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LEVEN EN ETEN IN NETERSEL 

We merken dat het animo om in het komende jaar samen met verenigingen uit Ne-

tersel een evenement te organiseren op dit moment te laag is. We hebben veel ple-

zier gehad tijdens voorbereidingen en veel geleerd van de contacten in de voorbe-

reiding. Natuurlijk vinden we het erg jammer dat het niet door kan gaan, maar daar 

tegen over staan de mooie (nieuwe) evenementen die er zijn zoals: concerten van 

Puur Poporkest en de Nitterselse Kwis. We houden onze oren en ogen open voor 

wat betreft de toekomst. Bedankt voor jullie input!  

Met vriendelijke groeten, Sylvia, Angela en Ed. 

 

KERKBERICHTEN. 

30
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 Zondag door het jaar. Zondag 29/10: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Petrus Josephus van den Hout en zijn echtgenote Maria en Riek; Sjef 

Hooyen, zijn zoon Jos en zijn dochter Corry; Jan Michiels nms. Broederschap Ke-

velaer; Antoon van Aaken, mndg nms. echtgenote en kinderen; Piet en Maria van 

Aaken-Geerts. 

Allerheiligen. Woensdag 1/11: om 19.00 uur Eucharistieviering in de kerk van 

Bladel, voor alle kerkdorpen, mmv Plena Laetitia. 

Allerzielen. Donderdag 2/11: om 20.30 uur Eucharistieviering in Netersel.  
 

LEER OMGAAN MET STRESS. 

Bibliotheek De Kempen maakt je rijker: leer omgaan met stress.  
Op maandag 13 november organiseren Bibliotheek De Kempen en GOW Welzijns-

werk in samenwerking met Coachpraktijk Irene Bex de lezing 'Help, ik heb stress'.  

Irene Bex, stress- en burn-outspecialist, vertelt vanuit eigen ervaring en kennis over 

stress en burn-out: wat is stress en wat doet het eigenlijk met je? Hoe herken je 

stress én wat kun je eraan doen om langdurige stress te voorkomen? 

Een interessante lezing waardoor je meer inzicht krijgt in hoe je beter om kunt gaan 

met stress in het dagelijkse leven. Want ongezonde stress, kan je leven flink nega-

tief beïnvloeden. Daarom krijg je tijdens deze lezing praktische tips over wat je zelf 

kunt doen om anders met stress om te gaan, zodat je met meer energie en veer-

kracht jouw uitdagingen aan kunt blijven gaan.  

De lezing vindt plaats bij Bibliotheek De Kempen, in de bibliotheekvestiging van 

Bladel, Markt 4, 5531 BA  Bladel van 20:00 – 21:00 uur, inloop vanaf 19:45 uur. 

De entree is gratis. Graag aanmelden via bladel@bibliotheekdekempen.nl  of aan 

de balie van de bibliotheek. Meer informatie is te vinden op 

www.komweerinbalans.nl 

 

mailto:bladel@bibliotheekdekempen.nl
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ALLERZIELENVIERINGEN 2017 

Allerzielen 

Elk jaar weer. De gedachten aan wie niet meer is 

De pijnlijke herinnering, hartezeer. Elk jaar weer, ’t zelfde gemis. 

Het zijn de kleine memories Die het aandenken bezwaren 

Weggevlogen als een avondbries. Woorden en gebaren 

De limiet van ’t leven overschreden. Geen weg meer terug. 

Tevergeefs gestreden. Het overschrijden van een brug. 

Blijft zwijgzaam over, Een liefdevolle herinnering. 

Als ’t schaduwrijke lover in volle zomer. Een verademing… 

Met Allerzielen zullen in de kerken van de parochie Heilige Apostelen Petrus en 

Paulus de overledenen herdacht worden van wie wij in het afgelopen jaar afscheid 

hebben genomen. 

Wij nodigen u hiervoor van harte uit, speciaal de nabestaanden van de overledenen 

van het afgelopen jaar. In Netersel is de Eucharistieviering op donderdagavond 2 

november 2017 om 20:30 uur in de Antonius en Brigidakerk.  

R.K. Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

BUURTBILJARTEN. 

Meer pinten dan punten voor Beemke C en de mannen van de Heilei A gaan 

aan kop. 
Afgelopen vrijdag stond de wedstrijd tussen het Beemke C en Blasch B op het 

menu. Één van de wedstrijden ging tussen twee debutanten, Siem Schellekens 

(Blasch B ) troefde hierbij Latoya Seuntjens (Beemke C) af met 7-2.... Latoya is 

overigens de 3e vrouw in de competitie en zo zie je maar dat ook de Neterselse 

vrouwen van harte welkom zijn aan het biljart....  

Mede door de score van Lex de Bruijn (met 1 carambole�) kwam het Beemke C uit 

op maar liefst 16,6 punten (waarschijnlijk een historische score in de geschiedenis 

van het buurtbiljarten) en mede door deze magere score zijn zij op dit moment in 

het bezit van de rode lantaarn.  

De ranglijst wordt op dit moment aangevoerd door de Heilei A en met name Wil-

lem-Jan Couwenberg had het afgelopen weken op zijn heupen, met maar liefst 16,8 

(64 car) en 17,9 (68 car) punten. Jean-Claude Markestijn (ook Heilei A) heeft in 

zijn eerste 2 potjes beide keren 11 caramboles behaald en dus gaat zijn gemiddelde 

ook naar 11 caramboles.  

Verder wellicht nog noemenswaardig dat Van Gestel junior (Hans), Van Gestel 

senior (Ad) aftroefde in hun gezamenlijke onderonsje.... 

