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KBO NETERSEL 

Het bestuur van de KBO afdeling Netersel is op zoek naar nieuwe bestuursleden.  

Het KBO bestuur vergaderd 1 keer per maand (in de zomer wordt een keer over-

geslagen). Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Henk Looijmans tel. 

0613568246 

 

ZIN IN EEN VROLIJKE ZOMERFAIR? DONDERDAG 22 JULI IN VELD-

HOVEN? 

Er weer eens lekker op uit, daar heeft iedereen zin in! Op donderdag 22 juli orga-

niseert onze koepelvereniging KBO-Brabant de Ons Zomerfair in Veldhoven, bij 

De Koningshof. Lekker slenteren langs de kramen van creatieve senioren, genieten 

van hun ambachtelijke talenten, inspiratie opdoen en informatie inwinnen om zelf 

thuis aan de slag te gaan. 

Op deze Zomerfair exposeren KBO-leden hun hobbies/creaties. Van breiers, hout-

bewerkers en schilders tot edelsmeden, keramisten, tekenaars en glazeniers. KBO-

Brabant barst van het creatieve talent. De ruim 120 deelnemers hebben een podium, 

stand of kraam waar ze hun kunsten kunnen exposeren, demonstreren en (indien 

gewenst) verkopen.  

Ons Zomerfair wordt een festijn met muziek, gezelligheid en vooral: met ú. 

Natuurlijk, het coronavirus moet voldoende onder controle zijn, want het gaat 

alleen door als het veilig kan en mag. Daar hopen we allemaal op! 

Aanmelden 

Ons Zomerfair is bedoeld voor senioren vanaf 50 jaar. U hoeft geen lid van de 

KBO te zijn. Deelname is gratis. U moet zich alleen wél even aanmelden. Dat kan 

via de website van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair-2/ 

U krijgt een bevestiging in uw mailbox. Dat is tevens uw toegangsbewijs. Doordat 

u uw e-mailadres achterlaat kunnen wij u bereiken in het geval de Zomerfair 

onverhoopt niet door mocht gaan, of als er andere bijzonderheden zijn. 

 

KERKBERICHTEN 

Op zaterdag 26/6 is er een gebedsviering in Netersel om 19.00 uur. Na de Mis op 

zondag in Bladel is er koffie in de pastorietuin, vanwege het feest van de patroon 

van de parochie, de HH apostelen Petrus en Paulus..  

 

VERZETTEN VERGADERING DORPSRAAD 

De vergadering van dorpsraad Netersel die was gepland voor maandag 28 juni a.s. 

is verplaatst naar maandag 5 juli a.s. 

De agenda voor de vergadering zal volgende week worden geplaatst. 

http://www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair-2/


BILJARTVERENIGING DSS ZOEKT LEDEN. 

Heb je zin om in competitieverband te biljarten? Je speelt 1x per twee weken een 

wedstrijd op zaterdagavond.  

Aanmelden kan tot 2 juli a.s. bij Jan Roijmans 06-22567041, Lex v.d. Heijden 06-

46446053 of Iwan Couwenberg 06- 51735314. 

 

HULP IN NOOD BLADEL / NETERSEL  

Bedankt Houtcentrale Z&P uit Netersel en VGM de Goeij Machines uit Netersel 

voor hun gulle gift! Met dit geld hopen we weer iets te kunnen betekenen voor de 

mensen die het nodig hebben. Bedankt!!! 

HULP IN NOOD Bladel / Netersel, Jan Castelijns, 013-5092075. 

 

BESTE DORPSBEWONERS,  

Vrijdag 2 juli rond 18:00 zullen leden van de Fistváérekes langs de deuren gaan om 

te vragen of jullie lege flessen/kratten willen geven zodat wij dit kunnen gebruiken 

om ervoor te zorgen dat we weer een mooie wagen kunnen bouwen voor carnaval. 

Dus als je van plan was om je lege flessen weg te brengen, laat die dan nog heel 

even staan zodat je die aan onze leden mee kunt geven en wij weer verder kunnen 

met het maken van carnavalswagens.  

