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NIEUWS KBO. 

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 duo Mistral. Feestelijke muziek en zang 

van Ad Verhoeven en Marieke Rongen die garant staan voor een gezellige middag.  

Aan de middag zijn geen kosten verbonden, Wel organiseert men in de pauze een 

loterij met mooie prijzen. De loten kosten € 1.- per stuk 

De zaal gaat om 13.00 uur open en de muziekmiddag begint om 13.30 uur. Opge-

ven voor 22 september bij Wies Vissers. Tel: 682281 of mail: 

p.vissers7@upcmail.nl KBO Netersel. 

 

AGENDA DORPSRAAD NETERSEL MAANDAG 26 SEPTEMBER 2016 OM 

20.00 UUR 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Verkiezing dorpsraad 30-1-17: kandidaten gezocht 

4. Woningbouw: concept verkaveling en toelichting stand van zaken 

5. Toelichting overlast ‘t Heike 

6. Mededelingen o.a. 

a. Data 2017 (30-1, 27-3, 29-5, 25-9 en 4-12) 

b. Neterselse Heide 

c. Kado afvalproef: sneeuwschuiver 

7. Rondvraag 

8. sluiting 

ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN DSP 2016-2017 GAAN WEER VAN START! 

Evenals vorig seizoen worden tot en met maart 2017 iedere tweede zondag van de 

maand onze populaire jeu de boules zondag mixwedstrijden gespeeld. Wij begin-

nen hiermee op 9 oktober a.s. 

Deze wedstrijden worden gespeeld bij de boulodrôme van De Soepele Pols, sport-

park De Groesbocht te Netersel. Iedere boules liefhebber kan hier aan mee doen, 

want een licentie is niet nodig. Belangrijk is natuurlijk plezier in het spel. Ook 

introducés zijn van harte welkom. 

Het aanmelden kan vanaf 13.00 uur, waarna de wedstrijden om 13.30 uur aanvang-

en. De inschrijfkosten zijn slechts € 2,00 p.p. Voor de speler die na 6 speeldagen de 

meeste punten heeft behaald is er een extra prijs. Tot dan!  

De organisatie. 
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KLEDINGBEURS. 

Op zondag 9 oktober, van 10.00 uur tot 13.00 uur, willen wij een kledingbeurs 

houden. Iedereen heeft wel een miskoop in zijn of haar kleerkast hangen. Of een 

kledingstuk dat toch niet lekker zit, waar de kleur van tegen valt maar een kleding-

stuk wat verder nog goed en modieus is. Dit soort kleren kun je verkopen op deze 

beurs. 

Mensen die een tafel willen huren, kunnen zich aanmelden via de e-mail: 

marja_hol@hotmail.com  Wanneer er voldoende tafels zijn verhuurd gaat deze 

beurs door. Aanmelden kan tot 24 september.  

 

BUURTBILJARTEN. 

Wij staan bovenaan en wij staan bovenaan! Afgelopen week werden de eerste 

wedstrijden gespeeld van het nieuwe seizoen. Maar liefst 6 biljarters maakten hun 

debuut afgelopen weken op het groene laken van D'n Driesprong en nog een aantal 

nieuwelingen gaan dit seizoen hun debuut ook nog maken. Speciale vermelding 

voor Christian Bressers die direct maar liefst 16 caramboles maakte en hiermee ook 

16 punten behaalde voor het Plein A. Overigens worden de gemiddelden van de 

nieuwe spelers na 2 en na 4 wedstrijden beoordeeld en waar nodig bijgesteld, de 

nieuwelingen zijn dus gewaarschuwd.  

Waar vorig seizoen De Winkelhoek de top van het klassement domineerde, gaan nu 

de Blasch-boys aan kop en zullen zij voor het eremetaal gaan (voor wat het waard 

is na een wedstrijd). Bij Blasch A haalde Iwan Couwenberg 'maar' 26 caramboles, 

een aantal waar menig buurtbiljarter wellicht van droomt, maar Iwan niet, want hij 

moet namelijk 72 caramboles en dus haalde hij maar 3,6 punten. Zowel Blasch A 

als Blasch B hebben zich afgelopen zomer versterkt in de breedte en de beoogde 

concurrentie lijkt dus direct de spreekwoordelijke vruchten af te gaan werpen...... 

Wordt vervolgd zullen we maar zeggen....... 

Uitslagen: Beemke A – Winkelhoek D: 31,9 – 36,9; Plein A – De Hoeve A: 44,6 – 

37,6; Blasch A – De Heilei B: 45,9 – 40,3; Blasch B – De Heilei A: 47,7 – 31,8; 

Plein B – De Hoeve B: 35,5 – 30,4; Winkelhoek C – Beemke C: 42,3 -38,0. 

 

FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN VERGROOT DE WERELD 

VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 

Op maandag 26 september start Fonds verstandelijk gehandicapten met de lande-

lijke collecte en vraagt daarbij aandacht en financiële steun voor de positie van 

mensen met een verstandelijke beperking. Het fonds financiert projecten die hun 

leven veraangenamen en hun wereld vergroten. Dit maakt het fonds mogelijk. 

