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HULP IN NOOD 

Na 2 jaar was het eindelijk weer eens Netersel kermis! We zijn heel blij dat er weer 

veel mensen waren die lootjes zijn komen kopen bij Hulp in Nood en zo ons goede 

doel hebben gesteund.  

Ook willen we via deze weg de vrijwilligers bedanken die ons geholpen hebben.  

Zonder jullie was het voor ons niet mogelijk geweest om op de kermis te staan.  

Allen bedankt hiervoor.  

Ook willen we alle sponsors hartelijk bedanken! 

Helaas hebben we deze keer maar 2 dagen aan het Rad van Fortuin kunnen draaien, 

in verband met het weer. Dus hopelijk zijn we er volgend jaar weer bij met zonnig 

weer! Hopelijk tot dan!  

 

HARM HENDRIKS KERMISKONING 2022 

Op kermiszondag organiseerde Gilde Sint Brigida tijdens Netersel Kermis voor de 

achtste 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.  

Door de slechte weersomstandigheden op 1e pinksterdag werd de wedstrijd uitge-

steld naar 2e pinksterdag.  

In 2019 was het Lotte Waalen die zich kermiskoningin van Netersel schoot. In een 

enerverende strijd met 18 deelnemers en 75 pijlen later was het Harm Hendriks die 

de strijd won door het laatste stuk van de gipsen vogel naar beneden te halen. Harm 

mocht onder luid applaus de felicitaties en de wisselbokaal van Centerloos Slijperij 

de Kempen in ontvangst nemen.  

Hierna was het de beurt aan de Gildezusters en de Gildebroeders om te schieten 

voor de titel van Kermiskoning om de Jef Hooijen wisseltrofee en de titel Kermis-

koningin om de Fons Coppelmans wisseltrofee. Bij de Gildezusters won Tesse 

Timmermans als Kermiskoningin en bij de Gildebroeders John 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 in de middag 

het feest voortgezet in Café D’n Driesprong.  

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden regelmatig gebedsvieringen 

gehouden. De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  



- Zondag 19 juni 2022: 10:00 uur 

- Zondag 03 juli  2022: 10:00 uur 

- Zondag 17 juli  2022: 10:00 uur 

- Zondag 31 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 

 

CREATIEF NETERSEL! 

Na drie super gezellige en goed bezochte edities van Creatief Netersel! vindt op 

zondag 26 juni de zomereditie plaats. Mocht u de eerste drie keren gemist hebben, 

dan is dit uw kans om eens een kijkje te komen nemen op het gezellige pipowagen-

plein van Oma Neeske.  

Naast de pipowagens zijn er weer 5 andere hobbyisten/bedrijfjes die hun creaties 

laten zien. Mensen uit Netersel, Bladel, Veldhoven, Biest-Houtakker, maar ook 

hebben we van iets verder weg de stichting ASARzoekhonden die twee keer een 

demonstratie met een speurhond laten zien en u veel kunnen uitleggen hoe het 

speuren naar vermiste personen en dieren in zijn werk gaat. Er hebben zich 

muzikanten gemeld die speciaal voor Creatief Netersel! een band vormen en voor 

live muziek zorgen. Verder kunt u genieten van een hapje en een drankje. 

Er is voldoende parkeergelegenheid. 

U bent welkom op zondag 26 juni vanaf 14.00 uur bij Oma Neeske aan de Fons 

van der Heijdenstraat 45  

Mocht u zelf eens op een andere datum willen deelnemen aan Creatief Netersel of 

weet u iemand die graag zijn bedrijfje of hobby wil promoten stuur dan een mail 

naar: creatiefnetersel@outlook.com 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 7. 1e prijs, Grijs 36: Harm en Karli Hendriks. 2e prijs, 

Geel 17: Harrie Hendriks. 3e prijs, Rood 32: Lars Vosters. 

 

ROZENHOEDJE. 

Gedurende het hele jaar wordt er in de Mariakapel in Netersel aan de Hoeve elke 

eerste zaterdag van de maand het Rozenhoedje gebeden. De aanvang is telkens om 

19.00 uur. In de maanden mei en oktober wordt elke zaterdag het Rozenhoedje ge-

beden. Ook dan is de aanvang om 19.00 uur. 
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COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 25 JUNI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 20 JUNI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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