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SUCCESVOLLE PÉTANQUECOMPETITIE GROOT BLADEL BINNENKORT 

WEER VAN START… 

Nog 2 inschrijvingen mogelijk! 

Half oktober is het weer zover: dan begint alweer de 23
e
 editie van de pétanque-

competitie Groot Bladel welke gespeeld gaat worden in de sfeervolle accommo-

datie van De Soepele Pols te Netersel. De wedstrijden zijn telkens op de donder-

dagavond en er wordt aan deelgenomen door buurtverenigingen, vriendengroepen 

en andere samengestelde triplettes. Ieder triplette bestaat uiteraard uit 3 spelers, die 

in totaal 21 partijen gaan spelen verdeeld over zeven speelavonden. De finale is in 

februari 2020. 

Dat deze competitie erg aanslaat bewijst wel het feit dat elk jaar weer dezelfde 

mensen zich aanmelden voor dit uitermate gezellige en sportieve treffen. Echter, 

door natuurlijk verloop hebben twee teams af moeten haken, waardoor er  twee 

plaatsen zijn vrijgekomen die nog opgevuld kunnen worden om tot 24 teams te 

komen. 

Er kan nog tot eind september aangemeld worden. Het advies is: wacht niet te lang, 

want vol is vol! Men kan zich opgeven bij Phil Spooren, welke u graag de nodige 

informatie zal verstrekken. Dit kan telefonisch (013-5091730) of per mail: 

phil_spooren@hotmail.com 

 

BESTE MENSEN. 

Hierbij zou ik graag een oproep doen om oude mobieltjes en opladers en cardritges 

en toners en laptops enz te doneren voor het goede doel "Spieren voor spieren" 

Het vriendje van onze kleinzoon heeft een spierziekte,en zit de meeste tijd van de 

dag in zijn rolstoel.Om onderzoeken te doen naar deze onbekende variatie van 

spierziekte zijn we een inzameling begonnen. 

Hopelijk geven jullie hier gehoor aan. Je kan alles inleveren bij Nell Lavrijsen Laar 

6,  5531 MT Bladel Tel 06-11116929 

Heel hartelijk dank voor de medewerking, namens "Spieren voor Spieren" 

 

LEDEN K.B.O. NETERSEL. 

Op 18 september gaat de K.B.O. Bladel naar de modeshow bij Marcienne en glas-

blazerij in Duitsland. 

De dames showen de herfst-winter mode voor U. Daarna heeft U nog tijd om rond 

te kijken of te passen, het is vrijblijvend dus geen verplichting om iets te kopen. 

Aansluitend hierop krijgt U een 2-gangen lunch geserveerd. 

Daarna gaan wij met de bus naar Glasblazerij + museum van Gerrardo. Hij is be-

kend door zijn prachtige kunstwerken. En er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus. 

mailto:phil_spooren@hotmail.com


De Kosten zijn 35 euro p/p voor deze dag. Opgeven kan tot 30 augustus 2019 bij 

Trees van Limpt tel. 681470. Het vertrek is op 18 september bij De Schouw in 

Bladel om 9.10 uur en terug om 18.00 uur. K.B.O. Netersel. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 31/8: om 19.00 uur gebedsdienst. Er zijn geen intenties. 

 
BEDANKT. 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties, cadeau's en 

gelukwensen die wij ontvingen tijdens ons 60 jarig huwelijksfeest. 

Wim en Jo Henderiks  

 

PARKINSON DE KEMPEN. 

Dinsdag 17 september tussen 20:00 uur en 22.00 uur, organiseert Stichting Parkin-

son de Kempen een avond in D’n Aachterum, Korenbocht 50 Reusel. De toegang is 

gratis.  

Op deze avond komt Hans Michgelsen, verbonden als psychosomatisch fysiothe-

rapeut aan het PMA in Kaatsheuvel, ons vertellen hoe je om kan gaan met psychi-

sche klachten bij de ziekte van Parkinson. Hans Michgelsen heeft veel ervaring in 

deze materie en heeft bovendien praktische aanbevelingen die de mensen met 

Parkinson kunnen gebruiken. Hoewel psychische problemen een lastig onderwerp 

zijn, is hij in staat om dit onderwerp enigszins luchtig en praktisch te benaderen. 

Het belooft een inspirerende avond te worden. Dus denk vooral niet dat het moei-

lijke kost wordt die avond. Hans is in staat om voor iedereen een duidelijk verhaal 

te presenteren met praktische oplossingen en u kan interactief tijdens zijn lezing 

inhaken met uw problemen. 

Wij het zeer op prijs stellen wanneer u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via het con-

tactformulier op onze website www.parkinsondekempen.nl of op 

info@parkinsondekempen.nl.  Tot 17 september. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Bekerprogramma voor 31 augustus en 1 september. 

31/8: Vessem JO9 2 – Netersel JO9 1: aanvang om 10.00 uur; 

31/8: Hapert JO10 2 – Casteren JO10 1: aanvang om 9.30 uur; 

31/8: Netersel JO11 1 – ODC JO11 3: aanvang om 10.30 uur; 

31/8: Netersel JO13 1 – Beerse Boys JO13 2: aanvang om 11.30 uur; 

31/8: Casteren JO15 2 – DEES JO15 2: aanvang om 13.30 uur; 

31/8: Hapert JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 13.30 uur; 

31/8: RKDSV JO17 2 – Netersel JO17 1: aanvang om 14.30 uur; 

31/8: Casteren JO19 1 – RKDSV JO19 2: aanvang om 14.30 uur; 

1/9: Hapert 4 – Netersel 2: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.00 uur; 

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

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 2 SEPTEMBER OM 18.00 UUR. 
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