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25 JAAR GEMEENTE BLADEL 

Woensdag 16 november: WIM DANIËLS in Netersel  

Wim Daniëls is bekend van zijn boeken, theatervoorstellingen en tv-programma’s. 

Afgelopen jaar was hij te zien in Den Herd met zijn voorstelling ‘Koken met Taal’ 

en op televisie met zijn programma ‘Het Dorp’. Op 16 november komt hij speciaal 

voor 65-plussers uit de gemeente Bladel naar Netersel. Dit ter ere van het 25-jarige 

jubileum van de gemeente Bladel. Wim Daniëls vertelt deze middag over Het Dorp 

en het Brabantse dialect. 65-plussers uit de gemeente Bladel kunnen de voorstelling 

gratis bezoeken.  

De voorstelling in De Poel in Netersel op woensdag 16 november om 14.00u. 

Wanneer u liever naar een voorstelling in een ander dorp gaat is dat ook mogelijk. 

Deze data zijn te vinden op het onderstaande aanmeldstrookje.  

Aanmelden kan door het onderstaande formulier uit te knippen en in te vullen. 

Inleveren kan bij De Poel. Aanmelden kan ook door de informatie van het aan-

meldformulier te mailen naar ouderenconsulent@bladel.nl.  

Voor vragen over het aanmelden kunt u terecht bij ouderenconsulent Loes 

Beekman via 06-16028677.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aanmeldformulier Wim Daniëls  

Naam 

1:…………………………………………………………………………………… 

(Naam 

2:…………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum 

1:……………………………………………………………………………….  

(Geboortedatum 

2:………………………………………………………………………………) 

Adres:……………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………………………………………….  

Aantal personen (omcirkel):  

1 2 

Voorstelling (één omcirkelen):  

Bladel  

Den Herd 

Maandag 

14 november 

14.00u 

Casteren  

Den Aord 

Dinsdag 

15 november 

14.00u 

Netersel  

De Poel  

Woensdag 

16 november 

14.00u 

Hapert 

Hart van Ha-

pert. Dinsdag  

22 november 

14.00u 

Hoogeloon  

D’n Anloôp 

Woensdag  

23 november 

14.00u 

mailto:ouderenconsulent@bladel.nl


OPFRISCURSUS RIJVAARDIGHEID SENIOREN IN HAPERT GROOT 

SUCCES. 

Met ruim 45 deelnemers vanaf 70 jaar werd er afgelopen woensdag 19 oktober een 

opfriscursus rijvaardigheid voor senioren georganiseerd in Hapert. De organisatie 

werd via Stichting Cluster Senioren Gemeente Bladel geregeld. Maar alle eer komt 

toe aan de werkgroep bestaande uit voorzitter Simon Lamers uit Hapert, Henk 

Heesterbeek uit Bladel en Wies Vissers uit Netersel. Zij waren druk in de weer met 

de organisatie van dit fantastische evenement. Simon Lamers opende de dag en 

ging vooral in op het belang van een verkeersdag voor senioren. ”Het wordt steeds 

drukker op onze wegen en wij als senioren hechten aan onze zelfstandigheid en 

willen heel graag zonder de hulp van anderen veilig kunnen deelnemen aan het 

hedendaagse drukke verkeer”, benadrukte hij. 

Wies Vissers uit Netersel was vanaf het begin heel enthousiast over dit project. “Je 

hoopt natuurlijk op meer deelnemers en vooral op ouderen, die zich nog onzeker 

bewegen in het verkeer,  maar met ruim 45 deelnemers  mogen we heel blij zijn”, 

benadrukte zij. Wies is in Netersel heel actief betrokken bij de senioren en straalde 

dat ook in Hapert zeker uit. 

Henk Heesterbeek uit Bladel weet ook waar hij over praat. Hij is jarenlang secre-

taris geweest van seniorenvereniging Bladel en enorm betrokken bij de ontwik-

keling van de ouderen. Zo ook op het gebied van verkeersveiligheid. “We hebben 

goed gekeken naar Veldhoven, waar men al jaren met succes een opfriscursus 

rijvaardigheid voor senioren organiseert. En hiervan maken wij graag gebruik”, legt 

hij uit. Als penningmeester is hij blij met de sponsoren. De Stichting Mobiliteit de 

Kempen en Univé dragen hun financiële steentje bij. Maar dat de gemeente Bladel. 

ondanks een verzoek financieel niets wil bijdragen, is voor mij als verslaggever 

onbegrijpelijk.   

