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GARAGEVERKOOP. 

Op zaterdag 10 september is er een garageverkoop in Casteren. Deze verkoop be-

gint om 13.00 uur en stopt om 16.00 uur. Elk jaar zijn er andere bewoners die hier-

aan deelnemen. Daardoor is er telkens een ander aanbod van spullen. 

Sommige adressen staan elk jaar op de lijst maar daar staan dan vaak andere men-

sen, bijvoorbeeld uit Netersel of uit de buitengebieden. Dit maakt de garageverkoop 

in Casteren zo leuk. De deelnemers zijn te herkennen aan ballonnen en een bordje 

van de garageverkoop. 

Er zijn plattegronden verkrijgbaar waarop de deelnemers staan aangegeven. Ga je 

met de fiets dan kun je overal komen en heb je geen parkeerproblemen. 

 

SENIOREN EETTAFEL. 

Op donderdag 15 september gaan we weer koken. Wilt u er weer bij zijn, dan kunt 

u zich opgeven tot en met zondag 11 september bij Mia Hems, tel: 681786. 

We gaan zoals altijd weer om 12.30 uur aan tafel. Wij rekenen weer op u. 

De kookgroep. 

 

BUURTBILJARTEN SEIZOEN 2016-2017 

De R is weer in de maand en dus gaan de biljartballen weer rollen. Het komende 

seizoen hebben we maar liefst 15 teams (vorig seizoen 'maar' 13 teams), dus het 

beloofd een mooie competitie te worden. Daarnaast zijn er in de diverse teams 

nieuwe leden geworven, dus het is maar de vraag of de Winkelhoek C haar titel kan 

gaan prolongeren en wie er met de titel van Herbstmeister (het team dat na 7 speel-

ronden aan kop staat) aan de haal gaat.  

De aanvoerders per team hebben inmiddels het wedstrijdschema ontvangen en aan 

hen is gevraagd om het schema onder de rest van het team te verspreiden. De regels 

zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig seizoen, belangrijkste is plezier in het spel 

en dan komt het allemaal wel goed. 

Omdat we nu met 15 teams zijn is het programma aardig vol en beginnen we eerder 

met de wedstrijden en zijn er ook minder inhaalmogelijkheden, maar dat mag de 

spreekwoordelijke pret niet drukken (hoe meer zielen hoe meer vreugd immers). 

Komende week staan de volgende wedstrijden op het programma, woensdag 7 

september Beemke A tegen Winkelhoek D en donderdag 8 september Plein A 

tegen De Hoeve A. De wedstrijden beginnen altijd om 20.00 uur in D’n Drie-

sprong. Aan alle teams het verzoek om in ieder geval rond 20.00 uur met minimaal 

2 personen uit het team aanwezig te zijn, zodat er gestart kan worden. 

Wij wensen iedereen een gezellige en succesvolle competitie toe. Mocht er iemand 

alsnog mee willen doen, dan kan hij / zij zich nog melden bij de teamcaptain uit 



buurt of bij Jeroen Spooren (06-13844501), dan kunnen we kijken wat er nog mo- 

gelijk is (voor het sluiten van de transferdeadline. 

 

VERLOREN HUISDIER?? 

Bij Tim Sparidans, Beemke 25 te Netersel, woont sinds enkele weken een rood-

oranje kater in zijn achtertuin. Is iemand deze misschien kwijt geraakt sinds de 

vakantie? Als iemand hem wil hebben is hij gratis af te halen. Wel even bellen of 

mailen: tel: 06-21475832 of Timsparidans@hotmail.com  

 

STARTEN WHATSAPP GROEPEN IN NETERSEL. 

U bent van harte welkom bij de informatieavond op woensdag 14 september om 

20.00 uur bij de Poel 

Voor de zomervakantie hadden we de wijkagent voor Netersel, Patricia Keijzers, 

op bezoek bij het koffie uurtje van Buurthulp Netersel. Toen is geopperd om samen 

met de leden van de buurtpreventie van Netersel te inventariseren of er behoefte is 

aan de opzet van whatsapp groepen vanuit de buurtverenigingen. In sommige wijk-

en, ook in Netersel draait dit al. Tijd om de deskundige van de gemeente Bladel uit 

te nodigen. 

