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EEN ‘ZEESLAG’ OP DE LANDSCHOTSE HEIDE 

Denk je aan de Landschotse Heide, dan denk je aan rust en natuur, maar ook aan 

militairen. In de Tweede Wereldoorlog is dan nog niet ontgonnen grote heide tus-

sen Casteren, De Beerzen, Vesem en Hoogeloon door de Duitsers gebruikt als 

oefenterrein voor het opleiden van piloten. De piloten waren gestationeerd op 

vliegveld Welschap (nu Eindhoven). Op de Landschotse Heide werd onder andere 

geoefend in het uitvoeren van precisiebombardementen met cementen bommen. 

Ook werd er getraind op het vuren met boordwapens op oorlogsmaterieel als een 

houten tank en gecamoufleerd kanon. 

Verder hebben de Duitsers er ook echte bommen afgeworpen. Het kwam herhaal-

delijk voor dat bommenwerpers op weg naar Engeland hun missie om een of an-

dere reden niet konden volbrengen. Met op scherp gestelde bommen mochten ze 

niet terugkeren naar hun basis. Daarom werden deze gevaarlijke bommen op de 

Landschotse Heide afgeworpen. Dit om zodoende veilig te kunnen landen op het 

vliegveld bij Eindhoven. 

Jan Roymans en Bart Beex proberen door studie van luchtfoto’s, historische kaar-

ten, veldonderzoek en het interviewen van lokale bewoners het oefenterrein tot in 

detail te ontrafelen. Het onderzoek heeft al interessante informatie opgeleverd, 

zoals de barak van terreinbeheerder ‘Kareltje’. 

(Bijbehorende foto stond vorige week als bijlage bij de dorpskrant in de mail.) 

De onderzoekers willen het onderzoek afronden met een boek over het oefenterrein 

waarin ook verhalen en persoonlijke herinneringen van mensen zijn opgenomen. 

Om het oefenterrein zo compleet mogelijk in beeld te brengen, willen Jan en Bart 

graag meer te weten komen. Heb je hieraan herinneringen of heb je hierover 

verhalen gehoord? Misschien ben je in het bezit van foto’s of voorwerpen? Alle 

informatie is welkom. 

Jan is bereikbaar op 0497-383892, mobiel 06-22829862 of j.roymans@raap.nl, 

Bart op 0497-385955 of b.beex@hetnet.nl  

 

KLEDING INZAMELEN 18 JANUARI KIOSK 

Zoals vorig jaar houden wij, van JV de Herrieschuppers, een kledinginzamelactie. 

We willen iedereen in Netersel vragen om kleding te verzamelen in een plastic zak 

(vuilniszak). Deze kleding kan worden ingeleverd bij de kiosk op zaterdag 18 jan-

uari tussen 8.00u tot 11.00u. De bedoeling is om alleen goede kwaliteit goederen 

in de zakken te doen. Wat mag wel: 

Kleding, lakens, gordijnen, dekbedovertrekken, pluche beesten, riemen, handtassen 

en schoenen (schoenen aan elkaar gebonden). Wat mag niet: vieze, natte, gescheur-

de of beschadigde kleding, enkele schoenen, afgeknipt materiaal, lappen, matten, 
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tapijten, kussens, dekbedden, snuisterij, bedrijfskleding, speelgoed en matrassen. 

De zakken a.u.b. dichtgeknoopt inleveren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om 

de zakken naar de kiosk te brengen dan kunnen wij deze ook op komen halen. Bel 

dan op die zaterdag tussen 8.00u en 11.00u naar 06-25184342.  

Als u de zakken op 18 januari komt brengen dan staat er gratis koffie, thee of ranja 

met een koekje voor u klaar. Deze kledingactie is naast de opbrengst voor onze 

carnavalsgroep ook voor een goed doel. We hopen dat jullie voor deze tijd veel 

kleding kunnen verzamelen zodat wij een leuke wagen kunnen bouwen. 

Alvast bedankt. Met vriendelijke groet JV de Herrieschuppers 

 

BUURTBILJARTEN. 

