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GARAGEVERKOOP IN CASTEREN 

Op zaterdag 16 september van 13.00 uur tot 16.00 uur is de jaarlijkse garagever-

koop in Casteren. Altijd een gezellig evenement met leuke spullen.  

Iedereen is van harte welkom. 

 

SENIOREN EETTAFEL 

Op donderdag 21 september gaan we weer koken. Wilt u er weer bij zijn, dan kunt 

u zich opgeven tot en met zondag 17 september bij Mariet Smulders, tel: 0497-

681631, 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. 

 

OPBRENGST KWF COLLECTE 2017 IN BLADEL EN NETERSEL 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft dit jaar in Bladel € 3.998,37 

opgebracht en in Netersel € 477,15. Een totaalbedrag dus van € 4.475,52. Een heel 

mooi resultaat! 

Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF investeren in nieuwe doorbraken in kanker-

onderzoek, zodat we samen de dag steeds dichterbij brengen dat niemand meer 

hoeft te sterven aan kanker. 

Dank aan allen, die zo gul gegeven hebben en natuurlijk ook aan de collectanten 

die het geld hebben opgehaald. 

De opbrengst van de collecte wordt besteed aan onderzoek, ondersteuning van 

kankerpatiënten en voorlichting om kanker te voorkomen. Lees meer over actuele 

ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek op kwf.nl/nieuwedoorbraken. 

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan. 

- Doe een eenmalige donatie via de machtigingskaart, die de collectant bij u heeft 

achtergelaten of 

- doneer online via kwf.nl/doneren of 

- sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 3 euro. 

KWF afdeling Bladel en Netersel. 

 

COLLECTE FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN 

Collecteweek 25 t/m 30 september 2017. Fonds verstandelijk gehandicapten ver-

groot de wereld van mensen met een verstandelijke beperking 

Op maandag 25 september start Fonds verstandelijk gehandicapten met de lande-

lijke collecte en vraagt daarbij aandacht en financiële steun voor de positie van 

mensen met een verstandelijke beperking. Het fonds financiert projecten die hun 

leven veraangenamen en hun wereld vergroten. Dit maakt het fonds mogelijk. 

Zo helpt het Fonds met aangepaste materialen voor gemeenschappelijke woon- 



ruimten, maneges, zorgboerderijen en speeltuinen in de buurt, aangepaste speelma-

terialen voor kinderen met een beperking of een aangepaste schoolreis. Ook gaat er 

geld naar groepsactiviteiten, zodat mensen kunnen zwemmen, fietsen, een compu-

tercursus volgen, hun theatertalenten ontwikkelen of een muziekfestival bezoeken. 

Voor meer informatie zie www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl  

 

KERKBERICHTEN. 

24
e
 zondag door het jaar. Zondag 17/9: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Wim Vissers; Cornelis en Cato Waalen nms kinderen, klein- en achter-

kleinkinderen; Jan en Maria Couwenberg-Soontiëns en hun overleden kinderen; 

Wim van der Heijden; Familie Vissers-van Eijk, nms familie Vissers. 

Doopviering: om 15.00 uur van Sven Sparidaans. 

 

FLESSENACTIE 

Namens de Barbiertjes Netersel houden wij een flessenactie. Voor deze flessenactie 

vragen wij u of we het lege goed mogen ophalen en weg brengen. Dus spaar al uw 

lege flessen/bierflessen op tot vrijdag 24 november zodat wij deze kunnen opha-

len tussen 19.00 en 22.00. Mocht u niet aanwezig zijn dan mag u het lege goed 

buiten aan de straat zetten, zodat wij het mee kunnen nemen.  

Hiermee geeft u ons een financiële steun in de rug! 
 

 

 

 

 

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 

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 

http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/


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  

 

OPENING ENERGIELOKET BLADEL KEMPENENERGIE 

KempenEnergie is een vereniging die samen met de vijf Kempengemeenten streeft 

naar een energieneutrale Kempen in 2025. Eén van de activiteiten bestaat uit het 

helpen van burgers met energiebesparing in hun huis en het zelf opwekken van 

duurzame energie.  

Om burgers nog beter te kunnen ondersteunen is er op 9 september een Energielo-

ket geopend in de bibliotheek van Bladel. Iedere zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur 

kunt u hier terecht met uw vragen.  