Wat is dat? WhatsApp preventie 

WhatsApppreventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers 

van WhatsApp kunnen gratis berichten, foto’s, video’s of andere gegevens met el-

kaar delen in o.a. groepsgesprekken. Steeds vaker wordt er gebruikgemaakt van 

WhatsAppgroepen die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken. Het 

voordeel van WhatsApppreventie is dat men snel informatie uit kan wisselen met 

een hele grote groep bewoners.  

Wat is het Doel van WhatsApppreventie? 

- Signaleren van verdachte situaties of criminele activiteiten. 

- Zorgen voor meer ogen en oren in de openbare ruimte.  

- Vergoten sociale cohesie en leefbaarheid. 

Op woensdag 14 september zullen Ton Spanjers en Rein de Vries namens de ge-

meente Bladel een presentatie verzorgen in Netersel en ons bijpraten over de resul-

taten tot nu toe.  

Wij nodigen alle inwoners van harte uit en met ons mee te denken en te beslissen of 

het zinvol is om te komen tot een dekkend netwerk in ons dorp? Met name ook de 

‘ervaringsdeskundige’ uit eigen dorp nodigen we van harte uit om aanwezig te zijn. 

Wij hopen op een grote opkomst. Namens de Gemeente Bladel en de werkgroepen 

buurtpreventie en Buurthulp Netersel  

Buurthulp Netersel, De Poel. De Hoeve 2, 5534 AD Netersel 

buurthulpnetersel@gmail.com Tel: 06-53473972. Te bereiken op werkdagen van 

13.00 tot 17.00 uur. 

 

GASTOUDER 'TANTE MIES', 

Hallo, ik ben Sanne Beerens. Per 1 oktober start ik als gastouder onder de naam van 

'Tante Mies'. Ben je op zoek naar persoonlijke, huiselijke en kleinschalige opvang 
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voor je kind of kinderen? Bel (06-23364636) en kom op de koffie, thee en ranja aan 

't Beemke 7 te Netersel!! 

Groetjes Sanne. 

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 

In verband met een personeelsreis is het gemeentehuis op vrijdag 9 september 2016 

gesloten. Uitsluitend voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden is het 

gemeentehuis geopend van 9.00 tot 10.00 uur. 

Spoedaanvragen voor reisdocumenten en rijbewijzen gedaan op donderdag 8 sep-

tember kunnen vanaf maandag 12 september afgehaald worden.  

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 11/9: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Petrus Josephus van den Hout zijn echtgenote Maria, Riek, Cato en 

René, Harrie en Ton 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het pa-

rochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel. Tel: 0497-387618 of email adres 

kantoor@parochiepetruspaulus.nl  i.v.m. administratie en publicatie.  

 

SUBSIDIE VOOR WAARDERING VRIJWILLIGERS  

De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers 

van niet-gesubsidieerde organisaties ingesteld.  

Wat houdt de regeling in 

Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bladel die geen jaarlijkse subsidie van de 

gemeente ontvangen, kunnen in 2016 in aanmerking komen voor een éénmalige 

subsidie. Onder een vrijwilligersorganisatie wordt verstaan een organisatie zonder 

winstoogmerk, met een maatschappelijk doel en waarvan het merendeel van de 

medewerkers vrijwilligers zijn. De subsidie is bedoeld om die vrijwilligers in het 

zonnetje te zetten. De vrijwilligersorganisaties mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. 

Dat kan individueel (bijvoorbeeld een kerstpakket) of collectief (bijvoorbeeld met 

een etentje).  

De vrijwilligersorganisatie moet zijn opgericht met als doel kwetsbare inwoners 

van Bladel te ondersteunen. Onder kwetsbare inwoners worden verstaan: groepen 

die (volgens de Wmo) als kwetsbaar worden beschouwd, te weten: mensen met een 

lichamelijke beperking, chronisch psychische problemen, een verstandelijke beper-

king, psychosociale (inclusief materiële) problemen, opvoed- en opgroeiproblemen 

of een meervoudige problematiek (verslaafden). 

