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KERKBERICHTEN 

Zaterdag 14/9: om 19.00 uur gebedsviering m.m.v. Medium. De intenties zijn voor: 

Jan en Maria Couwenberg-Soontiëns, hun overleden kinderen en familieleden,  

nms kinderen en kleinkinderen; Sjaak van de Hout.  

Mededelingen: 

 Vrijdag 13 september begint de catechese voor het Vormsel, om 19.00 

uur. Kinderen uit groep 8 kunnen zich deze week nog aanmelden.  

 Zaterdag 14 september is er een Dag voor Latijnse Liturgie in Vleuten, 

met als thema: de liturgie van de Karthuizers. Geïnteresseerden kunnen 

zich melden bij de pastoor, meer informatie vindt u op: 

www.latijnseliturgie.nl 

 De kosten van een misintentie bedragen sinds 1 januari €  11,-, gelieve 

daar rekening mee te houden. 

 Wilt u een misintentie opgeven doe dat  a.u.b. ruim op tijd (14 dagen voor 

de datum) 

 

KBO NETERSEL. 

Op 17 september maken we een mooie fietstocht van ongeveer 35 km. Hal- 

verwege deze gezellige rit is er tijd voor koffie met iets lekkers. We vertrek-

ken om 13.30 uur vanaf De Poel. 

Wilt u meedoen aan deze fietstocht dan kunt u zich vóór 14 september opgeven bij 

Wies Vissers, telefoon: 0497- 682281. 

 

GASTEN EETTAFEL. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 19 september te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 15 september bij Mariet Smulders, 

Tel:  06-11282075. De kookgroep. 

 

PRIMAIRE REFLEXEN. 

Kennismaker Renilde Bersi vertelt over het belang van controle over je primaire re-

flexen om tot leren en gepast gedrag te komen op dinsdagavond 24 september in 

Bibliotheek Reusel. 

Primaire reflexen 

Heb je ook het idee dat er meer in je kind zit, maar dat het er niet uitkomt. Dat het 

lijkt alsof je kind dyslexie heeft, terwijl je weet dat het niet zo is. Kinderen die als-

maar blijven bewegen, ook al vraag je ze om even stil te blijven zitten. Ze lijken te 

hangen aan de tafel, alsof ze niet gemotiveerd zijn, maar ze zijn het wel. Wat is de 

http://www.latijnseliturgie.nl/


reden hiervoor? Renilde gaat je vertellen over het effect van de aanwezigheid van 

primaire reflexen op het leervermogen en gedrag van je kind. Aan de hand van 

voorbeelden en testen laat ze het jou ook zelf ervaren.  

Renilde Bersi 

Renilde Bersi is van oorsprong leerkracht en heeft alweer acht jaar haar praktijk 

voor Remedial Teaching & Psychomotoriek ‘Leren in Zicht’. Hier begeleidt ze kin-

deren die op een andere manier leren. In 2014 is zij geïnspireerd geraakt door Re-

flex Integratie en sindsdien helpt zij leer- en gedragsproblemen op te lossen met 

deze methode. Renilde vindt het prachtig dat ze de kans krijgt om ouders en andere 

belangstellenden te informeren over deze methode.   

Reserveren 

Maak jij je zorgen over de ontwikkeling van je kind en wil je weten hoe dat is op te 

lossen?  Iedereen is welkom op dinsdagavond 24 september van 19.30 tot 21.00 uur 

in Bibliotheek Reusel. De toegang is gratis. Wees verzekerd van een plek en reser-

veer een gratis ticket via de agenda van www.bibliotheekdekempen.nl.  

 

OPBRENGST KWF COLLECTE 2019 IN BLADEL EN NETERSEL 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft dit jaar in Bladel € 4.525,29 opge-

bracht en in Netersel € 583,23. Een totaalbedrag dus van € 5.108,52. Een heel mooi 

resultaat! 

