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BEDANKT ALLEMAAL. 

De laatste week van de schoolvakantie hebben we weer een fantastische kinderva-

kantieweek mogen organiseren. Het weer zat mee, de spelletjes waren fantastisch, 

we hadden hulp in overvloed en de locatie was top. Wat willen we nog meer? 

Bij deze willen we dan ook iedereen die op wat voor manier dan ook heeft gehol-

pen hartelijk bedanken. Een speciaal woord van dank aan de dames van de senioren 

tafel voor hun inzet in de keuken. Dit was heel erg fijn en heeft ons super geholpen.  

Ook onze sponsoren : Hems, Studio Interpolatie, Breadpoint familie van Domme-

len, Joost Horrevorst, Ad Reniers, Boerderijvlees Van Lieshout, Johan vd Wouw en 

Pluimveebedrijf Hendriks een dikke duim omhoog en hartelijk dank voor jullie 

hulp. 

We kijken terug op een super week. Wil je nog nagenieten en de foto's bekijken? 

Dat kan op www.doeduhmeej.nl. Het bestuur van Doeduhmeej.  

 

MAAK JE STERK TEGEN MS 

Collectanten gezocht! 

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-

aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collec-

tebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose 

(MS). De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS 

Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en 

giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in 

innovatieve on-derzoeken om MS te genezen. 

Wil jij je ook sterk maken tegen MS? 

Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar  nieuwe 

collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. 

Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al 

aan de slag als collecte-coördinator. 

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. 

Samen maken we ons sterk tegen MS! 

 

WIST U DAT...... 

Er naar de geboren Neterselnaar Pater Kees Michielse, overleden augustus 2015, de 

geliefde Pastor van de parochie H. Jozef te Cuijk en van de parochie H. Agatha te 

Sint Agatha, een plein vernoemd is? Het Valuweplein voor de kerk  te Cuijk is 

veranderd in het Kees Michielseplein.  

Zo blijft hij, bescheiden als hij was, voort leven in het land van Cuijk. Als dorpsge-

meenschap Netersel mogen wij trots zijn op Kees van Kiskes.  

http://www.doeduhmeej.nl/
http://www.mscollecte.nl/


ACTIVITEITEN IN BIBLIOTHEEK BLADEL TIJDENS DE WEEK VAN DE-

MENTIE 

Lezing: Bankieren bij dementie 

Rabobank vindt het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven 

bankieren. Zo zijn er bij Rabobank De Kempen adviseurs opgeleid om signalen van 

dementie te herkennen en om financieel misbruik te voorkomen. Ook zijn er han-

dige hulpmiddelen voor klanten beschikbaar. Tijdens de lezing in de bibliotheek 

geven wij u graag toelichting 

Lezing: Communicatie bij dementie 

De Heer Pol-Goemans, klinisch psycholoog geeft een lezing met het thema “Com-

municatie bij dementie”. Naarmate de dementie vordert, wordt contact maken met 

iemand met dementie moeilijker. Een gesprek kan verwarrend worden. Hoe kun je 

begrijpen wat die persoon bedoelt als hij moeite heeft met zich uitdrukken in woor-

den? Tijdens de lezing wordt uitgelegd hoe je dichtbij de ander kunt blijven in ver-

schillende fasen van dementie. 

Dementheek 

Bibliotheek De Kempen heeft voor al haar leden een “Dementheek” in de vestiging 

van Bladel, met een mooie collectie materialen die u ook kunnen helpen bij de 

communicatie met mensen met beginnende dementie. Na afloop van de lezingen 

staat onze medewerker klaar om u hierover te informeren. 

Waar: Bibliotheek De Kempen vestiging Bladel, Markt 4 

Wanneer: Dinsdag 20 september, inloop vanaf 18.30 uur, aanvang 19.00 uur. 