Uitslagen tot en met 20 oktober 2017 
Winkelhoek C – De Hoeve B: 38,5 – 41,0; Blasch A – De Heilei B: 38,1 -35,0; 

Plein A – Winkelhoek A: 38,5 – 41,3; Beemke B – Blasch B: 45,9 – 39,2; Winkel-

hoek B – Beemke C: 32,3 – 42,1; De Heilei A – De Hoeve A: 61, 2 – 36,9; Beemke 

A – Plein B: 35,7 – 39,8; De Heilei B – Winkelhoek A: 43,9 – 39,7; Blasch A – De 

Heilei A: 38,8 – 51,4; Winkelhoek D – De Hoeve A: 33,5 – 44,2; Blasch B – 

Beemke C: 28,3 -16,6. 



Stand per 20 oktober 2017 

Team Punten wedstr gem 

De Heilei A 158,7 3 52,9 

Beemke A 135,4 3 45,1 

Beemke B 130,8 3 43,6 

Winkelhoek B 129,5 3 43,2 

Blasch A 163,2 4 40,8 

Plein B 122,1 3 40,7 

De Hoeve A 118,4 3 39,5 

Winkelhoek C 118,2 3 39,4 

De Heilei B 113,6 3 37,9 

Blasch B 150,5 4 37,6 

Winkelhoek A 147,0 4 36,7 

De Hoeve B 108,5 3 36,2 

Plein A 71,4 2 35,7 

Winkelhoek D 101,2 3 33,7 

Beemke C 131,8 4 33,0 

 

MOEDIGE MOEDERS 

A.s. dinsdag 31 oktober is er weer een bijeenkomst van de Moedige Moeders in 

Bergeijk. 

Iedereen die problemen ervaart binnen hun gezin ,omdat een van de kinderen, je 

partner of je zus of broer teveel drinken en of drugs gebruiken, is van harte uitgeno-

digd om te komen. 

De bijeenkomst is van 20.00 uur -22.00 uur in het Thomas van Aquinohuis  op de 

Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar.  

Deze keer zullen we het gaan hebben over de verschillende fases van verslaving 

waarin iemand zich kan bevinden, zodat je daar meer inzicht in krijgt en leert wat 

je kan verwachten en hoe je het beste kunt reageren. Samen hopen we er weer een 

vruchtbare avond van te maken. 

Kom gerust eens langs , zet die eerste stap, je zult merken dat door het er over te 

hebben met lotgenoten, je altijd wijzer wordt. Delen is helen. 

Voor meer info bel : 06-44625441. Mailen kan ook : 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com  

 

ONDERZOEK NAAR (SOCIALE) WEERBAARHEID JEUGD IN DE KEMPEN 

Hoe weerbaar is de jeugd in de Kempen? In welke mate kunnen jongeren voor 

zichzelf opkomen en weten ze wat ze wel en niet willen? Om dat te achterhalen 

komt er een onderzoek naar sociale weerbaarheid onder jongeren in de gemeenten 

mailto:moedigemoedersdekempen@hotmail.com


Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De-Mierden. Het onderzoek is ook bedoeld om 

te achterhalen hoe scholen en andere organisaties helpen om de weerbaarheid van 

jongeren te vergroten. De resultaten worden verwerkt in een plan van aanpak. 

Het is belangrijk dat kinderen zich in een veilige en stimulerende omgeving kunnen 

ontwikkelen tot zelfstandige en betrokken leden van de samenleving. Dat is een 

taak van ouders én maatschappij. Bewezen is dat weerbare jongeren beter bestand 

zijn tegen pesten door anderen en dat ze zelf ook minder pesten. Ze zijn minder 

vaak eenzaam en ervaren minder psychische problemen. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA 

De najaarscompetitie is afgelopen. Deze week starten de zaaltrainingen per team. 

De eerste wedstrijden voor de zaalcompetitie staan gepland vanaf 8 november a.s.. 

Het programma wordt deze week definitief gemaakt en daarna wordt het zo snel 

mogelijk verspreid onder alle leden. 

Trainingstijden en sportzalen t/m 1 maart 2018: 

F1     dinsdag      18:00-19:00 De Poel, Netersel 

E1     maandag    18:00-19:00 Den Aord, Casteren 

D1 en C1    maandag    18:00-19:00 X-Sport, Bladel 

B2      maandag    19:00-20:00 X-Sport, Bladel 

B1 en A1     donderdag  20:30-21:30 X-Sport, Bladel 

Senioren 1 en 2   dinsdag       18:30-20:00 Eureka, Hapert  

Senioren 1    donderdag  21:30-22:30 X-Sport, Bladel 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren E1 – SDO E2: 3-9; Casteren C1 – DBS C5: 4-0; De Raven 2 – 

Netersel 2: 6-4; Dosko 1 – Netersel 1: 0-3. 

Alle andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij. 

Programma voor 28 en 29 oktober: 

28/10: Bladella JO8 2 – Casteren JO8 1: aanvang om 8.30 uur; 

28/10: SDO F2 – Netersel F2: aanvang om 10.30 uur; 

28/10: Riethoven F2 – Netersel F1: aanvang om 10.00 uur; 

28/10: Knegselse Boys E1 – Casteren E1: aanvang om 11.00 uur; 

28/10: De Raven D3 – Casteren D2: aanvang om 11.45 uur; 

28/10: Netersel D1 – DEES D1: aanvang om 11.00 uur; 

28/10: Knegselse Boys C1 – Casteren C1: aanvang om 13.30 uur; 

28/10: Netersel B1 – Bergeijk B2: (onder voorbehoud). Aanvang om 14.30 uur; 

28/10: Taxandria A4 – Casteren A1: aanvang om 12.45 uur; 

29/10: Netersel 3 – Bladella 8: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

29/10: Netersel 2 – Terlo 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.30 uur; 

29/10: Netersel 1 – Waalre 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 4 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 30 OKTOBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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