Wij bedanken daarvoor allen die zo gul gegeven hebben heel hartelijk. En natuur-

lijk bedanken we ook de collectanten die het geld hebben opgehaald. 

Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF investeren in nieuwe doorbraken in kanker-

onderzoek, zodat we samen de dag steeds dichterbij brengen dat niemand meer 

hoeft te sterven aan kanker. 

De opbrengst van de collecte wordt besteed aan onderzoek, ondersteuning van 

kankerpatiënten en voorlichting om kanker te voorkomen. Lees meer over actuele 

ontwikkelingen op het gebied van kankeronderzoek op kwf.nl/nieuwedoorbraken . 

Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan door 

online te doneren via kwf.nl/collecte. 

KWF afdeling Bladel en Netersel. 

 

NIEUWS KBO. 

De Stichting Ouderen de Kempen organiseert ook dit jaar voor onze KBO 

leden: 

- Jeu de Boules toernooi 

 Plaats en tijd: Gemeenschapshuis Kattendans, Eerselsedijk 4, 

Bergeijk, Vrijdag 11-10-2019 van 12.30 – 16.30 uur 

 Kosten: € 2,50 (consumptie inbegrepen) 

 Inschrijven tot 01-10-2019 bij Jan Janssen. Email j.v.janssen@hetnet.nl 

 Of telefonisch: +13(0)497 572295 / +31(0) 655142690 

-  Biljartkampioenschappen driebanden 2019 

 Tijd: zaterdag 26-10, zondag 27-10. Finale 02-11-2019 

 Plaats: D’n Aachterum, Korenbocht 50, Reusel 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/
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 Kosten: € 5,- 

 Aanmelden voor 04-10-2019 bij Jan Lemmens, j.lemmens30@chello.nl  

 

ACTIVITEITEN WEEK VAN DE DEMENTIE  

De week van de Dementie komt er weer aan. Ook dit jaar heeft het Netwerk De-

mentievriendelijke gemeente Bladel weer diverse activiteiten georganiseerd in het 

kader van dementie. Een aantal activiteiten worden hieronder verder uitgelicht. Het 

hele programma is te vinden op www.bladel.nl  

 

LEZING IMPACT INCEST EN SEKSUEEL MISBRUIK 

Op 25 juni gaf Mariël Groenen in de bibliotheek te Reusel-De Mierden een lezing 

over de impact van incest en seksueel misbruik. Ze vertelde haar verhaal aan de 

hand van haar boek “De impact van incest op alle levensgebieden”. De openheid 

van Mariël zorgde ervoor dat het onderwerp incest en seksueel misbruik besproken 

kan worden.  

In het najaar starten twee groepen in Riethoven onder begeleiding van Mariël 

Groenen; ‘samen Helen’ voor mensen die seksueel misbruikt zijn én ‘samen Helen 

voor partners’, voor de partners van mensen die seksueel misbruikt zijn. Voor meer 

informatie en aanmelden, kunt u contact opnemen met Wél!zijn de Kempen via 

0497-514746 of zelfhulp@welzijndekempen.nl. 

 

FEESTAVOND VOOR VRIJWILLIGERS OP 15 NOVEMBER  

U komt toch ook? 

Als blijk van waardering voor alle vrijwilligers uit de gemeente Bladel en hun 

organisaties, organiseert de gemeente een vrijwilligersfeest op vrijdag 15 november 

in Cultureel Centrum Den Herd in Bladel. De gemeente is er zich van bewust hoe 

belangrijk vrijwilligers zijn en organiseert daarom deze feestavond. 

Het programma van deze avond 

Vanaf 19:00 uur kunt u naar binnen en staat de koffie en thee klaar in de foyer van 

Den Herd. Vervolgens zal om 19:30 uur het programma beginnen in de theaterzaal, 

waarbij eerst de genomineerde voor de drie vrijwilligersawards (waarderingsprij-

zen) worden bekendgemaakt. Om 20:30 uur is er een korte pauze. Daarna is het tijd 

voor een spectaculaire optreden. Het is de verwachting dat de voorstelling om 

22:30 eindigt. Daarna wordt de avond afgerond met een gezellig samenzijn onder 

het genot van een hapje en een drankje. Hiervoor krijgt u per persoon enkele con-

sumptiebonnen bij binnenkomst. 

