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NIEUWS KBO.   

 Muziekmiddag 
Op zaterdag 3 november organiseert de Rotaryclub Bladel/Reusel een mu-

ziekmiddag voor ouderen in de aula van het Pius X College in Bladel. 

De muziek wordt dit jaar verzorgd door het Kempisch Senioren Orkest. Er zal 

muziek gespeeld worden die ouderen graag horen. U wordt ontvangen met koffie 

en thee met iets lekkers en in de pauze kunt u genieten van hapjes en een drankje. 

De toegang is gratis, wel wordt in de pauze een loterij gehouden waar u mooie 

prijzen kunt winnen. 

De zaal is open vanaf 13.00 uur en de muziekmiddag begint om 13.30 uur. 

Aanmelden kan via: muziekmiddag@rotarybladel.nl 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zaterdag 6/10: om 19.00 uur Eucharistieviering. De in-

tenties zijn voor:  Nelis en Wim Vissers; Joannes van Hoof, zijn echtgenote Joanna 

en hun zonen Jan en Harrie 

Mededelingen: 

 Vanaf 1 oktober zal er in de verschillende kerken van de parochie een H. 

Mis zijn om 9.00 u ’s morgens rond de 1
e
 vrijdag van de maand. In 

Netersel op de 1
e
 maandag, in Hapert is elke dinsdag een H. Mis, in 

Casteren op de 1
e
 woensdag, in Hoogeloon de 1

e
 donderdag en in Bladel 

op de 1
e
 vrijdag.  

 Er zijn op de scholen in Hapert en Bladel brieven uitgedeeld met informa-

tie over de Eerste Communie. In Netersel worden de brieven nog bezorgd. 

Ouders die geen brief hebben gezien, kunnen die opvragen bij het secreta-

riaat. 

 In de rozenkransmaand zullen we na de HH. Missen een tientje van de Ro-

zenkrans bidden.  

 

AANKONDIGING KLEDING INZAMELEN 19 JANUARI KIOSK 

Op 19 januari 2019 houden de Herrieschuppers een kledinginzamelactie zoals af-

gelopen jaar ook gedaan is. Dit is voor het goede doel en om geld in te zamelen 

voor de nieuwe carnavalswagen. We willen nu alvast iedereen vragen om de kle-

ding voor deze dag apart te houden, natuurlijk mag je vrienden en bekenden ook 

vragen om de kleding te bewaren. Hoe meer kleding, hoe beter!! De kleding graag 

verzamelen in een plastic zak (vuilniszak). Deze kleding kan worden ingeleverd bij 

de kiosk op zaterdag 19 januari, precieze tijden volgen. De bedoeling is om alleen 
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goede kwaliteit goederen in de zakken te doen.  

Wat mag wel: kleding, lakens, gordijnen, dekbedovertrekken, pluche beesten, 

riemen, handtassen en schoenen (schoenen aan elkaar gebonden). Wat mag niet: 

vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding, enkele schoenen, afgeknipt ma-

teriaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterij, bedrijfskleding, 

speelgoed en matrassen. De zakken a.u.b. dichtgeknoopt inleveren. We hopen dat 

jullie voor deze tijd veel kleding kunnen verzamelen zodat wij een leuke wagen 

kunnen bouwen. 

Alvast bedankt. Met vriendelijke groet JV de Herrieschuppers. 

 

REGIONALE CAMPAGNE VACCINATIES MENINGOKOKKENZIEKTE 

START 1 OKTOBER. 

GGD vaccineert komende 2 weken op meerdere locaties in de regio 

Vanaf maandag 1 oktober start de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte 

in onze regio. Jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 hebben een 

brief met oproepkaart van het RIVM ontvangen. De GGD Brabant-Zuidoost voert 

deze vaccinaties uit op verschillende locaties in de hele regio.  

Tegengaan van meer ziektegevallen 

Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de 

meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging 

veroorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft daarom in september 2017 

besloten tot de invoering van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor 

peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Staatssecretaris Blokhuis 

besloot afgelopen juli om het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking 

komt, uit te breiden. Vaccinatie moet een verdere toename van het aantal ziekte-

gevallen voorkomen. De keuze om tieners te vaccineren heeft te maken met het feit 

dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer kans op de ziekte 

hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de 

bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en 

daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen. 

