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SUBSIDIEVERMINDERING VOOR VAN AALSTEN TOT GOOR 

Zoals al eerder bekend gemaakt gaat de gemeente Bladel behoorlijk korten op de 

subsidie die verstrekt wordt/werd aan de dorpskrantjes Van Aalsten tot Goor, de 

Caskra en ’t Hoogeloontje. Vanaf 2015 werd er telkens 25% minder subsidie ver-

sterkt, daarna houden we nog maximaal € 500,00 waarderingssubsidie op jaarbasis 

over. 

We ontvingen voorheen jaarlijks een gemeentelijke subsidie van bijna € 1500, -, 

deze is inmiddels afgebouwd naar € 745,- voor 2017 en vanaf 2018 blijft er nog 

maar €500,- subsidie over. 

Afgelopen 2 jaar hebben we enveloppenactie gehouden om wat extra geld in het 

laatje te brengen. Met behulp van 2 jongerengroepen m.n. de Tapkratjes en de Bar-

biertjes; deze verenigingen hebben voor ons de enveloppen huis aan huis opge-

haald. 

We willen dit jaar eens proberen of we de vrijwillige bijdragen van onze dorpsge-

noten nu zonder hulp van externe “hulptoepen” kunnen innen. We zijn dankbaar 

dat we 2 jaar op rij jongeren bereid hebben gevonden om ons te helpen, maar het 

blijft moeilijk om steeds weer andere vrijwilligers te zoeken en te vinden. Daarom 

willen we u vragen om de enveloppe, die bij dit dorpskrantje ingesloten zit, in een 

van onderstaande brievenbussen te deponeren. We hopen op een zo groot moge-

lijke respons natuurlijk. We vragen een vrijwillige bijdrage van € 5,- per huisadres, 

mag meer, mag minder, als we maar een redelijk bedrag ophalen om het 

voortbestaan van Van Aalsten tot Goor te kunnen waarborgen. De adressen waar u 

uw enveloppe kwijt kunt :  

brievenbus van de Poel, de Hoeve 2 

brievenbus bij Marlies, de Blikken 6  

de brievenbus bij Bart, Boontuintje 13 

U mag uw bijdrage ook per bank overmaken op rekeningnummer NL 53 RABO 

0136 2913 76 t.n.v. ACM Alemans, inzake dorpsblad.  

Hartelijk dank aan iedereen die ons dorpsblaadje een warm hart toedraagt. 

Groet Bart en Marlies. 

 

NIEUWS KBO. 

Fietstocht met excursie naar Natuurbegraafplaats.  

Correctie op eerder geplaatst bericht!!! Op dinsdagmiddag 13 juni hebben 

we een fietstocht naar de Natuurbegraafplaats in Esbeek, waar we een rond-

leiding krijgen, een wandeling van ongeveer 1 uur. Er is een golfkarretje beschik-

baar voor 4 personen, die slecht ter been zijn. Wie eerst komt, die eerst maalt.  

Na de rondleiding gaan we naar de Buitenman voor een kopje koffie/thee met 



 eigengemaakt appelgebak. 2e consumptie is voor eigen rekening. 

Vertrek per fiets om 13.30 uur bij De Poel. Fietstocht is totaal ongeveer 23 km. 

Liefhebbers kunnen zich opgeven t/m vrijdag 9 juni bij Piet Hems, De Blikken 14,   

tel. 681786. Geef hierbij door of u per fiets of op eigen gelegenheid met de auto 

wilt gaan.    

Bij slecht weer hebben we dinsdag 20 juni als reserve mogelijkheid. 

 

LEER REANIMEREN 

Reanimeren is eenvoudig te leren. De Hartstichting organiseert in Eindhoven gratis 

reanimatiecursussen. U leert hoe u een hartstilstand herkent en wat u moet doen bij 

een hartstilstand. Gratis leren reanimeren in Eindhoven 1 juli 2017. Volg een 

gratis reanimatiecursus van de Hartstichting. Aanmelden via: 

https://www.hartstichting.nl/gratis-reanimatiecursus-in-eindhoven 

Tijd:  8.30 – 12.00 uur; 12.15 – 15.45 uur; 16.00 – 19.30 uur. 

Na afloop wordt u burgerhulpverlener. U krijgt dan een oproep bij een hartstilstand 

in uw buurt. Meld u nu aan voor een gratis cursus en red levens! 

Binnen 6 minuten reanimeren belangrijk. Bij een hartstilstand is het van le-

vensbelang om iemand binnen 6 minuten te reanimeren. Dan is de kans het grootst 

dat iemand het overleeft. Wist u dat de meeste hartstilstanden thuis gebeuren? Volg 

een reanimatiecursus en weet wat u moet doen! 

 

SENIOREN  EETTAFEL 

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

opgeven tot en met zondag 11 juni bij Mariet Smulders tel. 0497681631 of een 

briefje in de brievenbus doen op de Blikken 6b. Wij verwachten u zoals altijd om 

12.30 uur in de Poel. Tot dan. De Kookgroep. 

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid. Zondag 11/6: Om 9.30 uur Eucharis-

tieviering. De intenties zijn voor: Corry van Hoof-Maas; Adriane en Janus van 

Hoof-van Dal, zoon Jo en dochter Lies van de Pas. 

Donderdag 15/6: Hoogfeest Sacramentsdag. Om 19.00 uur in de kerk in Bladel,  

Sacramentslof voor alle kerkdorpen, m.m.v. dameskoor. 

 

MAANDAG 12 JUNI IS DE TWEEDE BUURT - LUNCH!!! 

Buurthulp Netersel probeert de verbinding tussen groepen bewoners in ons dorp op 

gang te brengen. De eerste keer was een succes. Een gemêleerd gezelschap heeft 

genoten van een heerlijke lunch en hebben een gezellig contact gehad.  

Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en 

broodjes, hoofdzaak is een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te mel-

den. U bent gewoon van harte welkom. 

Deze keer kunnen we de lunch nog gratis aanbieden daarna moeten we een kleine 

financiële bijdrage van u gaan vragen. Volgende Buurtlunch is mandag 3 juli. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 0497-682281. Bel ook voor meer informatie of  

https://www.hartstichting.nl/gratis-reanimatiecursus-in-eindhoven


nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 12 juni om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

PUUR POPORKEST BEDANKT NETERSEL! 

Afgelopen zaterdag hebben we samen kunnen genieten van een zonovergoten 

PURO Primavera. We willen alle bezoekers, die in grote getale, met grote dorst en 

honger zijn gekomen, via deze weg nogmaals ontzettend bedanken. Bij deze ook 

nog een grote waardering voor de lokale talenten, waardoor het concert een echt 

dorpsfeest is geworden. Niemand minder dan: Toon Bressers, Alex en Fons 

Spooren, Marcon Hessels, Peter Bons en Dansvereniging Netersel! Helaas is er in 

de nacht van zaterdag op zondag een tentpaal gestolen van een geleende partytent, 

we hopen dat iemand deze gevonden heeft zodat we die ook weer netjes terug kun-

nen brengen naar de eigenaar.  

Vergeet niet om uw agenda bij te houden, want PUUR blijft in zicht. Donderdag 15 

juni a.s. treden we weer op in 'De Zevenster' bij RSZK de Floriaan in Bladel. Daar 

bent u ook van harte welkom, we beginnen om 19:30 uur. Tot dan. 

 

NITTERSELSE KWIS  

Vanaf donderdag 1 juni om 18:00 uur is de inschrijving geopend voor  'de Nitter-

selse Kwis'.  

Heb jij al een team geformeerd? Zorg dan dat je op tijd klaar zit om jezelf via de 

Facebookpagina in te schrijven, onder de eerste vijf teams worden, op volgorde van 

inschrijving bonuspunten verdeeld. Als je nog geen team hebt, wees dan snel, 

inschrijven kan maar tot en met 30 juni! Inschrijven moet écht via de link die op 

www.facebook.com/nitterselsekwis verschijnt en telt pas bij een ingevuld formu-

lier. Je kunt via dezelfde link ook inschrijven zonder facebookaccount. Mochten er 

vragen zijn, mail dan gerust naar nitterselsekwis@gmail.com.  

 

STRAATSPEELDAG 2017 

De straatspeeldag zit er weer op. Wat hadden we een geweldige middag! Iedereen 

heeft volop kunnen spelen, fietsen, skelteren, springen, schminken, bouwen en 

voetballen. Veel rode en blije snoetjes hebben we gezien. En daar was het natuur-

lijk allemaal om te doen. 

Zonder hulp was dit niet gelukt. Daarom een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers 

die ons zo goed geholpen hebben!!  

Ook de sponsors hartelijk bedankt: Netersels Belang, het Oranje Comité, Restaria 

Den Doel, APW auto’s, klusbedrijf Paridaans, Ferd van de Ven en VGM de Goeij 

Machines BV.  

Ook omwonenden van het plein en Basisschool Lambertus bedankt voor jullie me-

dewerking. Wij gaan alvast plannen maken voor het nieuwe jaar en hopen dan weer 

op jullie te kunnen rekenen.  Marieke Lindeman en Caroline van Dijck. 

http://www.facebook.com/nitterselsekwis


TEXTIELCONTAINERS ZIJN VERVANGEN 

Baetsen Containers uit Veldhoven verzorgt vanaf 1 juni 2017 de textielinzameling 

in de gemeente Bladel. Het is u wellicht opgevallen dat de textielcontainers van 

Reshare (Leger des Heils) en Stichting Pandilla inmiddels vervangen zijn door 

nieuwe blauwe containers. 

Opbrengst 

Het ingezamelde textiel wordt afgevoerd naar Sympany Ontwikkelingshulp, die het 

sorteert op kwaliteit en daarna verkoopt. De gemeente ontvangt daarvoor een ver-

goeding, die ten gunste komt van de afvalstoffenheffing. De opbrengst van het 

verkochte textiel wordt besteed aan goede doelen. 

Wat mag wel in de textielcontainer: 

 Oude, versleten, kapotte kleding (met een vlekje) 

 Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt) 

 Lakens en dekens (bedlinnen) 

 Lappen stof 

 Tassen en accessoires 

 Hoeden en petten 

 Gordijnen 

 Handdoeken en washandjes 

 Knuffels 

Graag droog aanbieden en in gesloten zakken. 

Wat mag niet in de textielcontainer: 

 Natte kleding 

 Kleding vervuild met olie of vet 

 Dekbedden en (tuin)kussens (vanwege de vulling) 

 Tapijten 

De kledingcontainers staan op de volgende locaties: 

Netersel:   Beemke (Lambertusschool) 

 

DORPSKRANT DIGITAAL. 

De dorpskrant van Netersel is ook voortaan digitaal te raadplegen. De krant is 

ondergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via 

onderstaande link: http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/  De 

papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop.  

De redactie. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Afgelopen week zijn de laatste wedstrijden voor dit seizoen gespeeld. Hieronder 

nog de allerlaatste uitslag. Wij bedanken jullie voor jullie inzet en sportiviteit het 

afgelopen seizoen en wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe, zodat we vol 

energie in augustus weer kunnen starten aan een nieuw en sportief seizoen. Tot 

dan!   

Uitslag: NeCa MW1 – Rietvogels MW1: 13-8. 

http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/

