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Agenda STICHTING DORPSRAAD NETERSEL OP 23 MEI 2016 OM 20.00
UUR IN DE POEL
1. Opening
2. Verslag 1 februari en 4 april 2016
3. Officiële Oprichting Stichting Dorpsraad Netersel per 15-4-2016
4. Toelichting WMO (vanuit gemeente) (zie toelichting)
5. Voortgang woningbouw (nieuwe locaties)
6. Burgerinitiatief Eyes Wide Open (zie toelichting)
7. Mededelingen
a. Terugkoppeling klankbordgroep natuurgebieden
8. Rondvraag
9. Sluiting
Toelichting agendapunt 4 WMO
Op 24 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Bladel het nieuwe Beleidskader
Maatschappelijke Ondersteuning 2016-2020 vastgesteld. Gemeenten hebben op
grond van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (ingevoerd op 1 januari
2015) de verplichting om een beleidskader vast te stellen voor maatschappelijke
ondersteuning. In dit beleidskader staat globaal beschreven hoe er door gemeenten
lokaal invulling wordt gegeven aan ondersteuning van inwoners op het gebied van
zorg en welzijn. In de dorpsraadvergadering zal wethouder Joan Veldhuizen toelichting komen geven op het beleidskader. In de toelichting wordt ingegaan op de
gemeentelijke ambitie voor maatschappelijke ondersteuning voor de komende
jaren, de activiteiten die er al zijn in Bladel op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning en de activiteiten die nog georganiseerd zullen worden.
Toelichting agendapunt 6
Begin 2015 zijn een aantal ouders, een ervaringsdeskundige en een sociaal jeugd
werker/pedagoog uit Hoogeloon een burgerinitiatief gestart. Dit burgerinitiatief,
“Eyes Wide Open Hoogeloon” is opgericht omdat er bezorgdheid is over de gevaren van toenemend alcohol- en drugsgebruik. Uit onderzoeken blijkt dat het drugsgebruik onder jongeren nog steeds toeneemt en soms als “normaal” wordt gezien.
Ook regio de Kempen blijft niet achter bij deze landelijke trendmatige groei van
drugsgebruik.
Op festivals, op stap en zelfs op school is het tegenwoordig “normaal” dat men aan
drugs kan komen. Vaak is de groepsdruk van vrienden dan lastig om “nee” te
zeggen. Staatssecretaris van Rijn roept gemeenten, ouders, jongeren, scholen en
verslavingszorg op om samen deze normalisering van het gebruik van drugs een
halt toe te roepen en de stijgende trends tegen te gaan.
Wij denken dat we hieraan mee kunnen werken door:

·
Het informeren van ouders en jongeren over (de gevaren) van drugs- en alcoholgebruik
·
De problematiek rondom drugsgebruik bespreekbaar te maken. Vaak horen
we dat het moeilijk is voor ouders om dit onderwerp met hun kinderen te bespreken.
Hoe doen we dit?
·
Het periodiek verspreiden van een nieuwsbrief
·
Het organiseren van informatiebijeenkomsten over drugs- en alcoholgebruik
·
Het opmaken en actualiseren van onze website:
http://www.eyeswideopenhoogeloon.nl/
·
Contacten onderhouden met Gemeente, Verslavingszorginstellingen etc.
Wij hebben afgelopen anderhalf jaar 3 informatiebijeenkomsten georganiseerd in
Hoogeloon die door steeds meer geïnteresseerden werden bezocht. Daarom hebben
wij in onze laatste vergadering de vraag gesteld of er wellicht ook interesse is (in
welke vorm dan ook) in onze omliggende dorpen.
Wij zijn geen deskundigen of specialisten, maar wij willen dit probleem bespreekbaar maken en de problematiek delen. Vanuit Hoogeloon wordt gevraagd of er interesse is aan deelname in Netersel. Vanuit dorpsraad Netersel zijn er geen belangstellenden om de kar hiervoor te trekken. Indien er binnen Netersel inwoners zijn
die zich hiervoor in willen zetten kan men contact opnemen met de initiatiefnemers
of met Joel Veraa (joelveraa@hotmail.com)
STREETWISE OP DE LAMBERTUSSCHOOL
Op donderdag 19 mei komt de ANWB met het verkeersprogramma Streetwise naar
de Lambertusschool. Dit programma biedt oefensituaties vanuit de praktijk en leert
de kinderen op die manier beter om te gaan met het huidige verkeer. Naast de kinderen van onze school zullen ook de kinderen van basisschool St. Jan uit Casteren
meedoen.
De volgende onderdelen komen aan bod:
In “Toet toet” leren de kinderen van groep 1 en 2 verkeersgeluiden herkennen en
oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
Tijdens “Blik en klik” leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een autostoel in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
“Trapvaardig” traint de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen
moeilijke manoeuvres met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen
voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
“Hallo auto” leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en
de invloed van reactiesnelheid op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van
het dragen van een gordel komt in deze les aan bod.
Dit laatste onderdeel zal plaatsvinden in het Beemke. Hiervoor wordt het gedeelte