Alle activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden voor anderen dan de eigen 

leden/vrijwilligers georganiseerd. Een vrijwilligersorganisatie moet statutair 

gevestigd zijn in de gemeente Bladel.  

Aanvragen 

Via de website www.bladel.nl kunt u een aanvraagformulier downloaden. Dit 

formulier kunt u ingevuld mailen naar m.dewijs@bladel.nl. U kunt ook 

onderstaand formulier gebruiken en opsturen naar de gemeente Bladel, t.a.v.  
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mevrouw M. de Wijs, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De aanvraag moet vóór 1 de-

cember 2016 worden ingediend. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Programma voor 7-8-10-11 en 14 september. 

7/9: Rietvogels R - NeCa R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Marlon Waalen; 

8/9: NeCa 1 – Avanti 1: 20:00 uur. Netersel. Fluiten: J. Das; 

10/9: DSV/EDN A1 – NeCa A1: aanvang om 12:00 uur. Diessen;  

10/9: Winty A1 – NeCa A2: aanvang om 14:00 uur. Wintelre; 

10/9: Winty B1 – NeCa B1: aanvang om 12:45 uur. Wintelre; 

10/9: Rietvogels C1 – NeCa C1: aanvang om 11:00 uur. Riethoven; 

10/9: Spoordonkse Girls C1 – NeCa C2: aanvang om 12:00 uur. Oirschot; 

10/9: Bladella D2 – NeCa D1: aanvang om 10:45 uur. Bladel; 

10/9: NeCa E1 – Bladella E2: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Judith Daemen, bege- 

          leiding Anja Mijs; 

10/9: Bio E2 – NeCa E2: aanvang om 10:00 uur. Veldhoven; 

10/9: NeCa F1 – Ready ’60 F2: 9:30 uur. Netersel. Fluiten: Renee van der Heijden; 

11/9: De Kangeroe 1 – NeCa 1: 12:15 uur. Veghel. Fluiten: S. van Aarle; 

11/9: SDO ’99 1 – NeCa 2: aanvang om 11:00 uur. Lage Mierde;  

14/9: NeCa R – Rosolo R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Kim Verbaant. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Reusel Jo 9-6 – Netersel Jo 9-1: 1-5; Netersel Jo 11-2 was vrij; Bladella 

Jo 11-6 – Netersel Jo 11-1: onbekend; Casteren Jo 13-1 – EFC Jo 13-3: 1-5; UNA 

Jo 15-5 – Casteren Jo 15-2: 1-5; Oirschot Vooruit Jo 15-1 Casteren Jo 15-1: 1-6; 

Netersel Jo 17-1 – DEES Jo 17-1: 4-0; Netersel Jo 19-1 – Best Vooruit Jo 19-1: 7-3 

Netersel 1 – Vessem 1: 0-1.  

Programma voor 10 en 11 september:  

10/9: F1: Netersel Jo 9-1 – Bladella Jo 9-5: aanvang om 9.30 uur; 

10/9: E2: Netersel Jo 11-2 is vrij; 

10/9: E1: Netersel Jo 11-1 – Beerse Boys Jo 11-3: aanvang om 10.45 uur; 

10/9: D1: DEES Jo 13-1 – Casteren Jo 13-1: aanvang om 12.30 uur; 

10/9: C2: Casteren Jo 15-2 – Rood-Wit Jo 15-3: aanvang om 12.00 uur; 

10/9: C1: Casteren Jo 15-1 – UNA Jo 15-2: aanvang om 13.00 uur; 

10/9: B1: ODC Jo 17-3 – Netersel Jo 17-1: aanvang om 14.15 uur; 

10/9: A1: Zwaluwe VFC Jo 19-4 – Netersel Jo 19-1: aanvang om 14.30 uur; 

11/9: Casteren 2 – Netersel 2: aanvang om 11.30 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

11/9: Hapert 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

De wedstrijden op 10 september betreffen de tweede bekerronde. De wedstrijd van 

Netersel 2 op zondag is onder voorbehoud. Netersel 1 is voor de competitie. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 17 SEPTEMBER MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 12 SEPTEMBER OM 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL   
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