(Je kunt de flessen/kratten ook aan de deur zetten zodat je zeker bent dat je afstand 

kunt houden i.v.m. de corona maatregelen.) Alle kleine beetjes helpen! 

•De Fistváérekes• 

 

NOG MAAR RUIM 2 WEKEN…SPUURTOCHT 2021,  

Wist U dat: 

- zondag 11 juli van 10.30 uur tot 12.30 uur de sPUURtocht wordt 

gehouden? 

- de tocht voor alle leeftijden is 

- de tocht muziek, catering en gezelligheid combineert? 

- we speciale aandacht geven aan de kleine deelnemers aan de sPUURtocht? 

- zij een knapzak kunnen kopen voor tijdens de tocht? 

- in deze knapzak (verantwoord) lekkers zit? 

- de knapzak toch maar € 1,50 kost? 

Vindt jouw kind het ook leuk om een knapzak te krijgen? Stuur dan uiterlijk 

vrijdag 2 juni een mailtje naar info@puurpoporkest.nl Vermeldt de naam van het 

kind EN jouw 06 nummer. Je ontvangt dan een tikkie via de app. 

We zien jullie graag op 11 juli. 

 

MILITAIRE OEFENING 

Op 5 en 6 juli is er een militaire oefening in de gemeente Bladel. De oefening 

wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke 

Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen ongezien gaan 

observeren van een doel.  

Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen. 

mailto:info@puurpoporkest.nl


DORPSFEEST OP ZATERDAG 17 JULI!!! 

Vanuit 800 jaar Netersel hebben we het initiatief genomen om een dorpsfeest te 

organiseren. Daar zijn we langzamerhand wel weer aan toe! 

De groep is aangevuld met nieuwe mensen en een aantal organiseert dit keer niet 

mee. Inmiddels hebben we bij de gemeente een vergunning aangevraagd en het is 

wachten op de goedkeuring. 

Zaterdag 17 juli vanaf 15 uur totdat het donker wordt, zijn alle dorpsbewoners 

welkom op de Brink (Carolus Simplexplein zuid). Noteer de datum alvast in je 

agenda. Afhankelijk wat tegen die tijd is toegestaan, kun je op een deel van het 

plein aan een tafels met vier stoelen op anderhalve meter zitten. Op het andere deel 

kun je vrij rondlopen, mits je anderhalve meter afstand houdt. Dit willen we 

realiseren door hoepels van anderhalve meter doorsnede. Meer informatie volgt 

later. 

Als reservedatum voor het dorpsfeest houden we zaterdag 7 augustus aan. Mocht je 

mee willen organiseren en helpen op de dag zelf, meld je aan!  

Ed Buylinckx, Sarah Buijtels, Marieke Lindeman, Jeroen Verdonschot en Corien 

Snijder 

 

OP VAKANTIE NAAR HET BUITENLAND? BEREID JE GOED VOOR 

De vakantieperiode komt in zicht. Heb jij vakantieplannen en wil je meer weten 

over reizen naar het buitenland in coronatijd? Deze zomer is het extra belangrijk 

om je vakantie goed voor te bereiden.  

Bereid je reis naar het buitenland goed voor  

Het actuele reisadvies vind je op www.wijsopreis.nl. Check dit altijd voor je boekt 

en voor vertrek. Op deze website lees je precies welke toegangseisen gelden, of je 

je moet laten testen, in quarantaine moet en welke coronaregels in je vakantieland 

gelden. Tip: download de Reisapp op www.wijsopreis.nl, dan blijf je op de hoogte. 

De situatie op je vakantiebestemming kan namelijk snel veranderen. 

Wil je een stempel in het gele boekje? 

Het gele boekje is geen officieel erkend vaccinatiebewijs voor Covid-19. GGD 

Brabant-Zuidoost zet de stempel in het gele boekje als extra service, voor je eigen 

administratie. Heb je het gele boekje niet, dan hoef je het dus niet speciaal hiervoor 

aan te schaffen. Het Digitaal Corona Certificaat (DCC), het officiële vaccinatie-

bewijs om te reizen in Europa, komt in juli voor iedereen beschikbaar in de 

CoronaCheck-app.  