Hulp van rijscholen,  fysiotherapie en opticien  

Simon Lamers sprak namens de werkgroep zijn dank uit voor de medewerking van 

o.a. rijschool De Kleine uit Hoogeloon, die voor 8 rijinstructeurs had gezorgd uit de 

Kempen, fysiotherapeut Ed Kennis uit Hoogeloon, opticien van Bommel uit Hapert 

en theoriedocent Menno Aalders uit Vessem. Ook dankte hij de sponsoren Buurt-

fonds Univé en Stichting Mobiliteit Ouderen en Gehandicapten de Kempen voor 

hun financiële bijdrage.  

Rijvaardigheid senioren bleek goed in orde 

Esther Waterschoot van Rijschool De Kleine uit Hoogeloon was meteen enthou-

siast toen ze werd benaderd om deel te nemen aan deze opfriscursus rijvaardigheid 

voor senioren. “Het is superbelangrijk om oudere deelnemersverantwoord te laten 

participeren in het hedendaagse verkeer en ik merkte tijdens deze dag dat senioren 

echt gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld nieuwe regels en vaardigheden te leren 

toepassen. Ze waren absoluut enthousiast en stonden open voor adviezen van onze 

instructeurs, die we in de Kempen hadden opgetrommeld. Ook was het niveau 

gewoon goed.” Natuurlijk kunnen mensen altijd nog terecht voor een opfriscursus 

bij de rijscholen in de regio. Want een paar extra lessen zijn zeker de moeite waard 

om bijvoorbeeld goed met de huidige rotondes om te gaan of milieuvriendelijker te 



  

leren rijden.  

Theorie bijhouden is belangrijk 

Menno Aalders uit Vessem verzorgde met de nodige humor en veel kennis de 

theorieles. “Ik had eigenlijk meer tijd nodig maar de interactie tussen de deelne-

mers en mij was prima. Je merkt wel dat nieuwe regels moeilijk zijn, maar de 

ouderen stelden zich leergierig en positief op”, aldus Menno, die veel ervaring 

heeft op het gebied van theorielessen. 

Laat  je ogen regelmatig testen 

Patrick en Alisa van Bommel waren namens van Bommel Optiek ook van de partij. 

Zij komen overigens graag bij de mensen thuis voor een ogentest en advies .”We 

zagen tijdens de verkeersdag  weinig afwijkingen bij de mensen, die ’s ochtends 

deelnamen aan de opfriscursus. Maar mochten er zich problemen voordoen op het 

gebied van oogscherpte of staar, dan is het belangrijk om meteen hulp te zoeken”, 

aldus de twee betrokken opticiens. 

Lenigheid en spierkracht stimuleren 

Ed Kennis uit Hoogeloon, die als fysiotherapeut vaak te maken krijgt met ouderen, 

was ook van de partij. Hij toonde zijn absolute kwaliteiten als fysiotherapeut. Want 

met veel geduld, respect en inlevingsvermogen wist hij de senioren optimaal te 

begeleiden tijdens deze verkeersdag. Ed heeft natuurlijk veel ervaring en weet op 

een plezierige, positieve manier deelnemers te motiveren. “ik vind het heel belang-

rijk dat senioren hun lenigheid en spierkracht blijven behouden. Dit kan met name 

bereikt worden door krachttraining”, benadrukte hij.  

Positieve ervaring deelnemers 

Trudy Zegers (78 jaar) en Thea Swaanen (72 jaar), die lid zijn van de senioren-

vereniging Bladel, waren positief  over de dag. Trudy meldde: “Ik wilde weten hoe 

het met mijn rijvaardigheid is gesteld  want ik rijd bijvoorbeeld  nog graag op de 

snelweg. Daarom is zo’n opfriscursus voor mij van eminent belang.” Thea 

Swaanen deed mee omdat haar man Frits haar stimuleerde. “Mijn lenigheid en zicht 

zijn gelukkig nog goed en ik wilde vooral ook mijn theoretische kennis toetsen. En 

die is ook nog in orde.” Wout van Herk (75 jaar) uit Netersel was ook enthousiast. 

“Ik vind het een goede zaak om ouderen de gelegenheid te geven om te testen hoe 

hun rijvaardigheid nog is. Ik dacht vooraf nog wat moeite te hebben met de nieuwe 

theoretische regels maar dat viel alleszins mee. Tijdens het rijden met instructeur 

Paul Reniers, was ik best ontspannen. Maar ik reed wel iets te hard op bepaalde 

stukken”, laat hij lachend weten. 

