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LEDEN K.B.O. 

Op 19 september gaan wij naar Museum Vondhoeve in Poppel, waar we ’n mooie 

collectie oudheden kunnen bezichtigen. Wij beginnen met koffie en iets lekkers, en 

daarna  een rondleiding. 

In principe gaan wij  met de fiets, maar voor degenen die dat niet kunnen, zullen er 

ook auto’s meerijden. Wij vertrekken om 13.00 uur op de fiets en met de auto om 

13.30 uur bij de Poel. Wel graag even doorgeven met de fiets of auto. 

Opgeven bij Piets Hems tel. 681786  voor 12 september.  

Bestuur K.B.O. 

 

LEVEN EN ETEN IN NETERSEL 

Vorige week hebben we in de bijlage van de Van Aalsten tot Goor uitgelegd wat 

voor plannen wij hebben voor een nieuwe activiteit in de zomer in Netersel. Op 

maandag 11 september om 20.00 uur willen we graag met zoveel mogelijk mensen 

nadenken of en zo ja hoe een dergelijk evenement haalbaar is. Dus, hoe meer men-

sen er komen, hoe beter het plan wordt en hoe groter de kans dat we weer een leuke 

zomeractiviteit krijgen in Netersel.  

Het is prettig als we vooraf kunnen inschatten hoeveel mensen er ongeveer komen. 

Laat daarom even via edbuylinckx@gmail.com weten dat je komt? Natuurlijk ben 

je ook welkom als je niet vooraf gemaild hebt! 

Kom jij ook om met ons mee te denken?  

Groetjes en tot aanstaande maandag 11 september om 20.00 uur in De Poel 

Ed, Angela en Sylvia. 

 

MAANDAG 18 T/M ZONDAG 24 SEPTEMBER 2017 WEEK VAN DE DE-

MENTIE  

De Dementheek en herinneringskoffers van Bibliotheek De Kempen 

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt wereldwijd 

aandacht gevraagd voor Alzheimer en tientallen andere aandoeningen die schuil 

gaan achter dementie. Rondom deze dag worden veel activiteiten georganiseerd 

waarbij dementie centraal staat. Deze activiteiten samen vormen de week van de 

Dementie.  

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Dit aantal zal als gevolg van 

de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 

2040. Voor patiënten, de omgeving en mantelzorgers is dementie een belastende 

ziekte. Tijdens de week van de dementie worden door veel organisaties initiatieven 

opgezet, om de vele facetten van dementie onder de aandacht te brengen.  

Ook Bibliotheek De Kempen doet hieraan mee met diverse activiteiten tijdens de 
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week van de Dementie, van 18 t/m 24 september. Het programma van Bibliotheek 

De Kempen vestiging Bladel ziet er als volgt uit: 

Dinsdag 19 september:  Natuurwandeling onder leiding van Jos van Beers (IVN) 

van uit Gemeenschapshuis De Poel in Netersel, aanvang 13.30 uur. 

Woensdag 20 september: Een informatiemarkt, georganiseerd door de partners 

van het DVG-netwerk Bladel in de bibliotheek van Bladel. De informatiemarkt 

wordt geopend door dorpsdichter Jan Smets. Tijdens deze informatiemarkt wordt 

duidelijk gemaakt waar u met welke vragen rondom dementie terecht kunt binnen 

uw gemeente. Tevens worden de materialen van de Dementheek gepresenteerd. 

Aanvang 15.00 uur. 

Woensdag 20 september: Voorlezen en verhalen vertellen met behulp van herin-

neringskoffers  op de Goei Plak, Kloostertuin 2 in Bladel, aanvang 10.00 uur. 

Donderdag  21 september : Natuurwandeling onder leiding van Jos van Beers 

(IVN)  vanuit Gemeenschapshuis Den Aord Casteren. Aanvang  13.30 uur. 

Donderdag 21 september: Vertoning van de documentaire “Het doet zo zeer” van 

Heleen van Royen in het Auditorium van Rabobank De Kempen. Na afloop is er 

gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanvang 19.00 uur 

Vrijdag 22 september: Natuurwandeling onder leiding van Jos van Beers (IVN)  

vanuit Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon. Aanvang 13.30 uur. 

Alle genoemde activiteiten zijn gratis te bezoeken. 

Een actueel overzicht van alle activiteiten binnen het werkgebied van Bibliotheek 

De Kempen is terug te vinden op www.bibliotheekdekempen.nl  

 

KERKBERICHTEN. 

23
e
 Zondag door het jaar. Zondag 10/9: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn dit weekend voor: Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Maria, 

Riek, Cato en René, Harrie en Ton. 

 

BOEK VAN DE MAAND: SEPTEMBER 

Wat staat er deze maand in de ‘kijker' in de boekenkast van de Poel? Een Spaans 

hondje - Rascha Peper 
Een Spaans hondje is een familieroman over drie broers. Victor, die in het bedrijf 

van zijn broer werkt, verdwijnt op zekere dag zonder taal of teken achter te laten. 

Het boek begint bij de dood van hun moeder. De achterblijvers reageren elk op hun 

eigen manier. Het verhaal wordt beschreven als "een origineel en tragisch juweel-

tje.”  

