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AGENDA DORPSRAAD NETERSEL MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020 OM 

20.00 UUR 

1. Opening 

2. Verslag vorige vergadering 6-7-2020 

3. Coronamaatregelen: hoe gaat de gemeente hiermee om (toelichting 

burgemeester) 

4. Toelichting VPO de Brink door Ben Maas 

5. Voortgang verkeersmaatregelen de Hoeve 

6. Begroting, toelichting door wethouder 

7. Voorgenomen sluiting kerk, wat te ondernemen? 

8. Ontwikkelen dorpsvisie (digitaal volgende vergadering?) 

9. Mededelingen 

• Project de groote beerze 

• Wijziging publicatie verslagen dorpsraad 

• Oproep kandidaten dorpsraad 

10. Rondvraag 

11. sluiting 

 

MOEDIGE MOEDERS, 

Na een zeer lange zomerstop, mede veroorzaakt door het Corona-virus, gaan we 

weer aanvangen met de bijeenkomsten van de Moedige Moeders. Een zelfhulp-

groep van ouders van verslaafde kinderen. De eerste zal plaatsvinden op dinsdag 29 

september in het Thomas van Aquinohuis te Bergeijk. Dr A Rauppstraat 52. Zoals 

gebruikelijk van 20.00u-22.00u.  

We houden rekening met de 1,5 mtr afstand-regeling, de ruimte is erop aangepast.  

Iedereen die zich zorgen maakt over hun kind en het drugsgebruik is meer dan 

welkom. 

Laat je voorlichten en wordt wijzer door je zorgen te delen met andere ouders, die 

allemaal begrijpen waar u het over heeft. Er worden bruikbare tips uitgewisseld en 

u krijgt goede raad. Het spreekt voor zich dat ook de vaders meer dan welkom zijn, 

alsook eventuele broers of zussen. Deze problematiek gaat vaak het hele gezin aan. 

Dit is geen probleem waar je alleen mee moet blijven zitten. Samen kunnen we er 

iets aandoen. Was het maar waar , dat het wel meevalt met het drugsgebruik onder 

onze jeugd in de Kempen. Het probleem lijkt zelfs groter te worden omdat het 

onder de jeugd steeds als "normaler"wordt gezien om wat te gebruiken. Was het 

vroeger normaal om met een kermis wel eens een pilsje teveel te drinken, is het nu 

al zover dat er wat pilletjes bij geslikt worden."  Of een snuifje coke of speed. ” 



Iedereen doet het toch..." hoor je steeds vaker uit de mond van de uitgaande jeugd 

en alle ouders blijven maar denken dat , als het al gebeurt het dan toch zeker die 

van hun niet zal doen!!??? Ondertussen wordt het probleem niet kleiner. Overal 

waar jongeren zijn , staan ook de dealers klaar, dus het is niet moeilijk om eraan te 

komen en voor het geld hoeven ze het ook niet te laten. Dus tijd voor aktie! 

De Moedige Moeders zijn ook bereid om spreekbeurten te houden over wat de 

gevolgen kunnen zijn als je een verslaafd kind in huis hebt. En dat zijn verhalen die 

we zelf,  jammer genoeg meegemaakt hebben.  

Wij zijn overtuigd dat preventie het allerbeste wapen is om erger te voorkomen. 

We zijn te bereiken op telnummer: 06-44625441 of 06-13400967. U kunt ons ook 

mailen : moedigemoedersdekempen@hotmail.com Tenslotte kunt u ook een kijkje 

nemen op www.moedigemoeders.nl  

 

DONATEURSACTIE PUUR POPORKEST 

Volgende week houdt PUUR Poporkest weer haar jaarlijkse donateursactie. In deze 

week komen leden van PUUR Poporkest weer bij u langs de deur voor een vrij-

willige bijdrage. De leden zullen rekening houden met de 1,5m i.v.m. Corona. 

Met uw financiële steun blijft het voor PUUR Poporkest mogelijk om mooie 

optredens in Netersel te verzorgen. 

