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MANTELZORGWAARDERING. MELD JEZELF OF JE MANTELZORGER
AAN!!
Op 10 november 2018 is de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorg is de onbetaalde
zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende door een naaste.
Dit kan een familielid, een vriend, kennis of een buurman/vrouw zijn. Kenmerkend
is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar
naaste.
Mantelzorg is dus OOK de hulp die je biedt aan een hulpbehoevende huisgenoot, of
iemand die in een instelling woont. Mantelzorg kan bestaan uit het doen van het
huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen
enzovoort. Indien iemand gedurende minimaal 3 maanden deze hulp biedt aan een
naaste, of minimaal 8 uur per week, mag hij/zij zich mantelzorger noemen.
We vinden het heel vanzelfsprekend om een naaste hulp te bieden. Vaak begint het
met iets kleins maar meestal breidt deze hulp zich in de loop van de tijd uit, en kan
het zwaar worden.
In Nederland zijn we erg blij met deze mantelzorgers. De hulpbehoevende kan
terugvallen op een vertrouwd persoon en het houdt de professionele zorg betaalbaar. Daarom moeten we ook erg zuinig op deze mantelzorgers zijn. Door de toename van de hulpvraag of het termijn van de hulpvraag, kan een mantelzorger
gemakkelijk overbelast worden.
Landelijke cijfers;
•
1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg
•
Een kwart van de mantelzorgers beschouwt zichzelf ook als mantelzorger
•
1 op de 3 mantelzorgers niet op de hoogte van mantelzorgondersteuning,
terwijl 1 op de 10 er behoefte aan hebben.
•
1 op de 6 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg
•
12% van de kinderen en jongeren tussen 5-24 jaar groeit op met een chronisch zieke huisgenoot (450.000 jonge mantelzorgers)
De gemeente Bladel wil graag inzicht hebben in het aantal mantelzorgers binnen
haar gemeente om de mantelzorger te ondersteunen middels informatievoorziening
en het bieden van ondersteuning aan de mantelzorger. Deze ondersteuning kan o.a.
bestaan uit regeltaken/taken overnemen of een luisterend oor bieden wat vaak
verlichting geeft.
Daarnaast deelt de gemeente Bladel een Mantelzorgwaardering uit, bestaande uit
een cadeaukaart die u naar eigen wens bij alle aangesloten ondernemers van Bladel
Centrum en MKB Hapert kunt besteden.
Meldt u-zelf (of uw mantelzorger) aan via het aanmeldformulier Mantelzorgwaardering Gemeente Bladel. De gemeente kan u dan informatie verstrekken om-

rent mantelzorg, en indien nodig kunt u ondersteuning krijgen.
Aanmelden kan via onderstaand formulier of op de site:
https://www.bladel.nl/form/aanmeldformuliermantelzorgwaardering/mantelzorgwaardering-0
Het formulier is ook na a.s. donderdag in de Poel mee te nemen.
Buurthulp Netersel zal dit onderwerp tijdens het koffie-uurtje in de Poel toelichten.
KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL
Iedere tweede donderdag van de maand is het koffie-uurtje van 14.30-15.30 uur, in
de Poel. Donderdag a.s. 8 november staat de koffie/thee weer klaar voor u. We
zullen aandacht besteden aan het onderwerp Mantelzorg. Ook kunt u schriftelijke
informatie over mantelzorg en het Aanmeldformulier Mantelzorgwaardering, meenemen.
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.
PUUR PEPERNOTENPARTY
Bij deze een herinnering voor de 18e november, Sinterklaas komt langs en samen
met zijn pieten en de kinderen uit Netersel gaan we een mooie, muzikale show voor
hem maken, in verband met het 50 jarige bestaan van Puur. Kom met z'n allen gezellig kijken en luisteren. Een tip is om te voet te komen, in verband met het beperkte aantal parkeerplaatsen rond het Carolus Simplexplein en de MTB tocht die
ook deze ochtend is. We zien je graag de 18e, we ontvangen Sinterklaas bij de
school om 11 uur.
SJAK BASELMANS EN MARIA HABRAKEN CLUBKAMPIOEN KRUISBOOGSCHIETEN.
