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CPO DE BRINK - STAND VAN ZAKEN 

Binnen Netersel wordt al langer gesproken over passende woningbouw voor 

senioren. De KBO en de locatie vereniging zijn al enige tijd hierover in gesprek 

hoe dit te realiseren. Om die reden hebben de leden van locatievereniging “De 

Brink” in oktober 2019 Carolus Simplexplein 3 aangekocht met als doel zelf tien 

levensloopbestendige en twee bovenwoningen te gaan bouwen.  

De levensloopbestendige woningen zijn bedoeld voor inwoners van 55 jaar en 

ouder, wonend en of verbonden met Netersel. Er komt een gemeenschappelijke 

ruimte om samen activiteiten te ondernemen, denk aan samen koffie drinken, 

koken, kaarten. Een Vereniging Van Eigenaren (VVE) waarborgt de doelstellingen 

en ontzorgt de eigenaren voor verkoop en verhuur van de woningen. Bovendien 

willen we de deze woningen betaalbaar houden nu en in de toekomst. Het 

principeverzoek is door de gemeente Bladel goedgekeurd.  

Op dit moment zijn we bezig de statuten op te zetten en het bestemmingsplan 

samen met een architect vorm te geven. Alle huidige leden van CPO de Brink zijn 

tussen de 50 en de 65 jaar. Zij willen (op termijn) hier zelf gaan wonen of finan-

cieren dit initiatief.  

Wij willen jullie, potentiële toekomstige bewoners, de directe buren, aanwonende 

van het Carolus Simplexplein en alle andere inwoners van Netersel, minimaal 2-

maandelijks via de van Aalsten tot Goor op de hoogte houden over de ontwik-

kelingen.  

CPO de Brink, voorzitter Ben Maas, secretariaat Wies Vissers 

 

KINDERVAKANTIEWEEK DOEDUHMEEJ 2020 

De speciale editie van de kindervakantieweek 2020 ligt inmiddels al weer even 

achter ons. Wij kijken terug op een geslaagde editie ondanks de aanpassingen in het 

programma. Wij willen alle vrijwilligers en sponsoren die een steentje hebben 

bijgedragen aan deze editie hartelijk danken. Speciale dank aan Ad Reniers Con-

tainers, SIBO Systems BV, Breadpoint Brood en Banket, Restaria Den Doel, De 

Muilerij, Voetbalvereniging Casteren - Netersel, NeCa korfbalvereniging, John 

Michiels Verhuur- en loonbedrijf en Gooskens Hout Hoogeloon. 

Wij hopen volgend jaar weer een editie als vanouds te kunnen organiseren en op 

ieders steun te kunnen rekenen. Voor nu zorg voor elkaar en blijf gezond! 

Bestuur kindervakantieweek DoeDuhmeej 

 

KERKBERICHTEN 

Zaterdag 3/10: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Wim en 

Koos van der Heijden-Michielse en overleden familieleden 



Mededelingen: 

• In oktober zal iedere werkdag de Rozenkrans gebeden worden om 8.00 

uur in Bladel. In de andere kerken bidden we een tientje van de 

Rozenkrans na de Mis. 

• Nieuwe bewoners van de gemeente Bladel of mensen die kerkelijk 

betrokken willen zijn, worden uitgenodigd naar de kerk te komen. 

• Het is stand houden van de kerken kost alleen al door de energiekosten 

veel geld. Heeft u uw kerkbijdrage voor 2020 nog niet voldaan dan is dit 

een herinnering om dit alsnog te doen. 

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 5 oktober willen we weer gezamenlijk aan tafel voor de lunch. 

In verband met corona vragen we u om u vooraf aan te melden voor de lunch. 

Opgeven bij Wies Vissers tel: 682281. Inspreken op voicemail is geen probleem. 

Opgeven kan tot zondag 4 oktober a.s. 

De indeling van de huiskamer van de Poel is zo gemaakt dat we 1.5 meter afstand 

houden. Daardoor zijn er maar 15 zitplaatsen. Vol = vol! 

Inloop vanaf 12.00 uur Om 12.15 uur willen we aan tafel zitten. Hoofdzaak is een 

gezellig samenzijn. U bent gewoon van harte welkom mits u geen klachten heeft; 

hoesten, koorts dan willen we graag dat u thuisblijft. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u maandag 5 oktober om 12.00 uur in de Poel. 

Buurthulp Netersel. 

 

GEMEENTE BLADEL START MET TWEE GROTE ACTIES VOOR DE 

VERDUURZAMING VAN KOOPWONINGEN 

Inwoners van de gemeente Bladel met een koopwoning ontvangen eind september 

een waardebon van € 70,- in de brievenbus. De waardebon kan gebruikt worden om 

energiebesparende producten aan te schaffen bij bouwmarkten en webwinkels. 

Daarnaast kunnen inwoners met een eigen woning (appartementen uitgezonderd) 

zich vanaf 29 september ook inschrijven voor een grootschalige inkoopactie. 

Hierbij koopt een zeer grote groep huiseigenaren onder andere zonnepanelen, 

vloerisolatie en isolatieglas gezamenlijk in. Dit maakt dat de voorwaarden goed 

zijn en de prijzen scherp. Daar komt bij dat voor isolatiemaatregelen 30% subsidie 

beschikbaar is. 

