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HULP IN NOOD NETERSEL / BLADEL
Alle vrijwilligers uit het verleden, maar ook van afgelopen jaar, hebben een briefje
in de brievenbus gehad om hun adres gegevens en email door te geven. Nog niet
van iedereen hebben wij een mail ontvangen.
Indien u het bent vergeten zouden wij u willen vragen om deze gegevens zo spoedig mogelijk door te sturen naar : gerriecastelijns@gmail.com , u mag uiteraard
ook uw briefje afgeven bij Jan Castelijns Neterselsedijk 41 Lage Mierde.
Alvast bedankt!
Jan Castelijns
NETERSEL HEEFT AL VOLOP CARNAVAL IN HET HOOFD.
Terwijl er nog maar weinig mussen over zijn om dood van de daken te vallen, zit
het weer alles mee om flinke stappen te maken bij de Nishut in aanbouw. Een team
van vrijwilligers is al geruime tijd bezig met Carnavalse bouwactiviteiten. Er is
hard gewerkt aan het grondwerk voor de ‘nieuwe’ hut bij de Muilerij in ‘Netersel
Zuid’. Het is intussen bijna een jaar geleden dat Jeroen Verdonschot er in slaagde
een door defensie buiten gebruik gestelde loods te bemachtigen. Hij heeft met de
jaren niet alleen een visie ontwikkeld op de toekomst van het Neterselse Carnaval,
maar geeft het ook concreet gestalte. Met het realiseren van 450m2 extra bouwruimte voor de carnavalsverenigingen van het dorp dienen zich veel extra mogelijkheden aan voor het bouwen van wagens. Alle groepen wordt onderdak aangeboden in de nieuwe accommodatie.
Het bouwen gebeurt overigens onder de vlag van stichting Onderkomen Netersel
Verenigingen. Met 6 man in de bouwcommissie is er zat te doen. Het mobiliseren
van vrijwilligers gaat in praktische zin met een groepsapp waarin ruim 70 dorpsgenoten te vinden zijn; debouwHELDENvandenishut waarin alle leeftijden van 15 tot
50+ jaar oud vertegenwoordigd zijn. Alle bijdragen aan de bouw van de nieuwe
Nishut zijn welkom. Mensen die willen helpen kunnen contact opnemen met Stan
Roozen en vrijwillige handjes zijn natuurlijk altijd welkom. Afhankelijk van de
mensen en middelen voorziet men een opleverdatum ergens in november van dit
jaar. Het wordt dan stevig aanpezen om nog te bouwen voor de optocht van 2023,
maar zoals ze in Netersel zeggen: willen is kunnen!
START BUURTBILJART COMPETITIE 2022-2023
Na een lange pauze en twee heel ‘onrustige’ Corona-jaren, is op dinsdag 6 september de Buurt Biljart Competentie 2022-2023 van start gegaan. Het was voor de
organisatie erg druk in de aanloop naar de start, dus we hebben de Team Captains
voor de korte termijn het speelschema voor de maand september gestuurd zodat we

van start kunnen gaan. Het totaalschema volgt voor einde van deze maand. De
afgelopen seizoenen speelden we met maar liefst 17 teams, terwijl we dit jaar met
een team minder spelen: de Heilei treedt aan met 1 team in plaats van 2. Zoals
bekend vinden de wedstrijden plaats in D’n Driesprong; aanvang 20:00u. Publiek is
altijd van harte welkom. Langs deze weg willen we de teams van Beemke, De
Hoeve, Blasch, Winkelhoek, Heilei, Hoekakker en Plein veel plezier en ook
sportieve wedstrijden toewensen. Heb je belangstelling voor het Buurtbiljart in
Netersel, kom dan naar D’n Driesprong of neem contact op met Jeroen Spooren,
Wim Vissers of Niels van Erck.
TE HUUR
Per 1 oktober is de woning Schuttersweg 27 te Netersel te huur. Instapklare
tussenwoning met ruime woonkamer en open keuken op de begane grond, twee
slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping, een vaste trap naar een ruime
bergzolder met wasmachineaansluiting. Leuke tuin met terras en berging.
Woonoppervlak ca. 125 m2. Voor verdere info neem je contact op met Henk
Michiels, 06-50243569.
SAFE THE DATE.
Op vrijdag 18 november 2022 organiseert Buurthulp Netersel De grote Neterselse
DNA-show
Een interactieve Neterselse avond. De presentator leidt ons op een ludieke wijze
door de Neterselse gemeenschap. Ben jij degene met 100% Netersels DNA? Of wil
jij kennis maken met het Netersels DNA? Kom dan op 18 november naar De Poel.
Het belooft een hilarische avond te worden voor jong en oud. Dusss….houdt deze
datum vrij en houdt uw brievenbus in de gaten!!
GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL
In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden.
De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
• Zondag 11 september 2022: 10:00 uur ziekendag. Intentie: Jac en Jo
Broeckx Vissers en kleinzoon Mark
• Zondag 25 september 2022: 10:00 uur
• Zondag 09 oktober 2022: 10:00 uur
• Zondag 23 oktober 2022: 10:00 uur
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte
welkom. U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:
gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden.
Gebedsvieringengroep Netersel
KOFFIE-UURTJE - BUURTHULP NETERSEL
De zomervakantie zit er weer op! Hopelijk hebben jullie –net zoals wij- een fijne
vakantie gehad. Op vrijdag 9 september bent u weer van harte welkom op ons
Koffie-uurtje, tussen 10.30 en 11.30uur in De Poel. Wij zijn benieuwd naar uw

