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BUURTHULP NETERSEL KOFFIE-UURTJE 

Ondanks de coronatijd houden we vrijdag 11 Februari een Koffie-uurtje van 

10.30uur tot 11.30uur in Gemeenschapshuis de Poel.  We willen graag het contact 

met de Neterselse bewoners behouden, en met voldoende afstand KAN het ook.   

Natuurlijk zijn de richtlijnen van het RIVM van toepassing;  

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

- Breng uw coronacheck-bewijs mee!  

- 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).  

Wij vinden het fijn om u te ontmoeten op ons koffie-uurtje. We maken er een 

gezellig uurtje van. 

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.  

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. 

 

WELKE PAPA’S, MAMA’S, OPA’S OF OMA’S DOEN MEE? 

Muziek maken met je (klein)kind is super leuk en het draagt bovendien bij aan de 

ontwikkeling van je kind. Wanneer zes dreumesen of peuters zich aanmelden kan 

Muziek op Schoot in De Poel van start! Wellicht ook leuk om als cadeau te geven. 

Muziek op Schoot in samenwerking met Puur Poporkest 

7 lessen op dinsdag (8, 15, 22, 29 maart en 5, 12 19 april) 

Locatie: De Poel  

Docent: Elisabeth Smulders (gediplomeerd docent Muziek op Schoot®) 

Voor: kinderen van 1, 2 en 3 jaar met één (groot)-ouder of verzorger 

Tijd: dinsdag van half 10 tot kwart over 10 

Aantal: minimaal 6 kinderen en maximaal 10 

Cursusprijs: per kind € 70,- 

Heb je wel interesse maar kun je niet op dinsdag? Laat het dan even weten. 

Meer informatie of aanmelden bij Corien Snijder corien@latestraat.nl 
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GEMEENTE BLADEL 25 JAAR! 

1997. Het jaar dat de laatste Elfstedentocht werd geschaatst. De beroemde film 

Titanic kwam uit. Mobiele telefonie begon pas net op te komen en van wifi had nog 

nooit iemand gehoord. Google werd opgericht en de domeinnaam google.com werd 

vastgelegd. En in 1997 werd ook de prachtige gemeente Bladel gevormd met de 

kernen Hoogeloon, Hapert, Casteren, Netersel en Bladel! 

Dat betekent dat wij als gemeente dit jaar 25 jaar bestaan. Dat moet gevierd wor-

den! Helaas gooit corona hier een beetje roet in het eten en kunnen we dit niet 

vieren zoals we graag hadden gewild. We durven momenteel dan ook nog geen 

definitief programma vast te stellen. Gedurende het jaar kijken we welke mo-

gelijkheden er nog zijn, met de coronaregels die op dat moment gelden. 

We zullen u op de hoogte houden via een speciale pagina op de website over dit 

jubileum: www.bladel.nl/25jaar, middels updates op onze sociale media en via de 

PC55 door verschillende artikelen, foto’s en weetjes over onze gemeente. Wist u 

bijvoorbeeld dat de gemeente Bladel in 1997 18.851 inwoners had, tegenover 

20.529 nu? 

Wilt u een leuke herinnering delen over de gemeente van de afgelopen 25 jaar? Of 

heeft u leuke ideeën over hoe we dit jubileum kunnen vieren? Of heeft u gewoon 

een vraag over 25 jaar Bladel? Stuur dan een e-mail naar 25jaar@bladel.nl. 

 

GLASVEZEL. 

Goed nieuws voor Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel: er komt glasvezel!  

Goed nieuws voor de inwoners van de gemeente Bladel. Tijdens de glasvezel-

campagne zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen voor Casteren, Hapert, 

Hoogeloon en Netersel om in deze vier kernen glasvezel aan te leggen! Naar 

verwachting start de aanleg eind maart 2022. Eerder heeft DELTA Fiber Netwerk 

al aangekondigd glasvezel te gaan aanleggen in de kern Bladel. 

Start van aanleg glasvezel  

In het eerste kwartaal van 2022 start de aannemer met de bouwwerkzaamheden in 

Bladel. Het doel is om zoveel mogelijk woningen te voorzien van een aansluiting 

op het glasvezelnetwerk. Hoe meer woningen nu al worden aangesloten, hoe 

beperkter de overlast. De straat hoeft dan maar één keer ‘open’. Dit begint met een 

schouwer van de aannemer die langs de woningen gaat om te kijken waar de 

aansluiting in de woning mag worden geplaatst.  

Nog geen abonnement? Aanmelden is nog mogelijk!  

Tot 1 maart 2022 krijgen inwoners van Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel de 

mogelijkheid om zich alsnog aan te melden voor glasvezel zonder aansluitkosten. 

Aanmelden kan via lokale verkopers, gavoorglasvezel.nl of de websites van 

telecomaanbieders Caiway, DELTA, Online.nl of Helden van Nu.  

Website met meer informatie over glasvezel in gemeente Bladel  

Kijk op gavoorglasvezel.nl voor meer informatie en het laatste aanlegnieuws.  

 

E-mailadres: vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl. 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 14 FEBRUARI A.S. OM 20.00 UUR.  
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