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BUURTHULP NETERSEL KOFFIE-UURTJE
Aanstaande vrijdag 12 november houden we weer ons vertrouwde Koffie-uurtje
van 10.30 uur tot 11.30 uur in Gemeenschapshuis de Poel.
Iedereen uit Netersel is welkom op het Koffie-uurtje van Buurthulp Netersel. We
willen graag het contact met bewoners onderling stimuleren.
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 koffieuurtje.
Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch 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.
ROMMELMARKT KVC: GOED VOOR HET MILIEU EN UW PORTEMONNEE!
Korfbalvereniging KVC, met ook een groot aantal Neterselse leden, organiseert op
zondag 14 november a.s. weer haar jaarlijkse rommelmarkt. Deze grote overdekte
rommelmarkt vindt plaats in Sporthal D'n Anloôp, in het centrum van Hoogeloon.
Hier vind je alles wat je (niet) zoekt, uiteraard tegen een fractie van de nieuwprijs.
De verkoop start om 10.00 uur en loopt door tot 14.30 uur. Om 11:00 uur zal onze
veilingmeester beginnen met het per opbod verkopen van speciale stukken. De
entreeprijs bedraagt € 3,-. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.
Deze entreeprijs komt, net als de opbrengst van de rommelmarkt, geheel ten goede
aan Korfbalvereniging KVC.
U bent van harte welkom!
Meer informatie vindt u op www.kvckorfbal.nl

HEI EN VENNENTOCHT TE NETERSEL.
TC Netersel organiseert op zondag 21 november voor de 19 e keer de Hei en Vennentocht. Deze mooie tocht heeft al meerdere jaren het keurmerk “extra goed
geregeld”. Voor dit keurmerk telt, naast de kwaliteitseisen van de NTFU, ook de
waardering van deelnemers mee. Ook dit jaar is een gedeelte van het Dak van
Netersel opgenomen in de route van 55 km.
Wij bieden de mogelijkheid om vooraf in te schrijven op de website van fietssport.nl Met de barcode in je mail, kan je snel van start via de fast lane en bevorder
je een snelle doorstroming op de startlocatie. Dag inschrijving is mogelijk.
Deelnemers voor de afstanden van 30 en 45 km, kunnen starten tussen 08;00 en
10;15 uur. Voor de afstand van 55 km is de start tot 09;30 uur.
De route is volledig uitgepijld en bij gevaarlijke punten staan aanwijzingen.
Halverwege vindt u de pauzeplaats waar u kunt genieten van koeken, fruit en
sportdrank. Op de pauzeplaats zijn wc’s aanwezig.
Na afloop is er de mogelijkheid om uw fiets te reinigen en kunt uzelf genieten van
een heerlijke douche. Inschrijving en de afterbike zijn bij Café zaal D’n Driesprong, aan het Carolus Simplexplein 15 in Netersel. Hier is ook een bewaakte
fietsenstalling.
We gaan voor de veiligheid van deelnemers en vrijwilligers en hanteren de
richtlijnen van de gemeente, RIVM en NTFU. Voor het bezoek aan het horecagedeelte(feestzaal achter) is een coronacheck nodig.
Voor vragen kan men een mail sturen aan MTB@tcnetersel.nl en voor het laatste
nieuws zie onze website www.tcnetersel.nl.
NAAILES IN NETERSEL
Wil jij ook een mooi jurkje dat perfect past? Of kun jij voor je kinderen ook niet in
de winkel slagen omdat het altijd veel te lang, te kort, te breed of te smal is?
MAAK HET GEWOON ZELF!!! Ik ga je daarbij helpen.
De eerste proefles krijg je gratis. Voor meer info kun je me mailen
naaiatelierflopi@hotmail.com of
bellen (liefst na 18 uur) op 06 52008272
Jennie Markestijn-Slijkerman
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 13/11: om 19.00 uur gebedsdienst. Er zijn geen intenties.
Mededeling:
• Zaterdag 20 november is om 17.30 uur de Vormselviering in Bladel
10 JAAR D’N DRIESPRONG.
Wij willen iedereen bedanken voor de gezellige feestavond, felicitaties en vele
kado's. Tevens bedankt aan allen die op welke manier dan ook, betrokkenheid en
steun hebben gegeven. Het genoegen is geheel aan onze zijde.
Wat een mooie 10 jaren hebben we al gehad en hopelijke mogen er nog vele
volgen.
M.v.g. Bianca en William van Ertrijk en team D’n Driesprong.