verhaal, maar mocht u een vraag of zorg hebben, dan bent u ook van harte welkom
voor het kopje koffie of thee.
Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch zijn we 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
Groetjes, Maria, Wies, Wendy, Ingrid en Kees.
RIJVAARDIGHEID OPFRISSEN VOOR 70-PLUSSERS UIT DE GEMEENTE
BLADEL
Welke foutjes maak ik nog in het verkeer? Het fileparkeren lukt me niet meer, wat
nu? Automobilisten van 70 jaar en ouder kunnen op woensdag 19 oktober 2022 hun
rijvaardigheid laten toetsen tijdens een opfriscursus. Deze wordt gehouden door de
Stichting Cluster Senioren Bladel vanuit Hart van Hapert, het nieuwe MFA in
Hapert.
De deelnemers krijgen een opfrissing van de theorie en ook worden gehoor en zicht
gecontroleerd. Een belangrijk onderdeel van de cursus is een rit in de eigen auto
met een gediplomeerd rijinstructeur.
Dankzij diverse subsidies blijven de kosten voor de deelnemers laag: € 15,00 per
persoon. De deelname is echter beperkt tot maximaal 48 personen. Acceptatie op
volgorde van aanmelding.
De cursus is geen examen en heeft geen consequenties voor het rijbewijs. Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat van deelname.
KBO leden kunnen zich aanmelden voor de opfriscursus via Henk Looijmans gsmnr:06-13568246.
Opgeven voor 20 september a.s.
RABO CLUBSUPPORT: STEM OP PUUR POPORKEST
Heeft u, net als ruim 500 medebezoekers, ook zo genoten van ons PUUR Natuur
concert in mei jongstleden? Wij in ieder geval wel en wij hopen dat wij dit de
komende jaren nog heel vaak voor de Neterselse gemeenschap mogen organiseren.
Voor onze toekomst is het dan ook heel belangrijk dat kinderen zich muzikaal
kunnen ontwikkelen. Want wanneer je muziek maakt, leer je namelijk samenwerken met anderen en leer je je creativiteit ontplooien. Zo kun je jezelf ontwikkelen,
terwijl je plezier hebt met andere en je ook nog eens een instrument leert bespelen.
Door de huidige regelgeving is het voor kinderen steeds moeilijker om muziekonderwijs te volgen. Daarnaast is er in ons dorp geen muziekschool. Onze kinderen
komen daardoor niet meer in aanraking met (het maken van) muziek. Daarom gaat
Puur Poporkest komend schooljaar, samen met Art4U en de Sint Lambertus Basis-

school, kinderen op school laten kennismaken met muziek. We maken gebruik van
daarvoor beschikbare instrumenten, zodat we laagdrempelig muziekonderwijs aan
kunnen bieden aan de kinderen.
Om dit mogelijk te maken is geld nodig en heeft Puur Poporkest bovenstaand
initiatief aangemeld bij de Rabo ClubSupport actie. Stem jij ook op ons initiatief?
Stemmen kan van 5 tot 27 september en is heel makkelijk. Als je lid bent van de
Rabobank kan dat via Rabo internetbankieren. Daarna kies je
service/lidmaatschap/raboclubsupport/stemmen Ben je nog geen lid, dan kun je je
eigen heel makkelijk aanmelden en daarna meteen stemmen,
Wij vinden het hartstikke fijn als je meehelpt om onze Neterselse kinderen weer te
laten kennismaken met muziek. Op die manier zorgen wij ervoor dat de Neterselse
gemeenschap ook in de toekomst kan genieten van leuke, gezellige, sfeervolle
muzikale optredens.
Bij voorbaat dank!
Puur Poporkest
KWF KANKERBESTRIJDING COLLECTEERT VAN 4 T/M 10 SEPTEMBER
Ook in Bladel en in Netersel
Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding wordt ook in Bladel
en in Netersel weer huis-aan-huis gecollecteerd. Dit jaar niet met een collectebus,
maar met een collectebord met QR-code. U kunt eenvoudig doneren door de QRcode te scannen met uw telefoon. De betaling verloopt vervolgens via iDEAL.
Eenmalig, veilig en vrijblijvend.
Geen bus, maar een collectebord
KWF maakt als eerste goed doel in Nederland de overstap naar een volledig digitale huis-aan-huis collecte. Het digitale betaalverkeer is al jaren in opmars. Het is
ook prettiger voor de collectanten, die nu niet meer met een zware bus over straat
hoeven. Voor mensen zonder smartphone heeft iedere collectant een flyer (nietthuiskaart) bij zich. Daar staat onder andere het rekeningnummer van KWF op,
zodat ze een gift kunnen overmaken.
Collectant gemist?
Hebt u de collectant gemist? Geef dan via kwf.nl/collecte.
TENTOONSTELLING SCHOOLPLATEN EN -WANDKAARTEN
In september iedere woensdag van 10.00-12.00, 14.00-16.00 en 19.00-21.00 uur.
In de heemkamer van Pladella Villa, Bleijenhoek 57 in Bladel. Entree tentoonstelling gratis. Entree museum €2,50.
Een tentoonstelling van school- en wandplaten uit de eigen collectie van het
museum.

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 17 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK
OP MAANDAG 12 SEPTEMBER VOOR 18.00 UUR DE BUS LIGGEN OF ZIJN
AANGELEVERD VIA VANAALSTEWTOTGOOR@KPNPLANET.NL.

