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VAN DE REDACTIE. 

De vakantie staat weer voor de deur. Onze laatste uitgave voor dit seizoen zal zijn 

op zaterdag 24 juli. Daarna gaan we vijf weken met vakantie tot en met vrijdag 3 

september. Kopij voor het laatste nummer  en voor de vijf  vakantieweken moet 

binnen zijn op maandag 19 juli a.s. voor 18.00 uur. 

We komen weer uit in week 35, op zaterdag 4 september. Kopij voor de uitgave 

van 4 september moet binnen zijn op maandag 30 augustus voor 18.00 uur of zijn 

aangeleverd via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl 

 

AANSTAANDE ZONDAG, 11 JULI: SPUURTOCHT 2021 

Muzikale Vossenjacht voor alle leeftijden: 

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? 

- op 10 plaatsen in het dorp muziek gemaakt wordt? 

- je de muziek vindt door je gehoor achterna te gaan? 

- je bij alle muzikanten een letter voor de muzikale vossenjacht cadeau 

krijgt? 

- je bij alle muzikanten een locatie krijgt voor een raadsel dat betrekking 

heeft op het gespeelde muziekstuk? 

- je de hint dus het best kunt fotograferen of opschrijven zodat je het 

makkelijk kunt combineren? 

En… 

- Er ook iets te winnen is? 

- Je nog meer informatie vindt op het scoreformulier dat als bijlage is 

toegevoegd? 

Kortom: 

We zien jullie allemaal graag op 11 juli! 

 

DORPSFEEST 17 JULI 

Het dorpsfeest krijgt steeds meer vorm. Het wachten is op de vergunning en we zijn 

positief gestemd! 

Het feest start om 15 uur op de brink en eindigt rond zonsondergang. Er is een zit-

gedeelte met tafels en stoelen waar je gezellig bij kunt kletsen. Op de rest van het 

plein zijn diverse sport en spel activiteiten voor jong, oud en alle leeftijden daar-

tussen. In het midden van het plein staan de bar en frietkar.  
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Het plein wordt afgesloten voor verkeer. Er is een ingang in de buurt van de Bunt-

steker waar je je eenmalig moet melden i.v.m. je gezondheidsverklaring. Het is 

mogelijk om je 24 uur vooraf online aan te melden, zodat je al geregistreerd bent. 

Bij de ingang krijg je een stempel waarmee je de hele dag het plein op en af kunt.  

Welke sporten en spellen gespeeld (kunnen) worden, lees je volgende week. Er 

komt in ieder geval een parcours dat geschikt is voor skelters én rollators! 

Mensen boven de 18 kunnen een bandje /stempel, na legitimatie, krijgen bij de 

bonnenverkoop, indien ze graag alcohol willen kopen. 

Dit zijn de geldende Corona regels tijdens het dorpsfeest: 

• Alleen toegang als je fit bent (vooraf registreren of via inschrijving bij de 

toegang).  

• In het zitgedeelte blijf je zitten. 

• In het sport en spel gedeelte mogen sporters zich vrij bewegen. 

• In het sport en spel gedeelte zijn toeschouwers toegestaan mits ze 

anderhalve meter aanhouden. 

• Bij de bar en toiletwagen is een looprichting ingesteld. 

• Op diverse plekken staat handgel. 

ZOMERFAIR. 

"Wegens onvoldoende deelnemers zijn wij genoodzaakt om de zomerfair van 22 

juli 2021 te houden op Koningshof te Veldhoven af te gelasten. Wij hopen op een 

betere deelname in 2022" . 

Henk Looijmans 

 

BUURTHULP NETERSEL KOFFIE-UURTJE 

Op vrijdag 9 juli houden we weer ons vertrouwde Koffie-uurtje van 10.30uur tot 

11.30uur.  

Iedereen uit Netersel is welkom op het Koffie-uurtje van Buurthulp Netersel. We 

willen graag het contact met bewoners onderling stimuleren, en Buurthulp Netersel 

wil graag horen hoe het met u gaat, waar u een vraag of probleempje mee hebt.  

Natuurlijk zijn de richtlijnen van het RIVM van toepassing;  

- Hebt u klachten die kunnen wijzen op Corona; blijf thuis en laat u testen.  

- Draag een mondkapje totdat u op uw plaats aan tafel zit. 

- Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

- Geen zelfbediening (Buurthulp coördinator zal u koffie/thee aanbieden).  

Maar het belangrijkste is; Wij vinden het fijn om u te ontmoeten op ons koffie-

uurtje.  

Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch  (die waarschijnlijk vanaf september weer 

start) zijn we ook bereikbaar voor hulpvragen zoals hulp bij vervoer, hulp bij 

computergebruik, een klusje, hulp bij een vraag die u niet weet waar te stellen, een 

activiteit waarbij u hulp zou willen….enz. Noem maar op.  U mag ons alles 

vragen!!   

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) 

➢ buurthulpnetersel@gmail.com 

➢ www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Graag tot vrijdag. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Ingrid van Raak en Kees van Limpt. 

 

KERKBERICHTEN 

Zaterdag 10/7: om 19.00 uur gebedsdienst. Intentie: Vanwege een huwelijksver-

jaardag 

Maandag 12/7: om 10.30 uur vergadering van de siergroep in de kerk 

Mededeling. 

Zondag 25 juli is de feestdag van de H. Apostel Jacobus, die in Compostella ver-

eerd wordt. Mensen die de ‘camino’ hebben afgelegd en geïnteresseerden zijn 

welkom in de pastorietuin na de Mis van 11.00 uur in Bladel. Het is leuk als men-

sen een foto of voorwerp meebrengen om hun verhaal toe te lichten. We sluiten af 

met een toost op ‘San Yago’. 

 

GRATIS TESTEN VOOR JE REIS BIJ GGD BRABANT-ZUIDOOST 

Alleen in juli en augustus  

Van 1 juli t/m 31 augustus kun je bij GGD Brabant-Zuidoost zeven dagen per week 

een afspraak maken voor een gratis PCR-test voor je reis. Zodat je een digitaal 

coronabewijs kunt aanmaken in de CoronaCheck-app. Op de XL-testlocatie in 

Eindhoven is dagelijks een vast aantal testen beschikbaar voor reizigers naar het 

buitenland. Op = op, daarna kun je uitwijken naar andere aanbieders van gratis 

testen via www.testenvoorjereis.nl   

Telefonisch een afspraak maken via 0800-5005 

Miranda Stellink, programmamanager Covid-19 van GGD Brabant Zuidoost legt 

uit hoe je een afspraak kunt maken voor een gratis PCR-test voor je reis: ‘Een 

afspraak maken kan al vanaf 14 dagen van tevoren, maar alleen via het landelijke 

afsprakennummer 0800-5005. Dit nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 8.00 

– 20.00 uur. Voor een testafspraak bij de GGD heb je altijd een DigiD nodig, ook 

voor kinderen. In onze regio kunnen vakantiegangers zich 7 dagen per week op 

afspraak laten testen op de XL-testlocatie op de parkeerplaats Antoon Coolenlaan 5 

in Eindhoven. ’ 

Heb je geen DigiD of is er geen plek meer bij de GGD? Dan kun je via 

www.testenvoorjereis.nl  eenvoudig een afspraak maken voor een gratis test bij een 

van de andere aanbieders in de regio.  

Ga goed voorbereid op reis 

Miranda geeft vakantiegangers een aantal tips mee: ‘Een goede voorbereiding van 

je vakantie is dit jaar belangrijker dan ooit. Wat de regels zijn en hoeveel uur vóór 

aankomst in het buitenland je een test moet doen, is per land verschillend en kan 

ook nog eens snel veranderen. Lees je daarom goed in op www.wijsopreis.nl ’  
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‘Controleer op deze website ook goed of een test voor kinderen verplicht is en 

vanaf welke leeftijd dat geldt. In sommige landen is dat al vanaf zes jaar! Als 

kinderen getest moeten worden, hebben ook zij een DigiD nodig bij de GGD. Ik 

raad ouders aan dit nu al te regelen, zo’n aanvraag kan drie tot vijf werkdagen 

duren.’  

‘Wanneer je je precies laat testen is een kwestie van goed plannen, neem daar echt 

goed de tijd voor, want het plannen van de test is je eigen verantwoordelijkheid. De 

GGD is niet aansprakelijk voor schade als je de testuitslag niet op tijd hebt.’  

Coronabewijs aanmaken met negatieve testuitslag  

Bij een negatief testresultaat heb je binnen 30 uur na de test het digitale coronabe-

wijs in de CoronaCheck-app. Miranda Stellink legt uit hoe dit werkt: ‘Van ons krijg 

je binnen 26 uur de uitslag van je test. Vervolgens kun je jouw negatieve testuitslag 

uploaden in CoronaCheck om het coronabewijs aan te maken. Het duurt daarna nog 

maximaal vier uur voor je coronabewijs beschikbaar is.’ 

