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SPULLENINZAMELING 

Sinds zaterdag 6 april 2019 kunnen inwoners van Netersel elke eerste zaterdag van 

de maand kosteloos “spullen” inleveren bij de inzamelwagen van KempenPlus 

(voorheen WVK). Die wagen staat dan van 13.00 tot 15.00 uur nabij het Carolus 

Simplexplein. 

Op 3 oktober is die spulleninzameling geëvalueerd met de klankbordgroep “Neter-

sel Afvalloos”. Per keer maken gemiddeld zo’n 10 personen gebruik van de in-

levermogelijkheid, waarbij dan vooral aardewerk, elektr(on)ische apparaten, 

metalen en harde kunststoffen worden gebracht.  

Omdat de gebrachte hoeveelheden zeer beperkt zijn, is het lastig is om die materiaal-

stromen apart te vermarkten. Daarom worden ze bij de milieustraat verder gesorteerd 

en bij de betreffende materiaalstroom gevoegd, waardoor er wel grondstoffen ge-

scheiden worden ingezameld. Hoewel het dus niet storm loopt, waren de reacties alleen 

maar positief. Daarom heeft de gemeente, op advies van de klankbordgroep, besloten 

om de maandelijkse spulleninzameling ongewijzigd voort te zetten.  

De nog resterende inzameldagen in 2019 zijn: zaterdag 7 november en zaterdag 

5 december, telkens van 13.00 tot 15.00 uur.  

Wat wordt onder “spullen” verstaan? 

Onder “spullen” vallen allerlei soorten oude, versleten, defecte of afgedankte ge-

bruiksvoorwerpen van beperkte omvang (ze moeten passen in een bananendoos). 

Te denken valt aan een paraplu, bestek, schrijfmaterialen, brillen, etc. Maar ook 

serviesgoed, speelgoed, textiel en kleine (defecte) elektr(onische) apparaten. Even-

tuele accu’s en batterijen moeten dan wel verwijderd zijn en als u bv. een frituurpan 

inlevert, mag daar geen frituurolie of –vet meer inzitten en bij een stofzuiger moet 

de stofzak verwijderd zijn. Verder moeten de spullen in elk geval droog zijn om 

eventuele schimmelvorming te voorkomen. 

Geen “spullen” zijn: 

Afval dat bij een andere materiaalstroom thuis hoort, zoals verpakkingen (PMD), 

groente-, fruit,- en tuinafval, luiers en incontinentiemateriaal, glas, papier, karton 

en restafval (zoals bv. “piepschuim”). Als u twijfelt wat in welke stroom hoort, 

raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal:  

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/. 

Spullen als accu’s en batterijen, chemische vloeistoffen, oliën/vetten, bestrijdings-

middelen, tl- buizen, spaarlampen, verf en verfproducten worden ook niet geaccep-

teerd. Die kunt u inleveren bij de milieustraat. Ook injectienaalden en medicijnen 

kunt u daar inleveren of bij uw apotheek. 

Grote spullen, zoals meubels, grote elektr(on)ische apparaten, tapijt, vloerkleden, 

matrassen, e.d. kunt u, vanwege hun omvang, ook niet inleveren. Daarvoor ver- 

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/


wijzen wij u naar een kringloopwinkel of de milieustraat op industrieterrein de 

Sleutel, Nijverheidsstraat 7d in Bladel. 

2020 

In 2020 verandert er in principe niets aan de afvalinzameling. Het nieuwe inzamel-

schema wordt z.s.m. verwerkt in een nieuwe afvalkalender. T.z.t. wordt die 

gepubliceerd op: www.bladel.nl. 

Ook komt er een nieuwe afvalapp, waarmee inwoners sneller en directer geïnfor-

meerd kunnen worden. Ook daar wordt het inzamelschema 2020 in verwerkt, zodat 

iedere inwoner op adresniveau alle van belang zijnde afvalinformatie kan zien. 

Op 7 november 2019 stelt de gemeenteraad de afvaltarieven voor 2020 vast. Ook 

die worden t.z.t. gepubliceerd op www.bladel.nl en in Van Aalsten tot Goor. 

 

BUURTBILJARTEN. 

Beemke A en Winkelhoek D steken er vooralsnog iets boven uit 
De meeste teams hebben inmiddels 4 wedstrijden gespeeld en dus begint de tussen-

stand een redelijk beeld te geven van de krachtsverhoudingen van buurtbiljartend 

Netersel. Onderaan de ranglijst is het spannend wie zich de rode lantaarndrager 

mag noemen, Blasch C (gemiddeld 34,4 punten) doet het op dit moment net iets 

slechter als Beemke C (de regerend kampioen van vorig jaar heeft een gemiddelde 

van 35,4 punten) en als Winkelhoek A (met een gemiddelde van 35,5 punten). 