Vrijwilligersawards 

Ook kunt u kandidaten opgeven voor drie vrijwilligersawards die tijdens de feest-

avond worden uitgereikt. Het gaat om de Passie-award, de Jongeren-award en de 

Innovatie-award. Meer informatie hierover vindt u op www.bladel.nl of kunt u 

opvragen bij Marjo Leijten: e-mail m.leijten@bladel.nl of telefoon: 06-19917067.  

U kunt zich nog tot 15 september bij haar aanmelden. 
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NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: KliNeCa R - Vessem R: 2-5; DDW W1 - NeCa W1: 18-2; NeCa F1 - 

Klimroos/VVO F1: 5-11; NeCa E2 - Klimroos/VVO E2: 7-4; DDW/SDO '99 D2 - 

NeCa D1: 1-7; Kraanvogels B1 - NeCa B1: 1-7; Stormvogels A1 - NeCa A1: 3-11; 

DSV 3 - NeCa 1: 7-6. 

Programma voor 11-12-14-15 en 18 september: 

11/9: NeCa MW1 - Tuldania MW2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Dian Couwen- 

          berg; 

12/9: NeCa 1 - Tuldania 1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: P. Jansen; 

14/9: NeCa A1 - Euro Girls A1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Petrie van Rijthoven; 

14/9: NeCa B1 - Euro Girls B1: 11:30 uur. Netersel. Fluiten: Lana van Rijthoven; 

14/9: NeCa D1 - Bladella D2: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Marloes van Rijthoven; 

14/9: Bladella E2 - NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Bladel;  

14/9: Odisco F1 - NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Sint Oedenrode;  

14/9: Rosolo W1 - NeCa W1: aanvang om 10:00 uur. Reusel;  

15/9: NeCa 1 - DDW/SDO '99 4: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Nicole Dieker; 

18/9: Rietvogels MW1 - NeCa MW1: aanvang om 19:30 uur. Riethoven;  

18/9: Kraanvogels R - KliNeCa R: aanvang om 20:00 uur. Soerendonk. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel JO9 1 – SDO JO9 1: 6-9; Casteren JO10 1 – Reusel Sport JO10 

1: 14-0; EFC JO11 1 – Netersel JO11 1: 2-14; Netersel JO13 1 – Oirschot Vooruit 

JO13 1: 1-5; Casteren JO15 2 – Bladella JO15 1: 8-0; Casteren JO15 1 – Bergeijk 

JO15 1: 7-1; Netersel JO17 1 – Beerse Boys JO17 1: 3-3; Bladella JO19 1 – Cas-

teren JO19 1: 3-5; Bladella 1 – Netersel 1: 2-1; Netersel 2 – EFC 5: 1-2. 

Programma voor 14 en 15 september: 

14/9: Netersel JO9 1 – Bladella JO9 3: aanvang om 9.30 uur; 

14/9: Casteren JO10 1 – Bladella JO10 3: aanvang om 10.30 uur; 

14/9: Netersel JO11 1 – Reusel Sport JO11 3: aanvang om 10.30 uur; 

14/9: Bladella JO13 4 – Netersel JO13 1: aanvang om 11.00 uur; 

14/9: Reusel Sport JO15 2 – Casteren JO15 2: aanvang om 13.15 uur; 

14/9: Hoogeloon JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 12.00 uur; 

14/9: Netersel JO17 1 – Oirschot Vooruit JO17 3: aanvang om 14.30 uur; 

14/9: Casteren JO19 1 – SDO JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

15/9: Netersel 2 – Bladella 5: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

15/9: Netersel 1 – Gloria 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 
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COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 21 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK 

OP MAANDAG 16 SEPTEMBER VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.  

mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