Opfriscursus rijvaardigheid senioren van eminent belang 

Dat deze opfriscursus voor senioren de moeite waard is, staat voor mij 

onomstotelijk vast. De gemeente Bladel zou dit jaarlijks moeten stimuleren. Ook 

met financiële steun. Want om onze senioren mobiel te houden, is het van eminent 

belang dat deze doelgroep zich kan blijven verplaatsen in het verkeer.   

De werk-groep, instructeurs, fysiotherapeut en opticiens leverden dan ook een 

topprestatie. 

 



BUURTHULP NETERSEL:  

Net als bij de vorige lunch komen er maandag 7 november een achttal kinderen van 

de basisschool uit groep 1 t/m 4 mee lunchen. Dat is hartstikke gezellig. 

Dus zorg dat u hier ook bij bent! 

Er zijn geen coronamaatregelen meer maar we vragen wel aan iedereen: heeft u 

klachten blijf dan thuis!  

Vanaf 12.00 uur is iedereen van harte welkom.  

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Graag tot ziens op maandag 7 november in de huiskamer van de Poel. 

 

STEEKJE LOS PERPERNOTENACTIE 

Op zaterdag 12 november komen de kinderen van Steekje los tussen 14u en 18u bij 

iedereen langs de deur om pepernoten te verkopen. Een pondzak kost €5 en mag 

voldaan worden d.m.v. een tikkie of contant.  

Tot dan en alvast bedankt! Met vriendelijke groet, CV steekje los. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

• Zondag   13 november 2022: 10:00 uur 

• Zondag   27 november 2022: 10:00 uur 

• Zondag   11 december 2022: 10:00 uur 

• Zaterdag 24 december 2022: 19:00 uur Kerstavond Samenkomen om 

de geboorte van Jezus te gedenken. 

U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:  

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. Na de viering is er 

gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte welkom. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

20STE EDITIE VAN DE HEI EN VENNENTOCHT TE NETERSEL. 

TC Netersel organiseert op zondag 20 november voor de 20e keer de Hei en 

Vennentocht. Deze MTB tocht is één van de mooiste in de Kempen. 

Ter gelegenheid van de 20ste editie pakken we extra uit; 

• Deelnemers met voorinschrijving, kunnen over een oranje loper naar de fastlane. 

• Bij camping ’t Rakelbos maken we gebruik van een echte pumptrack 

• De route van 55 km gaat over een gedeelte van het Dak van Netersel. 

• Deelnemers ontvangen na afloop een worstenbroodje. 

De tocht heeft al meerdere jaren het keurmerk “extra goed geregeld”. Dit keurmerk 

wordt toegekend door de NTFU als de tocht voldoet aan de kwaliteitseisen van de 

NTFU en het een goede waardering krijgt van de deelnemers. 

mailto:gebedsvieringnetersel@gmail.com


Als je gebruik maakt van de voorinschrijving, ontvangt je een barcode in je mail, 

waarmee je snel van start kan over de oranje loper. Meer info op www.fietssport.nl  

Voor de afstanden van 30 en 45 kunt u starten van 08;00 tot 10;15. Voor de afstand 

van 55 km is de start tot 09;30 uur. De route is voorzien van pijlen en bij gevaar-

lijke punten staan aanwijzingen. Halverwege is er een 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. 

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 vragen kan men een mail sturen aan MTB@tcnetersel.nl en voor het laatste 

nieuws zie onze website www.tcnetersel.nl  

 

SINTERKLAAS INTOCHT 2022 

Beste kinderen en ouders. Ook dit jaar komst de Sint met zijn pieten weer naar 

Netersel en wel op zondag 27 november. De Sint begint met een rondrit door 

Netersel, daarna is er de mogelijkheid in de Poel om de Sint een handje te geven of 

een mooie tekening te overhandigen. De rondrit zal starten om 10.15u bij de Poel. 

Rond 11.00u verwachten we de Sint bij de Poel. 

Verder komt het Oranje comité weer collecteren in week 47 (vanaf 7 november). 

Met de opbrengst van de collecte wordt o.a. de intocht van Sinterklaas en de spelen 

op Koningsdag georganiseerd. 