‘Is je testuitslag onverhoopt positief, dan krijg je geen coronabewijs en mag je 

helaas niet naar het buitenland reizen, je wordt door de GGD gebeld voor een bron- 

en contactonderzoek.’ 

Ook testen bij thuiskomst 

De overheid roept als voorzorgmaatregel vakantiegangers op om zich bij thuis-

komst te testen met een zelftest, ook als zij volledig gevaccineerd zijn. Hiervoor 

worden binnenkort gratis zelftesten uitgedeeld door de overheid. 

Vakantiegangers die met corona-gerelateerde klachten terugkomen van hun reis 

laten zich uiteraard altijd bij de GGD testen. Jongeren kunnen zich na hun vakantie 

nu ook zonder klachten laten testen bij de GGD. 

Hulp nodig bij de vakantievoorbereidingen? 

Bij GGD Brabant-Zuidoost komen veel vragen binnen over reizen en de 

CoronaCheck, ook over onderwerpen die niet bij de GGD liggen. Daarom 

hieronder een handig lijstje om je op weg te helpen voor een antwoord op jouw 

vragen:  

• www.wijsopreis.nl regels voor jouw vakantiebestemming  

• www.digid.nl  DigiD aanvragen voor jezelf of je kinderen 

• 0800-5005 afspraak plannen voor een PCR-test voor je reis  

• 0247 247 247 reisadvies voor reizen in coronatijd  

• 0800-1421 helpdesk van CoronaCheck-app 

• info@digid.nl of 088-1236555 voor hulp bij inloggen met DigiD 

GGD Brabant-Zuidoost wenst je een goede reis! 

 

NIEUWE LOCATIE IN NETERSEL VOOR ZORGBOERDERIJ DE HOOIBERG 

BLADEL 

Zorgboerderij De Hooiberg zet een nieuwe stap in haar bestaan. De Hooiberg was 

een van de eerste zorgboerderijen in Nederland, in 2003 opende zij haar deuren aan 

de Bredasebaan 18 te Bladel. Doordat de zorgboerderij hier niet meer kon blijven, 

is er opzoek gegaan naar een nieuwe locatie. Op 24 juni jl. kregen zij de sleutel van 

de boerderij aan de Latestraat 13 in Netersel.  Vanaf 1 juli gaat het team hier samen 



met de deelnemers, vrijwilligers en stagiaires een mooie, fijne eigen plek van 

maken.  

“De nieuwe locatie voelt heel goed, als je er bent ervaar je meteen de rust. Dat 

komt door de paarden en door het weidse uitzicht. Het lijkt wel een licht glooiend 

natuurgebied", vertelt initiatiefnemer Els Meijer enthousiast. “We hebben lang 

gezocht naar een geschikte plek.  

In de periode voordat de koop definitief was, zijn we bij alle aangrenzende buren 

op bezoek gegaan, om te informeren naar wat ze van onze plannen vinden. Netersel 

is een kleine en hechte gemeenschap, dan is het gewoon fijn om vooraf samen met 

de buurt te kijken of onze plannen daar wel passen. Het was een warm onthaal, we 

werden heel liefdevol en enthousiast ontvangen, het voelde als thuiskomen.” vertelt 

Els.  

3 vormen van zorg: 

• Indicatie vrije inloop (voor mensen zonder zorgindicatie) 

• Dagbesteding op de zorgboerderij, indien nodig in combinatie met 

ambulante begeleiding 

• Begeleiding van jongeren vanaf 18 jaar 

Het leuke van deze Zorgboerderij is dat ze ook een indicatie vrije inloop hebben. 

Als mensen (tijdelijk) vastlopen in hun leven, kunnen ze hier terecht om vrijblij-

vend, zonder zorgindicatie langs te komen. Zo kunnen ze in een veilige omgeving 

onder de mensen zijn. Voor de mensen die het nodig hebben, wordt ook geïndiceer-

de zorg in de vorm van dagbesteding en ambulante begeleiding geboden. Er zijn 

leuke activiteiten zoals, werken in de schuur, eten halen voor de voedselbank, 

werken met de dieren of binnen in de knutselhoek en tussen de middag eten ze 

samen een vers gekookte warme maaltijd.  

Daarnaast begeleidt De Hooiberg jongeren vanaf 18 jaar die door allerlei 

omstandigheden het nog niet lukt om op eigen kracht een stabiel bestaan op te 

bouwen. Elk traject wordt met de deelnemers zelf samengesteld, iedereen heeft 1 of 

2 vaste begeleiders. Dat is fijn, omdat je dan een goede vertrouwensband kunt op-

bouwen. De Hooiberg biedt deelnemers een veilige haven en houvast in hun zoek-

tocht naar een fijne toekomst. Een toekomst waarin problemen van ‘te groot om 

mee te leven’ naar ‘klein genoeg om te overzien’ worden.  

