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EXPOSITIE JEROEN BOSCH EN RONDLEIDING BIBLIOTHEEK BLADEL 

In oktober, maand van de geschiedenis, exposeert Bibliotheek De Kempen in ves-

tiging Bladel 10 reproducties van Jheronimus Bosch. Op 20 oktober kunt u deel-

nemen aan een begeleide rondleiding langs de werken. 

Heeft u afgelopen voorjaar de tentoonstelling van Jeroen Bosch gemist? Dan krijgt 

u de kans om een gedeelte van de tentoonstelling alsnog te bewonderen. In de bibli-

otheekvestiging van Bladel kunt u in oktober namelijk een expositie bezoeken met 

10 reproducties van werken van Jheronimus Bosch. Oktober is traditiegetrouw de 

maand van de geschiedenis. De expositie is gratis toegankelijk tijdens de openings-

tijden van de bibliotheek (zie www.bibliotheekdekempen.nl). 

Begeleide rondleiding 

Meer weten over de intrigerende werken van Jeroen Bosch? Op donderdag 20 ok-

tober geeft Toon Schellens een rondleiding langs de werken, bedoeld voor volwas-

sen belangstellenden. U kunt binnenlopen vanaf 19.45 uur, de rondleiding duurt 

van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname is gratis en vooraf aanmelden wordt op prijs 

gesteld. Dat kan via e-mail: bladel@bibliotheekdekempen.nl of telefonisch tijdens 

de openingsuren van de bibliotheek: 085-7733290. 

 

COLLECTE FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN EEN SUCCES. 

Met de collecte van Fonds verstandelijk gehandicapten is  in  Netersel € 256,79 

opgehaald. Het Fonds bedankt alle vrijwilligers en gevers die hieraan bijgedragen 

hebben.  

Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten gefinancierd die het leven 

van mensen met een verstandelijke beperking veraangenamen en hun wereld ver-

groten. Fonds verstandelijk gehandicapten wil dat deze mensen kunnen meedoen in 

de maatschappij. Er gaat geld naar initiatieven zoals de aanschaf van een duo fiets 

voor een zorgboerderij, het organiseren van theater- en schildercursussen op maat 

en aangepaste speelmaterialen voor kinderen met een beperking. Het Fonds draagt 

ook bij aan werkweken, vakanties of een aangepaste schoolreis om zo mensen met 

een verstandelijke beperking ongedwongen te laten genieten. 

 

REANIMATIE DE KEMPEN. 

Leer reanimeren en bedienen van de AED. In Hapert is er een cursus op twee 

woensdagavonden, namelijk 26 oktober en 2 november 2016 om 19.00 uur in C.C. 

Den Tref te Hapert.  

Kosten Reanimatiecursus € 20, -- incl. cursusboekje en diploma. Opgave/informa-

tie: reanimatieaed@upcmail.nl www.reanimatie-dekempen.nl Inlichtingen op tel:  

0497-573751.  
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KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 16/10: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Overleden ouders Linschoten-van Elderen 

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. 

 

BURGEMEESTER SWACHTEN EEN TIJDJE UIT DE ROULATIE 

Burgemeester Swachten legt noodgedwongen vanwege zijn ziekte tijdelijk zijn 

werkzaamheden neer. De burgemeester werd drie jaar geleden geconfronteerd met 

nierkanker. De laatste weken zijn de uitzaaiingen hiervan weer actief geworden en 

is de kanker ook overgeslagen op de botten.  

Inmiddels is gestart met bestraling en met een nieuw behandelplan om deze ziekte 

te bestrijden. De burgemeester is in behandeling bij het Radboud UMC in Nijme-

gen. 

De taken van de burgemeester zullen voorlopig worden overgenomen door loco-

burgemeester Wim van der Linden en de overige wethouders van Bladel. 

 

ARCHEOLOGIE DOEN 

Activiteiten voor kinderen van alle leeftijden, op 15 en 16 oktober, van 12.00 tot 

14.00 uur, Erfgoedhuis Eindhoven - Gasfabriek 2. 

