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BUURTLUNCH. 

Maandag 4 oktober willen we weer gezamenlijk aan tafel voor de lunch. Inloop 

vanaf 12.00 uur Om 12.15 uur willen we aan tafel zitten. Hoofdzaak is een gezellig 

samenzijn.  

U bent gewoon van harte welkom mits u geen klachten heeft; keelpijn, hoesten, 

koorts dan willen we graag dat u thuisblijft. 

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. 

Hopelijk zien we u maandag 4 oktober om 12.00 uur in de Poel. 

Buurthulp Netersel. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 2/10: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Wim en 

Koos van der Heijden-Michielse, Kees Michielse en overleden familieleden. 

Mededelingen: 

• Vanaf 1 oktober bidden we op weekdagen i.p.v. het morgengebed in 

Bladel de rozenkrans. In de weekends, voor of na de Mis, een tientje van 

de rozenkrans in alle dorpen. 

• De communiedata voor 2022 zijn bekend. Voor Casteren en Hoogeloon op 

zondag 15 mei. Voor Hapert en Bladel op zondag 22 mei. De 

informatieavond voor ouders is op donderdag 21 oktober om 19.00 uur in 

Bladel. 

• Vanwege de versoepelingen inzake de pandemie, is de anderhalve meter 

niet meer vereist in de kerk. Behalve voor koren. En u wordt verzocht met 

gedesinfecteerde handen deel te nemen aan de liturgie. Wat communie 

uitreiken betreft, bestaat er nog een restrictie. Dat betekent dat we 

voorlopig doorgaan met de aangepaste wijze van communie uitreiken, 

behalve op weekdagen in kleine groepen.  

 

HANDHAVINGSDAG BUITENGEBIED 2021 

Op 11 september heeft de jaarlijkse handhavingsdag buitengebied plaatsgevonden. 

Op deze dag waren 15 boa’s van 6 verschillende organisaties gezamenlijk actief in 

het buitengebied. Daarnaast kon de politie opgeroepen worden indien nodig. 

Handhaving in het buitengebied is belangrijk om onze natuurgebieden leefbaar en  



veilig te houden voor bezoekers en inwoners. De speerpunten van de dag lagen op 

(drugs) afvaldumpingen, wildcrossen, rijden met 4x4 auto’s, (vogel)stroperij en 

visserij. 

Ecoduct 

Dit jaar was er speciale aandacht voor handhaving op het ecoduct. Hier komen nog 

geregeld wildcrossers, fietsers en menners overheen. Ook laten mensen hier hun 

hond uit. Het is verboden om het ecoduct over te steken vanwege de kwetsbaarheid 

van de natuur. Dieren zoals de ree en vos maken veel gebruik van het ecoduct. 

Daarnaast kan ze in de toekomst fungeren als oversteekplaats voor beschermde 

soorten zoals de levendbarende hagedis, gladde slang en hazelworm.  

Resultaat 

Over het algemeen was het rustig in het buitengebied; dit kwam waarschijnlijk door 

het regenachtige weer. Toch zijn er enkele waarschuwingen en boetes afgegeven 

voor loslopende honden, illegaal stoken, het uitrijden van mest, het dumpen van 

afval en het oversteken van het ecoduct. Ook zijn er verschillende motorrijders en 

quadrijders gecontroleerd. Eén quadrijder heeft een stopteken genegeerd. Naast 

deze resultaten heeft er ook veel kennisuitwisseling plaatsgevonden tussen Staats-

bosbeheer, Brabants Landschap, Samen Sterk in Brabant (SSIB), VTH de Kempen, 

gemeente Bladel en Natuurinspectie Vlaanderen.  

Samenwerking 

Over het algemeen gezien lijkt het aantal overtredingen van wildcrossen en het 

gebruik van 4x4 auto’s in de regio af te nemen. Vermoedelijk komt dit door de 

goede samenwerking tussen de verschillende organisaties in het buitengebied. Dit 

was de eerste editie waarbij Natuurinspectie Vlaanderen ook meegedaan heeft. In 

de toekomst zullen er, in samenwerking met Natuurinspectie Vlaanderen, meer 

acties opgezet worden om het ecoduct in de gaten te houden. 

 

ONS FILMGEHEUGEN VANAF VANDAAG OP INTERNET 

BrabantinBeelden neemt je mee terug naar hoe het was in Brabant. Spelende kin-

deren op straat, ‘ons mam’ in haar schort achter het fornuis, ploegende boeren, 

winkels en mode, maar ook schoolfoto’s of films van optochten, verjaardagen en 

straattaferelen: duizenden foto’s en films met verhalen over leven en werken, 

bidden en feesten en wonen en ontspannen in Brabant. Nu voor iedereen toegan-

kelijk op www.brabantinbeelden.nl Beeldverhalen: een feest van herkenning  

Ook jouw gewone films zijn bijzonder!  

BrabantinBeelden bewaart foto’s en films van ons verleden. Nu en voor de toe-

komst. Samen met alle Brabanders vormen we ons foto- en filmgeheugen van 

Brabant. Help mee, want ook jouw gewone films zijn bijzonder! Neem een kijkje 

op BrabantinBeelden. Wil je meer informatie of heb je films die je wilt aanbieden? 

Neem contact met ons op en wij helpen je graag.  

BrabantinBeelden. www.brabantinbeelden.nl. e-mail: info@brabantinbeelden.nl  

tel. 073 – 681 85 00.  

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 4 OKTOBER OM 18.00 UUR.  
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