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EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HEILIG VORMSEL 

De feestelijke dagen van Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel beginnen nu 

echt dichterbij te komen. 

Zondag 19 maart hebben de vormelingen zich gepresenteerd in de kerk van Bladel. 

De Eerste Communicanten hebben zich afgelopen weekend aan ons voorgesteld. 

Intussen zijn ouders en kinderen volop, met veel inzet, thuis en bij de samenkom-

sten bezig met het voorbereidingsproject.  

Bijzondere momenten in de voorbereiding zijn voor de eerste communicanten de 

viering van Palmzondag met de “palmpasen” (zaterdag 8 april half 6 in Bladel, 

zondag 9 april half 10 in Netersel en 11 uur in Hapert) en voor de vormelingen de 

paaswake (zaterdag 15 april ’s avonds 9 uur in Bladel). Ze zullen getuige zijn van 

het ontsteken van de Paaskaars, de wijding van het doopwater en de hernieuwing 

van de doopbeloften door alle aanwezige parochianen. De feestelijke bekroning van 

de intensieve voorbereiding zal de viering zijn van de Eerste Heilige Communie 

(zondag 7 mei 11 uur in Hapert, zondag 14 mei 11 uur in Bladel en Hemelvaarts-

dag 25 mei half 10 in Netersel) en de toediening van het Heilig Vormsel op vrijdag 

16 juni 19.00 uur in Bladel. 

Wij danken de ouders en de kinderen voor hun enthousiaste medewerking en we 

vragen u allen hen in uw gebeden te gedenken. 

Pastoraal team, werkgroepen Eerste Communie en Vormsel. 

 

OPROEP HULP TECHNIEKMIDDAG MAANDAG 10 APRIL. 

Beste ouders, opa’s oma’s en andere belangstellenden. Tijdens de eerste techniek-

middag op de Lambertusschool gaan we aan de slag met windenergie. 

De kinderen van groep 1-2 gaan zeilboten maken die d.m.v. wind een stukje 

kunnen varen. We gaan met de groepen 3 t/m 8 aan de slag met het maken van 

windmolens. Er zullen ook een paar proefjes aan bod komen. 

We delen de groepen in zoals u gewend bent, OB (gr 1-2), MB (gr 3-4-5) en BB (gr 

6-7-8). De middag duurt van 13.15 uur tot 15.15 uur. 

Voor deze middag hebben we weer veel hulp nodig van ouders, opa’s, oma’s en 

andere belangstellenden. Graag opgeven voor 31 maart. 

Dit kan via onderstaand strookje dat je mag afgeven op school of via 

mraijmakers@kempenkind.nl 

U krijgt van tevoren bericht van ons in welke groep u bent ingedeeld en een uitleg 

van de opdracht. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.   

Ron en Monique.  
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Naam:………………………………………………………………………….  

* Ouder / opa / oma / van:…………………………………….(naam kind) uit 

gr…………………….komt helpen op de techniekmiddag van 10 april.  

Strookje a.u.b. inleveren voor 31 maart bij de leerkracht. 

 

VASTENACTIE 2017 : EILANDEN VAN HOOP IN SAN SALVADOR (EL 

SALVADOR) 

5. Voordeliger geven aan Vastenactie! Via een periodieke gift. 

Zoals u waarschijnlijk weet zijn giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende In-

stelling) fiscaal aftrekbaar. Vastenactie is een ANBI. Maar de belastingdienst 

maakt onderscheid tussen gewone en periodieke giften.  

Gewone giften zijn slechts beperkt aftrekbaar, n.l.: - voor zover zij 1% van uw 

belastbaar inkomen (met een minimum van € 60,00) te boven gaan; - en tot maxi-

maal 10% van uw belastbaar inkomen. 

Periodieke giften aan een ANBI zijn, rekening houdend met de hierna te noemen 

voorwaarden, geheel aftrekbaar voor de belasting. De voorwaarden zijn: - de gift 

moet schriftelijk vastgelegd zijn in een overeenkomst tussen de gever en de ANBI; 

- het overeengekomen bedrag dient minimaal in 5 opeenvolgende jaren naar de-

zelfde ANBI overgemaakt te worden; deze voorwaarde vervalt o.a. bij overlijden; 

- het overeengekomen bedrag per jaar mag in termijnen betaald worden (bijv. 

maandelijks); - de ANBI levert de gever geen tegenprestatie. 