Ook de afgelopen zomer was er bij gilde Sint Brigida weer het kruisboogschieten
met als inzet het clubkampioenschap. De wedstrijden bestonden uit zes wedstrijden
waarbij telkens 15 pijlen geschoten moesten worden. Er deden dit keer zeventien
personen aan mee. Bij de dames was het Maria Habraken die eerste werd. Hoofdman Frans Waalen reikte haar de wisselbeker uit. Maria Waalen had een misser
meer en werd zodoende tweede, voor Mandy Couwenberg.
Bij de heren was het Sjak Baselmans die de meeste schouderschoten moest doen.

78 van de 90 schoten. Maar hij schoot er toch 86 van af. Er was niemand die dit
aantal gehaald had . Sjak werd zodoende de verdiende clubkampioen. Tweede
werd Jasper Couwenberg voor Henk Michiels. Vermeldenswaardig is zeker dat de
nestor van het gilde, Harrie van de Pas met zijn bijna 90 jaar er ook nog 66 afschoot!
Frans Waalen reikte de wisselbeker ook aan Sjak uit. Hij bedankte iedereen voor
hun sportieve inzet. Voor iedere schutter lag er een vleespakket klaar.
Op 28 oktober was het afkampen en prijsuitreiking van het gemeenteschild van de
gemeente Bladel. Alle 6 de gilden ( Sint Joris Bladel, Hoogeloon en Hapert, Sint
Willibrordus Casteren, Sint Sebastiaan Hoogeloon en Sint Brigida Netersel) namen
hier aan deel. Dit afkampen en prijsuitreiking vond plaats bij Sint Joris in Bladel.
Voor de eerste personele prijs moest er gekampt worden tussen Ton Egberts van
Sint Joris Bladel en Jan Nouwens van Sint Joris Hoogeloon. Laatstgenoemde won
het zilveren kampioensspeldje. Ook voor het beste viertal moest er gekampt worden. Dit ging tussen Sint Joris Hoogeloon en Sint Brigida Netersel. Zij hadden 96
van de 100 keer raak geschoten. Het viertal van Netersel bestond uit Sjak Baselmans, Tinie van der Heijden, Jasper Couwenberg en Ron Buylinckx. Helaas voor
ons ging het Sint Jorisgilde er met het wisselschild vandoor.
GASTEN EETTAFEL,
Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 15 november te komen eten,
vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 11 november bij Mariet Smulders
tel: 0497-681631. De kookgroep.
TONEELVERENIGING PARDOES.
Toneelvereniging Pardoes presenteert Tante Bella`s beautysalon
3 dagen lang zal er een nieuwe beautysalon worden geopend door toneelvereniging
Pardoes in gemeenschapshuis De Poel. De bouwbroers, Berend en Albert, hebben
een bijzonder erfenis gekregen van tante Bella. Ze zetten het levenswerk voort dat
tante is begonnen. Of ze ook net zo goed en vakkundig zijn als hun tante, dat is nog
maar af te wachten. Zaterdag 15 december om 20:00 uur is de première. Op zaterdag 22 december om 20:00 uur zullen we de zaal omtoveren tot theatercafé (entree
is dan inclusief consumpties en hapjes). De laatste voorstelling is zondag 23 december om 14:00 uur. Reserveren is al mogelijk via de mail
reserveringen.pardoes@gmail.com of per telefoon op werkdagen tussen 19:00 uur
en 21:00 uur, 06-39035445 (Demi van Roovert) We zien jullie graag bij onze
voorstellingen!!
Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes, Netersel.
VOORVERKOOP ZITTINGSAVOND
Beste Buntstèkers en Buntstèkerinnekes. Nog even en het is weer zo ver. Op 24 november wordt de 44ste prins van ons Hupke bekend gemaakt. De voorverkoop van
de kaarten voor deze niet te missen zittingsavond, is op vrijdag 9 november in de
Poel van 19:00 uur tot 20:00 uur.

Vanwege veiligheidsredenen mogen er niet meer dan 300 mensen in de Poel.
