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ENERGIELOKET IN DE BIBLIOTHEEK VAN BLADEL 

Kempen Energie wil in samenwerking met Bibliotheek De Kempen starten met  

een Energie Loket in de bibliotheek van Bladel. Elke zaterdagmorgen zullen van 10  

uur tot 12 uur een tweetal vrijwilligers van de vereniging KempenEnergie klaar zit-

ten om vragen van inwoners te beantwoorden. Vragen over isolatie, zonnepanelen, 

zonneboilers, tripple glas, warmtepompen, ventilatie met warmteterugwinning en 

subsidies. Zij helpen mensen op weg om energie te besparen en zelf energie duur-

zaam op te wekken. In Eersel is al zo’n loket en in de loop der jaren heeft het zijn 

bestaansrecht bewezen.  

Voor het Energie Loket in Bladel zijn we nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. 

Mensen met een zekere passie voor techniek, milieu en duurzaamheid. Interesse in 

het onderwerp is het belangrijkst; de kennis wordt vanuit Kempen Energie gele-

verd. Er wordt gewerkt met een team zodat je ongeveer om de 4 weken een zater-

dagmorgen aan de beurt bent. Als je interesse hebt, kun je dit melden via 

info@kempenenergie.nl of bij de balie van de bibliotheek. 

 

STEUN KORFBALVERENIGING NECA TIJDENS DE RABOBANK CLUB-

KAS CAMPAGNE.  

Rabobank De Kempen steunt het verenigingsleven op diverse manieren. In 2017 

organiseert Rabobank De Kempen wederom de Rabobank Clubkas Campagne. 

Leden van de bank ontvangen bij de start van de stemperiode een unieke code 

waarmee ze kunnen stemmen. Van donderdag 6 april t/m zondag 30 april mogen zij 

via een speciale site hun vijf stemmen uitbrengen. Deze stem bepaalt de hoogte van 

de bijdrage. Wij als korfbalvereniging NeCa hopen dat u uw stem op ons uitbrengt. 

Bij voorbaat dank namens alle leden van korfbalvereniging NeCa.  

Bestuur korfbalvereniging NeCa. 

 

NIEUWS KBO. 

Workshop fotografie dinsdag 18 april 

Oogstrelende fotopresentatie met beamer op groot scherm. Gepresenteerd 

door Ernst Kox. Zijn foto’s van insecten, bloemen, planten, paddenstoelen 

en landschappen worden voorzien van interessante achtergrondinformatie en hij 

bespreekt hoe ze tot stand komen. 

Erg leerzaam dus voor amateurfotografen en voor mensen die meer van de natuur 

willen weten. Unieke voorstellingen met een geraffineerde mix tussen foto’s, films 

en geluid zij onderdeel van zijn voordracht. Ook geschikt voor iedereen die gewoon 

een middag wil genieten van sfeervolle natuurfoto’s. 

Aanvang: 14.00 uur in de Poel. Geef u dus op voor donderdag 13 april bij Piet 
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Hems de Blikken 14 Tel: 681786. 

 Mantelzorgondersteuner Mirjam Hanegraaf is te bereiken op: 

e-mail: m.hanegraaf@bladel.nl Telefoon: 06-12808619 

Ondersteuning bij en voor mantelzorgers is voor alle inwoners van de Gemeente 

Bladel kosteloos. 

Programma 2017: 

22 april                Culturele Dag in Hapert 

04 mei                 Bedevaart Meerveldhoven 

16 mei       Bezoek H. Eik Oirschot. 

13 juni               Fietstocht met excursie  

 

VASTENACTIE 2017 : EILANDEN VAN HOOP IN SAN SALVADOR, EL 

SALVADOR 

6. Jeugdcentrum in Apopa  

Het Jongerencentrum van de Zusters van de Beschermengel in Apopa biedt kinde-

ren, jongeren en hun ouders een veilige haven, letterlijk op het kruispunt tussen drie 

gewelddadige bendes. 

“Wie lid wordt van een bende, heeft maar drie opties: je belandt in het ziekenhuis, 

in de gevangenis of op het kerkhof.” Aldus Pablo Rafael Andasol Paiz. Hij is coör-

dinator van het Jeugdcentrum, dat de Zusters van Angel de la Guarda hebben opge-

richt in Apopa, een van de meest beruchte wijken van de stad. Dagelijks ziet hij hoe 

de bendes het leven in San Salvador beheersen en hoe volwassenen en kinderen 

daaronder te lijden hebben. “Kinderen en jongeren hebben hier geen veilige plaats 

om te spelen en te leren vanwege de constante dreiging van geweld door de bendes. 

Daarom is het Jeugdcentrum zo belangrijk. Hier zijn kinderen en jongeren veilig en 

we geven ze de handvatten om zichzelf te ontwikkelen zodat ze later een positieve 

verandering in onze samenleving kunnen bewerkstelligen.”  

