won 

Maria Waalen als Kermiskoningin en bij de Gildebroeders Henk Michiels als Ker-

miskoning. Het was een zeer gezellig weekend waarbij het gilde voor een drankje 

en een hapje had gezorgd op gildeterrein de Smelbocht. Op beide dagen werd later 
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in de middag werd het feest voortgezet in Café D’n Driesprong.  

 

WONEN VOOR SENIOREN IN NETERSEL  

Op 19 juni vanaf 13.30 uur in de Poel organiseren de KBO en de Buurthulp Ne-

tersel een informatiemiddag over wonen voor senioren. We willen met u in gesprek 

over het thema wonen en alle vragen die erbij komen kijken om op uw oude dag te 

komen tot een goede invulling van uw woonomgeving. Dit is onder andere een 

passende woning met veel gemak, weinig onderhoud en veel woongenot, in uw 

eigen sociale woonomgeving.  

Deze middag komt Loe van der Lee voor u uiteen zetten wat er bij zo’n overstap 

naar een nieuwe woning allemaal komt kijken en hoe hij u daar eventueel  in kan 

ondersteunen. Ook komt er een ervaringsdeskundige aan het woord die het proces 

schetst aan de hand van praktijkvoorbeelden. U bent van harte welkom. 

Buurthulp Netersel, KBO Netersel. Maria Waalen (06-51084680),  Ingrid Meulen-

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

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES, 

Zaterdag 22 juni is het zover en zal het kunstwerk onthult worden dat CV de 

Buntstèkers aanbiedt aan de Neterselse gemeenschap. De werkzaamheden zijn 

inmiddels voltooid door enkele leden van de raad, en het wordt een zeer bijzonder 

kunstwerk dat hopelijk jarenlang ons dorp zal sieren. Voorafgaand aan de feest-

avond van 800 jaar Netersel zal om 20.00 uur de onthulling plaatsvinden. Prins Ron 

d’n Urste en Adjudant Roel zullen dit uitvoeren in het bijzijn van de Raad van 

Ellef. 

In dit kunstwerk zullen drie tijdcapsules geplaatst worden die over respectievelijk 

11, 22 en 33 jaar openbaar gemaakt zullen worden tijdens de volgende jubilea van 

de carnavalsvereniging. Wil je nog meedoen en een voorspelling doen voor de 

toekomst dan kan dat nog. Stuur een mailtje naar cvdebuntstekers@gmail.com met 

duidelijk de vermelding of dit is voor over 11, 22 of 33 jaar. Vergeet niet uw naam 

te vermelden. Een brief schrijven mag ook, doe deze in een enveloppe en op de bus 

bij Frans van Luffelen, F vd Heijdenstraat 2. Zowel de brief als de mail graag voor 

dinsdag 18 juni inleveren/opsturen zodat we deze kunnen behandelen voor een 

reis van misschien wel 33 jaar! De eerste voorspellingen zijn inmiddels binnen, 

maar er is nog voldoende ruimte voor meerdere brieven! 

CV de Buntstèkers 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Programma voor 15 juni: 

15/6: NeCa B1 - Vessem B1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Nicole Dieker; 

15/6: Winty C1 -  NeCa C1: aanvang om 11:45 uur. Wintelre;  

15/6: NeCa E1 - VVO E1: 9:00 uur. Netersel. Fluiten: Marloes van Rijthoven; 

15/6: DDW F1 - NeCa F1: aanvang om 9:45 uur. Hooge Mierde;  

15/6: Bio W1 - NeCa W1: aanvang om 9:00 uur. Veldhoven.  
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