 

U & ED FIETSTOCHT 

U & Ed, voor al uw feesten. Meestal organiseer ik besloten feesten, maar tussen-

door organiseer ik graag mijn eigen evenementen. Zo kan iedereen genieten van de 

service van U & Ed, we leggen u graag in de watten! Nu is het tijd voor een fiets-

tocht met een terras op zondag 18 september.  

De tafels, stoelen, hangtafels en tenten halen we tevoorschijn, onze achtertuin 

wordt voor een dagje een terras. De creativiteit krijgt de vrije loop, zodat de deco-

ratie er weer tip-top uitziet. Het terras is het start- en eindpunt van de U & Ed 

Fietstocht.  

Een 25 kilometer lange fietstocht langs de mooie landerijen en natuur die onze 

omgeving te bieden heeft. Na deze fietstocht kunt u een welverdiend drankje en 

hapje nuttigen op het terras. Het terras zal vervuld worden met een achtergrond-

muziekje. U kunt tussen 11:00 uur en 15:00 starten vanaf De Lei 2 in Netersel. 

Kosten zijn € 1,50 per persoon.  

Voor extra info kijk op www.uened.nl of mail naar info@uened.nl Ik hoop u graag 

te ontvangen op zondag 18 september! Met gastvrije groeten, Ed Buylinckx 

 

CURSUS REANIMATIE MET BEDIENEN AED IN BLADEL 

Blijf niet langer een hulpeloze toeschouwer maar wordt een geoefend hulpverlener! 

Op een dag is het geen oefening. Je loopt op straat en opeens krijgt iemand een 

hartstilstand. Kun jij het slachtoffer dan helpen? Wees voorbereid. Volg een Rea-

http://www.uened.nl/
mailto:info@uened.nl


nimatie- met AED-cursus en herhaal deze elk jaar. Reanimatie is eenvoudig te leren 

door NRR gecertificeerde  docenten.  

Bij de Hartstichting streven ze ernaar om van heel Nederland één 6-Minutenzone te 

maken, zodat je overal in Nederland binnen 6 minuten gereanimeerd kunt worden. 

Daarvoor is het nodig dat er voldoende burgerhulpverleners én AED’s aangemeld 

zijn bij de oproepsystemen. Burgerhulpverlener kunt u worden met een geldig rea-

nimatiediploma. Zie: www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener  

Een nieuwe Reanimatie en AED cursus is twee avonden van 19.00 tot 22.00 uur in: 

Bergeijk maandag 19 en 26 september 2016 Cultureel Centrum De Kattendans,  

Bladel dinsdag 4 oktober en 11 oktober 2016 Cultureel Centrum Den Herd,  

Hapert woensdag 26 oktober en 2 november 2016 Gemeenschapshuis Den Tref,  

Eersel dinsdag 8 en 15 november 2016 Sporthal De Kraanvogel. 

De kosten € 20,00 voor een nieuwe Reanimatiecursus met bediening AED incl. 

cursusboek van de Hartstichting. Een cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen. 

♥ Geeft u zich nu op voor een cursus.  

Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland is Partner van de Hartstichting  

Hulsakker 12, 5571 LB Bergeijk telefoonnummer: 0497-573751 

www.reanimatie-dekempen.nl  E-mail: reanimatieaed@upcmail.nl    

 

NIEUWS KBO. 

Bezoek aan pelsdierenfarm Westelbeers  

Op woensdag 28 september hebben we een fietstocht met bezoek aan pels-

dierenfarm te Westelbeers. Daar worden we om 13.30 uur verwacht. We 

krijgen een rondleiding van ongeveer 1 uur. Daarna fietsen we voor de liefhebbers 

nog een stukje door onze mooie omgeving. Totaal wordt er zo’n 22 – 23 km ge-

fietst. Tussendoor gaan we koffie/thee met gebak nuttigen op een terras. Eerste kop 

koffie/thee wordt betaald door de KBO. Rest consumpties zijn voor eigen rekening. 

