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SUBSIDIEVERMINDERING VOOR VAN AALSTEN TOT GOOR
Vorige week heeft u in van Aalsten tot Goor kunnen lezen dat wij ons exploitatie
tekort voor de komen jaren trachten op te vullen met een (vrijwillige) jaarlijkse
bijdrage van €5, - per huisadres
Op vrijdag 29 april, vanaf een uur of 6 ’s avonds zullen er zich leden van “de
Barbiertjes” (herkenbaar aan hun “Barbiertjes” kleding) bij u melden om deze
bijdrage te innen.
Bijgesloten vindt u een enveloppe waar u uw bijdrage in kunt doen. Leg deze a.u.b.
klaar zodat het ophalen van de enveloppen spoedig kan verlopen. Mocht u op dat
tijdstip onverhoopt niet thuis zijn, kunt u de enveloppe ook bij de buren afgeven bv.
(Let op: deze enveloppe wordt pas VOLGENDE week opgehaald, maar i.v.m. de
aankomende vakantie nu al bijgesloten) U kunt uw enveloppe ook kwijt bij de
redactieleden Bart Alemans (Boontuintje 13) of Marlies Buijtels (de Blikken 6). U
mag uw bijdrage ook per bank overmaken op rekeningnummer NL 53 RABO 0136
2913 76 t.n.v. ACM Alemans, inzake dorpsblad.
STEUN KORFBALVERENIGING NECA TIJDENS DE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE.
Rabobank De Kempen steunt het verenigingsleven op diverse manieren. In 2016
organiseert Rabobank De Kempen de Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens deze
campagne mogen leden van Rabobank De Kempen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn
geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.
Van 13 april tot en met 30 april kunt u uw stem op onze vereniging uitbrengen. U
krijgt uw stemkaart een paar dagen voor 16 april thuisgestuurd. Bij voorbaat dank
voor uw uitgebrachte stemmen op onze vereniging.
Bestuur korfbalvereniging NeCa.
REUMAFONDS BEDANKT GEMEENTE BLADEL
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in de gemeente Bladel voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens
de collecte van 21 t/m 26 maart 2016 is in totaal € 3.409,13 opgehaald. In Hoogeloon is € 550,06 opgehaald, in Netersel € 248,47, in Hapert € 857,98 en in Bladel €
1.752,62. Hiermee levert de gemeente Bladel een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl

JEUGDLOTTO.
Uitslagen trekking week 19. 1e prijs, Wit 19: Sjoerd Snoeren, M. Dielis, M. van
der Heijden. 2e prijs, Geel 32: H. Roijmans. 3e prijs, Geel 27: Fleur Zwolle, Jo
Teunissen.
KERKBERICHTEN.
Vijfde zondag van Pasen. Zondag 24/4: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Toon Fiers en voor alle overleden leden van de familie Fiers; Cato
Coolen-van de Laar, vanwege verjaardag.
Vandaag houden we een bijzondere collecte voor Oekraïne. We doen dit op verzoek van de Nederlandse Bisschoppen, die daarmee gehoor geven aan de oproep
van paus Franciscus.
Mededeling: In verband met Koningsdag is het parochiekantoor op woensdag 27
april gesloten. Wij willen u vragen tijdig uw intenties door te geven aan het parochiekantoor Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, telefoonnummer 0497-387618 of
emailadres kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie.
BESTE OUDERS EN VRIJWILLIGERS VAN DOEDUHMEEJ,
Op donderdag 12 mei houden we onze jaarlijkse ledenvergadering voor de kindervakantieweek. We starten om 20:30 uur in De Poel. Om een inschatting te kunnen maken hoeveel mensen we mogen verwachten, graag via de mail aanmelden bij
zwolle.petra@gmail.com.
Bestuur Doeduhmeej.