Met vriendelijke groet, Het Oranje comité Netersel.  

 

HEEL NETERSEL GEZOND 

Vorige week zijn we voor de tweede keer bij elkaar gekomen.   

• De wandelgroep loopt! Vertrek iedere zondagochtend om 10 uur bij de 

kiosk. 

• De ‘Buurt’bank gaan we doen We kiezen een bestaand bankje en plaatsen 

er een bordje bij. Wanneer iemand op het ‘buurt'bankje gaat zitten ben je 

in voor een praatje.  

• Of de dorpsmoestuin er gaat komen, geen idee. Zijn er liefhebbers om 

hieraan mee te werken? Of is het een idee een moestuin te adopteren? Wie 

heeft er een moestuin en kan het werk alleen niet meer aan? Wellicht wil 

iemand wel samen moestuinieren. 

• Samen eten zou op twee manieren kunnen.  

o Een Bring-Your-Own dorpslunch zoals tijdens 800 jaar Netersel. 

Iets te eten meebrengen en dat samen opeten. Mooi weer zou dan 

handig zijn. 

o Kleine eetgroepjes die om beurten bij iemand thuis samen koken 

en eten. 

• Idee om een leestafel in de Poel te starten. De krant of een tijdschrift lezen 

aan een grote tafel en samen koffie drinken of een praatje maken.  

http://www.fietssport.nl/
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Voor alle bovenstaande ideeën geldt dat mensen hieraan mee willen doen om het 

echt te kunnen realiseren. Dus kom naar de volgende bijeenkomst of geef je op 

voor een van de groepjes. 

Dinsdagavond 22 november is de volgende Heel Netersel gezond bijeenkomst. 

Iedereen is van harte welkom. 

 
Samen: Ik ontmoet iedere dag mensen waarmee ik een praatje maak. 

Gezond eten: Ik eet iedere dag veel groenten (2 ons) en drink veel water (2 liter). 

Ontspannen: Ik maak me geen zorgen en vind mezelf ontspannen. 

Buiten bewegen: Ik beweeg iedere dag minimaal een half uur in de buitenlucht. 

 

ZET ALVAST IN JE AGENDA!! 

Op 25 november vindt de laatste Creatief Netersel! plaats op het sfeervolle plein bij 

Oma Neeske. Dit keer 's avonds van 17.00 tot 21.00 uur in een heel gezellige 

kerstsfeer. Met veel lichtjes, kerstballen, glühwein, soep, warme chocomel en 

natuurlijk ook andere drankjes en een lekkere hap voor wie dat wil. Naast de 

inmiddels vier pipowagens met brocante, zijn er ook weer een aantal andere leuke  

bedrijfjes en hobbyisten met totaal verschillende spulletjes. Een leuke verrassing is 

dat je gratis kunt deelnemen aan een workshop. 

Kom gezellig langs, de toegang en parkeren is gratis! 

 

REMCO BOSMA VOORGEDRAGEN ALS DIJKGRAAF 

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt 

Remco Bosma voor als nieuwe dijkgraaf. Hiertoe besloot het algemeen bestuur 

vanavond unaniem tijdens een ingelaste bestuursvergadering. De huidige dijkgraaf 

Luc Kohsiek gaf afgelopen voorjaar aan zijn functie op 1 januari 2023 neer te 

leggen. 

De voordracht zal nu naar de commissaris van de koning worden gestuurd. Uitein-

delijk moet de koning de voordracht bekrachtigen. Remco Bosma zal daarna op 2 

februari 2023 de eed of gelofte afleggen ten overstaan van de commissaris van de 

koning en beginnen als dijkgraaf. 

Nu of nooit 

Remco Bosma begon zijn carrière als ingenieur waterbeheer bij Het Hoogheem-

raadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, in 

2003 opgegaan in het huidige hoogheemraadschap. Nu komt hij 25 jaar later terug 

als dijkgraaf. "Het water gaat zoals het gaat. Alles komt nu samen", aldus Bosma. 

Al in 1997 stelde hij als jonge ambtenaar de functie van dijkgraaf bij dit hoog-

heemraadschap als stip op de horizon. Toen de functie van dijkgraaf dit jaar vacant 

kwam, twijfelde Bosma nog even of hij de gemeente Bladel na vier jaar burge-

meesterschap al moest verlaten. Hij realiseerde zich echter dat deze kans maar 

enkele keren tijdens een professionele carrière voorbij komt.  

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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