Vertrek per fiets om 13.00 uur bij De Poel. Met auto om 13.15 uur vertrekken. 

Liefhebbers kunnen zich opgeven t/m vrijdag 23 september bij Piet Hems, De 

Blikken 14, tel: 681786. Geef hierbij door of u per fiets of met de auto wilt gaan 

en/of u eventueel met de auto wilt rijden.  

Regionaal Senioren Orkest 

Het Regionaal Senioren Orkest Midden Brabant geeft dit jaar geen concert in de 

Kei Reusel maar in de Muzenval Eersel. En wel op 12 oktober. Aanvang 14.00 uur. 

Dirigent Maarten Jense en 80 enthousiaste muzikanten trakteren u op een middag 

vol prachtige muziek.  

Kaartjes zijn te bestellen voor € 8.50 per persoon via www.rsomiddenbrabant.nl  

Of via Wies Vissers; aanvragen en betalen via envelop in haar brievenbus. Zij zal 

zorg dragen voor de internet - bestelling. Opgeven kan t/m 20 september. De 

bestelde kaartjes zijn bij de kassa op te vragen voor aanvang concert. 

Agenda 2016: 

01 oktober: Koersbaltoernooi in den Tref Hapert 

11 oktober: Naar de Weebosch. H.Mis van 14.00 uur 

12 oktober: Regionaal Senioren Orkest Muzenval Eersel aanvang 14.00 uur. 

http://www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener
http://www.reanimatie-dekempen.nl/
mailto:reanimatieaed@upcmail.nl
http://www.rsomiddenbrabant.nl/


15 oktober: Rotaryclub Bladel, Reusel- De Mierden  

Op zaterdag 15 oktober organiseert Rotaryclub Bladel, Reusel-De Mierden weer 

een muziekmiddag voor ouderen in het Pius X College te Bladel. Dit keer wordt de 

muziek verzorgd door Theaterkoor After Eight: koor- en solozang van enthousiaste 

vrouwen die garant staan voor een gezellige middag. Meer informatie volgt. 

29 + 30 oktober: Biljarten driebanden in Reusel. Finale 5 november. 

08 november: Lezing Patientenrecht in de Poel Netersel 

14 december: Kerstviering in de Poel Netersel. 

 

OPBRENGST KWF COLLECTE 2016 IN BLADEL EN NETERSEL 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft dit jaar in Bladel € 4.247,26 opge-

bracht en in Netersel € 503,75. Een totaalbedrag dus van € 4.751,01. Een heel mooi 

resultaat! 

Dank aan allen, die zo gul gegeven hebben en natuurlijk ook aan de collectanten 

die het geld hebben opgehaald. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan 

onderzoek, ondersteuning van kankerpatiënten en voorlichting om kanker te voor-

komen.   

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan. 

- Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant bij u heeft 

achtergelaten of 

- doneer online via kwf.nl/doneren of 

- sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro. 

KWF afdeling Bladel en Netersel. 

 

GGD BRABANT-ZUIDOOST BIEDT JONGEREN GRATIS SOA-ONDER-

ZOEK 

Tijdens vakantie of de intro seks gehad zonder condoom? En ben je bang voor een 

soa? Loop dan niet te lang rond met twijfels en kom donderdag 29 september naar 

het speciale soa-inloopspreekuur van de GGD Brabant-Zuidoost in Eindhoven. 

Tijdens de zomervakantie en introducties vrijen jongeren vaker onveilig, wat de 

kans op een soa (seksueel overdraagbare aandoening) vergroot. Daarom organiseert 

de GGD Brabant-Zuidoost een soa-inloopspreekuur waar jongeren t/m 24 jaar zich 

kunnen laten testen op soa’s. Gratis en anoniem. En een afspraak maken is niet 

nodig. 

Waar en wanneer 

Ook een gratis soa-test? Kom donderdag 29 september tussen 14.00 en 17.30 uur 

naar het inloopspreekuur bij de GGD Brabant-Zuidoost in Eindhoven, in de Witte 

Dame aan het Clausplein 10. Voor meer informatie kijk op www.ggdbzo.nl. 