MEDEDELING KOOKGROEP.
Omdat de coronamaatregelen weer steeds strenger worden, willen we het koken
van 18 november toch aflassen. Zodra het weer mogelijk is laten wij het weten.
De kookgroep.
VOORSTEL BENOEMING LEDEN STICHTING DORPSRAAD NETERSEL
De verkiezing van leden voor stichting dorpsraad Netersel is vanwege corona
eerder dit jaar uitgesteld.
Omdat er echter zowel het aantal kandidaten als het voorgestelde aantal leden 7
bedraagt wordt het voorstel gedaan om de 7 kandidaten tijdens de dorpsraadvergadering van 20 december 2021 te benoemen tot lid van stichting dorpsraad
Netersel.
De navolgende personen hebben zich tijdig kandidaat gesteld voor de stichting
dorpsraad Netersel:
• Kees van der Heijden, Schuttersweg 6
• Brigitta van der Hulst-Schoo, Carolus Simplexplein 4
• Jip Koning, Hoekakker 10
• Henk Looijmans, De Smis 3
• Jenny Markestijn-Slijkerman, de Lei 19
• Daan Seuntjens, Latestraat 9
• Joël Veraa, de Hoeve 31
Stichting dorpsraad Netersel
CORONACOMPENSATIE LOKALE CULTURELE ORGANISATIES
Veel culturele organisaties hebben het zwaar door de coronamaatregelen. Om hen
financieel tegemoet te komen, heeft de gemeente Bladel tijdelijk beleid opgesteld.
Culturele organisaties in de gemeente die in de financiële problemen zijn gekomen
vanwege de coronapandemie, kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen
voor de periode 1 april t/m 31 december 2020.
Voor wie en onder welke voorwaarden?
Culturele organisaties in de gemeente Bladel die aantoonbaar in de financiële problemen zijn gekomen vanwege de coronapandemie, kunnen coronacompensatie
aanvragen. De voorwaarden voor huurcompensatie zijn in het kort:
• Er moet sprake zijn van financiële problemen die veroorzaakt zijn door de
coronacrisis.
• U staat ingeschreven in de gemeente Bladel.
• U kunt aantonen dat financiële schade zo veel mogelijk is beperkt.
• U kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om uitgaven zo veel mogelijk te
beperken en inkomsten zo veel mogelijk te behouden.
Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.
Tot en met 29 november 2021 kunt u een aanvraag indienen. Uiterlijk 8 weken na
het indienen van de aanvraag ontvangt u een reactie. Als de aanvraag is goedgekeurd, zal het toegekende bedrag worden uitbetaald.

Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen? Ga naar
www.bladel.nl/coronacompensatie-voor-culturele-organisaties.
LEZING OVER HOOGBEGAAFDHEID OP 17 NOVEMBER BIJ BIBLIOTHEEK BLADEL
Hoogbegaafd, een gave of een opgave?
Wat is hoogbegaafdheid?
Hoogbegaafde kinderen denken en leren vaak anders, waardoor een andere aanpak
kan helpen met tot hun recht komen. Janneke Spanjers vertelt u vanuit haar praktijk- en onderwijservaring, na een korte uitleg en wat achtergrondinformatie, waar
je thuis en/of op school tegenaan kunt lopen en wat je daar aan kan doen. Op welke
gebieden kan je ze ondersteunen en waar kan je ze uitdagen? Na afloop is er ruimte
om vragen te stellen.
Lezing bij Bibliotheek Bladel
De lezing wordt verzorgd door Janneke Spanjers-van Agt, leerkracht in het basisonderwijs en moeder van twee kinderen. Na ruim tien jaar voor de klas te hebben
gestaan is ze sinds 2015 aan het werk met meer- en hoogbegaafde kinderen. Sinds
2021 begeleidt ze kinderen en hun opvoeders naast school in een meer persoonlijke
situatie.
Reserveren
De lezing vindt plaats in Bibliotheek Bladel, Markt 4, op woensdag 17 november
van 19.30 -21.00 uur. De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50.
Via de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl kun je je aanmelden voor de
activiteit
KENNISMAKINGSLEZING NLP IN BIBLIOTHEEK BLADEL
Op dinsdagavond 23 november geeft Karin van den Boomen een kennismakingslezing over de NLP-training die vanaf januari 2022 bij de Volksuniversiteit te
volgen is.
Karin (52) kwam zelf met NLP in aanraking toen ze 10 jaar geleden tijdens haar
scheiding in een crisissituatie terecht kwam. Deze inzichten en ervaring gebruikt ze
nu bij haar gezin (3 pubers), in haar rol als coach & ondernemer als ook in haar
baan als leidinggevende in de financiële dienstverlening en gewoon als mens.
Ondanks een druk leven, blijft ze in balans en bruist ze van de energie.
Tijdens de kennismakingslezing zal Karin toelichten wat NLP is en hoe veelzijdig
het is. Ook krijg je een inkijkje hoe je het op eenvoudige wijze kunt toepassen in je
dagelijks leven.
Aanmelden
De lezing is op dinsdagavond 23 november van 20.00 tot 21.30 uur in de Bibliotheek in Bladel. De toegang is gratis. Deze avond wordt georganiseerd door
Bibliotheek De Kempen en Volksuniversiteit De Kempen. Reserveren voor deze
avond kan via www.bibliotheekdekempen.nl.
COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 15 NOVEMBER A.S. OM 18.00 UUR

