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COLLECTANTEN HEBBEN INVLOED OP OPBRENGST COLLECTE RODE 

KRUIS 

De opbrengst van een collecte wordt grotendeels bepaald door het aantal collec-

tanten. Dat geldt voor bijna alle goede doelen, dus ook voor Het Rode Kruis. Wat 

bijzonder is aan de collecte van het Rode Kruis, is dat de opbrengst van de collecte 

volledig ten goede komt aan de afdeling in De Kempen. Elke gift wordt dus ook 

besteed aan hulp in De Kempen. Vandaar dat het van groot belang is dat er in de 

regio voldoende collectanten zijn en mensen die dit coördineren.  

Om die reden is afdeling De Zaligheden van het Rode Kruis op zoek naar extra 

mensen hiervoor. Alleen met voldoende vrijwilligers, die gemiddeld twee uur tijd 

besteden aan de collecte, beschikt de afdeling van de hulporganisatie ook dit jaar 

over voldoende middelen om haar taak goed uit te voeren.  

Belang voor hulp in De Kempen 

De taken van het Rode Kruis liggen steeds vaker in de regio. Zo heeft de afdeling 

in diverse dorpen al zogenaamde buurtgroepen ontwikkeld om de zelfredzaamheid 

van kwetsbare mensen te verbeteren. Maar de afdeling helpt ook bij het leren van 

de Nederlandse taal aan anderstaligen. Dit in de vorm van Taalcafés in Eersel, Bla-

del en Reusel.  

De collecte van het Rode Kruis vindt dit jaar plaats van 24 tot 30 juni. Maar voor 

die tijd worden collectanten en coördinatoren goed geïnformeerd. Het is dus van 

belang dat die zich tijdig melden bij de organisatie. Het Rode Kruis zoekt extra 

mensen van Bergeijk tot Luyksgestel en van Steensel tot Hooge- en Lage Mierde. 

Wilt u een bijdrage leveren aan het Rode Kruis in De Kempen door een paar uur als 

collectant in de wijk rond te gaan, neem dan contact op met: Eelco Kroon (gemeen-

te Eersel): e.kroon@onsbrabantnet.nl, Annie Heesterbeek (Gemeente Bladel en de 

kernen Hulsel en De Mierden): heesterbeekannie@gmail.com, Jan Raaijmakers 

(Kern Reusel): zobrabant@upcmail.nl. Zij leggen u precies uit hoe u met een paar 

uur hulp veel kunt betekenen.   

 

NIEUWS KBO. 

Op 20 september organiseert de KBO Casteren een busreis naar Giethoorn. 

De KBO leden krijgen een rondleiding door Giethoorn over het water en er 

staat een bezoek naar een palingkwekerij gepland. De kosten voor deze dag 

zijn € 68,95. 

KBO Casteren wil deze reis graag doen in samenwerking met KBO Netersel. Daar-

om willen wij graag weten hoeveel KBO leden uit Netersel mee willen doen met 

deze busreis. Mocht u belangstelling hebben voor deze reis dan kunt u zich opge- 

ven bij Wies Vissers, telefoon: 0497-682281 of per mail: p.vissers7@upcmail.nl  
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HEL VAN NETERSEL 

Graag willen wij, de organisatie van de Hel van Netersel, alle inwoners en betrok-

kenen bedanken voor hun steun en eventuele ongemak. Het was weer een succes-

volle editie, deze 19
e
 Hel. Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer op jullie steun 

rekenen.  

Groet Jan, Wim, Leo, Bram, Sjors en Ans 

 

LAATSTE TRAINING TEGEN DE OUDERS 

Beste (jeugd)voetballers van Casteren en Netersel (mini's t/m de C jeugd), (jeugd) 

korfbalsters van NECA (welpen t/m B jeugd), trainers, coaches en ouders. 