De schrijfster is Rascha Peper, een pseudoniem voor Jenneke Strijland, geboren in 

Driebergen in 1949 en overleden in Amsterdam in 2013. Rascha Peper schreef 11 

romans en een wekelijkse column in NRC Handelsblad. 

Of neem een ander boek mee uit de boekenkast! Veel leesplezier, Noell van Gool. 

 

VV NETERSEL ZOEKT ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VOOR EERSTE  

ELFTAL. 

Wil jij onderdeel worden van een mooi en gezellig team, dat iedere zondagmiddag 
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te veld gaat, dat kan! 

Het eerste elftal is zoekende naar een assistent scheidsrechter (grensrechter) om op 

zondagmiddag de wedstrijden mede te begeleiden. 

Heb je interesse mail of bel dan naar vvnetersel1@gmail.com tel: 06 21989932 

(Henk Michiels). 

 

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 net zoals voorgaande jaren 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 be-

palen 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 geves-

tigd zijn in de gemeente Bladel.  

Hoogte van de subsidie 

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal vrijwilligers en is maximaal € 

750,00 per organisatie: 

 tot 10 vrijwilligers: € 250,00 

 10 tot 50 vrijwilligers € 500,00 

 50 vrijwilligers of meer € 750,00. 

In totaal is een bedrag van € 5.000,00 beschikbaar. Als het totaal aan aanvragen 

boven dit bedrag uitkomt, gaat de subsidie voor alle aanvragers iets omlaag. 

Aanvragen 

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

mulier kunt u ingevuld mailen naar m.leijten@bladel.nl.  

De aanvraag moet vóór 1 november 2017 worden ingediend. 

Let op: De vrijwilligersorganisatie is verplicht de subsidieaanvraag met een 

aanvraagformulier in te dienen 

 

DORPSKRANT DIGITAAL. 

De dorpskrant van Netersel is ook voortaan digitaal te raadplegen. De krant is on- 
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dergebracht 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 KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa A1 - DSV A3: 6-5; NeCa B1 - Vessem B1: 8-10; NeCa B2 - DSV 

B1: 1-11; DSV C2 - NeCa C1: 3-3; Eyckelkorf E1 - NeCa E1: 0-5; Spoordonkse  

Girls 1 - NeCa 1: 8-8; Rosolo 6 - NeCa 2: 4-13. 

Programma voor 6-7-9-10 en 13 september: 

6/9: NeCa M1 - Melmac M1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bolder; 

7/9: NeCa 1 – Rietvogels 1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: P. Jansen; 

9/9: Spoordonkse Girls A2 – NeCa A1: aanvang om  20:00 uur. Oirschot; 

9/9: Rosolo B2 – NeCa B1: aanvang om 12:45 uur. Reusel; 

9/9: Spoordonkse Girls B1 – NeCa B2: aanvang om 11:45 uur. Oirschot; 

9/9: NeCa C1 – Winty C: 11:00 uur. Netersel. Fluiten: Veerle Raijmakers; 

9/9: NeCa D1 – VVO D1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Carlijn Klaassen; 

9/9: NeCa E1 – DDW E2: 9:30 uur. Casteren.  Fluiten: Judith Daemen; 

9/9: DSV F1 – NeCa F1: aanvang om 9:30 uur. Diessen; 

10/9: NeCa 1 – SCMH 1: 12:00 uur. Netersel. Fluiten: Y. Daniels; 

10/9: NeCa 2 – Arcades 2: 10:30 uur. Netersel. Fluiten: Kim Verbaant; 

13/9: DDW MW1 – NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Hooge Mierde; 

13/9: Hilko R - NeCa/Klimroos R: aanvang om 20:00 uur. Hilvarenbeek. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren E1 – UNA E5: 16-1; Bladella D3 – Netersel D1: 0-11; Hilvaria 

D3 – Netersel D2: 6-1; Casteren C1 – DEES C2: 19-0; Netersel B1 – RKDSV B2: 

2-2; DBS A2 – Casteren A1: 2-5; EFC % - Netersel 2: 0-3; FC Craenendonck 1 – 

Netersel 1: 1-0. 

Programma voor 9 en 10 september: 

9/9: Riethoven E3 – Casteren E1: aanvang om 11.00 uur; 

9/9: Casteren D2 – Oirschot D3: aanvang om 11.15 uur; 

9/9: Netersel D1 – SDO D1: aanvang om 11.00 uur in Casteren; 

9/9: DBS C4 – Casteren C1: aanvang om 12.30 uur; 

9/9: Beerse Boys B2 – Netersel B1: aanvang om 14.30 uur; 

9/9: Casteren A1 – Steensel A1: aanvang om 14.30 uur; 

10/9: Netersel 2 – Bladella 5: aanvang om 11.30 uur. Aanwezig om 10.30 uur; 

10/9: Netersel 1 – EMK 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

Bovenstaande wedstrijden zijn wedstrijden van de tweede bekerronde. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 16 SEPTEMBER A.S. MOETEN UITERLIJK 

OP MAANDAG 11 SEPTEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN 

OF ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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