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KERKBERICHTEN. 

26
e 
zondag door het jaar. Zondag 1/10: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Jan Michiels, nms. Broederschap Hakedover; Overleden leden van KBO 

 Netersel. 

 

BESTE BUURTBILJARTERS, 

De vakanties zitten er weer op en de biljartballen rollen weer.... BLASCH B (de 

kampioen van afgelopen seizoen) won de altijd lastige openingspartij tegen de 

mannen van Heilei B. Verder is er aan de biljarttafel weer divers nieuw biljarttalent 

gespot. Frank Waalen haalde bij zijn debuut 5 punten voor Plein A, Jean-Claude 

Markestijn scoorde 11 punten voor de Heilei A en Leo van Houtum behaalde maar 

liefst 15 punten voor Beemke A. Blasch A en Beemke A scoorde beide ruim 50 

punten en gaan na 1 speelronde aan kop, deze week start de 2e speelronde en gaan 

we zien of zij dit niveau vast kunnen houden. 

Hieronder de (nog niet gecontroleerde) uitslagen van de gespeelde wedstrijden zo-

als die door de teams zelf berekend zijn (het wil nog wel eens voorkomen dat er 

schoonheidsfoutjes in sluipen en/of dat er wel erg veel (naar boven) afgerond 

wordt): 

Blasch B - De Heilei B: 42,5-34,7; Plein A - Blasch A: 33,0-53,6; Winkelhoek B - 

Winkelhoek A: 42,7-33,6; De Heilei A - Plein B: 46,1-40,7; Beemke A - Beemke 

C: 54,6-35,8; Winkelhoek D - De Hoeve B: 35,8-28,0; Winkelhoek C - Beemke B: 

36,7-43,3. 

 

ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL  

Zondag 8 oktober a.s. beginnen we met het nieuwe seizoen en kunnen alle boules-

liefhebbers, met of zonder licentie, weer deelnemen aan de jeu de boules mixwed-

strijden, welke iedere tweede zondag van de maand   worden gehouden in de 

sfeervolle boulodrome van De Soepele Pols bij sportpark De Groesbocht te Neter-

sel. Dit is de eerste van de serie 2017-2018. 

Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om exact 13.30 

uur aanvangen. De deelnamekosten zijn slechts € 2,00 per persoon. Voor de speler 

of speelster die na alle zes de zondagen de meeste punten heeft behaald is er een 

extra prijs.  

Ervaring is niet vereist, wèl plezier in het spel! Ook introducés zijn van harte wel-

kom in onze verwarmde binnenaccommodatie. Tot ziens namens de organisatie. 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Woensdag 4 oktober a.s. viert de Katholieke Bond voor Ouderen haar 50 jarig be- 



staan. Uiteraard wordt deze mijlpaal met de leden gevierd. 

Voor iedereen buiten ons ledenbestand die de KBO wil feliciteren, is er een recep-

tie in de Poel van 19.00 uur t/m 20.30 uur. Wij stellen uw aanwezigheid op prijs. 

Bestuur KBO Netersel. 

 

BUURTLUNCH. 

Maandag 2 oktober is BUURT - lunch!!! Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur 

gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en broodjes, hoofdzaak is een gezellig 

samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent gewoon 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. 

Buurt-lunch is elke eerste maandag van de maand, heel het jaar door.  

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. 

Hopelijk zien we u 2 oktober om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

BUURTHULP NETERSEL. 

Wist je dat……… 

 Buurthulp Netersel weer in volle gang is. 

 het koffie-uurtje van 4 oktober verzet wordt naar woensdag 11 oktober 

vanwege het jubileumfeest van de KBO.  

 de telefooncirkel inmiddels uitgebreid is met een whatsApp functie, zodat 

het nog gemakkelijker is om contact met elkaar te hebben.  

 Buurthulp Netersel telefonisch te bereiken is op nummer; 06-53473972 

We horen nog te vaak dat mensen niet aan Buurthulp Netersel denken dus willen 

we vaker iets publiceren in van Aalsten tot Goor. Het is niet veel maar we laten iets 

van ons horen. (2 x per maand).  

 

EENZAAMHEID: OOK EEN PROBLEEM ONDER JONGEREN 

Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid. Uit onze Jeugdmonitor van 12 t/m 18 

jarigen 2015 blijkt dat in onze regio bijna een kwart van de jongeren eenzaam is.  

De sociale omgeving van jongeren speelt zich steeds meer af online. Uit ons onder-

zoek komt naar voren dat jongeren die meer gebruik maken van sociale media, over 

het algemeen minder eenzaam zijn. Echter, een kleine groep jongeren blijkt kwets-

baar te zijn voor het gebruik van sociale media: jongeren met een laag zelfbeeld en 

veel negatieve online ervaringen worden nog eenzamer naarmate ze er meer ge-

bruik van maken.  

Een slechte band met ouders belangrijkste voorspeller van eenzaamheid  

Het onderzoek laat eveneens zien dat een slechte band met de ouders de belang-

rijkste voorspeller is van eenzaamheid onder jongeren. Ook jongeren uit eenouder-



gezinnen, van allochtone afkomst en jongeren met lager opgeleide ouders zijn va-

ker eenzaam.  

Eenzaamheid komt met name voor in de grote gemeenten. In de gemeenten Eind-

hoven, Helmond en Veldhoven is ongeveer een kwart van de jongeren eenzaam. 