 

UITNODIGING INFOMARKT DEMENTIE  

Dit jaar wordt opnieuw de Week van Dementie georganiseerd van 18 t/m 22 sep-

tember om ook in onze gemeente extra stil te staan bij en aandacht te vragen voor 

dementie. Er worden die week verschillende activiteiten georganiseerd. Het volle-

dige activiteitenprogramma kunt u vinden op www.bladel.nl/dementie  

Op woensdag 20 september vindt er een informatiemarkt plaats (ook wel zorgmarkt 

genoemd) in de Bibliotheek van Bladel. Tijdens deze informatiemarkt laten vrij-

willigers en professionals (zorg- en welzijnsaanbieders) graag zien wat zij kunnen 

betekenen voor mensen met dementie en hun omgeving. Wethouder Marko van 

Dalen zal om 18.00 uur een woord richten aan de aanwezigen. Gedurende de infor-

matiemarkt is dorpsdichter Jan Smets ook aanwezig om zijn gedicht over dementie 

(meerdere malen) ten gehore te brengen. 

U kunt de informatiemarkt bezoeken van 15.00 tot 17.00 uur en van 17.30 tot 19.00 

uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Goutbeek via 0497-

361636 of dementie@bladel.nl  

 

 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/
http://www.bladel.nl/dementie
mailto:dementie@bladel.nl


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 KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: DSV D1 - NeCa D1: 3-3; NeCa M1 - Melmac M1: 13-10; NeCa 1 – 

Rietvogels 1: 7-21; Spoordonkse Girls A2 – NeCa A1: 6-8; Rosolo B2 – NeCa B1 

3-6; Spoordonkse Girls B1 – NeCa B2: 6-1; NeCa C1 – Winty C1: 1-3; NeCa D1 – 

VVO D1: 2-10; NeCa E1 – DDW E2: 4-3; DSV F1 – NeCa F1: 4-1; NeCa 1 – 

SCMH 1: 7-19; NeCa 2 – Arcades 2: 4-5. 

Programma voor 13-16-17 en 20 september: 

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; 

16/9: NeCa A1 – SDO ’99 A1: 10:45 uur. Casteren. Fluiten: Marieke v.d. Borne; 

16/9: NeCa B1 – Klimroos B1: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Lian van Rijthoven; 

16/9: NeCa B2 – Corridor B1: 12:15 uur. Casteren. Fluiten: Mandy Couwenberg; 

16/9: NeCa F1 – Winty F1: 9:00 uur. Netersel. Fluiten: Joke de Brouwer; 

17/9: Flash 1 – NeCa 1: aanvang om 14:00 uur. Den Dungen; 

17/9: HBSV 2 – NeCa 2: aanvang om 11:00 uur. Venlo; 

20/9: NeCa MW1 – Steen./Fort. ’68 MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Lana van  

          Rijthoven; 

20/9: NeCa/Klimroos R – Vessem R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Riethoven E3 – Casteren E1: 0-16; Casteren D2 – Oirschot D3: 7-0; Ne-

tersel D1 – SDO D1: 2-5; DBS C4 – Casteren C1: 1-5; Beerse Boys B2 – Netersel  

B1: 0-0; Casteren A1 – Steensel A1: 1-6; Netersel 2 – Bladella 5: 2-3; Netersel 1 – 

EMK 1: 3-5. Alle andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij. 

Programma voor 16 en 17 september: 

16/9: Marvilde E3 – Casteren E1: aanvang om 11.00 uur; 

16/9: Casteren D2 – Beerse Boys D2: wordt onder voorbehoud verplaatst naar 19   

          september; 

16/9: Netersel D1 – Reusel Sport D2: aanvang om 11.00 uur; 

16/9: RKVVO C4 – Casteren C1: aanvang om 13.00 uur; 

16/9: Bladella B3 – Casteren B1: aanvang om 13.00 uur; 

16/9: Casteren A1 – Hoogeloon A1: aanvang om 13.00 uur in Netersel; 

17/9: Reusel Sport 5 – Netersel 2: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 8.45 uur; 

17/9: Netersel 1 – BES 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. Bovenstaand programma is het 

schema voor de derde bekerronde. 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG18 SEPTEMBER A.S. OM 18.00 UUR.  

mailto:j_dollevoet@hotmail.com