Bovenaan de ranglijst zijn er twee teams met een gemiddelde van ruim boven de 50 

punten, Winkelhoek D heeft een gemiddelde van 52,6 punten, maar de heren van 

het Beemke A doen het op dit moment nog iets beter met een gemiddelde van 53,5 

punten per wedstrijd. De boys van de Hoekakker bezetten (o.b.v. de gemiddeldes) 

de 3e plaats met een gemiddelde van 49,5 punt per potje, al met al toch ook een 

aardig begin voor de debutanten. 

Frans Waalen en Jorg Adams haalden beide maar liefst 21 punten in één partij en 

daarmee zijn zij op dit moment (samen) in het bezit van de fles Schrobbeler voor 

die speler met het meeste aantal punten in één wedstrijd. 

Verder nog het weetje van deze week, tot nu toe hebben er dit seizoen al 91 Neter-

selse biljarters mee gespeeld, dus wie weet dat dit seizoen de grens van 100 buurt-

biljarters wel geslecht kan gaan worden!?!  

Voor de volgende spelers wordt hun gemiddelde weer bijgesteld: Kevin Bohnke 

wordt 17 (was 10), Tom van der Heijden wordt 13 (was 15) en Dirk van de Sanden 

mag er weer 11 gaan proberen te maken (was 10). 

Uitslagen t/m 18 oktober: Plein A – Winkelhoek B: 46,6 – 50,2; De Hoeve B – 

Plein B: 40,6 – 45,1; Blasch B – Winkelhoek C: 34,3 – 47,4; Beemke A – Blasch 

A: 55,8 – 45,2; Beemke B – Winkelhoek D: 39,4 – 42,1; De Heilei A – Winkel-

hoek A: 53,8 – 31,1; De Heilei B – De Hoeve A: 35,2 – 51,3; Hoekakker – Winkel-

hoek B: 45,8 – 35,3; Beemke C – Plein A: 41,0 – 47,3; Beemke A – De Hoeve B: 

58,0 – 34,8; Plein B – Winkelhoek C: 45,8 – 39,3. 

Stand per 18-10-2019 

 

Team Punten Partijen Gem 

http://www.bladel.nl/
http://www.bladel.nl/


1 Beemke A 213,9 4 53,5 

2 Hoekakker 198,0 4 49,5 

3 Plein B 187,1 4 46,8 

4 De Hoeve A 186,4 4 46,6 

5 Winkelhoek C 181,9 4 45,5 

6 Winkelhoek B 179,5 4 44,9 

7 De Heilei A 178,7 4 44,7 

8 Plein A 168,2 4 42,1 

9 Winkelhoek D 157,9 3 52,6 

10 De Hoeve B 157,4 4 39,3 

11 De Heilei B 149,7 4 37,4 

12 Beemke C 141,7 4 35,4 

13 Blasch C 126,9 3 42,3 

14 Blasch A 121,4 3 40,5 

15 Beemke B 110,0 3 36,7 

16 Winkelhoek A 106,4 3 35,5 

17 Blasch B 103,1 3 34,4 

 

KAARTJES. 

Omdat wij zelf verhinderd zijn, heb ik 2 kaartjes beschikbaar voor “Vrienden van 

Sint Joris Live ” te Hoogeloon op zaterdag 2 november. 

Mocht iemand deze willen overnemen, bel naar: 06-26234229. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 26/10: om 19.00 uur gebedsdienst. Intentie: voor het welzijn van de pa-

rochie. 

 

LANG & GELUKKIG 

De voorstelling 
Op 2, 3, 9 en 10 november spelen we onze voorstellingen van Lang & Gelukkig. 

Deze voorstelling is een volwassen sprookje. De voorstelling begint op de zaterdag 

om 20.00 uur, de voorstellingen op zondag starten om 14.00 uur. De voorstelling 

zal, met pauze, ongeveer 2 uur en een kwartier duren. 

De deuren zullen 45 minuten voor aanvang open zijn, waar u direct een plekje kunt 

zoeken op de tribune. Na afloop willen we er graag samen met jullie een feestje van 



maken met een gezellige borrel!  

Kaartjes reserveren 
Via onze website, www.pardoesnetersel.nl kunt u kaartjes reserveren en direct 

afrekenen. U boekt een toegangsbewijs, geen directe stoel. Dus wees op tijd, dan 

kun je zelf een plekje uitzoeken. Mocht het online niet lukken, bel dan naar Demi 

van Roovert (06-39035445) Ben je student op een middelbare school, MBO of 

HBO, dan kun je gebruik maken van onze studentenkorting. Deze kaartjes kosten 

maar € 9,50  

De kaartjes gaan hard... boek snel want op = op.  
Wij willen graag ons jubileum met de Neterselse mensen vieren dus, komt dat zien, 

komt dat zien!  

Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per 

mail reserveringen.pardoes@gmail.com of telefonisch met Demi (06-39035445) of  

Ed (06-38966237).  

Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes. Ed Buylinckx. 

 

BESTE DORPSGENOTEN,  

Ten eerste willen we iedereen bedanken voor de goede opkomst bij de carwash! De 

actie was een succes en voor herhaling vatbaar.  

Helaas staat er ons nog wel iets in de weg. We hebben jarenlang kunnen bouwen 

bij familie Michiels en familie Roozen, helaas kunnen we daar dit jaar niet meer 

terecht wegens ruimtegebrek. We zitten nu dus zonder bouwschuur. We zijn on-

dertussen al verschillende adressen langs gegaan maar hebben tot dusver nog geen 

bouwplek gevonden.  

Hierbij de vraag of iemand een bouwplek voor ons beschikbaar heeft, of iemand 

kent die wellicht een bouwplek heeft en deze ons beschikbaar wil stellen het 

komende jaar. We zouden graag weer een wagen bouwen, maar wanneer we hier-

voor geen ruimte kunnen vinden willen we ook graag met een loopwagen meedoen. 

Ook hiervoor hebben we nog geen plek kunnen vinden.  

Heeft u een bouwplek voor ons beschikbaar of kent u iemand die een bouwplek 

voor ons heeft in Netersel of de nabije omgeving laat het ons dan weten! U kunt 

ons telefonisch bereiken door te bellen naar 06-21478744 of 06-13270001. Mailt u 

ons liever dan kan dat ook via jeugdverenigingfistvaerekes@gmail.com  

Alvast bedankt, De Fistváérekes  

 

DIENSTEN- EN GOEDERENVEILING VAN NECA! 

Het is bijna zover. Aanstaande zaterdag 26 oktober kunt u gaan bieden op de 

diensten die aangeboden zijn door uw (buur)dorpsgenoten. U hebt vorige week het 

veilingboekje in de bus gehad. Hierin kunt u alvast aantekenen waarop u wilt bie-

den.   

Dienstenveiling 

De veilingmeester start het veilen om klokslag 20.00 uur. U kunt alleen bieden door 

een veilingnummer (wat u vanaf 18.00uur af kunt halen) op te steken. De veiling-

meester kan mogelijk afwijken van de volgorde zoals in het boekje staat. Zorg 

http://www.pardoesnetersel.nl/
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ervoor dat u op tijd aanwezig bent. Ook al hebt u geen interesse in de te veilen 

diensten en goederen? U bent van harte welkom! De bar is heel de dag open en u 

kunt een broodje of een bittergarnituur nuttigen.  

Strafworpenmarathon 

Overdag vanaf 10.00 uur spelen de korfbalsters een strafworpenmarathon. Zij 

strijden voor het hoogste doelsaldo.  

Ook kunt u als leek een gooi doen naar het  hoogste doelsaldo op een korfbalpaal.  

Om 12.00 uur is de lunch, hiervoor opgeven is helaas niet meer mogelijk.  

Winkelveiling  

Vanaf 10.00 uur kunt u bieden op gesponsorde artikelen. Alle aangeboden artikelen 

staan in de zaal uitgestald. Door de dag heen zal per artikel het tot dan hoogste bod 

per artikel bekend gemaakt worden, zodat u voor u zelf kunt bepalen of u nog 

hoger wilt bieden.   

Aan het einde van de veiling kunt u het gekochte artikel en/of dienst contant of 

middels pinnen afrekenen.  

Graag verwelkomen wij u op zaterdag 26 oktober in De Poel in Netersel. Wij heb-

ben er zin in, U ook?  

Jan, Ine, Anita, Anja, Tesse, Monique, Jennie en Ingrid. 

 

MANTELZORGWAARDERING 

Zorgt u ook voor een ander? 

Zorgt u voor een ander die ziek is of een beperking heeft? Dan bent u waarschijn-

lijk mantelzorger. Het bieden van mantelzorg is voor veel mensen veelal vanzelf-

sprekend, maar het is naast een mooie taak vaak ook een zware taak. De gemeente 

Bladel wil daarom alle mantelzorgers hartelijk bedanken voor hun waardevolle 

zorg. U als mantelzorger bent heel belangrijk en daarom biedt de gemeente u graag 

een mantelzorgwaardering aan. De waardering bestaat uit een cadeaukaart ter 

waarde van €25,- die u bij alle aangesloten ondernemers van Bladel Centrum en 

MKB Hapert (zie www.bladelcentrum.nl & www.mkbhapert.nl) naar eigen wens 

kunt besteden.  

