
VAN AALSTEN TOT GOOR 
Dorpskrant van Netersel        Redactieadres: Boontuintje 13 

39
e
  Jaargang no 9                                       12 Oktober 2019                                                                                                                                                           

******************************************************************* 

PUUR POPQUIZ 

Na de eerste editie van de PUUR Popquiz in 2015 hebben wij vele berichten ont-

vangen of we dit nog een keer wilde organiseren. Gezien ons drukke programma 

van de afgelopen jaren paste het steeds niet in ons schema. We kunnen nu melden 

dat de PUUR Popquiz in 2019 zijn tweede editie gaat beleven en wel op 30 novem-

ber om 20.00u in gemeenschapshuis de Poel. De voorbereidingen zijn inmiddels in 

volle gang.  

De aanmeldingen beginnen ook op stoom te komen dus wees er snel bij!! Aan-

melden is mogelijk via www.puurpoporkest.nl In de bijgevoegde flyer kun je 

nadere informatie vinden. Mocht je niet aan de quiz mee willen doen, maar wel 

komen luisteren. Dat is mogelijk. Wel moeten we melden dat er maar beperkte 

zitplaatsen hiervoor beschikbaar zijn. 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Brrr…De herfst laat zich zien buiten!! De regen en de lagere temperaturen maken 

het dat we vaker thuis bij de kachel blijven. Lekker warm. Maar thuis zitten kan 

ook het gevoel van eenzaamheid vergroten. Vrijdag 11 oktober (2
e
 vrijdag van de 

maand) houdt Buurthulp Netersel haar maandelijkse koffie-uurtje in De Poel van 

10.30 uur tot 11.30 uur. U bent weer van harte welkom.  

We willen graag een luisterend oor bieden en eventueel uw vragen beantwoorden 

c.q. doorspelen. Mochten er vragen of zorgen zijn over uw buurgenoot, Laat het 

ons weten, misschien kunnen we u tips geven of een helpende hand toesteken.  

Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld ver-

voer, boodschappen doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, of een ander 

klusje? Laat het ons weten, wij helpen u graag.  

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 

 https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/ 

Graag tot vrijdag. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid van Raak. 

 

GASTEN EETTAFEL, 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 17 oktober te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 13 oktober bij Mariet Smulders 

0611282075. De kookgroep. 

http://www.puurpoporkest.nl/
mailto:buurthulpnetersel@gmail.com
https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/


KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 12/10:  om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor: Sjaak van de 

Hout; Frans en Alda Alemans-Michielse. 

 
NIEUWS KBO. 

 Weebosch 

St. Gerardus-Majella-week Weebosch. Ook dit jaar gaan wij weer naar de  

H. Mis in de Weebosch ter ere van de Gerardus-Majella. 

Op 16 oktober fietsen of rijden wij gezamenlijk naar Weebosch waar we naar de  

H. Mis van 11.00 uur gaan. Wij vertrekken per fiets om 9.30 uur vanaf De Poel en 

per auto om 10.00 uur eveneens vanaf De Poel. U kunt zich vóór 13 oktober hier-

voor opgeven bij Wies Vissers, telefoonnummer: 682281.  

Wilt u bij de opgave vermelden of u meefietst of liever met de auto gaat. 

Eettafel 

Elke maand verzorgt onze kookgroep een lekkere maaltijd voor iedereen die ouder 

is dan 60 jaar. Bent u ouder dan zestig jaar en vindt u het leuk eens een keer niet 

zelf te hoeven koken maar om gezamenlijk te genieten van een heerlijke drie gang-

enmaaltijd, dan kunt u zich opgeven voor de maandelijkse eettafel. De eettafel is 

elke derde donderdag van de maand. 

De kosten zijn € 7.00 per persoon. Deze maand bent u welkom in de Poel op 17 

oktober om 12.00 uur. Opgeven kan bij Mariet Smulders, telefoon: 0611282075. 

 

CARWASH FISTVÁÉREKES 

Beste dorpsgenoten, zaterdag 19 oktober van 14:00 tot 17:00 uur houdt carnavals-

vereniging de Fistváérekes een carwash. De carwash zal plaatsvinden aan de Schip-

staarten 3 in Netersel. U kunt uw auto van de buitenkant laten wassen voor 10 euro. 

Voor 15 euro wassen we de buitenkant en stofzuigen we de binnenkant. Door uw 

auto bij ons te laten wassen steunt u ons zodat wij ook komend jaar weer een mooie 

carnavalswagen kunnen maken. Tot zaterdag 19 oktober! 

Groetjes, De Fistváérekes. 

 

MOEDIGE MOEDERS  

Het toekomstbeeld wat men  voor onze kinderen heeft is natuurlijk rooskleurig. 

Heel af en toe kan het toch anders lopen en gaan kinderen dingen doen, in de pu-

bertijd, waar ouders grote zorgen om kunnen hebben.  

Als het drugsgebruik uit de hand gaat lopen kunnen ouders te maken krijgen met 

zaken , die zij nooit hadden verwacht en waar maar moeilijk met anderen over 

gepraat kan worden. Het hele gezin kan het er heel moeilijk mee hebben. 

Moedige Moeders is juist daarvoor bedoeld en opgericht. Ze bied een veilige plek 

waar er altijd geluisterd wordt naar iedereen , die met vragen of problemen zitten 

omtrent het drugsgebruik van hun kinderen.   