Uitslagen t/m 3 januari 2020. Beemke C – Winkelhoek B: 52,2 – 30,3; Blasch B – 

De Hoeve A: 39,7 – 49,5; De Heilei B – Plein B: 27,7 – 50,2; Beemke A – Hoekak-

ker: 47,0 – 55,6; Plein A – Winkelhoek D: 46,3 – 31,7; Beemke C – De Heilei A: 

52,0 – 42,1; Beemke B – Winkelhoek C: 55,7 – 32,8. 

 

Stand per 3 januari 2020: 

 

Team Punten Partijen Gem 

1 De Heilei A 387,4 9 43,0 

2 Beemke A 386,9 8 48,4 

3 Hoekakker 378,4 8 47,3 

4 Plein B 377,3 8 47,2 

5 Beemke C 363,0 9 40,3 

6 Beemke B 353,2 8 44,1 

7 De Hoeve A 350,2 8 43,8 

8 Winkelhoek C 347,7 8 43,5 

9 Winkelhoek D 346,3 8 43,3 

10 Plein A 338,0 8 42,3 

11 Blasch B 330,1 8 41,3 

12 De Hoeve B 313,5 7 44,8 

13 Winkelhoek B 310,4 8 38,8 

14 Blasch A 290,8 7 41,5 

15 Blasch C 280,2 7 40,0 

16 De Heilei B 278,9 8 34,9 

17 Winkelhoek A 250,7 7 35,8 



OPBRENGST BUS KERSTSTAL. 

De opbrengst van de bus in de kerststal is € 100,00. Dit gaat naar de voedselbank in 

Bladel. Iedereen hartelijk dank voor de bijdrage, namens de kerststalwerkgroep. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 18/1:  om 19.00 uur Eucharistieviering. De intentie is voor: Petrus Jose-

phus van den Hout nms zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. 

 

PÉTANQUECLUB DE SOEPELE POLS IN NETERSEL:  

Reeds 42 jaar een begrip in de Kempen…! 

Velen onder ons hebben er vast al eens mee te maken gehad en wellicht gebruik ge-

maakt van de goed geoutilleerde accommodatie aan de Polderdijk 10A bij sport-

park De Groesbocht in Netersel. 

Onze kleinschalige club staat bekend als een eensgezinde vereniging waar naast het 

spelen van jeu de boules ook de gezelligheid een belangrijke factor is. Doordat we 

óók met onze vereniging met een natuurlijk verloop te maken hebben, is het 

belangrijk om ons ledenaantal op peil te houden. Wellicht spreekt het je aan om 

eens kennis te komen maken en te profiteren van het aanbod om drie maanden, ge-

heel vrijblijvend, gratis gebruik te maken van onze boulodrome. Er wordt tweemaal 

per week in de avonduren gespeeld, met daarnaast uitwisselingen met bevriende 

clubs en eventueel externe toernooien. Vooral voor mensen die uit een actieve en 

belastende sport komen, is dit de ideale mogelijkheid om toch nog op een verant-

woorde manier gezond te blijven bewegen. 

Onze accommodatie heeft. 20 buitenbanen en 6 verwarmde binnenbanen. Ook voor 

je natje en droogje kun je hier terecht. In het hele gebouw is onlangs de toiletten-

groep vernieuwd en uitgebreid met een invalidentoilet om mindervaliden ook de 

mogelijkheid te bieden om te komen boulen. 

Het is op z’n minst de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen en wel-

licht een partijtje mee te gooien. Er zijn altijd voldoende boules aanwezig, welke 

wij ook bij evt. verhuur gebruiken.  

Wat dat laatste betreft: het is ook mogelijk om onze accommodatie te huren voor 

een bedrijfs- of familieuitje met een “jeu de boules clinic”. We leggen het spel uit 

en onder begeleiding kun je dan gezellig gaan spelen. 