Het onderzoek 

Om goed op soa’s te kunnen testen is het belangrijk dat er minstens twee weken zit 

tussen het laatste onveilige sekscontact en het onderzoek. Jongens kunnen ter plek-

ke urine inleveren, meiden kunnen ter plekke een zelftest uitvoeren. Binnen 10 da-

gen volgt de uitslag via een sms-bericht. Als een soa is vastgesteld, neemt de GGD 

contact op om een afspraak te maken voor behandeling.  

http://www.ggdbzo.nl/


ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN DEMENTIE 

In de Week van Dementie, van 19 tot en met 23 september, organiseert het netwerk 

dementievriendelijke gemeente Bladel een aantal activiteiten. Er wordt onder 

andere een lezing over communicatie met dementie gegeven en toneelvereniging de 

Eenakter voert een toneelvoorstelling op. Het volledige weekprogramma vindt u op 

www.bladel.nl/dementie  of kunt u opvragen bij het KCC in het gemeentehuis, tel. 

0497-361636.  

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 18/9:  Vredeszondag , begin van de Vredesweek.  

Uw extra bijdrage aan de collecte is bestemd voor de Pax – Christi beweging. Om 

9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Overleden familie Vissers-van 

Eijk; Cornelis en Cato Waalen; Overleden ouders Jan en Maria Couwenberg-Soon-

tiëns en hun overleden kinderen nms. de kinderen en kleinkinderen; Wim van der 

Heijden jrgt nms Koos, kinderen en kleinkinderen. 

Mededeling: Geeft u tijdig uw misintenties door te geven aan het parochiekantoor,  

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

 

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST ONDERZOEK VEEHOUDERIJ 

EN GEZONDHEID OMWONENDEN 

Begin juli presenteerde het RIVM de resultaten van het onderzoek ’Veehouderij en 

Gezondheid bij Omwonenden’. Dit onderzoek vond plaats in Brabant en Limburg. 

De centrale vraag hierin was of uitstoot door veehouderijen effect heeft op de ge-

zondheid van mensen die in de buurt van deze veehouderijen wonen. Deelnemers 

aan dit onderzoek ontvingen van het RIVM een samenvatting van deze resultaten. 

Informatiebijeenkomst 

De GGD nodigt inwoners van Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Bergeijk en 

Oirschot uit voor een informatiebijeenkomst 'Veehouderij en Gezondheid Omwo-

nenden’. Tijdens deze bijeenkomst presenteren de onderzoekers van het RIVM de 

belangrijkste resultaten van het onderzoek. Aansluitend is er ruimte voor het stellen 

van vragen. 

Resultaten en vervolg 

Over wat de uitkomsten betekenen en wat eventuele consequenties zijn voor beleid, 

wet- en regelgeving, moeten het Rijk, de Provincie en gemeenten met elkaar in ge-

sprek. De komende maanden zal pas duidelijk worden wat de diverse ministeries, 

provincie, GGD en gemeenten met de resultaten kunnen doen. Vragen hierover 

worden daarom tijdens deze avond nog niet beantwoord. 

De GGD vindt het belangrijk om in het licht van deze resultaten samen met alle be-

trokkenen te kijken naar de resultaten, uitdagingen en mogelijkheden. Hierin ne-

men we ook graag uw vragen, zorgen en ideeën mee. 