Waardebon van € 70,- op energiebesparende producten 

In totaal is er €164.957 beschikbaar. Als het budget op is, vervalt deze actie. Ga 

naar www.winstuitjewoning.nl/bladel en controleer daar de beschikbaarheid van 

het budget. Wacht niet te lang met aanschaffen. Op = Op!  

 

http://www.winstuitjewoning.nl/bladel


Subsidie voor isolatiemaatregelen 

Huiseigenaren die twee of meer isolatiemaatregelen afnemen, kunnen van de 

Rijksoverheid eenmalig rond de 30% subsidie krijgen op de kosten. Alle 

aangeboden isolatiemaatregelen binnen de inkoopactie voldoen aan de subsidie-

eisen. Bovendien controleert een onafhankelijk adviseur elke woning én helpt 

inwoners keuzes te maken voor het juiste isolatietype. Inwoners worden zo 

verregaand ‘ontzorgd’ met de subsidieaanvraag.  

Waterzijdig inregelen van de cv 

De meeste radiatoren in huizen zijn slecht afgesteld. Hierdoor worden sommige 

kamers snel bloedheet en andere slechts traag warm. Zo er wordt meer gas gebruikt 

dan nodig is. Installateurs zijn beschikbaar om cv-systemen optimaal in te regelen. 

De inkoopactie biedt ook ‘doe-het-zelf kits’ voor de handige klusser. 

Advies aan huis en uitvoering van klussen in tijden van corona? 

Adviseurs, isolatiebedrijven en installatiebedrijven kunnen veilig doorwerken de 

komende periode. De adviseurs en uitvoerders werken voornamelijk buiten en 

houden zich aan de richtlijnen van het RIVM. Indien gewenst kunnen de klussen 

ook gewoon pas over enkele maanden worden ingepland. 

Winst uit je Woning organiseert deze acties voor de gemeente Bladel. Heeft u 

vragen? Bel dan met de servicedesk van Winst uit je Woning op: 023-5836936. 

Vrijblijvend inschrijven voor de inkoopactie kan van 29 september tot en met 30 

november via winstuitjewoning.nl. 

 

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). 

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 

http://www.bladel.nl/
mailto:m.leijten@bladel.nl


1 november 2020 worden ingediend. 

Let op: De vrijwilligersorganisatie is verplicht de subsidieaanvraag met een 

aanvraagformulier in te dienen. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: KVC/NeCa MW2 - Stormvogels MW1: 4-4; Dakos R - KliNeCa R: 5-3 

NeCa A1 - Winty/Vessem A2: 8-7; Vessem/Winty C2 - NeCa C1: 4-5; DSV D1 -

NeCa D1: 10-0; NeCa E1 - KVC E3: 5-8; NeCa E2 - KVC E4: 0-7; NeCa W - 

Rosolo W: 8-10. 

Programma voor 30 september en 3 en 7 oktober: 

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

3/10: KVC A1 - NeCa A1: aanvang om 14:45 uur. Hoogeloon;  

3/10: DAKOS C1 - NeCa C1: aanvang om 11:00 uur. Lierop;  

3/10: NeCa D1 - Bladella D2: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Lana van Rijthoven; 

3/10: Rietvogels W - NeCa W: aanvang om 9:30 uur. Riethoven;  

7/10: KVC/NeCa MW2 - Bio MW2: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon;  

7/10: DSV R - KliNeCa R: aanvang om 20:00 uur. Diessen. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: : Reusel Sport JO8 2 – Netersel JO8 1: 4-4; Casteren JO9 2 – Dommelen 

JO9 2: 8-2; Rood-Wit JO9 1 – Casteren JO9 1: 3-18; EFC JO10 4 – Netersel JO10 

1: 3-5; EFC JO11 3 – Casteren JO11 1: 9-6; Netersel JO13 1 – Waalre JO13 1: 0-7;  

Casteren JO15 1 – Marvilde JO15 3: 3-8; SBC JO17 3 – Casteren JO17 1: 10-0; 

Netersel JO19 1 – Vessem JO19 1: uitgesteld; Netersel 4 – Hilvaria 9: uitgesteld; 

Netersel 3 – Reusel Sport 9: 1-2; Netersel 2 – ZSC 2: 5-2; Netersel 1 – De Bocht 1: 

uitgesteld. 

Programma voor 3 en 4 oktober: 

3/10: Netersel JO8 1 – Hoogeloon JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

3/10: Vessem JO9 2 – Casteren JO9 2: aanvang om 9.30 uur; 

3/10: Casteren JO9 1 – Hapert JO9 2: aanvang om 9.30 uur; 

3/10: Bladella JO10 4 – Netersel JO10 1: aanvang om 9.30 uur; 

3/10: Casteren JO11 1 – Rood-Wit JO11 2: aanvang om 10.30 uur; 

3/10: Netersel JO13 1 – DBS JO13 3: aanvang om 11.00 uur; 

3/10: Casteren JO15 1 – DEES JO15 1: aanvang om 12.00 uur; 

3/10: De Raven JO17 1 – Casteren JO17 1: aanvang om 14.30 uur; 

3/10: Riethoven JO19 1 – Netersel JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

4/10: SDO 5 – Netersel 4: aanvang om 10.00 uur; 

4/10: SDO 3 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur; 

4/10: Vessem 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur; 

4/10: Casteren 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 10 OKTOBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 5 OKTOBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