Meningokok type W 

Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De bacterie kan in de neus of 

keel zitten zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen 

of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het ze-

nuwstelsel dan kan je in korte tijd ernstig ziek worden. In de eerste uren kunnen de 

klachten lijken op griep, met name bij de meningokok type W kunnen de klachten 

in de eerste uren ook lijken op buikgriep. De ziekte is daarom soms lastig te her-

kennen.  

Start vaccinaties in de regio 

Maandag 1 oktober starten de vaccinaties in de regio. Alle informatie over de 

vaccinatie, de campagne en de locaties en data van deze vaccinatieronde staat op de 

website www.meningokokkenprik.nl  

 

 

http://www.meningokokkenprik.nl/


GEMEENTE PLAATST WEER BLADBAKKEN 

In de week van 1 oktober plaatst de gemeente op verschillende locaties in de be-

bouwde kom van alle kernen weer bladbakken. De bladbakken dienen als extra 

service waarin bewoners het herfstblad van gemeentelijke bomen kunnen depo-

neren. Afhankelijk van het aanbod worden de bakken één of twee keer per week 

leeggemaakt. In de week vóór Kerstmis worden de bakken weer weggehaald. 

Praktisch is het onvermijdelijk dat er ook blad van particuliere bomen in de blad-

bakken wordt gedeponeerd. Dat is ook geen probleem, echter zijn de bladbakken 

zeker NIET bedoeld voor snoei- en ander tuinafval. Als geconstateerd wordt dat 

er ander (tuin)afval dan bladafval in de bladbak is gedeponeerd, wordt een proces-

verbaal opgemaakt. Blad van bomen uit uw eigen tuin, snoeihout en ander tuinafval 

dient u in uw eigen groene GFT-container te deponeren. Ook kunt u het afleveren 

bij de Milieustraat aan de Nijverheidsstraat 7d op Industrieterrein de Sleutel in Bla-

del. Vergeet u daarbij niet om uw milieupas en uw pinpas mee te nemen. Tot 1 m3 

betaalt u € 2,50 en voor elke volgende m3 betaalt u € 5,00. Brengt u dus bv. 1,5 

m3, dan betaalt u daarvoor € 7,50. 

Bladafval gebruiken voor tuinieren 
In plaats van het blad af te voeren, kan het ook in de tuin gebruikt worden. Het blad 

is namelijk van groot belang als winterdek voor planten en zorgt daarbij voor een 

natuurlijke besmeting. Bolgewassen en vaste planten hebben veel profijt van de 

beschermende werking van het blad en zullen in het voorjaar eerder uitlopen en 

bloeien dan de onbeschermde gewassen. Daarnaast vormt het blad ook een schuil- 

en voedselgelegenheid voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.  

De locatie van de bladbakken 
U zult begrijpen dat niet op elke straathoek en bij alle bomen een bladbak geplaatst 

kan worden. De gemeente bekijkt elk jaar waar de bladbakken het best geplaatst 

kunnen worden. Daarbij spelen diverse factoren een rol, zoals de aanwezigheid van 

(veel) gemeentelijke bomen en een goede bereikbaarheid om de bakken te kunnen 

legen. Ook wordt geprobeerd om de bakken zodanig te plaatsen dat omwonenden 

daar zo min mogelijk overlast van ondervinden. Natuurlijk speelt ook de verkeers-

veiligheid een rol. Verder wordt ervoor gekozen om de bladbakken op een enigs-

zins centrale locatie te plaatsen, die vanuit meerdere bladrijke straten bereikbaar is. 

Dit kan er toe leiden dat een bladbak soms wat verder bij u vandaan staat. Wij 

vragen daarvoor uw begrip. 

In Netersel staan de bladbakken weer op dezelfde locaties als in 2017, namelijk: 

hoek Carolus Simplexplein / De Blikken, hoek Beemke / De Hoeve, De Lei. 