Zo helpt het Fonds met aangepaste materialen voor gemeenschappelijke woon-

ruimten, maneges, zorgboerderijen en speeltuinen in de buurt, aangepaste speel-

materialen voor kinderen met een beperking of een aangepaste schoolreis. Ook gaat 

er geld naar groepsactiviteiten, zodat mensen kunnen zwemmen, fietsen, een com-

putercursus volgen, hun theatertalenten ontwikkelen of een muziekfestival bezoe-

ken. 

Voor meer informatie zie www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/collecte  
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DORPSRAAD NETERSEL. 

Voor de zomervakantie is de dorpsraad Netersel een stichting geworden. De oude 

dorpsraad was vanwege te weinig bestuursleden onder de norm van de gemeente 

gekomen en daarmee formeel beëindigd. Nu het een stichting is, zijn de verkiezing 

van bestuursleden ook niet meer gebonden aan de verkiezingen van de gemeente-

raad.  

De zittingsperiode van een bestuurslid is terug gebracht van 4 naar 2 jaar. Nu de 

formele oprichting van de stichting een feit is willen we in januari 2017 een nieuw 

bestuur (dorpsraad) kiezen. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten. Dat 

wil zeggen inwoners van Netersel (boven de 18 jaar) die zich enkele avonden per 

jaar beschikbaar willen stellen om zich in te spannen voor het algemene belang van 

Netersel. Het gaat dan onder andere om onderwerpen zoals woningbouw, zorg, 

voorzieningen, vervoer, verkeersveiligheid, natuur en milieu. Je hoeft geen 

politieke ervaring te hebben. 

Als je meer informatie wil kun je contact op nemen met een van de huidige be-

stuursleden, contactgegevens zijn te vinden op : 

http://www.bladel.nl/bestuur-organisatie/dorpsraad-netersel_3719/ 

Namens de dorpsraad Netersel, Eric Meulenbroeks, secretaris, tel: 0497-681 682. 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a.  

 

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 innova-

tieve onderzoeken 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.  

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 25/9: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intentie 

is voor: Nelis en Wim Vissers. 
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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. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa R – Rosolo R: 3-4; SDO F1 – NeCa F1: 4-2; NeCA E2 – DDW 

E2: 4-5; Bio E1 – NeCa E1: 3-6; NeCa D1 – Klimroos D: 3-5; NeCa C2 – Klimop 

C2: 5-2; NeCa C1 – DDW C2: 7-1; NeCa B1 – Klimroos B1: 3-9; NeCa A2 – Tul-

dania A2: 9-5; NeCa A1 – Klimroos A1: 8-7; NeCa 2 – DSV 3: 5-8; NeCa 1 – 

Nijnsel 1: afgelast.    

Programma voor 21-24-25 en 28 september: 

21/9: DSV MW 2 – NeCa MW 1: aanvang om 20:30 uur. Diessen; 

24/9: NeCa F1 – OJC ’98 F: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Joke de Brouwer; 

24/9: DSV/EDN E2 – NeCa E2: aanvang om 9:30 uur. Diessen; 

24/9: NeCa E1 – Vessem E2: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Toos Buijlinckx; 

24/9: DSV/EDN C1 – NeCa C2: aanvang om 11:30 uur. Diessen; 

24/9: DSV/EDN C2 – NeCa C1: aanvang om 10:30 uur. Diessen; 

25/9: Bio 1 – NeCa 1: aanvang om 10:30 uur. Veldhoven. Fluiten: A. Heijmans ; 

28/9: NeCa MW1 – DDW MW2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bolder. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren C1 – UNA C2: 1-5; Netersel F1 – Reusel Sport F5: 11-3; Ne-

tersel E2 – Bladella E7: 8-0; Netersel E1 – Bladella E5: uitgesteld; Bladella D5 – 

Casteren D1: 1-5; Hapert C3 – Casteren C2: 4-6; Riethoven C1 – Casteren C1: 0-8; 

Netersel B1 – Terlo B1: 1-2; Netersel A1 – Vessem A1: 2-4; Netersel 3 – Hapert 4: 

5-2; Netersel 2 – Hulsel 2: 1-2; Netersel 1 – Steensel 1: 2-0. 

Programma voor 24 en 25 september: 

24/9: Mini Casteren/Netersel – Mini Hoogeloon: aanvang om 10.00 uur; 

24/9: SDO F2 – Netersel F1: aanvang om 10.00 uur; 

24/9: EFC E7 – Netersel E2: aanvang om 10.30 uur; 

24/9: Rood-Wit E3 – Netersel E1: aanvang om 10.15 uur; 

24/9: Casteren D1 – Reusel Sport D5: aanvang om 11.00 uur; 

24/9: Casteren C2 – Bergeijk C4: aanvang om 12.00 uur; 

24/9: Casteren C1 – ZSC C1: aanvang om 13.30 uur; 

24/9: Knegselse Boys B1 – Netersel B1: aanvang om 12.30 uur; 

24/9: Bergeijk A2 – Netersel A1: aanvang om 14.45 uur; 

25/9: Bergeijk 5 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.00 uur; 

25/9: Dosko 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

25/9: Hulsel 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 1 OKTOBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 26 SEPTEMBER VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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