GGD Brabant-Zuidoost zet stempel in het gele boekje 

Als je het gele boekje meeneemt naar je vaccinatieafspraak, krijg je op verzoek een 

stempel in het gele boekje. Op onze vaccinatielocaties is het gele boekje niet ver-

krijgbaar, dit bestel je online. 

Zo krijg je een stempel als je al gevaccineerd bent bij de GGD 

Ben je gevaccineerd bij een GGD-locatie in onze regio of bij een andere GGD? 

Dan kun je een stempel ophalen bij de stempelpost voor de ingang van de XL-

vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond. Neem hiervoor je ID, registratiekaart 

en je eigen gele boekje mee, want het gele boekje is niet te koop op deze locaties.  

http://www.wijsopreis.nl/


Je hoeft geen afspraak te maken; je kunt iedere dag tussen 10 en 16 uur terecht op 

de Theo Koomenlaan 1 in Eindhoven of Haverdijk 11 in Helmond, houd wel 

rekening met een wachtrij. De GGD kan geen stempels zetten voor vaccinaties die 

door een huisarts, ziekenhuis of zorginstelling zijn gegeven. Neem daarvoor 

contact op met je zorgverlener. 

Gevaccineerd bij de huisarts? Maak een afspraak bij je huisarts voor een 

stempel 

Als je door je huisarts bent gevaccineerd met Astra Zeneca, kun je met de huisarts-

enpraktijk een afspraak maken om de Covid-19-vaccinatie te laten opnemen in het 

gele boekje. Dit gele boekje neem je zelf mee, dit is niet te koop op de praktijk. 

Plak zelf alvast de stickers van de registratiekaart in het gele boekje, dan zorgt de 

huisartsenpraktijk tijdens je afspraak voor de stempel en handtekening. 

GGD Brabant-Zuidoost wenst iedereen een mooie zomer! 

 

INSCHRIJVINGEN GEBRUIK SPORTHALLEN X-SPORT BLADEL EN 

EUREKA HAPERT SEIZOEN 2021-2022 

Ook komend seizoen worden er, voor de binnensporten, weer ruimtes beschikbaar 

gesteld in de sporthallen X-sport in Bladel en Eureka te Hapert. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website 

van de gemeente Bladel (www.bladel.nl/sporthallen).  

Alle inschrijvingen moeten vóór 5 juli binnen zijn bij de gemeente Bladel.  

 

NIEUW TELEFOONNUMMER HUISARTSENPOST 

Het telefoonnummer voor spoedzorg van huisartenpost ShoKo is veranderd. Het 

nieuwe nummer is 040 – 26 60 505. Aan dit nummer zijn geen extra kosten ver-

bonden. Sla ‘m op in uw telefoon! De huisartsenpost is voor spoedzorg bereikbaar 

op maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur en 

op alle weekend- en feestdagen. 

 

GEDEELTELIJKE HUURCOMPENSATIE CORONA LOKALE CULTURELE 

ORGANISATIES  

Veel culturele organisaties in de gemeente Bladel hebben het zwaar door de coro-

namaatregelen. Om hen financieel te compenseren, heeft de gemeente Bladel tij-

delijk beleid opgesteld. Culturele organisaties die een locatie huren van de ge-

meente kunnen nog tot 1 juli 2021 huurcompensatie aanvragen voor de periode 1 

april t/m 31 december 2020. Deze huurcompensatie betekent dat 50% van de huur 

van deze periode wordt kwijtgescholden. 

Voor wie en onder welke voorwaarden? 

Culturele organisaties in de gemeente Bladel die huurder zijn van de gemeente 

Bladel.  

Tot 1 juli 2021 kunt u een aanvraag indienen. Uiterlijk 1 augustus 2021 ontvangt u 

een reactie. Als de aanvraag is goedgekeurd, zal de gedeeltelijke kwijtschelding 

worden verrekend met de afrekening van 2021. Wilt u meer informatie of een 

aanvraag indienen? Ga naar www.bladel.nl/huurcompensatie.  

http://www.bladel.nl/sporthallen
http://www.bladel.nl/huurcompensatie