Wanneer:   Maandag 19 september 

Waar:    Landgoed de Biestheuvel, Hoogeloon 

Hoe laat:   Vrije inloop: 19.30 uur 

Programma: 20.00 uur - 22.00 uur 

http://www.bladel.nl/dementie
mailto:kantoor@parochiepetruspaulus.nl


NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: Rietvogels R – NeCa R: 3-0; NeCa F1 – Ready ’60 F2: 7-8; Bio E2 – 

NeCa E2: 0-3; NeCa E1 – Bladella E2: 7-0; Bladella D2 – NeCa D1: 1-6; Spoor-

donkse Girls C1 – NeCa C2: 1-0; Rietvogels C1 – NeCa C1: 3-3; Winty B1 – NeCa 

B: 8-5; Winty A1 – NeCa A2: 7-6; DSV/EDN A1 - NeCa A1: 12-8; SDO ’99 1 – 

NeCa 2: 4-13; De Kangeroe 1 – NeCa 1: 11-6. 

Programma voor 14-17-18 en 19 september: 

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

17/9: SDO F1 – NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Veldhoven; 

17/9: NeCA E2 – DDW E2: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Toos Buijlincks; 

17/9: Bio E1 – NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Veldhoven; 

17/9: NeCa D1 – Klimroos D1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Marloes van Rijthoven 

17/9: NeCa C2 – Klimop C2: 11:00 uur. Netersel. Fluiten: Marlon Waalen; 

17/9: NeCa C1 – DDW C2: 12:00 uur. Netersel. Fluiten: Anne-Wil Vissers; 

17/9: NeCa B1 – Klimroos B1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Dian Couwenberg; 

17/9: NeCa A2 – Tuldania A2: 11:30 uur. Casteren. Fluiten: Michelle van Schagen; 

17/9: NeCa A1 – Klimroos A1: 13:00 uur. Casteren. Fluiten: Dian Couwenberg; 

18/9: NeCa 2 – DSV 3: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Eva Gijsbers; 

18/9: NeCa 1 – Nijnsel 1: 11:30 uur. Netersel. Fluiten: S. van de Graaf ; 

19/9: Zigo R – NeCa R: aanvang om 20:00 uur. Tilburg. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel Jo 9-1 – Bladella Jo 9-5: 0-10; Netersel Jo 11-2 was vrij; 

Netersel Jo 11-1 – Beerse Boys Jo 11-3: 3-0; DEES Jo 13-1 – Casteren Jo 13-1: 6-3 

Casteren Jo 15-2 – Rood-Wit Jo 15-3: 4-2; Casteren Jo 15-1 – UNA Jo 15-2: uitge-

steld; ODC Jo 17-3 – Netersel Jo 17-1: 5-0; Zwaluwe VFC Jo 9-14 – Netersel Jo 

19-1: 4-3; Casteren 2 – Netersel 2: 1-0; Hapert 1 – Netersel 1: 4-1. 

Programma voor 13-17 en 18 september: 

13/9: C1: Casteren Jo 15-1 – UNA Jo 15-2: aanvang om 18.45 uur; 

17/9: F1: Netersel Jo 9-1 – Reusel Sport Jo 9-5: aanvang om 9.30 uur; 

17/9: E2: Netersel Jo 11-2 – Bladella Jo 11-7: aanvang om 10.00 uur; 

17/9: E1: Netersel Jo 11-1 – Bladella Jo 11-5: aanvang om 10.45 uur; 

17/9: D1: Bladella Jo 13-5 – Casteren Jo 13-1: aanvang om 10.00 uur; 

17/9: C2: Hapert Jo 15-3 – Casteren Jo 15-2: aanvang om 10.30 uur; 

17/9: C1: Riethoven Jo 15-1 – Casteren Jo 15-1: aanvang om 12.00 uur; 

17/9: B1: Netersel Jo 17-1 – Terlo Jo 17-1: aanvang om 13.30 uur; 

17/9: A1: Netersel Jo 19-1 – Vessem Jo 19-1: aanvang om 14.30 uur; 

18/9: Netersel 3 – Hapert 4: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

18/9: Netersel 2 – Hulsel 2: aanvang om 11.30 uur. Aanwezig om 10.45 uur; 

18/9: Netersel 1 – Steensel 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 24 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK 

OP MAANDAG 19 SEPTEMBER VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

