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UITSLAG NITTERSELSE KWIS
Op vrijdag 14 september was de tweede editie van de Nitterselse Kwis, vijftien
teams streden weer voor de eer met gevarieerde opdrachten, vragen en uitdagingen.
Het Kwisteam heeft weer veel enthousiaste reacties mogen ontvangen, dank
daarvoor!
Op vrijdag 21 september is tijdens een gezellig Kwisfist een groot aantal vragen
behandeld en heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden. "Harvey Weinsteam" is er
met de éérste prijs en de wisselbeker vandoor gegaan. De rest van de uitslag vind je
hieronder.
De volgende Nitterselse Kwis is op 18 september 2019 en het Kwistfist op 25 september 2019. De datums vind je ook terug in de dorpsagenda, op de website van de
Poel! Groetjes, Het Kwisteam!
Uitslag: 1. Harvey Weinsteam: 845 pnt; 2. Gein met het brein: 838,5 pnt; 3. Castelijns: 834,5 pnt; 4. Blasch: 822,5 pnt; 5. Kwisiez XL: 759 pnt; 6. Plein: 757,5pnt;
7. De Bijelkaartjes: 740,5 pnt; 8. We gaan door naar het volgende spel: 737,5 pnt;
9. Team Puur: 700,5 pnt; 10: Kwis(t) weer: 681,5 pnt; 11: De Winkelhoek: 680,5
pnt; 12: Keesie en de Sunshineband: 638,5 pnt; 13. Naam volgt nog: 535,5 pnt;
14. Driesprong: 512,5 pnt; 15. Nefkes: 409,5 pnt.
COLLECTE HANDICAPNL EEN SUCCES.
Met de collecte van HandicapNL is in Netersel € 295,25 opgehaald. Wij bedanken
alle vrijwilligers en gevers die hieraan bijgedragen hebben.
Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten gefinancierd. HandicapNL
droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Wij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Waarin je weerbaarder
bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om
het heft in eigen handen te nemen. Familieleden helpen we een balans te vinden
tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de complete
maatschappij om met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een
handicap te kijken.
POMPOEN UITSNIJDEN
Op 31 oktober is het weer HALLOWEEN en om in de sfeer te komen wil ik bij
voldoende belangstelling een middag organiseren dat jullie een pompoen kunnen
komen uitsnijden. Het is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 (ook kinderen die de
basisschool al verlaten hebben zijn welkom).
Dit zal zijn op woensdag 17 oktober van half 2 tot ongeveer half 4 bij Rian Fiers,
Fons van der Heijdenstraat 34. Als je graag een andere dag komt en een groepje bij

elkaar hebt van minimaal 8 personen dan proberen we samen een andere dag in te
plannen. Je kunt jezelf telefonisch opgeven (06-10349118) of per mail
fiers@eldaweb.nl.
Kosten € 5,-- per persoon. Dit is inclusief een pompoen.
Je hoeft niets mee te brengen, er zijn speciale mesjes aanwezig. Probeer wel zelf te
regelen dat je je pompoen daarna heel thuis kunt krijgen. Meedoen is op eigen risico. Tot in de herfstvakantie!
NETERSEL 800 JAAR
Op maandag 1 oktober hebben de Neterselse verenigingen vergaderd over het 800
jaar bestaan van ons dorp. De bijeenkomst werd druk bezocht, onze verjaardag
leeft!
Het verslag van dit overleg is te lezen op de website van De Poel op pagina van
Netersel 800 jaar: https://depoel-netersel.nl/2018/07/800-jaar-netersel/
FLESSEN ACTIE.
Wij gaan vanuit JV de Barbiertjes dit jaar weer een flessenactie houden. Dit zal
vrijdagavond 2 november vanaf half 7 zijn.
Het zou ons enorm helpen als u door middel
van een paar flessen of lege kratten ons zou
willen steunen.
Mocht het zo zijn dat u op die avond niet thuis
bent. Zouden we het zeer waarderen als u de
lege flessen buiten aan straat zou willen zetten. Of bij de buren neerzetten uiteraard.
Bij voorbaat dank, JV de Barbiertjes
KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL
Iedere tweede donderdag van de maand is het koffie-uurtje van 14.30 uur - 15.30
uur, in de Poel. Donderdag a.s. 11 oktober staat de koffie/thee weer klaar voor u.
U bent van harte welkom!!
Onze vrijwilligers staan ook weer voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld
vervoer, boodschappen doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, of een ander
klusje? Laat het ons weten, wij helpen u.
U kunt ons bellen, mailen. En we zijn te vinden op Facebook en op de website van
De Poel
 Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot
17.00uur, u kunt de voicemail afluisteren en eventueel inspreken)
 buurthulpnetersel@gmail.com
 www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html
Graag tot donderdag.
Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Tonnie
v.d. Velden, Ingrid Meulenbroeks.