GEZELLIGE AFSLUITINGSAVOND BUURTBILJARTEN
Afgelopen vrijdag was de afsluitingsavond voor de buurtbiljarters. Het was een
gezellige avond en de opkomst was zeer goed te noemen. Nadat de spelers van
Plein B beslag hadden gelegd op de letterlijke en figuurlijke rode lantaarn, werd de
individuele prijs uitgereikt aan Jan van Kemenade die de meeste punten in een
wedstrijd behaalde (maar liefst 28 punten). De prijs van Herbstmeister (de ploeg
die met kerst bovenaan stond) ging uiteindelijk naar Winkelhoek A (zij waren toen
2e), omdat Winkelhoek C uiteindelijk de terechte kampioen geworden is. De mannen van Winkelhoek C (John Michiels, Jacques Hoffmans, Jan van Kemenade en
Ad van Gestel) kregen hun welverdiende fles Schrobbeler en de captain van dit
team (Ad van Gestel) was dolenthousiast toen zij ook nog de wisselbokaal in
ontvangst mochten nemen. Alle prijswinnaars waren blij verrast dat de prijsuitreiking opgevrolijkt werd door twee dames die toevallig in het café waren. Beemke
B greep door een indrukkende eindsprint net naast de prijzen, maar behaalde uiteindelijk wel het zilver.
Hierna werd het traditionele slotavond biljarttoernooi gespeeld en hierbij was de
grote Niels Michiels uiteindelijk Frans Waalen te snel af in de finale. Bianca deed
ook nog een duit in het spreekwoordelijke zakje door haar muzikale kunsten ten
gehore te brengen, kortom het was een dolle boel en het bleef nog lang onrustig in
D'n Driesprong.

Al met al hebben we een leuk seizoen gehad met veel plezier tijdens en na het biljarten. Lijkt het jou ook leuk om volgend seizoen hier aan mee te gaan doen, informeer dan eens bij een van je buurtgenoten of informeer bij Wim Vissers of Jeroen
Spooren. Zelfs als je nog nooit gebiljart hebt is dat geen probleem en natuurlijk mogen er ook vrouwen mee doen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Er is zelfs
eventueel nog ruimte voor een extra team, dus doe eens gek en meld je aan voor
volgend seizoen.
BESTE MENSEN.
OP maandag 9 mei is de koekenactie van korfbalclub NeCa. U kunt de meiden
vanaf 15.30 uur verwachten. Een pak koeken kost € 2,-- en u krijgt drie pakken
voor € 5,--.
Bent u niet thuis en wilt u toch koeken kopen, dan kunt u tussen 14.00 uur en 15.30
uur terecht in De Poel. Alvast bedankt namens korfbalvereniging NeCa.
HALLO, GOEIE DAG.
Wij als veteranensporters en –sportsters van onze gemeente, willen er u op attenderen, dat wij als gezamenlijke Kempische verenigingen meedoen aan de “clubactie
van de Rabobank”.
U, als lid van de Rabobank, krijgt binnenkort een stemkaart waarmee u vijf van uw
favoriete clubs of verenigingen kunt ondersteunen. Graag willen wij, als veteranen
van de R.K.J.B. u deze mogelijkheid extra onder de aandacht brengen.
Om organisatorische redenen is Veteranensport R.K.J.V. De Kempen, gevestigd in
Bladel. Onder die gemeente kunt u onze vereniging, Veteranen R.K.J.B. De Kempen, bij de stemming dan ook vinden.
Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking, zodat wij onze activiteiten
kunnen blijven voortzetten.
Met vriendelijke groet, leiders en leidsters en leden van alle veteranensportclubs
R.K.J.B. De Kempen.
SIMPEL EN KOSTELOOS EEN OPENBARE LAADPAAL AANVRAGEN IN
DE GEMEENTE BLADEL
Elektrisch rijden wordt steeds populairder in onze gemeente. Om dit te stimuleren,
kunt u vanaf nu heel gemakkelijk een openbare laadpaal aanvragen die in uw buurt
geplaatst wordt. Deze paal is dan door iedereen, waaronder uzelf, te gebruiken.
Als u niet beschikt over eigen terrein waar u uw auto kunt opladen én woonachtig
of werkzaam bent in de gemeente, kunt u zelf een laadpaal aanvragen via
https://openbaarladen.nl/bladel.