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact op met het bestuur. Dit kan bijvoor-

beeld al bij: Phil Spooren, tel. 013-5091730, of 06-48176382 tijdens openingsuren 

van onze Boulodrome. Bezoek eens onze website voor meer informatie: 

www.dspnetersel.nl 

Graag tot ziens! Bestuur P.C. De Soepele Pols Netersel 

 

VERKEERSMAATREGELEN DE HOEVE. 

Bijeenkomst verkeersmaatregelen (de Hoeve) op dinsdag 21-1-20 om 19.30 in 

Lambertusschool 
De gemeente Bladel heeft in de afgelopen periode met de dorpsraad van Netersel 

gesproken over de straat De Hoeve. Het is de gemeente en de dorpsraad bekend dat 
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aanwonenden van deze straat de kasseienweg verschillend beleven als het gaat om 

geluid, trillingen, sluipverkeer en verkeerssnelheid.  

Tijdens dorpsraadvergaderingen en verkeerscommissieavonden is gesproken over 

de verkeersfunctie, het wegbeheer en de historische waardering van De Hoeve. Om 

een beter beeld te krijgen hoe de aanwonenden deze straat ervaren en naar welke 

oplossingen gekeken kunnen worden, wil de gemeente ook graag met u in gesprek 

gaan.  

Graag nodigt de gemeente u daarom uit om mee te denken om enerzijds overlast te 

verminderen en anderzijds de verkeersveiligheid te verbeteren. Op dinsdag 21 jan-

uari bent u vanaf 19:30 uur van harte welkom in de Lambertusschool. 

Tijdens deze avond zal de gemeente u laten weten wat we weten over de straat, 

gelet op de verkeersveiligheid en het wegbeheer. Vervolgens zal er samen gekeken 

worden welke verbeteringen mogelijk zijn. Hopelijk zien we u de 21
e
. 

 

OPEN DAG FISTVÁÉREKES 

Beste dorpsgenoten, 2 februari is het weer zo ver, de open dag van de Fistváére-

kes!! Deze keer vanaf 15.00 uur bij onze nieuwe bouwlocatie: Neterselsedijk 45. 

Hapjes en drankjes zijn aanwezig en vanaf 16.45 uur kan iedereen genieten van 

Ajax-PSV op een groot doek!  

Tot dan! 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 7. 1
e
 prijs, Roze 6: André Vosters, Wim Smets, Floor Lou-

wers, Luuk de Goeij. 2
e
 prijs, Geel 29: Mike Vosters. 3

e
 prijs, Wit 31: Bart van de 

Sande, M. van der Heijden. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: KliNeCa R - Dakos R3: 3-12; Klimroos/VVO A1 - NeCa A1: 15-9; 

Klimroos/VVO B2 - NeCa B1: 7-4; Rosolo D1 - NeCa D1: 6-6; Klimroos/VVO E3 

NeCa E1 - 2-5; Klimroos/VVO E4  - NeCa E2: 6-10; NeCa F1 - Klimroos/VVO F1 

6-12; Tuldania 1 - NeCa 1: 8-5. 

Programma voor 15-18-19 en 22 januari: 

15/1: NeCa MW1 - Flash MW2: 21:30 uur. Hoogeloon. Fluiten: Dian Couwenberg; 

18/1: Bladella A1 - NeCa A1: aanvang om 11:10 uur. Bladel;  

18/1: DDW/SDO E2 - NeCa E2: aanvang om 12:00 uur. Lage Mierde;  

18/1: NeCa F1 - SDO F1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Toos Buylinckx; 

18/1: Bladella W1 - NeCa W1: aanvang om 9:00 uur. Bladel;  

19/1: NeCa 1 - Eyckelkorf 1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: J. van Herk-Vromans; 

19/1: DSV R - KliNeCa R: aanvang om 10:00 uur. Diessen;  

22/1: DDW MW2 - NeCa MW1: aanvang om 21:30 uur. Reusel;  

22/1: KliNeCa R - Corridor R: aanvang om 19:45 uur. Hapert . 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 25 JANUARI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 20 JANUARI A.S. VOOR 18.00 UUR ZIJN AANGELEVERD. 