van huisnummer 1 t/m 11 tijdelijk afgezet met linten. De bewoners zijn hiervan
middels een brief op de hoogte gesteld. Belangstellenden zijn bij de laatste activiteit van harte welkom! Team en verkeersouders Lambertusschool en St. Jansschool.
LAATSTE TRAINING SEIZOEN.
De laatste training van de jeugdvoetbal en -korfbal is op dinsdag 31 mei in Netersel. De kinderen spelen tegen de ouders.
Het wedstrijdschema is als volgt. Korfbal Voetbal. 18.00 uur Welpen C2 Mini’s;
18.25 uur: E2 D1 F1 F2; 18.50 uur F1 E2; 19.15 uur D2 C1 E1 E3; 19.40 uur E1
B1 D1. De voetbalwedstrijd C1 tegen B2 is om 18.45uur op het grote veld.
Alvast bedankt. Activiteitencommissie voetbal-korfbal.
WANDELDRIEDAAGSE.
Wandelaars opgelet Op 8-9-10 juni vind de wandel3daagse in Casteren weer plaats.
Noteer dit alvast in jullie agenda en kom gezellig met ons mee wandelen. Start vanaf 17.30 uur bij Cafe Den Bels.
BIBLIOTHEEK IN NETERSEL
Voor alle mensen van Netersel wordt een nieuwe activiteit geopend in DE POEL.
Vanaf deze week staat daar een boekenkast met boeken, ook enkele voor de jeugd,
die iedereen die dat wil mag meenemen en thuis lezen.
De kast staat in de vergaderruimte; die is altijd open. Je mag het boek daarna terugzetten, maar dat hoeft niet. Als je zelf boeken hebt, waarvan je denkt dat je er iemand een plezier mee kunt doen, en je kunt dat boek missen, dan kun je het in de
kast zetten.
We hopen dat er op deze manier altijd boeken in de kast zullen staan en dat ze zullen uitnodigen tot lezen. En dat er steeds mensen zullen zijn die een boek meenemen. Als de kast leeg raakt, dan gaan we misschien de regels aanpassen, maar
totdat het zover is….vrijheid blijheid.
Dit is een initiatief van Corien Snijder en Noell van Gool.
KERKBERICHTEN.
Hoogfeest Allerheiligste Drieëenheid. Zondag 22/5: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Wim Kerkhofs nms. Mien, kinderen en kleinkinderen; Jan en Betje van de Zande-Antonius, hun dochters Anneke en Riet en
schoonzoon Jan
Hoogfeest Sacramentsdag. Donderdag 26/5: om 19.00 uur Lof vanwege Sacramentsdag voor alle vijf kerkdorpen m.m.v. dameskoor in de kerk in Bladel.
Gedoopt: Maud , dochter van Tim Sparidans en Patty van Beek.
Rik, zoon van Bart van de Ven en Marieke Coppens
Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het
parochiekantoor Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel. Tel: 0497-387618 of via e mail:
kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie.

HULP IN NOOD NETERSEL – BLADEL
Hulp in Nood is een vereniging die op Netersel kermis staat met het Rad van Avontuur. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om o.a. fruitschalen en cadeaubonnen te
kopen. Zieke mensen krijgen bezoek van Hulp in Nood en ontvangen dan een fruitschaal. Ook aan de zieke kinderen wordt gedacht, zij krijgen een cadeau bon. Mensen die het moeilijk hebben, worden verblijd met een envelop met inhoud. Gouden
bruidsparen gaan ze feliciteren en zij krijgen een plant. De mensen die in aanmerking komen, krijgen we toegespeeld door mensen uit het dorp. Als u denkt dat er
mensen in Netersel zijn, die in aanmerking komen voor een fruitschaal of cadeaubon bel 013-5092075.
Ook dit jaar staan we weer op de kermis in Netersel op 5 – 6 – 7 juni 2016! We hopen dat jullie op de kermis een lotje kopen en een gokje wagen en zo HULP IN
NOOD willen steunen.
We zijn nog op zoek naar lotenverkopers en omroepers voor Netersel. Wilt u een
uurtje mee loten verkopen of omroepen bel 013-5092075 of stuur mailtje naar:
gerriecastelijns@gmail.com
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.
Programma voor 21-22-23 en 25 mei:
21/5: Stormvogels F1 - NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Luijksgestel;
21/5: NeCa E2 - Rosolo E2: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Renee van der Heijden;
21/5: Rosolo E4 - NeCa E1: aanvang om 11:15 uur. Reusel;
21/5: NeCa D2 - Winty D1: 11:30 uur. Netersel. Fluiten: Simone Meulenbroeks;
21/5: NeCa D1 - VVO D1: 9:30 uur. Netersel. Fluiten: Willeke Claassen;
21/5: Klimop C2 - NeCa C2: aanvang om 10:00 uur. Asten. (kunstgras);
21/5: NeCa C1 - Stormvogels C1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Pleun Wilborts;
21/5: NeCa A1 - Klimroos A1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Klaartje Smits;
22/5: Klimroos 3 - NeCa 2: aanvang om 10:00 uur. Hoogeloon;
22/5: NeCa 1 - Flash 1: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Albert de Laat;
23/5: NeCa F1 - Bio F1: 18:15 uur. Casteren. Fluiten: Judith Mijs;
23/5: Euro Girls D1 - NeCa D2: aanvang om 19:00 uur. Westerhoven;
25/5: NeCa M2 - Stormvogels M2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Carmen Hendrikx;
25/5: NeCa M1 - Stormvogels M1: 20:00 uur. Netersel. Fluiten: Fleur Bolder.
VV NETERSEL NIEUWS.
Programma voor 22 mei:
22/5: Netersel 1 – Taxandria 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur.
Dit is een wedstrijd in de nacompetitie. Alle andere teams is het einde competitie.