Lunch en diner met uitreiking eerste mantelzorgwaarderingen 

Op vrijdag 8 november 2019 vindt er een geheel verzorgde lunch plaats in het 

gemeentehuis van Bladel van 12.00 tot 14.00 uur. Op dezelfde dag is er in cultureel 

centrum Den Herd in Bladel een geheel verzorgd diner van 19:00 tot 21:00 uur. 

Luncht of dineert u gezellig mee? Meld u dan uiterlijk 31 oktober aan voor één van 

beide activiteiten! Kunt u de persoon waarvoor u zorgt niet alleen laten, maar wilt u 

wel graag naar de lunch of het diner komen? De gemeente denkt graag met u mee 

over een passende oplossing.  

Aanmelden 

Wilt u meer informatie of wilt u uzelf of uw mantelzorger aanmelden voor de 

mantelzorgwaardering en/of deelnemen aan de lunch of het diner? Kijk dan op 

www.bladel.nl/mantelzorgwaardering en vul het digitale aanmeldformulier in. 

Aanmelden voor de waardering kan tot 31 december 2019. Als u geen toegang 

heeft tot het internet of u wilt zich liever telefonisch aanmelden, kunt u contact 

http://www.bladelcentrum.nl/
http://www.mkbhapert.nl/
http://www.bladel.nl/mantelzorgwaardering


opnemen met het Informatiepunt Zorg en Welzijn via 0497-721621 of 0497-

721622. U kunt zich ook aanmelden door binnen te lopen tijdens het inloopspreek- 

uur op maandag en vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur bij het Informatiepunt Zorg 

en Welzijn, gevestigd in Dienstencentrum de Goei Plak, Kloostertuin 2 in Bladel. 

 

VEILIG FIETSEN: BLIJF UIT DE DODE HOEK! 

Weet u waar u veilig fietst in de buurt van een bus of vrachtwagen? Vermijd de 

dode hoek! Daar kan de chauffeur u namelijk niet zien. 

Onthoud altijd: als u de chauffeur kunt zien, dan ziet hij of zij u ook. Rechts achter 

de bus of vrachtwagen, op een afstand van minstens 3 meter, kan de chauffeur zien. 

Ga er nooit naast fietsen, want dan ziet de chauffeur u niet.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Bio R - KliNeCa R: 2-3; Tovido A1 - NeCa A1: 5-11; Bladella B1 – Ne-

Ca B1: 10-8; NeCa E1 - Rietvogels E1: 10-0; Vessem/Winty E2 - NeCa E2: 8-1; 

NeCa F1 - Odisco F1: 18-2; NeCa W1 - Vessem/Winty W1: 4-0; NeCa 1 - Vessem/  

Winty 3: 10-7. 

Programma voor 23 en 30 oktober:  

23/10: Vessem R – KliNeCa R: aanvang om 19.45 uur. Vessem; 

30/10: DSV MW 3 – NeCa MW 1: aanvang om 20.00 uur. Diessen. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Riethoven JO7 1 – Casteren JO7 1: niet bekend; HMVV JO8 1 – Cas-

teren JO8 1: niet bekend; Casteren JO10 1 – DEES JO10 1: 8-8; De Weebosch 

JO11 1 – Netersel JO11 1: 4-4; Casteren JO15 2 – Terlo JO15 1: 4-1; Casteren 

JO15 1 – Bergeijk JO15 2: 10-0; Netersel JO17 1 – Hapert JO17 1: 1-4; Netersel 1  

Terlo 1: 4-0. Alle andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij. 

Programma voor 23-26 en 27 oktober: 

23/10: Terlo Dames – Netersel Dames: aanvang om 20.00 uur; 

26/10: Casteren JO7 1 is vrij; 

26/10: Casteren JO8 2 is vrij; 

26/10: SDO JO8 1 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

26/10: Netersel JO9 1 – DBS JO9 6: aanvang om 9.30 uur; 

26/10: Hapert JO10 2 – Casteren JO10 1: aanvang om 9.30 uur; 

26/10: Hapert JO11 2 – Netersel JO11 1: aanvang om 10.45 uur; 

26/10: Netersel JO13 1 – Best Vooruit JO13 1: aanvang om 11.30 uur; 

26/10: Casteren JO15 2 – RKDSV JO15 1: aanvang om 13.30 uur; 

26/10: UNA JO15 3 – Casteren JO15 1: aanvang om 12.45 uur; 

26/10: Hapert JO17 2 – Netersel JO17 1: aanvang om 15.00 uur; 

26/10: Steensel JO19 1 – Casteren JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

27/10: EFC 10 – Netersel 3: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uur; 

27/10: Terlo 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

27/10: De Bocht 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.  

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 


