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PARKINSON DE KEMPEN.
Dinsdag 18 september tussen 20:00 uur – 22:00 uur organiseert Stichting Parkinson
de Kempen een informatieve avond in D’n Aachterum, Korenbocht 50 Reusel. De
toegang is gratis.
Bent u benieuwd hoe u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen?
Kom dan naar de presentatie ‘ langer thuis met technologie’, verzorgd door Karin
Bierens van Kempenlef. Kempenlef is een project dat er zorg voor draagt dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Tijdens deze presentatie komen
ouderen en mantelzorgers meer te weten over huidige en toekomstige technieken
die er aan bijdragen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Ook kan men
ervaren wat techniek kan betekenen voor uw situatie. Heeft u nu al vragen, schrijf
ze dan op en lever ze voor de lezing in bij de ontvangsttafel.
Zoals altijd zijn ook partners, mantelzorgers en andere belangstellenden van harte
welkom. Koffie en thee staan voor u klaar. In verband met de organisatie van de
avond zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u zich vooraf aanmeldt. Dat
kan via het contactformulier op onze website www.parkinsondekempen.nl of op
info@parkinsondekempen.nl. Tot 18 september.
NIEUWS KBO.
Op 25 september kunt u zich inschrijven voor een bezoek aan “De week
voor de ouderen” in Helmond.
We worden ontvangen in het prachtige kasteel van Helmond met een kopje
koffie/thee en een plak cake. Daarna kunnen we het kasteel bezoeken waar op iedere verdieping de kasteelvrouwen alles kunnen vertellen over de geschiedenis van
het kasteel. Bij de expositie ‘100 jaar trouwen in kasteel Helmond’ krijgt u een
indruk van de vele huwelijken die op het kasteel gesloten zijn. Na het bezoek aan
het kasteel trakteert het museum u in het gezellige café op een advocaatje met slagroom. De deelnamekosten zijn € 11,50 per persoon.
We vertrekken 25 september met auto’s vanaf de Poel. Het tijdstip van vertrek laten wij u zo spoedig mogelijk weten.
Graag inschrijven vóór 8 september bij Wies Vissers, telefoon: 682281.
BEHOEFTEONDERZOEK NAAR ONDERSTEUNING VAN MANTELZORGERS
De gemeente Bladel is op zoek naar naasten (mantelzorgers) van ouderen met dementie of NAH (niet aangeboren hersenletsel) voor een behoefteonderzoek naar de
ondersteuning van mantelzorgers bij de zorg voor hun partner of ouders. Het gaat
dan in het bijzonder om (opvang)voorzieningen voor mensen met dementie of