Dinsdag 29 mei willen we het seizoen afsluiten met een laatste training, waarbij we 

tegen de ouders een wedstrijdje gaan spelen. Dit jaar vindt deze activiteit plaats op 

Sportpark de De Groesbocht in Netersel. We starten om 18.00 uur en rond 20.00 

uur zal de avond afgesloten worden. Voor koffie/thee en ranja wordt gezorgd en op 

het einde krijgen jullie nog iets lekkers.  

De wedstrijdtijden worden binnenkort nog aan jullie bekend gemaakt, zodat jullie 

weten hoe laat er door de verschillende teams gespeeld wordt. 

Wij rekenen op jullie komst! Groetjes van de activiteitencommissies 

 

JEUGDLEIDERS / TRAINERS VERGADERING JEUGDVOETBAL 

Woensdag 23 mei hebben we onze jeugdleiders / trainers vergadering. Deze start 

om 20.30 uur in de kantine van sportpark de Smeel te Casteren. 

Bestuur jeugdvoetbal  

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest van Pinksteren. Zaterdag 19/5: om 19.00 uur Eucharistieviering, 

m.m.v. Medium. De intenties zijn voor: Petrus Josephus van den Hout, zijn echtge-

note Maria, Riek, Cato en René, Harrie en Ton; Harrie Vermeulen 

Tweede Pinksterdag. Maandag 21/5: om 11.00 uur Eucharistieviering in de kerk 

in Bladel voor alle dorpen van de parochie. 

Zaterdag 26/5: om 10.30 uur priesterwijding van diaken Bryan van de Mortel in de 

Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. 

 

BEDANKT VOOR ALLE STEMMEN. 

Afgelopen zaterdag hebben we voor Doeduhmeej een cheque met een mooi bedrag 

van €270 op mogen halen bij de Rabobank Clubkas campagne. En bij deze willen 

we iedereen die op onze vereniging gestemd heeft dan ook hartelijk bedanken. 

Mede door deze bijdrage kunnen we in augustus weer een gezellige week organise-

ren voor alle kinderen van groep 0 t/m 8. Super bedankt!!  

Bestuur Doeduhmeej. 

 

UITNODIGING AAN JEUGDKAMPIOENEN SPORT EN CULTUUR  

Op vrijdagavond 15 juni worden alle jeugdkampioenen in het zonnetje gezet tijdens 

een huldiging op de Markt in Bladel.  



Voor de huldiging worden alle jeugdige inwoners (tot en met 17 jaar) uit de ge-

meente Bladel gezocht die een kampioenschap hebben behaald op het terrein van 

sport of cultuur. De gemeente Bladel onderstreept hiermee het belang van het spor-

tieve en culturele klimaat in de gemeente. Kent u kampioenen die een unieke pres-

tatie hebben behaald? Geef hen dan op! Aanmelden kan tot 3 juni bij Jaimy Panjoel 

via j.panjoel@bladel.nl of 0497-361636. Ook voor nadere informatie kunt u bij 

haar terecht.   

 

VAN AALSTEN TOT GOOR IEDERE WEEK IN UW DIGITALE BRIEVEN-

BUS! 

Vanaf heden is het mogelijk iedere week de Van Aalsten tot Goor op woensdag via 

e-mail te ontvangen.  (Tot de zomervakantie verschijnt de Van Aalsten tot Goor 

ook nog op papier.) 

Meld je aan: 

 Ga naar de website van De Poel: www.depoel-netersel.nl  

 Klik rechtsboven op “Aanmelden digitale dorpskrant”  

 Vul je voornaam, achternaam en e-mailadres in  

 Vink “ik ben geen robot” aan en klik op aanmelden 

Let op je ontvangt een e-mail van VATG om je aanmelding te bevestigen. Heb je 

geen e-mail ontvangen? Controleer dan je Spam-box. Zonder bevestiging geen Van 

Aalsten tot Goor in je e-mail op woensdag. 

Lukt het echt niet om je op deze manier aan te melden? Stuur dan een e-mail naar 

vatg@depoel-netersel.nl 

 

SUBSIDIE MUZIEKONDERWIJS 

De gemeente Bladel heeft er voor gekozen om niet de instelling die muzikale en 

culturele vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er ge-

bruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent het dat zij zelf 

afspraken moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans. 