De poel zal om half 7 open gaan en er zullen in volgorde van binnenkomst nummertjes worden uitgedeeld. Iedereen kan dan binnen in de huiskamer wachten en
naar wens een bakje koffie, thee of iets anders nuttigen. Niemand hoeft dus tot
19:00 uur buiten in de kou te staan. Hieronder nogmaals het reglement van de
voorverkoop. Lees onderstaand reglement goed door om teleurstelling of misverstanden te voorkomen.
Reglement voorverkoop:
 De minimale leeftijd is 2de jaar Pius-X.
 Op de avond van de voorverkoop beginnen we niet eerder dan de
afgesproken tijd.
 We verkopen maximaal 6 kaarten per persoon.
 De genen die de kaarten koopt mag een voorkeur opgeven bij wie ze
willen zitten. (carnavalsgroep, buurt, etc.)
 De kaarten moeten bij bestellen betaald worden.
 Degene die de kaarten koopt krijgt een bewijs van betaling mee.
 Iedere koper geeft een contactpersoon op waaraan de kaarten met
stoelnummers kunnen worden afgegeven.
 De kaarten zelf worden later thuis afgegeven aan de contact persoon.
 Het bestuur maakt na de voorverkoop een indeling die zo veel mogelijk
naar wens is van onze gasten.
Tijdens deze avond wordt het publiek weer verrast met optredens van vier buitendorpse tonpraters; Rob Scheepers, Boy Jansen, Andy Marcelissen, Peter van de
Maas. Natuurlijk als afsluiting de bekendmaking van de 44 ste Jubileum prins van
het Hupke! Waarna het feestje o.l.v. DJ Luuk wordt voortgezet. Dit belooft een
grandioze start van Carnaval 2019 waarin wij ons 44 ste jubileum vieren! Zorg dat
je het niet mist!
Alááááf! CV De Buntstèkers.
PARKINSON DE KEMPEN.
Dinsdag 13 november tussen 20:00 uur en 22:00 uur organiseert Stichting Parkinson de Kempen een informatieve avond in D’n Aachterum, Korenbocht 50
Reusel. De toegang is gratis.
Op deze avond zal Kim Rijkelijkhuizen, parkinsonverpleegkundige van het MMC
in Veldhoven, een presentatie geven van haar werkzaamheden voor de parkinsonpatiënten.
Wat doet de parkinsonverpleegkundige voor haar patiënten. Wat is de meerwaarde
ervan, want de neuroloog doet toch het eigenlijke werk? Of kan ze net iets meer
bieden voor de patiënt, en ook voor de partner of de familie. We gaan ook in op het
belang van de medicatie, fysiotherapie en ergotherapie. En wat als dat allemaal niet
meer voldoende is, hoe wordt de patiënt dan opgevangen.
Het wordt een interessante avond. Want in de pauze zal door Marian Smetsers van
Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen de Robot Rollator LEA aan u voorstellen.

Ook dat wilt u niet missen.
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 13 november.
ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL
Zondag 11 november a.s. kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie,
weer deelnemen aan de pétanque mixwedstrijden, welke iedere tweede zondag
van de maand worden gehouden in onze sfeervolle boulodrome van De Soepele
Pols bij sportpark De Groesbocht te Netersel.
Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om 13.30 uur
aanvangen. De deelnamekosten zijn slechts € 2,00 per persoon. Voor de speler of
speelster die na alle zes de zondagen de meeste punten heeft behaald is er een extra
prijs.
Ervaring is niet vereist, wèl plezier in het spel! Ook introducés zijn van harte welkom in onze verwarmde binnenaccommodatie.
Tot ziens namens de organisatie.
GEBRUIK BLADBAKKEN
In 1999 is in de gemeente Bladel het diftarsysteem ingevoerd. Vanaf dat moment
wordt een tarief in rekening gebracht voor elke keer dat een GFT- of restafvalcontainer wordt geleegd. Om te voorkomen dat huishoudens moeten betalen voor
het afvoeren van bladafval van gemeentelijke bomen, zijn tegelijkertijd de bladbakken geïntroduceerd als extra maatregel. Deze bakken worden jaarlijks geplaatst
tussen 1 oktober en Kerstmis en worden wekelijks meerdere malen geleegd.