U heeft deze week de flyer van de donateursactie ontvangen. Mocht u jaarlijks een 

vast bedrag willen geven aan PUUR Poporkest, dan kunt u hiervoor ook het 

machtigingsformulier op de achterkant van de flyer invullen. De leden die volgende 

week bij u langs de deur komen zullen dit formulier dan meenemen.  

PUUR Poporkest zit in deze onzekere tijd van Corona niet stil. We hebben geluk-

kig onze repetities weer mogen hervatten al is dat dan wel op 1,5m afstand van 

elkaar. Op dit moment zijn we dan ook al druk bezig met repeteren voor een 

kerstconcert in de kerk op zaterdag 19 december en zondag 20 december. Wij 

willen als PUUR samen met de inwoners van Netersel er voor zorgen dat we in 

deze onzekere en soms eenzame tijd toch een gevoel van samen kunnen hebben op 

een veilige manier. Meer informatie over dit concert zal nog volgen. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage en hopelijk tot 19 of 20 december. 

 

KERKBERICHTEN 

Zaterdag 26/9: om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor: Jan Couwenberg 

en overleden familieleden Els en Kees Hoevenaars-Markes 

Berichten 

•             We feliciteren van harte de kinderen die hun Eerste H. Communie hebben 

gedaan. Als er kinderen zijn die graag meezingen in het kinderkoortje, zijn ze van 

harte welkom! 

•             Vrijdag 25 september is er in Den Bosch een gebedswake voor de 

bescherming van de ongeboren kinderen. H. Mis om 12.30 uur in de kathedraal. 

•             Woensdag 30 september openen we de Rozenkransmaand, tijdens de 

Aanbidding van 19.00 tot 19.30 uur in Bladel. 
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SUBSIDIE VOOR WAARDERING VRIJWILLIGERS  

De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers 

van niet-gesubsidieerde organisaties ingesteld.  

Wat houdt de regeling in 

Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bladel die geen jaarlijkse subsidie van de 

gemeente ontvangen, kunnen, net zoals voorgaande jaren, in 2020 in aanmerking 

komen voor een éénmalige subsidie. Onder een vrijwilligersorganisatie wordt 

verstaan een organisatie zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel en 

waarvan het merendeel van de medewerkers vrijwilligers zijn. De subsidie is 

bedoeld om die vrijwilligers in het zonnetje te zetten. De vrijwilligersorganisaties 

mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Dat kan individueel (bijvoorbeeld een 

kerstpakket) of collectief (bijvoorbeeld met een etentje).  

De vrijwilligersorganisatie moet zijn opgericht met als doel kwetsbare inwoners 

van Bladel te ondersteunen.  

Onder kwetsbare inwoners worden verstaan: groepen die (volgens de Wmo) als 

kwetsbaar worden beschouwd, te weten: mensen met een lichamelijke beperking, 

chronisch psychische problemen, een verstandelijke beperking, psychosociale 

(inclusief materiële) problemen, opvoed- en opgroeiproblemen of een meervoudige 

problematiek (verslaafden). 

Alle activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden voor anderen dan de eigen 

leden/vrijwilligers georganiseerd. Een vrijwilligersorganisatie moet statutair 

gevestigd zijn in de gemeente Bladel.  

Hoogte van de subsidie 

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal vrijwilligers en is maximaal € 

750,00 per organisatie: 

tot 10 vrijwilligers: € 250,00 

10 tot 50 vrijwilligers € 500,00 

50 vrijwilligers of meer € 750,00. 

Aanvragen 

Via de website www.bladel.nl kunt u een aanvraagformulier downloaden. Dit 

formulier kunt u ingevuld mailen naar m.leijten@bladel.nl. De aanvraag moet vóór 

1 november 2020 worden ingediend. 

Let op: De vrijwilligersorganisatie is verplicht de subsidieaanvraag met een 

aanvraagformulier in te dienen. 