U kunt het voorgaande ook nagaan via www.belastingdienst.nl met als zoektermen: 

‘formulier periodieke gift in geld’ en ‘voorwaarden voor het aftrekken van perio-

dieke giften’. Uw voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat over de 

top van uw inkomen wordt berekend. Dit betekent dat u over het totaalbedrag van 

uw periodieke giften minimaal 18,65% (schijf 1) tot maximaal 52% (schijf 5) kunt 

besparen. 

Ook op de website van Vastenactie 

(http://www.vastenactie.nl/steunons/periodiekdoneren) vindt u alle benodigde ge-

gevens. Hebt u dan nog vragen dan kunt u contact opnemen met de stafmedewerker 

donateurs van Vastenactie via (070)779 6008 of beate.gloudemans@vastenactie.nl 

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

 

FINANCIËLE BIJDRAGE VASTENAKTIE. 

Komend weekend 1 en 2 april leggen wij u uit waar dit jaar uw financiële bijdrage 

aan de vastenactie naar toe gaat! Toelichting op en videofilm over het project 

“eilanden van hoop”.  

In alle vieringen van de parochie zal een toelichting op het project “Eilanden van 

Hoop – El Salvador” worden gegeven. De collecte in alle vieringen is bestemd voor 

het project en die collecte wordt u van harte aanbevolen. 

Daarnaast kunt u een videofilm zien over het Vastenactieproject. De videofilm 

wordt vertoond in Hoogeloon (zaterdag 1 april na de H. Mis van 19:00 uur) en in 

Bladel (zondag 2 april na de H. Mis van 11:00 uur) . We komen bij elkaar in Hoo-

geloon achter in de kerk, in Bladel in het parochiecentrum waar op beide plaatsen 

http://www.belastingdienst.nl/
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gelegenheid is om elkaar te ontmoeten onder genot van een kop koffie of thee. 

Voor de kinderen is er frisdrank.  Allen van harte welkom! 

MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Parochie Heilige Apostelen Petrus en Pau-

lus. 

 

NIEUWS KBO. 

Rabobank Clubkascampagne 

Breng u stem uit tijdens de Rabo Clubkascampagne.  Er kan gestemd wor-

den van 6 t/m 30 april. Elke uitgebrachte stem is geld waard voor de kas 

van onze vereniging KBO Netersel. Laat deze stem dus niet verloren gaan. Vlak 

voor de stemperiode ontvangt elke lid van de Rabobank een unieke code per post. 

Met deze code kan men stemmen via een stemsite. 

Leden die problemen hebben met het uitbrengen van hun stem (dit kan helaas al-

leen digitaal) kunnen woensdag 19 april terecht bij Wies Vissers, C. Simplexplein 

33. Zij biedt u een helpende hand van 16.00 t/m 17.00 uur. Laat uw stem niet 

verloren gaan. Bestuur KBO Netersel. 

Programma 2017: 

18 april   Ernst Kox workshop fotografie.  

22 april   Culturele Dag in Hapert 

04 mei    Bedevaart Meerveldhoven 

16 mei    Bezoek H. Eik Oirschot. 

13 juni    Fietstocht met excursie  

 

 

 
   

KIJKAVOND BREDE SCHOOL NETERSEL  EN  AANMELDEN NIEUWE 

LEERLINGEN 

Graag willen wij alle belangstellenden uitnodigen voor onze Kijkavond op don-

derdag  6 april van 18.00 tot 20.00 uur. Samen met Peuterprogramma Jippie Jee en 

BSO Nummereen, willen we u laten zien waar we in de verschillende groepen en 

na schooltijd bij de BSO mee bezig zijn.  

Tijdens deze avond is er ook gelegenheid voor het aanmelden van nieuwe kinderen 

voor het schooljaar 2017-2018. Kinderen die vóór 1 augustus vier jaar worden en 

kinderen die in de loop van het volgende schooljaar vier jaar worden, komen 

hiervoor in aanmerking. Wilt u de persoonlijke gegevens van uw kind en van uzelf 

meebrengen? Bijvoorbeeld uw trouwboekje. 