Deze eenzaamheid hangt deels samen met het feit dat in deze gemeenten meer 

jongeren wonen met een etnische achtergrond en juist deze jongeren zijn vaker 

eenzaam. Wel blijkt uit het onderzoek dat jongeren in grote gemeenten meer emo-

tionele eenzaamheid ervaren dan jongeren in kleine gemeenten.   

Nog weinig eenzaamheidsinterventies gericht op jongeren 

In Nederland zijn nog weinig interventies op het gebied van eenzaamheid specifiek 

gericht op jongeren. De vele factoren die samenhangen met eenzaamheid vragen 

om maatwerk. Denk aan speciale voorlichting en training op het gebied van sociale 

media, cognitieve gedragstherapie en sociale vaardigheidstraining. Ook bewustwor-

ding van ouders kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem. 

 

MELD STORINGEN AAN OPENBARE VERLICHTING 

Het oplossen van storingen en het onderhoud van de openbare verlichting is uitbe-

steed aan de onderhoudsdienst van Heijmans Techniek en Mobiliteit. In de winter-

periode (wintertijd) worden storingen elke week afgehandeld. In de zomerperiode 

gebeurt dit elke twee weken. Bij een storing die de (verkeers)veiligheid of de open-

bare orde in gevaar brengt, wordt er direct actie ondernomen. 

Om storingen makkelijk en snel te kunnen melden, is er een website aangemaakt: 

https://heijmans-verlichting-bladel.nl. Levensbedreigende storingsmeldingen en 

incidenten met aangereden lichtmasten moeten rechtstreeks gemeld worden bij 

Heijmans afdeling Service & Onderhoud via telefoonnummer 088-4345602 (24/7 

t.b.v. calamiteiten).  

 

AANKONDIGING OPNAMEN CYCLOMEDIA  

Van eind september tot en met begin november worden er in de gemeente Bladel 

foto’s gemaakt door CycloMedia, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het groot-

schalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste 

voertuigen maakt CycloMedia 360
o
 panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze 

foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van 

de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, 

handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke 

plannen.  

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en 

worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden 

niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft 

haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder 

nummer 1004101.  

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMe-

dia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. Meer informatie is te 

vinden op www.cyclomedia.com  

https://heijmans-verlichting-bladel.nl/
http://www.cyclomedia.com/


OPBRENGST COLLECTE NIERSTICHTING NETERSEL 2017 

Nierpatiënten hun leven teruggeven, met die motivatie heeft Netersel afgelopen 

week weer hun bijdrage geleverd aan een mooi bedrag voor de Nierstichting. Door 

Uw bijdrage en door onze enthousiaste collectanten is er weer een mooi bedrag 

opgehaald in Netersel. In totaal is er € 413.14 opgehaald. Hiervoor willen wij U 

allen hartelijk danken. Nierstichting afdeling Bladel en Netersel. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Programma voor 27 en 30 september en 1-3 en 4 oktober: 

27/9: DSV MW2 – NeCa MW1: aanvang om 20:30 uur. Diessen; 

27/9: Kraanvogels R – NeCa/Klimroos R: aanvang om 20:00 uur. Maarheeze; 

30/9: NeCa A1 – Rietvogels A1: 10:15 uur. Casteren . Fluiten: Marieke v.d. Borne; 

30/9: NeCa B1 – Bladella B1: 13:00 uur. Casteren. Fluiten: Marlon Waalen; 

30/9: Bladella C2 – NeCa C1: aanvang om 12:00 uur. Bladel; 

30/9: Rosolo D2 – NeCa D1: aanvang om 10:15 uur. Reusel; 

30/9: Rosolo E1 – NeCa E1: aanvang om 10:00 uur. Reusel; 

1/10: MKV 1 – NeCa 1: aanvang om 11:00 uur. Milheeze. Fluiten: M. Custers; 

3/10: NeCa B2 – Rietvogels B1: 19:00 uur. Casteren. Fluiten: Aniek van Esch; 

3/10: NeCa F1 – DDW F1: 18:15 uur. Netersel. Fluiten: Anouk Gooskens, (Ange- 

          lique) 

4/10: Flash MW3 – NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Den Dungen; 

4/10: NeCa/Klimroos R – Rietvogels R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon. 

 

As zaterdag 30 september speelt NeCa A1 tegen Rietvogels A1, als onze dames de-

ze wedstrijd winnen, dan zijn zij kampioen van de veldcompetitie najaar 2017. Alle 

support is dus van harte welkom! Graag tot ziens as zaterdag om 10:15 uur op het 

sportpark in Casteren.  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 30 september en 1 oktober: 

30/9: Dommelen JO 8-2 – Casteren JO 8-1: aanvang  om 10.15 uur; 

30/9: Netersel F2 – Beerse Boys F3: aanvang om 9.30 uur; 

30/9: Netersel F1 – EFC F4: aanvang om 10.30 uur; 

30/9: Reusel Sport E4 – Casteren E1: aanvang om 10.15 uur; 

30/9: Dommelen D4 – Casteren D2: aanvang om 11.30 uur; 

30/9: Bergeijk D2 – Netersel D1: aanvang om 12.00 uur; 

30/9: Vessem C1 – Casteren C1: aanvang om 12.45 uur; 

30/9: Netersel B1 – SBC B4: aanvang om 14.30 uur; 

30/9: Knegselse Boys A1 – Casteren A1: aanvang om 14.30 uur; 

1/10: Netersel 3 – Hoogeloon 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

1/10: Netersel 2 – Hulsel 2: aanvang om 11.30 uur. Aanwezig om 10.30 uur; 

1/10: Netersel 1 – Sterksel 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 2 OKTOBER A.S. OM 18.00 UUR. 