NAH, waardoor de mantelzorger kan worden ontlast. Dat kan opvang zijn overdag,
maar ook ’s avonds, in de weekenden of in de vakanties.
De gemeente heeft opgevangen dat de huidige vorm van dagbesteding, zoals een
zorgboerderij of een vrijwilliger aan huis, niet voldoet aan de ondersteuningsvragen
die er zijn. Om goed op deze behoefte in te kunnen spelen, is de gemeente op zoek
naar inwoners van de gemeente Bladel die zich herkennen in dit probleem en hierover in gesprek willen gaan. Op deze manier kan de gemeente ervoor zorgen dat de
kwaliteit van de ondersteuning aan ouderen met een hulpvraag en diens omgeving
aansluit op de behoefte.
Wilt u hierover meedenken en in gesprek gaan met de gemeente? Stuur dan een
mail naar: L.Kaethoven@bladel.nl.
NETERSELAAR SPEELT TONEELSTUK HAMLET IN EIGEN ACHTERTUIN
Toon van Overdijk speelt de koning in de voorstelling Hamlet van Theatergroep
BLUV. En wel op 8 september in zijn eigen achtertuin in Netersel. ‘Het is altijd al
een droom geweest om een keer een voorstelling in mijn tuin te spelen.’
Neterselaar Toon van Overdijk is geen onbekende in de theaterwereld. Naast een
ruime ervaring als regisseur bij diverse amateurgezelschappen in de regio, heeft hij
ook legio rollen gespeeld. ‘Het was altijd al een droom om een keer een voorstelling te maken in mijn eigen achtertuin, nu met BLUV kan ik dat realiseren.’
Van Overdijk woont aan de Fons van der Heijdenstraat 10 in Netersel. De tuin is
enorm en er is dus ruimte genoeg voor een voorstelling compleet met voldoende
bezoekersplaatsen. Het is wel veel geregel. ‘Maar Theatergroep BLUV is gewend
om rond te reizen en op iedere locatie in een paar uur tijd het decor en de techniek
op te bouwen, dus dat komt goed.’
Hamlet – het stuk
De vader van Hamlet, de koning van Denemarken, is vermoord. De geest van Hamlet’s vader spookt 's nachts rond het kasteel. Op een nacht vertelt de geest aan Hamlet dat hij werd vermoord en hoe dit gebeurde. Ook vertelt hij dat zijn oom Claudius (gespeeld door Van Overdijk) de moordenaar is. Claudius eist de troon op en
trouwt bovendien met de weduwe van zijn eigen broer waardoor hij de stiefvader
van Hamlet wordt. Hamlet weet niet wat hij moet doen. Spreekt de geest de waarheid of proberen duistere krachten hem tot slechtheid te verleiden? Moet Hamlet
wraak nemen op Claudius? Theatergroep BLUV giet de voorstelling in het inmiddels bekende ‘BLUV-jasje’ en maakt daarbij gebruik van livemuziek en zang.
Eerste Shakespeare-ervaring voor BLUV
Hamlet is geschreven door William Shakespeare tussen 1600 en 1602. De wraaktragedie is onder meer bekend vanwege de monoloog to be or not to be, die wordt
uitgesproken door Hamlet, het personage waar alles om draait. Iedereen ‘kent’
Hamlet, maar vaak alleen van naam. Er zijn -helaas- weinig amateurgezelschappen
die Hamlet opvoeren. En omdat Theatergroep BLUV graag verdergaat waar andere
gezelschappen ophouden, was Hamlet geen moeilijke keuze.
Hamlet, Prins van Denemarken. Theatergroep BLUV. Zaterdag 8 september, 20.15
uur Fons van der Heijdenstraat 10, Netersel. Kaarten: www.tgbluv.nl

KERKBERICHTEN.
22e Zondag door het jaar. Zaterdag 8/9: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Maria, Riek, Cato en
René, Harrie en Ton.
Mededelingen:

De informatieavond voor het vormsel is op vrijdag 7 september
om 19 uur in het zaaltje in Bladel. De aanmeldformulieren worden uitgedeeld op de scholen. Achterin de kerk liggen ook nog exemplaren.

Vanwege Nationale Ziekendag is er op donderdag 6 september
een middag voor zieken in het steunpunt in Hoogeloon vanaf twee uur, in
Bladel op zaterdag 8 september in den Herd vanaf twee uur en in Hapert
op dinsdag 11 september vanaf negen uur ’s ochtends

Ivm organisatorische problemen is het parochiekantoor tot nader
order gesloten, kapelaan Steijaert is in spoed gevallen wel bereikbaar.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
In verband met een personeelsreis is het gemeentehuis op vrijdag 7 september gesloten. Uitsluitend voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden is het
gemeentehuis geopend van 9.00 tot 10.00 uur.
OOK IN BLADEL EN IN NETERSEL KWF-COLLECTEWEEK.
De collecteweek van KWF Kankerbestrijding start dit jaar op 2 september. In die
week gaan ruim 80.000 collectanten de straat op om zoveel mogelijk geld op te
halen voor kankeronderzoek. Elke euro die deze collectanten ophalen, draagt bij
aan onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven
voor kankerpatiënten. Zo brengen de collectanten en gevers in deze grootste collecte van Nederland de dag dichterbij dat er niemand meer sterft aan kanker.
SUBSIDIE VOOR WAARDERING VRIJWILLIGERS
De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers
van niet-gesubsidieerde organisaties ingesteld.
Wat houdt de regeling in
Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bladel die geen jaarlijkse subsidie van de
gemeente ontvangen, kunnen net zoals voorgaande jaren, in 2018 in aanmerking
komen voor een éénmalige subsidie. Onder een vrijwilligersorganisatie wordt verstaan een organisatie zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel en waarvan het merendeel van de medewerkers vrijwilligers zijn. De subsidie is bedoeld
om die vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De vrijwilligersorganisaties mogen
zelf bepalen hoe ze dat doen. Dat kan individueel (bijvoorbeeld een kerstpakket) of
collectief (bijvoorbeeld met een etentje).
De vrijwilligersorganisatie moet zijn opgericht met als doel kwetsbare inwoners
van Bladel te ondersteunen.
Onder kwetsbare inwoners worden verstaan: groepen die (volgens de Wmo) als
kwetsbaar worden beschouwd, te weten: mensen met een lichamelijke beperking,