Ook graag bij de aanmelding, een identiteitsbewijs of een kopie van de kennisge-

ving van de belastingdienst betreffende het BSN-nummer (voorheen sofinummer) 

van uw kind meebrengen. 



Graag ontmoeten wij u tijdens deze avond!  

Team Brede School Netersel Nummereen. 

 

BUURTHULP NETERSEL INTERNETCAFË 

Op woensdag 5 april 2017 hebben we tijdens ons maandelijkse Koffie-uurtje een 

internetcafé in de Poel. Tussen 14.30uur tot 15.30uur zijn er enkele vrijwillige 

helpers aanwezig die u wegwijs kunnen maken in het gebruik van uw Ipad, laptop 

of GSM. Breng uw apparaat mee en wij zorgen dat u op een rustige plek 1-op-1 

geholpen wordt met uw vragen. We kunnen gebruik maken van wifi in de Poel. 

Indien dit uur niet voldoende is, zullen we een gepaste actie uitzetten  voor een 

vervolg. Ook hebben we een tafel gereserveerd voor ons reguliere koffie-uurtje. De 

koffie staat klaar. Kom gerust bij ons langs. 

U kunt ons ook bellen, mailen. En we zijn te vinden op Facebook en op de website 

van De Poel 

 Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 

17.00uur) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Graag tot volgende week. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Mia Hems, Ingrid 

Meulenbroeks. 

 

BUURTBILJARTEN 

Beemke B laat de spanning oplopen.... 
Afgelopen week stonden er maar 3 wedstrijden op het programma, maar de vol-

ledige top 3 kwam wel in actie. Vorige week was het nog de vraag of Blasch B of 

de Hoeve A kampioen zou gaan worden, de mannen van de Blasch hadden de beste 

papieren, maar als de heren van De Hoeve een eindsprint in zouden zetten, zouden 

zij zo maar kampioen kunnen gaan worden. Op dinsdag speelde De Hoeve een te-

leurstellende partij en behaalde zij 'maar' 32,9 punten en verloren dan ook van Win-

kelhoek C (54,4 punten). Op woensdag stond de topper tussen Blasch B (lijstaan-

voerder) en het Beemke B (nummer 3) op het programma. Beemke B liet zien zich 

nog niet neer te leggen om de strijd om de (hoofd)prijzen en wonnen met 47,6 pun-

ten van Blasch B met 40,5 punten. Hierdoor blijven de mannen van de Blasch nog 

de beste papieren houden voor het kampioenschap (met 602,4 punten), maar wor-

den zij gevolgd door De Hoeve A (587,8 punten) en Beemke B (585,2 punten). Op 

donderdag kreeg De Winkelhoek A (34,3 punten) nog biljartles van Blasch A (met 

50,3 punten). 

Door deze korte speelweek komt het aantal gespeelde wedstrijden per team weer 

redelijk overeen. De meeste teams moeten namelijk nog één wedstrijd spelen en 

over twee weken weten we dan welk team kampioen geworden is, op dit moment 

zijn er nog 3 kanshebbers over, dus het beloofd een spannende finale te worden, 

waar nog alles in mogelijk is. 

Stand per 24-03-2017: 

mailto:buurthulpnetersel@gmail.com
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Team Punten wedstr gem 

Blasch B 602,4 13 46,3 

De Hoeve A 587,8 13 45,2 

Beemke B 585,2 13 45,0 

Blasch A 573,4 13 44,1 

Beemke A 547,8 14 39,1 

Plein A 547,0 13 42,1 

Winkelhoek D 546,9 13 42,1 

Winkelhoek C 541,5 13 41,7 

De Heilei B 541,4 13 41,6 

Plein B 532,1 13 40,9 

Winkelhoek A 520,3 13 40,0 

De Heilei A 508,0 13 39,1 

Winkelhoek B 500,0 13 38,5 

Beemke C 465,6 12 38,8 

De Hoeve B 412,9 12 34,4 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 20. 1
e
 prijs, Wit 13: Rick Michiels. 2

e
 prijs, Zwart 32: Van 

der Heijden. 3
e
 prijs, Oranje 14: Frans Kraaijvanger, Ilse Meulenbroeks. 

