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SCHIETWEDSTRIJD VOOR DE NETERSELSE KERMISKONING 

Gilde Sint Brigida organiseert tijdens Netersel kermis traditioneel een schietwed-

strijd om de titel Neterselse Kermiskoning. In verband met Corona was dit voor het 

laatst in 2019 maar gezien het grote succes in de jaren daarvoor is de wedstrijd voor 

de Neterselse Kermiskoning dit jaar weer op zondag 5 juni, eerste pinksterdag. We 

gaan zien of Lotte Waalen haar titel kan prolongeren en de wisselbokaal van Cen-

terloos Slijperij de Kempen wederom in ontvangst mag nemen.  

De wedstrijd is dus op kermiszondag om 13.00 uur op Gildeterrein “De Smelbocht” 

aan de Muilen 7 en is bestemd voor alle dames en heren vanaf 16 jaar uit Netersel 

en personen die zich verbonden voelen met Netersel. Met deze wedstrijd wil het 

Gilde bijdragen aan een levendige Netersel kermis. Er wordt geschoten op een 

vogel van gips die boven aan de boom hangt. Diegene die het laatste stuk van de 

vogel naar beneden haalt mag zich Kermiskoning van Netersel noemen. Het gilde 

zorgt voor de kruisbogen en natuurlijk voor een drankje en een hapje.  

Op maandag 6 juni is het kermisschieten voor de Gildezusters en Gildebroeders, 

ook vanaf 13.00 uur, ook dan bent u welkom om een kijkje te komen nemen. 

 

BEDEVAART KEVELAER. 

Na 2 jaar is er dit jaar weer een bedevaart naar Kevelaer en wel op donderdag 18 

augustus 2022. Nader bericht volgt. Broedermeester Bedevaart Kevelaer. 

 

PRESTO PEDALE 

Op kermisdinsdag 7 juni 2022 vindt de 43ste editie van de Presto Pedale plaats.  

Deze wielerronde wordt georganiseerd door Tourclub Netersel onder auspiciën van 

de Nederlandse Wielren Bond. 

In de middag wordt er tezamen met de basisschool een dikke banden race georgani-

seerd voor de kinderen van de school. Deze begint om 12.30 uur en duurt tot ca. 

15.00 uur, het Beemke en het Boontuintje worden dan afgesloten voor alle 

verkeer.  

We beginnen om 18.45 uur met de Dikke Bandenrace. Om 19.30 uur volgen de 

wedstrijdrijders. Om ongeveer 21.00 uur wordt de finish verwacht. De prijsuitrei-

king voor de Dikke Bandenrace en de wedstrijd voor wedstrijdrijders is om ca. 

21.45 uur in café D’n Driesprong. 

De wielerwedstrijd kan alleen soepel en veilig verlopen door medewerking van alle 

bewoners aan het parcours. Het is belangrijk kleine kinderen en loslopende 

huisdieren (honden, katten) van de weg te houden. Ook verzoeken wij u vriende- 



lijk geen auto’s kort langs de weg te parkeren.  

Door de Gemeente Bladel is een vergunning verleend. Ook is een tijdelijke ver-

keersmaatregel genomen. Hierin wordt bepaald dat in de middag het Beemke en 

Boontuintje en in de avond de Hoeve, Schipstaarten, Fons van der Heijdenstraat en 

het Carolus Simplexplein, tijdelijk voor het verkeer zijn afgesloten. Verkeer zal 

alleen worden toegevoegd indien dit verantwoord is en enkel in de rijrichting 

van de renners!  

Wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip kunt opbrengen en dat u de aanwij-

zingen van de personen voorzien van een vlag wilt opvolgen. 

We hopen op uw massale aanwezigheid, langs het parcours en na afloop in café 

D’n Driespong.  

Bestuur en leden van Tourclub Netersel. 

 

KBO. 

KBO activiteit: 14 juni De Meidenkist. Aanvang 14.oo uur in de Poel. Aanmelden 

tot uiterlijk 12 juni bij Wies Vissers tel.: 06 23528290. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden regelmatig gebedsvieringen ge-

houden. De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

- Zondag 05 juni 2022: 10:00 uur 1e Pinksterdag. Intentie voor deze viering 

is: Jan Beijens 

- Zondag 19 juni 2022: 10:00 uur 

- Zondag 03 juli  2022: 10:00 uur 

- Zondag 17 juli  2022: 10:00 uur 

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte 

welkom. 

U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:  

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen vijfde trekking. 1e prijs, Rose 31: Jasper Couwenberg. 2e prijs, Bruin 

17: J. Helmer; 3e prijs, Zwart 12: J. van Kemenade. 

 

MS COLLECTE. 

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van het Natio-

naal MS Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen 

online in actie voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek 

naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant!  

Collectant gemist?  

Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl of maak je donatie over op NL 92 

INGB 000000 5057. Wil je zelf in actie komen? Maak dan een digitale collectebus 

aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en begin direct met online collecteren. 
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