Archeologische Vereniging Kempen en Peelland laat je kennismaken met archeo-

logie. Je kunt er zoeken met een metaaldetector, puzzelen met botten op de ske-

lettafel, middeleeuwse gerechtjes maken, met een microscoop kleine voorwerpen 

onderzoeken, een mantelspeld maken of een middeleeuws beursje, op de foto als 

archeoloog en nog een heleboel meer. Kijk zelf wat je leuk vindt en wat je zou 

willen doen. 

Ouders en grootouders mogen meedoen maar kunnen ook de uitgebreide collectie 

van het Erfgoedhuis bekijken en uitleg krijgen over de rijke geschiedenis van 

Eindhoven als stad en van de nog oudere bewoners in deze streek. 

Hebben jij of je ouders iets gevonden en je zou willen weten wat het is? Breng het 

zaterdag mee naar het Erfgoedhuis, archeologen zullen het onderzoeken en je ver-

tellen wat het is. 

Ook zonder kinderen bent u zaterdagmiddag welkom met vondsten en kunt u die 

laten onderzoeken. 

 

ADVERTENTIE. 

Gratis af te halen een 20-delige Winkler Prins encyclopedie, tel 06-23083561. 

 

SENIOREN EETTAFEL. 

Op donderdag 20 oktober gaan we weer koken. Wilt u er weer bij zijn, dan kunt u 

zich opgeven tot en met zondag 16 oktober bij Mia Hems, tel: 681786.  

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

De kookgroep. 
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DE WISSEL. 

Excursie tomatenkwekerij Smulders 

Deze excursie is op donderdagmiddag 27 oktober.We vertrekken 

om 13.00 bij de Poel  met de auto. We gaan eens een kijkje nemen 

achter de schermen, en het werk wat gedaan moet worden voor de tomaten de kwe-

kerij verlaten. Kosten €5,- en eventueel doorgeven als je wilt rijden. 

Opgeven kan tot en met uiterlijk maandag 17 oktober bij Mien  681383 of via 

ons e-mailadres: dewisselnetersel@gmail.com.  

 

EXCURSIE IN BIEST-HOUTAKKER. 

De eerste aanmeldingen zijn binnen. Maandagavond 17 oktober gaat een groep 

Neterselnaren op excursie in Biest-Houtakker. Deze excursie is gericht op de toe-

komst van een klein dorp.  

In Biest-Houtakker zal gastvrouw Annemarie Holthausen ons vertellen en laten 

zien hoe in Biest-Houtakker op een coöperatieve manier samengewerkt is aan een 

gemeenschap waar zowel jong als oud een leefbaar dorp ervaart.  

Tegenwoordig moeten bewoners steeds meer zelf doen en zelf organiseren, ook wel 

de `participatie-maatschappij` genoemd. Het gaat niet meer om wat instanties de 

bewoners te bieden hebben, maar we zullen zelf samen een plan moeten smeden 

om het naar ieders zin te maken. Het nieuwe woonplan –opgezet door de Werk-

groep Wonen- aan de Hoeve is hier een onderdeel van. 

Graag nodigen wij u uit om mee te gaan naar Biest-Houtakker. We vertrekken om 

19.00 uur bij de Poel en zijn  om 21.00 uur weer terug bij de Poel waar we nog 

even napraten. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd.   

U kunt zich opgeven vòòr zaterdag 15 oktober via de mail; 

buurthulpnetersel@gmail.com of telefonisch; 06-53473972 (tussen 13.00 en 17.00 

uur).  Bij opgave ook graag aangeven of u zelf wilt rijden of dat u met iemand mee 

wilt rijden. Buurthulp Netersel zorgt voor voldoende auto`s. 

Wij wensen u een zinvolle en mooie avond.   

Tot maandag, Wies, Lieneke, Mia, Maria, Willemien en Ingrid. 