 

KERKBERICHTEN 

Dit weekend staat in het teken van de Vastenactie ( preek en collecte). Vijfde zon-

dag  van de Veertigdagentijd. Zondag 2/4: om 9.30 uur Eucharistieviering. De in-

tenties zijn voor: Toon Hendriks nms. Anneke en de kinderen; Sjef Hooyen, zijn 

zoon Jos en zijn dochter Corry. 

Donderdag 6/4:  19.00 uur  Bladel, kerk. Gezamenlijke boeteviering voor alle vijf 

de kerkdorpen, m.m.v. dameskoor.  

Vrijdag 7/4: 14.00 t/m 16.00 uur Bladel, kerk. Gelegenheid voor een persoonlijke 

biecht. Pater A. Lavrijsen van de abdij van Postel zal daarvoor aanwezig zijn. 

  

MAANDAG 10 APRIL BEZIG MET BLOEMEN AVOND OM 20.00 IN DE 

POEL 

Met Pasen in het vooruitzicht gaan we onder begeleiding een toepasselijk paas-

stukje maken. Voor de materialen wordt gezorgd, wel zelf graag meebrengen 

snoeischaar, een mesje en een doos of tas om je werkstuk mee naar huis te nemen. 

Je hoeft geen bloemschikster te zijn om hier aan deel te nemen. Voor de beperkte 

kosten €5,- hoeft U het niet te laten.  

Opgeven kan tot en met zondag 2 april bij Mien, tel: 681383 of via ons e-mail- 



adres: dewisselnetersel@gmail.com  

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 – DDW MW1: 8-6. 

Programma voor 29 maart en 1-2 en 5 april: 

29/3: NeCa R – Rietvogels R: 19:30 uur. Casteren. Fluiten: Jessica Castelijns; 

1/4: NeCa A1 – Klimroos A1: 13:30 uur. Casteren. Fluiten: Anja Mijs; 

1/4: NeCa A2 – Tuldania A2: 12:00 uur. Casteren. Fluiten: Ine van Gerwen; 

1/4: NeCa B1 – Klimroos B1: 10:30 uur. Casteren. Fluiten: Klaartje Smits; 

1/4: SDO ’99 C1 – NeCa C1: aanvang om 10:30 uur. Lage-Mierde; 

1/4: Winty C1 – NeCa C2: aanvang om 10:15 uur. Wintelré; 

1/4: Tuldania D1 – NeCa D1: aanvang om 10:00 uur. Esbeek; 

1/4: NeCa F1 – Tilburg F1: 9:30 uur. Casteren. Fluiten: Judith Mijs; 

2/4: NeCa 1 – De Kangeroe 1: 11:30 uur. Netersel. Fluiten: A. Kemps; 

2/4: NeCa 2 – DSV 3: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Nicole Dieker; 

5/4: Stormvogels MW2 – NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Luijksgestel; 

5/4: NeCa R – Klimroos R: 19:30 uur. Casteren. Fluiten: Marlon Waalen.  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel F1 – EFC F9: 0-3; Netersel E2 – EFC E7: 5-1; Bergeijk E3 – 

Netersel E1: 1-10; Dommelen D6 – Casteren D1: 0-6; Riethoven C2 – Casteren C2: 

1-0; Casteren C1 – Hapert C1: 0-5; Budel B2 – Netersel B1: 3-1; Heeze A3 – Ne-

tersel A1: 3-3; Bladella 10 – Netersel 3: 3-0; Terlo 2 – Netersel 2: 2-2; Hoogeloon 

1 – Netersel 1: 2-1. 

Programma voor 1 en 2 april: 

1/4: Vessem F2 – Netersel F1: aanvang om 10.00 uur; 

1/4: Netersel E2 – Waalre E2: aanvang om 10.00 uur; 

1/4: Netersel E1 is vrij; 

1/4 : Casteren D1 – ZSC D2: aanvang om 11.00 uur; 

1/4: Casteren C2 – Terlo C1: aanvang om 12.00 uur; 

1/4: Casteren C1 – De Raven C1: aanvang om 13.30 uur; 

1/4: Netersel B1 – Geldrop B4: aanvang om 13.30 uur in Casteren; 

1/4 : Netersel A1 – HMVV A1: aanvang om 13.30 uur; 

2/4: Reusel Sport 7 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.00 uur; 

2/4: Tuldania 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uur; 

2/4: ZSC 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 8 APRIL A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 3 APRIL A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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