Natuurlijk is niet te voorkomen dat daar ook bladafval van particuliere bomen in
beland. De praktijk is echter dat steeds meer particuliere tuinen winterklaar worden
gemaakt zodra de bladbakken geplaatst zijn. Gemakshalve wordt snoei- en ander
tuinafval dan ook in de bladbakken gestort. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Niet
alleen moeten de bakken daardoor vaker geleegd worden, maar snoeiafval moet
ook anders verwerkt worden dan bladafval, waardoor de kosten jaarlijks oplopen
tot meer dan € 30.000,-.
De gemeente verzoekt u dan ook vriendelijk om de bladbakken te gebruiken waar
ze voor bedoeld zijn: bladafval van gemeentelijke bomen. Overigens is ook Werkvoorziening Kempenland in het najaar dagelijks bezig met het opruimen van
bladafval in de openbare ruimte.
DONDERDAG 8 NOVEMBER ALZHEIMER CAFÉ DE KEMPEN
Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel. Aanvang: 19.30 uur, zaal open om
19.00 uur. Toegang is gratis, evenals koffie en thee.
Mantelzorgerondersteuning bij regelzaken
Bij confrontatie met de ziekte dementie komen er allerlei praktische, juridische en

regelzaken op u af.
Als mantelzorger is het lastig om hier een weg in te vinden. Een mantelzorgmakelaar biedt hierin ondersteuning. Ze helpen niet alleen op het gebied van zorg en
welzijn, maar ook met vragen over wonen, financiën en werk. Op donderdag 8 november zullen twee mantelzorgmakelaars vertellen wat zij voor u kunnen
betekenen. Iedereen is van harte welkom.
Meer informatie is verkrijgbaar via mail: info@welzijndekempen.nl of telefonisch:
0497-514746.
INFORMATIEAVOND OVER VLUCHTEN EN VLUCHTELINGEN
Vandaag de dag zijn er dagelijks berichten in de media te vinden over vluchten en
vluchtelingen. Ook binnen de gemeente Bladel speelt dit onderwerp. Daarom
organiseert Vluchtelingenhulp Bladel in samenwerking met de gemeente Bladel
een avond waarbij diverse gastsprekers iets vertellen over vluchten. Eerst zal er wat
verteld worden over de geschiedenis van vluchten en zal een vrijwilliger van
Vluchtelingenhulp Bladel spreken over vluchten in de tijd van nu. Daarna wordt het
verhaal verteld van twee Syrische kinderen die zijn gevlucht en onlangs in Bladel
zijn komen wonen. Tot slot zal advocaat Mr. Kolev, die is gespecialiseerd in
vreemdelingenrecht, de avond afsluiten.
Deze avond zal plaatsvinden op vrijdagavond 9 november in Den Herd in Bladel.
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur zal het programma beginnen.
De avond wordt om 21.30 uur afgesloten met een hapje en een drankje. Toegang is
gratis en aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.
NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA.
Uitslagen: Rosolo R - KlinNeCa R: 7-5.
VV NETERSEL NIEUWS.
Programma voor 10 en 11 november:
10/11: Netersel JO8 1 – Reusel Sport JO8 3: aanvang om 9.30 uur;
10/11: Marvilde JO9 3 – Casteren JO9 1: aanvang om 8.45 uur;
10/11: Netersel JO10 1 – Hapert JO10 2: aanvang om 10.30 uur;
10/11: Riethoven JO11 2 – Casteren JO11 1: aanvang om 11.00 uur;
10/11: Best Vooruit JO13 3 – Casteren JO13 1: aanvang om 11.30 uur;
10/11: Netersel JO14 1 – UNA JO14 2: aanvang om 11.30 uur;
10/11: UNA JO15 3 – Casteren JO15 1: aanvang om 12.45 uur;
10/11: Knegselse Boys JO17 1 – Casteren JO17 1: aanvang om 13.00 uur;
10/11: Netersel JO19 1 – FC Cranendonck JO19 1: aanvang om 14.30 uur;
11/11: Wodan 10 – Netersel 3: aanvang om 9.45 uur. Vertrek om 8.30 uur;
11/11: Vessem 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur;
11/11: Netersel 1 is vrij.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 17 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK
BINNEN ZIJN OP MAANDAG 12 NOVEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR.

