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VASTENACTIE 2017 : EILANDEN VAN HOOP IN SAN SALVADOR (EL 

SALVADOR) 

2. Iets over de geschiedenis van El Salvador en het ontstaan van de problemen 

El Salvador heeft een bewogen en gewelddadige geschiedenis sinds de komst van 

de Spanjaarden in de 16
e
 eeuw. Vóór de Spaanse verovering werd het huidige El 

Salvador bewoond door inheemse Indianenstammen. Net als in andere delen van de 

Nieuwe Wereld, overleefden de meeste Indianen de komst van de Spanjaarden niet. 

Velen stierven in de strijd, maar nog veel meer Indianen stierven door de ziektes 

die de Spanjaarden hadden meegebracht. In feite was er sprake van slavernij. 

In 1839 werd El Salvador een onafhankelijke republiek. Daarmee was de vrede 

overigens nog lang niet getekend: in de eerste eeuw van de onafhankelijkheid vocht 

El Salvador zeven oorlogen uit met Guatemala, vijf met Honduras en twee met Ni-

caragua.  

In de 2
e
 helft van de vorige eeuw waren er in El Salvador diverse burgeroorlogen. 

Een van de slachtoffers daarbij was de bekende aartsbisschop Oscar Romero  

Veel Salvadoranen hebben in de loop der tijd hun geluk buiten hun vaderland ge-

zocht. Boeren hadden te weinig vruchtbare grond ter beschikking om in hun levens-

onderhoud te kunnen voorzien; ze trokken naar de stad, waar geen werk voor ze 

was. Velen probeerden hun geluk vervolgens in de Verenigde Staten, waar ze vaak 

in de illegaliteit belandden.   Onder hen veel jongeren, die elkaar opzochten en 

groepen vormden. Hier ontstonden de jeugdbendes, mara’s, die hun activiteiten 

naar El Salvador verplaatsten toen ze door de Verenigde Staten werden uitgewezen. 

Door de armoede en werkloosheid ten gevolge van de verwoestingen door de or-

kaan Mitch in 1998 zijn de activiteiten van de Mara’s sterk gegroeid. Naar schat-

ting zijn er in El Salvador 60.000 bendeleden. 

Hun activiteiten zijn divers: handel in drugs, diefstal en mensensmokkel.  Voor de 

leden geldt een minimum leeftijd van 8 jaar. Als leden uit de mara willen stappen 

worden ze vaak op een dodenlijst gezet. Onderling bestrijden de mara's elkaar met 

geweld. Vanwege de moorddadige onderlinge afrekeningen en de slachtoffers on-

der burgers die daardoor vielen, besloten de regeringen van de betrokken landen 

hard tegen de mara’s op te treden. Het gevolg is dat er nu ook een oorlog is ont-

staan tussen de bendes en de politie. Daarbij gebruiken de bendes aanslagen op 

burgers als pressiemiddel. 

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

 

MEDEDELING KBO. 

Attentie: Belastingaangifte 2016 kan voor de KBO Leden verzorgd worden 

door Pieta Kraaijvanger: tel: 682050 of Andre Panjoel tel: 682157. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politie


JEUGDLEIDERS/-TRAINERS VERGADERING 

Maandag 13 maart is weer onze tweede jeugdleiders/-trainers vergadering. Deze 

start om 20.30 uur in de kantine van sportpark de Groesbocht te Netersel. Indien je 

hier niet bij aanwezig kunt zijn graag even afmelden bij een van de bestuursleden. 

Bestuur jeugdvoetbal  

 

PETANQUEVERENIGING DE SOEPELE POLS UIT NETERSEL GAAT NAAR 

DE VRIJDAGMIDDAG! 

Vanaf 1 april a.s. begint het buitenseizoen bij petanque vereniging De Soepele Pols. 

Om aan de vraag van veel mensen tegemoet te komen, heeft de wedstrijdcommissie 

het besluit genomen om de wedstrijden, waar iedereen aan mee kan doen, te laten 

plaatsvinden op de vrijdagmiddag  i.p.v. de vrijdagavond. De wedstrijden beginnen 

dan om exact 13.00 uur en worden dan om plm. 17.00 uur afgesloten.  

Het grote voordeel hiervan is dat men ’s avonds toch de weekendverplichtingen, 

welke velen onder ons ongetwijfeld hebben, niet meer hoeft te missen en het ook  

’s-avonds rijden tot het verleden behoort! 