Marktpartij Allego gaat dan aan de slag met uw aanvraag om, in overleg met de gemeente, een laadpaal te plaatsen in uw buurt. Deze laadpaal wordt kosteloos geplaatst en is te gebruiken met verschillende typen laadpassen. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met marktpartij Allego, of met de gemeente, via
info@bladel.nl of 0497-361636.

NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Uitslagen: NeCa M2 - Euro Girls M1: 13-2; NeCa M1 - Bio M1: 1-12; Rietvogels
W1 - NeCa W1: 3-7; SDO '99 F1 - NeCa F1: 11-5; Vessem E2 - NeCa E2: 7-0; NeCa E1 - Klimroos E3: 9-7; Rietvogels D1 - NeCa D1: 2-7; Klimroos B2 - NeCa B1:
6-5; NeCa 2 - Vessem 2: 4-9; NeCa 1 - Bio 1: 8-7
Programma voor 20-23-24 april en 1 mei:
20/4: NeCa R - Rosolo R1: 20:00 uur. Netersel. Fluiten: Dian Couwenberg;
20/4: VVO M1 - NeCa M2: aanvang om 20:00 uur. Hapert;
20/4: Winty M1 - NeCa M1: aanvang om 20:00 uur. Wintelré;
23/4: NeCa W1 - Rietvogels W1: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Janne van Limpt;
23/4: NeCa F1 - Bio F1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Judith Mijs;
23/4: NeCa E2 - Euro Girls E1: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Maartje Jansen;
23/4: Winty E1 - NeCa E1: aanvang om 9:00 uur. Wintelré;
23/4: Bladella D2 - NeCa D2: aanvang om 9:30 uur. Bladel;
23/4: Bladella C1 - NeCa C1: aanvang om 11:15 uur. Bladel;
23/4: NeCa B1 - SDO '99 B1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Imke Janssen;
23/4: NeCa A1 - Bladella A1: 10:30 uur. Netersel. Fluiten: Marieke van Doormalen
24/4: Spoordonkse Girls 2 - NeCa 2: aanvang om 10:30 uur. Oirschot;
1/5: Odisco 1 - NeCa 1: aanvang om 12:00 uur. Sint-Oedenrode.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Netersel B2 – VOAB B5: 1-1; Netersel 2 – EDN ’56 2: 2-4; Hoogeloon
F3 – Casteren F2: 10-2; Casteren F1 – Hilvaria F3: 3-2; ZSC E2 – Netersel E3: 0-8;
Vessem E2 – Netersel E2: 0-12; Netersel E1 – Rood-Wit E5: 6-0; Netersel D1 –
SBC D4: 2-2; Casteren C1 – Marvilde C2: 2-0; Casteren B2 – Best Vooruit B6:
6-0; Netersel B1 – Hapert B2: uitgesteld; Casteren A1 – EMK A1: 2-1; Hoogeloon
5 – Netersel 3: 0-0; Vessem 2 – Netersel 2: 3-3; De Weebosch 1 – Netersel 1: 0-2.
Programma voor 20-21-23 en 24 april:
20/4: Netersel B2 – Wilhelmina Boys B4: aanvang om 19.00 uur;
21/4: Netersel E3 – De Raven E4: aanvang om 9.30 uur in Casteren;
21/4: Netersel E2 – Knegselse Boys E1: aanvang om 10.00 uur in Casteren;
21/4: Netersel 3 – Hulsel 5: aanvang om 19.30 uur. Aanwezig om 19.00 uur;
23/4: Casteren F2 – SDO F3: aanvang om 9.30 uur;
23/4: EFC F3 – Casteren F1: aanvang om 9.30 uur;
23/4: Bladella E5 – Netersel E1: aanvang om 10.00 uur;
23/4: Spoordonkse Boys D1 – Netersel D1: aanvang om 11.30 uur;
23/4: HMVV C1 – Casteren C1: aanvang om 13.00 uur;
23/4: Bladella B4 – Netersel B2: aanvang omn 13.00 uur;
23/4: HMVV B1 – Netersel B1: aanvang om 14.45 uur;
23/4: Nieuw Woensel A1 – Casteren A1: aanvang om 13.30 uur;
24/4: Netersel 3 is vrij;
24/4: De Weebosch 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur;
24/4: HMVV 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.
Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag.