Subsidiemogelijkheden 

Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die tussen 6 en 21 jaar oud zijn en 

in de gemeente Bladel wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het 

volgen van één cursus. De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een maxi-

mum van € 414,00 per cursusjaar. De totale uitgaven van deze subsidie zijn aan een 

limiet gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet overschrijdt, dan wordt de 

totale subsidie verdeeld over alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager is in deze 

situatie enigszins lager. 

Overzichtslijst gecertificeerde docenten 

De gemeente hanteert een overzichtslijst met alleen individuele, gecertificeerde do-

centen. De gemeente vindt het belangrijk dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt 

gewaarborgd op basis van een aantal voorwaarden, waaraan docenten moeten vol-

doen. Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent, 

maar een deelnemer komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt 

gevolgd bij één van de docenten die op de overzichtslijst staan vermeld. De over-  
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zichtslijst kunt u vinden op www.bladel.nl/muzieksubsidie  

Aanvraagformulier 

Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan muzikale en culturele vor-

ming zijn nadere regels vastgesteld. Deze nadere regels en het aanvraagformulier 

kunt u downloaden via www.bladel.nl/muzieksubsidie of opvragen in het gemeen-

tehuis. U kunt het aanvraagformulier ook digitaal invullen met DigiD. 

Periode om aanvragen in te dienen 

De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag loopt tot en met 1 juni van 

het lopende cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt gehanteerd moet 

worden door de gemeente. Aanvragen die te vroeg of te laat binnenkomen, worden 

afgewezen.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa/Klimroos R - Rietvogels R: 2-8; NeCa 1 - Tuldania 1: 6-7; NeCa/ 

Klimroos R – BioR: 7-1; NeCa C1 - Winty C1: 7-6; Bio E1 - NeCa E1: 6-7; Rosolo 

F1 - NeCa F1: 7-17; Rietvogels W1 - NeCa W1: 1-9; NeCa 1 - MKV 1: 8-14. 

Programma voor 16-19 en 23 mei: 

16/5: NeCa MW1 - Steensel/Fortuna MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Jan- 

          sen; 

16/5: NeCa/Klimroos R - DSV R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Imke Janssen; 

19/5: Bladella C2 - NeCa C1: aanvang om 10:30 uur. Bladel;  

23/5: Bio D1 - NeCa D1: aanvang om 19:00 uur. Veldhoven. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 15-19-20 en 23 mei: 

15/5: Netersel B1 – Steensel B1: aanvang om 18.30 uur; 

15/5: Casteren C1 – RKVVO C4: aanvang om 18.45 uur; 

15/5: Casteren D2 – Hapert D3: aanvang om 19.00 uur; 

15/5: Steensel E1 – Casteren E1: aanvang om 19.00 uur; 

19/5: Reusel Sport JO8 2 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.15 uur; 

19/5: Hapert F2 – Netersel F2: aanvang om 9.30 uur; 

19/5: Netersel F1 – Hilvaria F2: aanvang om 10.30 uur; 

19/5: Reusel Sport E3 – Casteren E1: aanvang om 10.15 uur; 

19/5: Casteren D2 – De Weebosch D1: aanvang om 11.15 uur; 

19/5: Best Vooruit D3 – Netersel D1: aanvang om 13.00 uur; 

19/5: Riethoven C1 – Casteren C1: aanvang om 13.15 uur; 

19/5: Netersel B1 – Riethoven B1: aanvang om 14.30 uur; 

19/5: Casteren A1 is vrij; 

20/5: HMVV 6 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur; 

20/5: De Weebosch 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

20/5: Hulsel 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur; 

23/5: Beerse Boys F2 – Netersel F2: aanvang om 18.30 uur; 

23/5: Netersel F1 – De Weebosch F1: aanvang om 18.45 uur. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering.  
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