Voor het meespelen op de vrijdagmiddag vragen wij van de gasten een bescheiden 

bijdrage van € 2,- per persoon als tegemoetkoming in de kosten. 

Het jeu de boules is een toegankelijke sport voor jong en oud, waarbij het verant-

woord bewegen op de eerste plaats komt. Momenteel zijn wij nog op zoek naar 

nieuwe leden, welke kennis kunnen maken met het plezier en de regels van het 

petanquespel. Pas daarna hoeft de beslissing genomen te worden van het wel of niet 

lid worden. Aanmelden kan bij Stef Kluijtmans, tel. 0497-643551 of per mail: 

stefanel@chello.nl  

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 17. 1
e
 prijs, Grijs 24: Jo Teunissen. 2

e
 prijs, Wit 7: Annie 

Smets. 3
e
 prijs, Roze 4: Anja Vissers, Bart van Kemenade. 

 

SENIOREN EETTAFEL. 

Op donderdag 16 maart  gaan we weer koken.  Wilt u er weer bij zijn, dan kunt u 

zich opgeven tot en met zondag 12 maart bij Mariet Smulders, tel: 681631 of een 

briefje in de brievenbus doen op  de Blikken 6B. Wij verwachten u zoals altijd om 

12.30 uur in De Poel. Tot dan. De kookgroep. 

 

TWEEDEHANDSFIETSENBEURS HOOGELOON: 

Zondag 02 april 2017. Dit jaar op een nieuwe locatie!! 

Heeft u ook een fiets in de schuur die  niet meer gebruikt wordt? Of een kinderfiets 

waar uw kind allang uitgegroeid is? Bent u op zoek naar een groter model? Heeft 

uw zoon/of dochter een middelbare schoolfiets nodig? Of hebt u een fietstas of kin-

derstoeltje wat overbodig is? Je vindt t allemaal op de fietsenbeurs in Hoogeloon! 

Dan is de Fietsenbeurs echt iets voor u! 

Kopers opgelet: Op zondag 02 april van 12.00 uur tot 15.00 uur wordt er in Hoo-

geloon wederom een fietsenbeurs georganiseerd. Dit jaar op een nieuwe locatie, 

mailto:stefanel@chello.nl


namelijk bij Gooskens Hout, Breestraat 25 Hoogeloon. U bent van harte welkom 

rond te snuffelen. Schrijft u de datum alvast in uw agenda? De toegang is gratis!  

Verkopers opgelet: Wilt u 1 of meerdere fietsen of accessoires verkopen? Wij 

zorgen ervoor! U hoeft tijdens de beurs niet aanwezig te zijn. U blijft anoniem. U 

bepaalt zelf de prijs. (Wij zetten daar echter nog 10% op voor het goede doel (die 

betaalt de klant) en 10% van uw opbrengst gaat ook naar een Hoogeloonse vere-

niging) Het enige wat u verder moet doen is uw fiets(en) inleveren op zondag 02 

april tussen 9.00 uur en 11.00 uur ‘s-ochtends en tussen 16.00 uur en 16.30 uur het 

geld (of in het slechtste geval uw fiets) weer ophalen.  

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Anke 0497-682641 Of  Yvonne 0497-

682894. Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl  

 

GEMEENTEGIDS 2017 

De gemeente krijgt signalen dat de gemeentegids niet overal goed bezorgd zou zijn. 

Als u geen gemeentegids heeft ontvangen, kunt u een exemplaar ophalen in het ge-

meentehuis. 

 

BESTE DORPSGENOTEN. 

Bij deze willen wij iedereen bedanken die voor ons het carnaval onvergetelijk heb-

ben gemaakt. De leuke reacties, de fantastische optocht en alle dagen in Den Drie-

sprong. Het was gewoon geweldig. 

Jeugdprins Aaike den Tweede, prinses Sabine, adjudant Bartes en prins John den 

Urste. 

 

KERKBERICHTEN 

Tweede zondag van de Veertigdagentijd. Zondag 12/3: om 9.30 uur Eucharistie-

viering. De intenties zijn voor: Sjaak Hoeks en zijn achterkleinkind Eefje , van-

wege verjaardag nms. zijn echtgenote, kinderen en klein- en achterkleinkinderen.  

 

26 UUR BILJARTMARATHON IN D’N DRIESPRONG 

Gilde Sint Brigida organiseert de 26 uur biljartmarathon van vrijdagavond 17 maart 

20.00 uur tot zaterdagavond 18 maart 22.00 uur in d’n Driesprong. Het team dat de 

uitdaging aangaat om 26 uur aaneengesloten te biljarten wordt gevormd door Iwan 

Couwenberg en Geert van de Bisen.  