 

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.  

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: Bio MW2 – NeCa MW1: 16-8; NeCa R – DSV R: 4-4; Bio D1 – NeCa 

D1: 0-7; NeCa 1 – Nijnsel 1: 6-9; Ready ’60 F2 – NeCa F1: 17-8; Vessem B1 – 

NeCa B1: 6-5; ELKV/Zevenbergen 1 – NeCa 1: 8-12; Bladella 3 – NeCa 2: 7-7. 

Programma voor 12-15-16-17 en 19 oktober: 

12/10: NeCa MW1 – Rietvogels MW2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Irma Waalen; 

12/10: Hilko R – NeCa R: aanvang om 20:00 uur. Hilvarenbeek; 
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15/10: Rosolo A2 – NeCa A1: aanvang om 14:10 uur. Reusel; 

15/10: Kraanvogels – NeCa A2: aanvang om 10:00 uur. Soerendonk; 

15/10: VVO B1 – NeCa B1: aanvang om 11:00 uur. Hapert; 

15/10: NeCa C2 – Bio C1: 11:00 uur. Netersel. Fluiten: Maud Wilborts; 

15/10: Winty D1 – NeCa D1: aanvang om 12:45 uur.  Wintelré; 

15/10: DDW E2 – NeCa E2: aanvang om 10:00 uur. Hooge Mierde; 

15/10: NeCa F1 – SDO (V) F1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Judith Mijs; 

16/10: Spoordonkse Girls 2 – NeCa 2: aanvang om 10:30 uur. Oirschot; 

17/10: NeCa D1 – Euro Girls D1: 19:00 uur. Netersel. Fluiten: Hanneke Janssen; 

19/10: Rosolo E3 – NeCa E1: aanvang om 18:00 uur. Reusel; 

19/10: NeCa R – Kraanvogels R: 20:00uur. Casteren. Fluiten: Aniek van Esch; 

19/10: Rosolo MW2 – NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Reusel. 

 

Zaterdag 15 oktober kunnen de dames van de E2  het kampioenschap behalen. 

Hiervoor moeten zij winnen van DDW E2. Op maandag 19 oktober kan ook de E1 

bij winst van Rosolo E3 het kampioenschap behalen.  

Heel veel succes gewenst bij deze wedstrijden.  

Alle supporters zijn dus van harte welkom bij deze wedstrijden. De dames kunnen 

jullie steun goed gebruiken!  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Hapert F3 – Netersel F1: 2-3; Bergeijk E6 – Netersel E2: 1-5; EFC E2 – 

Netersel E1: 8-2; Casteren D1 – Beerse Boys D3: 8-0; Casteren C2 – SVSOS C1: 

2-1; Casteren C1 – EFC C2: 1-3; Reusel Sport B2 – Netersel B1: 0-3; ZSC A1 – 

Netersel A1: 3-1; SDO 5 – Netersel 3: 8-2; Zuiderburen 1 – Netersel 2: 4-1; DVS 1  

Netersel 1: 0-1. 

Programma voor 15 en 16 oktober: 

15/10: Netersel F1 – HMVV F3: aanvang om 9.30 uur; 

15/10: Netersel E2 – Beerse Boys E6: aanvang om 10.30 uur; 

15/10: Netersel E1 – DBS E9: aanvang om 10.45 uur; 

15/10: Hapert D3 – Netersel D1: aanvang om 10.15 uur; 

15/10: Reusel Sport C4 – Casteren C2: aanvang om 13.15 uur; 

15/10: Casteren C1 – Beerse Boys C2: aanvang om 13.30 uur; 

15/10: Netersel B1 is vrij; 

15/10: Netersel A1 – Terlo A1: aanvang om 14.30 uur; 

16/10: Hulsel 5 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur; 

16/10: Vessem 2 – Netersel 2: aanvang om 11.30 uur. Vertrek om 10.30 uur; 

16/10: Acht 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 22 OKTOBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 17 OKTBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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