GASTEN EETTAFEL,
Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 18 oktober te komen eten,
vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 14 oktober bij Mariet Smulders,
tel: 0497-681631
De kookgroep.
KERKBERICHTEN.
28e Zondag door het jaar. Zaterdag 13/10: om 19.00 uur Eucharistieviering, met
medewerking van Saffier. De intenties zijn voor: Frans en Alda Alemans-Michielse
en overleden familieleden; Kees Michielse, i.v.m. verjaardag; Wim en Koos v.d.
Heijden-Michielse en overleden familieleden, i.v.m. verjaardag Wim.
Mededelingen:
 De parochie gaat nieuwe misboekjes gebruiken. Deze zijn voordeliger en
bevatten meer zingbare liederen.
 In de herfstvakantie vervalt de kinderclub en de vormselcatechese. We
pikken de draad weer op op 26 oktober.
 Omdat het secretariaat tijdelijk is ondergebracht in het zaaltje in Bladel,
kan het zijn dat er meerdere activiteiten tegelijk plaatsvinden. Dat vraagt
enige flexibiliteit. We hopen op uw begrip.
NIEUWS KBO.
84+ middag, 12 oktober in de Schouw in Bladel.
Herinnering. Willen alle mensen die zich voor deze gezellige bijeenkomst
opgegeven hebben er aan denken dat zij die middag van harte welkom zijn
bij deze gezellige bijeenkomst in de Schouw in Bladel.
Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, wilt u zich dan op tijd afmelden .
De informatie over deze middag heeft iedereen kunnen lezen in een eerdere
aflevering van Van Aalsten tot Goor.
GEMEENTERAAD VAN BLADEL BESLUIT ONTWIKKELING VAN
VEEHOUDERIJ- EN MESTVERWERKINGSBEDRIJVEN MOGELIJK TE
MAKEN
Vorig jaar besloot de gemeenteraad om alle uitbreiding en omschakeling van
veehouderij- en mestverwerkingsbedrijven te verbieden. Dit verbod is juridisch
lastig houdbaar en zorgt ervoor dat ook positieve ontwikkelingen tegengehouden
worden. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart is daarom door de nieuwe coalitiepartijen afgesproken dit beleid te veranderen. De gemeenteraad heeft hierover
in haar vergadering van 20 september een besluit genomen. Dit besluit houdt in dat
het nu voor veehouderijen en mestverwerkingsbedrijven mogelijk is om hun bedrijf
te ontwikkelen of te veranderen.
Wat betekent dit concreet?
Voortaan mogen veehouderijen en mestverwerkingsbedrijven zich ontwikkelen in
de gemeente Bladel. Hieraan stelt de gemeenteraad wel voorwaarden. De situatie
op het gebied van gezondheid en milieu moet namelijk verbeteren. Daarom moeten

bedrijven zich houden aan diverse voorwaarden. Overigens is vestiging van
veehouderijen op nieuwe locaties niet mogelijk.
Wilt u weten wat dit betekent voor u als burger of ondernemer? Neem dan contact
op met de gemeente Bladel via 0497-361636.
NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA.
Uitslagen: NeCa MW1 - DDW MW1: 13-4; KliNeCa R - Kraanvogels R: 1-5;
Rosolo A3 - NeCa A1: 7-7; Klimroos B1 - NeCa B1: 8-4; Rosolo B2 - NeCa B2:
6-12; NeCa D1 - Stormvogels D2: 2-4; NeCa E1 - Spoordonkse Girls E1: 2-6; Rust
Roest F1 - NeCa F1: 2-6; Vessem 1 - NeCa 1: 10-3.
Programma voor 9-13 en 17 oktober:
9/10: Bio C1 - NeCa C1: aanvang om 19:00 uur. Veldhoven;
9/10: Bladella E3 - NeCa E1: aanvang om 18:15 uur. Bladel;
13/10: NeCa A1 - Stormvogels A1: 12:30 uur. Netersel. Fluiten: Nicole Dieker;
13/10: NeCa B1 - NKV B1: 11:15 uur. Netersel. Fluiten: Eva Gijsbers;
13/10: NeCa B2 - Stormvogels B1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Pleun Wilborts;
17/10: NeCa MW1 - Rosolo MW 1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Petrie van Rijthoven;
17/10: Dakos R3 - Klineca R: aanvang om 19:30 uur. Someren-Heide.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Netersel JO8 1 – De Raven JO8 1: 2-4; Hoogeloon JO9 1 – Casteren
JO9 1: niet bekend; Netersel JO10 1 – Tuldania JO10 1: 2-8; Budel JO11 1 –
Casteren JO11 1: 15-1; HMVV JO13 1 – Casteren JO13 1: 14-1; Netersel JO14 1 –
Unitas JO14 1: 8-0; EFC JO15 1 – Casteren JO15 1: 0-3; SDO JO17 1 – Casteren
JO17 1: 2-1; Netersel JO19 1 – Riethoven JO19 1: 2-0; Hapert 5 – Netersel 3: 1-3;
Tuldania 2 – Netersel 2: 4-5; Puspharia 1 – Netersel 1: 0-2.
Programma voor 13 en 14 oktober:
13/10: De Weebosch JO8 1 – Netersel JO8 1: aanvang om 10.00 uur;
13/10: Casteren JO9 1 – Bladella JO9 3: aanvang om 9.30 uur;
13/10: EFC JO10 4 – Netersel JO10 1: aanvang om 9.00 uur;
13/10: Casteren JO11 1 – De Valk JO11 2: aanvang om 10.30 uur;
13/10: Casteren JO13 1 – DEES JO13 1: aanvang om 11.16 uur;
13/10: SBC JO14 2 – Netersel JO14 1: aanvang om 13.15 uur;
13/10: Casteren JO15 1 – Geldrop JO15 4: aanvang om 13.00 uur;
13/10: Casteren JO17 1 is vrij;
13/10: Dommelen JO19 2 – Netersel JO19 1: aanvang om 15.00 uur;
14/10: Netersel 3 – Marvilde 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur;
14/10: Netersel 2 – De Bocht 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur;
14/10: Netersel 1 – Riethoven 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 20 OKTOBER A.S. MOET UITERLIJK OP
MAANDAG 15 OKTOBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF
ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