Om te kunnen biljarten zijn er natuurlijk ook tegenstanders nodig, elk uur gaan 

twee biljarters de strijd aan met Iwan en Geert. Wil jij ook de strijd aangaan? 

schrijf je dan in, we zoeken nog biljarters, alleen of met twee, inschrijven bij d’n 

Driesprong , tel. 0497-843868, de lijst raakt al aardig gevuld. Wil je het evenement 

ondersteunen als teller of schrijver dan kun je je ook aanmelden bij d’n Driesprong. 

Naast het biljarten zijn er de caféspellen: spijkerslaan, darten, biljartspel en een lo-

terij met vele mooie prijzen. De opbrengst van het evenement komt ten goede aan 

de inrichting van het nieuwe Gildehuis dat het gilde gerealiseerd heeft op 

Gildeterrein “De Smelbocht” aan de Muilen te Netersel. 

Voor vragen of suggesties kun je contact opnemen met Frans Waalen,  tel: 06- 

mailto:fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl


10930600, of Henk Michiels 06-50243569, of per mail op info@gildesintbrigida.nl. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA 

Uitslagen: Rooi A1 – NeCa A2: 8-4; SDO ’99 1 – NeCa 2: 5-7; Bio A1 – NeCa 

A2: 6-4; Rosolo C2 – NeCa C1: 1-6; Bio C1 – NeCa C2: 8-2; NeCa D1 – DOT D1: 

4-2; Bio E2 – NeCa E1: 0-15; Eyckelkorf E1 – NeCa E2: 6-5; Rosolo F1 – NeCa 

F1: 9-14; Tuldania 1 – NeCa 1: 14-5; Tuldania 2 – NeCa 2: 7-8. 

Programma voor 7-8-9-11 en 15 maart: 

7/3: NeCa A2 – Bio A1: 18:45 uur. Hapert. Fluiten: Dinette Geerts; 

8/3: Rietvogels MW1 – NeCa MW1: aanvang om 21:00 uur. Luijksgestel; 

9/3: NeCa 1 – Klimop 1: 19:45 uur. Hapert. Fluiten:  Y. Scheerens; 

11/3: NeCa A1 – DSV/EDN A1: 12:00 uur. Hapert. Fluiten: Lana van Rijthoven; 

11/3: NeCa B1 – Bladella B1: 13:10 uur. Hapert. Fluiten: Michelle van Schagen; 

11/3: NeCa C1 – Rosolo C2: 10:00  uur. Hapert. Fluiten: Maud Wilborts; 

11/3: Rosolo C3 – NeCa C1: aanvang om 12:00 uur. Reusel; 

11/3: NeCa C2 – Bio C1: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Anita Ansems; 

11/3: Rosolo E4 – NeCa E1: aanvang om 11:00 uur. Reusel; 

11/3: NeCa E2 – Rooi  E3: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Hanneke Janssen; 

15/3: NeCa MW1 – DDW MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Fleur Bolder. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: EFC F5 – Netersel F1: 0-3; EFC E7 – Netersel E2: 14-4; Netersel E1 – 

Bergeijk E3: 2-5; EFC D5 – Casteren D1: 1-10; Budel C4 – Casteren C2: 1-10; 

Tuldania C1 – Casteren C1: 5-0; Tongelré B1 – Netersel B1: 1-0;  Beerse Boys A2  

Netersel A1: 2-1; Hapert 4 – Netersel 3: 2-1; Hulsel 2 – Netersel 2: 1-1; Vessem 1  

Netersel 1:3-1. 

Programma voor 11 en 12 maart: 

11/3: Netersel F1 – Knegselse Boys F4: aanvang om 9.30 uur; 

11/3: Hapert E4 – Netersel E2: aanvang om 9.30 uur; 

11/3: Rood-Wit E3 – Netersel E1: aanvang om 10.15 uur; 

11/3: Casteren D2 is vrij; 

11/3: SBC D5 – Casteren D1: aanvang om 11.30 uur; 

11/3: Casteren C1 – Bladella C2: aanvang om 13.30 uur; 

11/3: De Valk B2 – Netersel B1: aanvang om 14.45 uur; 

11/3: SBC A3 – Netersel A1: aanvang om 15.00 uur; 

12/3: HMVV 6 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.00 uur; 

12/3: Riethoven 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

12/3: HMVV 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 18 MAART .A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 13 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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