 

DUURZAME HUIZEN ROUTE OP 3 EN 10 NOVEMBER 

Op zaterdag 3 en 10 november wordt voor de 6e keer de Duurzame Huizen Route 

georganiseerd. Huiseigenaren in heel Nederland openen dan hun deuren en laten 

anderen zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt. Gemeente Bladel doet 

mee aan de Duurzame Huizen Route om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren 

om hun woning te verduurzamen. Woont u in de gemeente Bladel en heeft u 

besparende maatregelen genomen of wekt u zelf energie op en vindt u het leuk om 



anderen op weg te helpen? Meld uw woning aan en deel uw duurzame woonverhaal 

via www.duurzamehuizenroute.nl  

Als u uw huis openstelt op zaterdag 3 en 10 november of zelf op bezoek gaat, 

maakt u kans op een midweek weg naar een bijzondere plek, namelijk: het 

Strohotel in Haps. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: 26-sep Rietvogels MW1 - NeCa MW1: 2-10; NeCa A1 - Eyckelkorf A1: 

10-3; NeCa B1 - Springfield B1: 12-3; NeCa B2 - Winty B1: 14-2; Spoordonkse 

Girls C1 - NeCa C1: 9-2; NeCa D1 - Klimroos D1: 2-4; Winty E2 - NeCa E1: 3-6; 

NeCa F1 - Rosolo F1: 4-8; NeCa W1 - DDW W2: 0-6; NeCa 1 - DOT 1: 7-8. 

Programma voor 3-6-7 en 9 oktober: 

3/10: NeCa MW1 - DDW MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Lana van Rijthoven; 

3/10: KliNeCa R - Kraanvogels R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Marieke vd Borne; 

6/10: Rosolo A3 - NeCa A1: aanvang om 14:00 uur. Reusel;  

6/10: Klimroos B1 - NeCa B1: aanvang om 12:45 uur. Hoogeloon;  

6/10: Rosolo B2 - NeCa B2: aanvang om 12:45 uur. Reusel;  

6/10: NeCa D1 - Stormvogels D2: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Lenne Raijmakers; 

6/10: NeCa E1 - Spoordonkse Girls E1: 9:30 uur. Netersel. Fluiten: Lotte Wouters; 

6/10: Rust Roest F1 - NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Eindhoven;  

7/10: Vessem 1 -  NeCa 1: aanvang om 11:00 uur. Vessem. Fluiten: H. Rijk; 

9/10: Bio C1 - NeCa C1: aanvang om 19:00 uur. Veldhoven;  

9/10: Bladella E3 - NeCa E1: aanvang om 18:15 uur. Bladel.  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Hapert JO8 1 – Netersel JO8 1: 0-11; DEES JO9 1 – Casteren JO9 1: 

28-0; Reusel Sport JO10 1 – Netersel JO10 1: 3-6; ZSC JO11 1 – Casteren JO11 1: 

8-0; Wilhelmina Boys JO13 1 – Casteren JO13 1: 10-0; Beerse Boys JO14 1 – 

Netersel JO14 1: 3-1; ZSC JO15 1 – Casteren JO15 1: 0-7; Geldrop JO17 1 – 

Casteren JO17 1: 4-2; Terlo JO19 1 – Netersel JO19 1: 1-3; Riethoven 5 – Netersel 

3: 3-1; Terlo 2 – Netersel 2: 0-1; SVSH 1 – Netersel 1: 2-0. 

Programma voor 6 en 7 oktober: 

6/10: Netersel JO8 1 – De Raven JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

6/10: Hoogeloon JO9 1 – Casteren JO9 1: aanvang om 10.00 uur; 

6/10: Netersel JO10 1 – Tuldania JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

6/10: Budel JO11 1 – Casteren JO11 1: aanvang om 9.45 uur; 

6/10: HMVV JO13 1 – Casteren JO13 1: aanvang om 13.00 uur; 

6/10: Netersel JO14 1 – Unitas JO14 1: aanvang om 11.30 uur; 

6/10: EFC JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 12.30 uur; 

6/10: SDO JO17 1 – Casteren JO17 1: aanvang om 14.30 uur; 

6/10: Netersel JO19 1 – Riethoven JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

7/10: Hapert 5 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur; 

7/10: Tuldania 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

7/10: Puspharia 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 
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