chronisch psychische problemen, een verstandelijke beperking, psychosociale
(inclusief materiële) problemen, opvoed- en opgroeiproblemen of een meervoudige
problematiek (verslaafden). Alle activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden voor anderen dan de eigen leden/vrijwilligers georganiseerd. Een vrijwilligersorganisatie moet statutair gevestigd zijn in de gemeente Bladel.
Aanvragen
Via de website www.bladel.nl kunt u een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier kunt u ingevuld mailen naar m.leijten@bladel.nl. De aanvraag moet vóór 1
november 2018 worden ingediend. Let op: De vrijwilligersorganisatie is verplicht
de subsidieaanvraag met een aanvraagformulier in te dienen
NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA.
Programma voor 5-8-9 en 12 september:
5/9: KliNeCa R - Vessem R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Dian Couwenberg;
8/9: NeCa A1 - DSV A2: 12:30 uur. Netersel. Fluiten: Nicole Dieker;
8/9: NeCa B1 - Vessem B1: 11:15 uur. Netersel. Fluiten: Pleun Wilborts;
8/9: NeCa B2 - DSV B1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Aniek van Esch;
8/9: DSV C2 - NeCa C1: aanvang om 12:00 uur. Diessen;
8/9: Bladella D1 - NeCa D1: aanvang om 10:00 uur. Bladel;
8/9: Vessem E2 - NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Vessem;
8/9: NeCa F1 - Rust Roest F1: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Renee v.d. Heijden;
8/9: NeCa W1 - DDW W1: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Toos Buylinckx;
9/9: NeCa 1 - DSV 1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: J. Stokkermans;
12/9: Stormvogels MW1 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Luyksgestel.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Oirschot JO10 – Netersel JO10: 19-2; Riel JO11 – Casteren JO11: 2-4;
Casteren JO13 – Rood-Wit JO13: 1-7; Netersel JO14 – EFC JO14: 10-0; Casteren
JO15 – Vessem JO15: 16-0; UNA JO17 – Casteren JO17: 2-4; SDO JO19 – Netersel JO19: 1-2; Beerse Boys 6 – Netersel 2: 4-1; Netersel 1 – Reusel Sport 1: 1-4.
Programma voor 8 en 9 september. Tweede bekerronde.
8/9: Netersel JO10 1 – RKVVO JO10 4: aanvang om 10.30 uur;
8/9: Casteren JO11 1 – Viola JO11 2: aanvang om 10.30 uur;
8/9: DBS JO13 3 – Casteren JO13 1: aanvang om 12.15 uur;
8/9: Hoogeloon JO14 1 – Netersel JO14 1: aanvang om 11.00 uur;
8/9: Bladella JO15 5 – Casteren JO15 1: aanvang om 11.00 uur;
8/9: Casteren JO17 1 – Best Vooruit JO17 2: aanvang om 15.00 uur;
8/9: Netersel JO19 1 – Bladella JO19 3: aanvang om 14.30 uur;
8/9: Merlijn 1 – Netersel 1: aanvang om 17.00 uur. Vertrek om 15.30 uur;
9/9: Netersel 2 – Spoordonkse Boys 4: aanvang om 11.00 uur. Vertrek 10.00 uur.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 15 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK
OP MAANDAG 10 SEPTEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN
OF ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