Iedereen is welkom om eens binnen te stappen; zowel moeders als vaders, opa’s als 

oma’s, zussen of broers zijn van harte welkom. Ook als u met een partner zit met 

deze problematiek bent u natuurlijk welkom. 



Zoekt u steun, begrip en een luisterend oor, en kunt u wel echt bruikbaar advies 

gebruiken van mensen die weten waar ze over praten, dan nodigen moedige moe-

ders de Kempen u van harte uit om op dinsdagavond 29 oktober van 20.00 uur -

22.00 uur, onze maandelijkse bijeenkomst te bezoeken. Adres: thomas van 

Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52 , in Bergeijk. 

Voor meer info belt u gerust met : Kitty 06-44625441 of Sandra: 06-13400967 

Mailen kan ook: moedigemoedersdekempen@hotmail.com of neem eens een kijkje 

op www.moedigemoeders.nl  

 

HEKSENBOOM. 

Heksenboom in Bladel genomineerd voor Boom van het Jaar-verkiezing 2019! 

Uit 148 aanmeldingen zijn er 12 bomen genomineerd, uit iedere provincie één. 

Voor Noord-Brabant is gekozen voor de Heksenboom van Zwarte Kaat op Land-

goed Ten Vorsel. 

Van 30 augustus tot 16 oktober (12.00 uur) mag iedereen in Nederland stemmen 

via de website www.deboomvanhetjaar.nl. De boom met de meeste stemmen 

wordt uitgeroepen tot Boom van het Jaar 2019. Deze winnaar wordt eind oktober/ 

begin november feestelijk gehuldigd en is tevens de Nederlandse inzending voor de 

European Tree of the Year 2020. Deze Europese verkiezing bestaat sinds 2011 en 

wordt georganiseerd door de Environmental Partnership Association (EPA). 

Nederland is een van de 15 deelnemende landen. 

 

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 

mailto:moedigemoedersdekempen@hotmail.com
http://www.moedigemoeders.nl/
http://www.deboomvanhetjaar.nl/
http://www.bladelcentrum.nl/
http://www.mkbhapert.nl/


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 

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. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Rosolo MW1 - NeCa MW1: 4-5; KliNeCa R - Rosolo R: 2-2; NeCa D1 

DDW/SDO '99 D2: 5-1; NeCa E1 - Kraanvogels E1: 4-5; Rosolo E3 -  NeCa E2:  

1-4; Klimroos/VVO F1 - NeCa F1: 3-5; NeCa W1 - Bladella W1: 0-16; NeCa 1 - 

Tuldania 2: 6-2. 

Programma voor 7-9-12-13 en 16 oktober: 

7/10: NeCa W1 - DDW W1: 18:15 uur. Casteren. Fluiten: Renee Verberne, Ine; 

9/10: Bladella D2 - NeCa D1: aanvang om 18:30 uur. Bladel;  

9/10: Rosolo E1 - NeCa E1: aanvang om 18:30 uur. Reusel;  

9/10: NeCa MW1 - Vessem/Winty MW2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Irma Waal-  

         en; 

9/10: KliNeCa R - DSV R: 20:00 uur. Netersel. Fluiten: Lana van Rijthoven; 

12/10: NeCa A1 - Klimop A2: 11:15 uur. Netersel. Fluiten: Eva Gijsbers; 

12/10: NeCa B1 - Klimroos/VVO B2: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Mandy Couw- 

           enberg; 

13/10: Stormvogels 4 - NeCa 1: aanvang om 10:00 uur. Luyksgestel;  

16/10: Bio R - KliNeCa R: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren JO7 1 – Terlo JO7 1: 6-1; Casteren JO8 2 – ZSC JO8 1: 8-5; 

Casteren JO8 1 – RKDSV JO8 1: 6-10; SDO JO9 2 – Netersel JO9 1: 4-3;  Cas-

teren JO10 1 – Reusel Sport JO10 3: 15-1; Netersel JO11 1 – Reusel Sport JO11 3: 

16-0; RKVVO JO13 4 – Netersel JO13 1: 0-4; HIlvaria JO15 3 – Casteren JO15 2: 

1-5; Casteren JO15 1 – Maarheeze JO15 1: 2-2; Netersel JO17 1 – Steensel JO17 1: 

4-1; Casteren JO19 1 – Hapert JO19 1: uitgesteld; Unitas 59 10 – Netersel 3: 4-3; 

Maarheeze 2 – Netersel 2: 4-3; Netersel 1 – DVS 1: 2-0.  

Programma voor 9-12 en 13 oktober: 

9/10: Netersel dames – Casteren dames: aanvang om 20.00 uur; 

12/10: Reusel Sport JO15 3 – Casteren JO15 2: aanvang om 13.15 uur; 

12/10: Marvilde JO15 2 – Casteren JO15 1: aanvang om 14.00 uur; 

12/10: Hapert JO19 1 – Casteren JO19 1: aanvang om 14.00 uur. (vriendschap);  

13/10: Netersel 3 – Nieuw Woensel 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig 10.00 uur; 

13/10: Netersel 2 – Valkenswaard 4: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig 10.00 uur; 

13/10: Casteren 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij.  

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

http://www.bladel.nl/mantelzorgwaardering