 

MS COLLECTEWEEK (16-21 NOVEMBER 2020):  

Collectanten gezocht in Netersel (BLADEL)! 

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het 

Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente 

Netersel (BLADEL). Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? 

Word collectant 

Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. 

Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten  

http://www.bladel.nl/
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uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. 

Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.  

Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet 

moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook. 

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa E1 - Rietvogels E1: 2-1; Rietvogels MW2 - KVC/NeCa MW: 

25-9; Rosolo A2 - NeCa A1: 5-8; NeCa C1 - Euro Girls C1: 12-1; NeCa D1 - 

Rosolo D1: 1-12; Rosolo E2 - NeCa E1: 7-5; Rosolo E3 - NeCa E2: 3-0; NeCa W 

Rietvogels W: 8-9. 

Programma voor 23-26 en 30 september: 

23/9: KVC/NeCa MW2 - Stormvogels MW1: aanvang 20:00 uur. Hoogeloon;  

23/9: Dakos R - KliNeCa R: aanvang om 20:00 uur. Someren;  

26/9: NeCa A1 - Winty/Vessem A2: 10:30 uur. Netersel. Fluiten: Irma Waalen; 

26/9: Vessem/Winty C2 - NeCa C1: aanvang om 10:20 uur. Vessem;  

26/9: DSV D1 - NeCa D1: aanvang om 11:30 uur. Diessen;  

26/9: NeCa E1 - KVC E3: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Anouk Gooskens; 

26/9: NeCa E2 - KVC E4: 9:00 uur. Casteren. Fluiten: Irma Waalen; 

26/9: NeCa W - Rosolo W: 9:30 uur. Netersel. Fluiten: Ingrid Gijsbers, Anja; 

30/9: DDW/SDO '99 MW1 - KVC/NeCa MW2: aanvang 20:00 uur. Hooge Mierde 

30/9: KliNeCa R - Rosolo R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel JO8 1 – Hapert JO8 2: 8-5; De Valk JO9 3 – Casteren JO9 2:  

9-3; Casteren JO9 1 – SDO JO9 1: 9-7; Netersel JO10 1 – HMVV JO10 1: 1-5; : 

Casteren JO11 1 was vrij; Dommelen JO13 2 – Netersel JO13 1: 4-1; De Raven 

JO15 2 – Casteren JO15 1: uitgesteld; Casteren JO17 1 – Braakhuizen JO17 1: 1-2;  

Knegsel JO19 1 – Netersel JO19 1: 1-2; HMVV 5 – Netersel 4: 3-2; RKDSV 6 – 

Netersel 3: 3-1; De Raven 2 – Netersel 2: 2-8; EDN 56 1 – Netersel 1: 4-0. 

Programma voor 26 en 27 september: 

26/9: Reusel Sport JO8 2 – Netersel JO8 1: aanvang om 9.00 uur; 

26/9: Casteren JO9 2 – Dommelen JO9 2: aanvang om 9.00 uur; 

26/9: Rood-Wit JO9 1 – Casteren JO9 1: aanvang om 9.00 uur; 

26/9: EFC JO10 4 – Netersel JO10 1: aanvang om 9.00 uur; 

26/9: EFC JO11 3 – Casteren JO11 1: aanvang om 10.30 uur; 

26/9: Netersel JO13 1 – Waalre JO13 1: aanvang om 11.00 uur; 

26/9: Casteren JO15 1 – Marvilde JO15 3: aanvang om 12.00 uur; 

26/9: SBC JO17 3 – Casteren JO17 1: aanvang om 13.15 uur; 

26/9: Netersel JO19 1 – Vessem JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

27/9: Netersel 4 – Hilvaria 9: aanvang om 10.00 uur; 

27/9: Netersel 3 – Reusel Sport 9: aanvang om 11.00 uur; 

27/9: Netersel 2 – ZSC 2: aanvang om 12.00 uur; 

27/9: Netersel 1 – De Bocht 1: aanvang om 14.30 uur. 