 

KAMPEREN BIJ DE BOER 2021 GAAT DOOR!  

Kamperen bij de boer is een bekend fenomeen in de gemeente Bladel en omgeving. 

Een leuk initiatief dat in de meeste gevallen goed verloopt. De nieuwe versoepe-

lingen maken het mogelijk dat kamperen bij de boer dit jaar door kan gaan!  

Gezellig kamperen 

Dit is een leuk moment voor uw kind om samen met een groepje de vrijheid te 

ervaren van het “op vakantie” gaan. De gemeente vindt de ouderbetrokkenheid 

daarbij erg belangrijk. Blijf daarom als ouder betrokken bij uw kind en weet wat er 

zich afspeelt op de kampeerplek. Er wordt met name aandacht gevraagd voor alco-

holmisbruik (geen alcohol onder de 18), om zo overlast voor anderen en het ont-

staan van onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Wat kan helpen is om, 



voorafgaand aan het kamperen, duidelijke afspraken te maken met uw kind. Ga hier 

vooral ook over in gesprek. 

Melden 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Bladel staat dat 

kamperen buiten een kampeerterrein niet is toegestaan. Er is echter een uitzonde-

ring, namelijk het kamperen voor ‘eigen gebruik op eigen terrein’. Als een van uw 

kinderen op uw erf wil kamperen en daarvoor wat vrienden en vriendinnen uitno-

digt, is dat dus toegestaan.  

Vanuit veiligheidsoverwegingen vraagt de gemeente wel aan de grondeigenaren of 

aan de kampeerders om zich van te voren aan te melden. In geval van calamiteiten, 

zoals extreme weersomstandigheden of ongewenste bezoekers, is het voor de ge-

meente handig om te weten waar de jongeren zich bevinden. Daarnaast hebben in 

voorgaande jaren een aantal incidenten plaatsgevonden, zoals overmatig drank-

gebruik en geluidsoverlast. Dit kan zowel voor de omgeving als voor de jongeren 

zelf leiden tot vervelende situaties. Door middel van het aanmelden wordt 

geprobeerd dit zoveel mogelijk te voorkomen.  

U kunt zich aanmelden bij jeugdcoach Daniël Swinkels. Dit kan tot uiterlijk 5 

dagen voorafgaand aan de kampeerweek via d.swinkels@bladel.nl. Geef de 

kampeerdagen, de namen en contactgegevens van de kampeerders, de locatie waar 

zal worden gekampeerd en contactgegevens van de grondeigenaren door. De 

jeugdcoach zal dan een welkomstpakket langsbrengen met toffe attributen voor de 

kampeerplek.   

 

HOE HELP IK MIJN KIND NAAR LEESVAARDIGHEID?  

Goed leren lezen is een basisvaardigheid die je je hele leven nodig hebt en gebruikt, 

óók in deze digitale wereld, zéker in deze digitale wereld. Hoe help je als ouder je 

kind op een ontspannen manier naar een goede leesvaardigheid?  

Daar gaan we op in tijdens deze interactieve lezing van de Bibliotheek, verzorgd 

door lees-/ mediaconsulent Claudi Verhagen. De lees-/ mediaconsulenten van 

Bibliotheek de Kempen zijn specialisten op het gebied van jeugdliteratuur en edu-

catie. Zij werken dagelijks met kinderen op basisscholen aan leesplezier, leesbevor-

dering en digitale geletterdheid.  

We gaan het hebben over de invloed van lezen op je brein en op sociale en maat-

schappelijke ontwikkeling en gaan in op de link tussen leesplezier en leesvaardig-

heid en hoe sterk deze elkaar beïnvloedt. Ook bespreken we hoe je je kind kan 

ondersteunen in de zoektocht in de bibliotheek. Daarnaast hebben we leuke, prak-

tische tips voor de komende zomervakantie.  

Reserveren 

Het webinar is op donderdag 15 juli vanaf 20:00 uur en is gratis bij te wonen vanuit 

huis. Reserveren kan via de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl . 

Je ontvangt op de dag van het webinar een link in je mailbox en een handleiding 

voor Zoom, het platform wat gebruikt wordt voor het webinar. Ben je nog niet 

bekend met online bijeenkomsten? Volg dan online digihulp van Bibliotheek de 

Kempen en krijg uitleg van een van onze medewerkers. 
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