Jonge mensen hebben in Apopa dus geen plaatsen waar ze elkaar veilig kun-

nen ontmoeten, laat staan waar ze aandacht krijgen en zichzelf onbezorgd kunnen 

ontwikkelen. Dat gunnen we de jeugd in Apopa wel: met hen begint immers de 

toekomst en daarom is er het jeugdcentrum van de zusters Angel de la Guarda. 

Pablo heeft aan den lijve ondervonden wat het Jeugdcentrum voor jongeren kan 

betekenen: “Ik had een periode dat ik opstandig was en op het slechte pad dreigde 

te raken. Ik begon te roken en te drinken en was geïnteresseerd in de jongens van 

de bendes. Zij hebben immers veel geld en krijgen veel respect. Naast mijn ouders 

was het Jeugdcentrum toen heel belangrijk voor me. Ik vond er rust, vertrouwen,  

veiligheid en vriendschap. Ik realiseerde me dat ik mijn tijd kon gebruiken voor 

‘rondhangen op straat’ of voor ‘iets zinvols’. Dankzij het Jeugdcentrum kon ik me 

ontwikkelen en mijn talenten en mogelijkheden ontdekken.”  Een echt ‘eiland van 

hoop’! (IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag). 

 

PLANTJESVERKOOP. 

Derde wereldactie: Plantjesverkoop door leerlingen van het Pius X-college voor 

mailto:m.hanegraaf@bladel.nl


Malawi. Op donderdag 6 april zullen leerlingen van het Pius X-college weer langs 

de deur komen om plantjes te verkopen voor Edukans. Deze organisatie zet zich in 

om in ontwikkelingslanden zoals Malawi het onderwijs te verbeteren. U kunt de 

leerlingen vanaf half 9 in de ochtend verwachten. Misschien kan uw tuin nog wel 

een paar fleurige plantjes gebruiken?  

 

DANKBETUIGING. 

Wat was het fijn al die hartverwarmende woorden te mogen ontvangen na het 

overlijden van Cees Peijs, mijn man, onze (schoon)vader en opa. Cees heeft nu zijn 

rust gevonden en alle wensen en positieve uitlatingen over hem geven ons nu de 

kracht om verder te gaan met genieten van het leven. 

Bedankt, Truus Peijs, kinderen en kleinkinderen. 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Zaterdag 8 april komen de leden van CV “De Buntstèkers” weer bij u langs om 

oud ijzer op te halen. Als het oud ijzer voor  09:00 uur aan de kant van de weg ligt, 

nemen wij het mee. Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging! 

CV De Buntstèkers. 

 

REUMAFONDS BEDANKT NETERSEL. 

De collecte 2017 van het Reumafonds zit erop. Het Reumafonds bedankt alle 

collectanten en inwoners van Netersel voor de grote inzet en bijdrage aan het 

prachtige resultaat van de collecte. In Netersel is totaal € 304,84 opgehaald. Mocht 

u de collectanten gemist hebben, dan is uw bijdrage alsnog welkom op rekening-

nummer NL86RABO0123040000 tnv Reumafonds Amsterdam. Meer info vind u 

op www.reumafonds.nl  

 

KERKBERICHTEN. 

Begin van De Goede Week. Palmzondag. Zondag 9/4: om 9.30 uur Eucharistie-

viering, waaronder wijding en uideling van palm.  Deze viering is tevens een palm-

pasen viering voor de kinderen. De intenties zijn voor: Cornelis en Cato Waalen 

nms. kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Het Paastriduüm (“Paasdriedaagse”) Van de avondmis van Witte Donderdag tot 

de avond van de Eerste Paasdag is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. We vieren 

het Laatste avondmaal, het lijden en sterven van Jezus en zijn verrijzenis. Daarbij 

vormen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake één geheel. Het is het 

mooiste als gelovigen aan alle drie de vieringen deelnemen. Vanwege de samen-

hang worden ze ook in dezelfde kerk gevierd. Voor ons is dat al enkele jaren de 

kerk van Bladel. Een gezamenlijke viering geeft meer mogelijkheden om de rijk-

dom van de liturgie uitbundiger te vieren. De groep aanwezige gelovigen kan dan 

ook groter zijn. De ervaring van eerdere jaren heeft uitgewezen dat de vieringen in 

de afzonderlijke kerken slechts een beperkt aantal aanwezigen kennen. 

Witte Donderdag. Donderdag 13/4: Wij herdenken het Laatste Avondmaal van 

Jezus Christus en de instelling van de H. Eucharistie en het priesterschap. 
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Om 19.00 uur in de kerk van Bladel, gezamenlijke Witte Donderdagviering m.m.v. 

dameskoor. 

Goede Vrijdag. Vrijdag 14/4: Wij herdenken op Goede Vrijdag het lijden en ster-

ven van Jezus Christus en er volgt een Kruishulde. 

Om 15.00 uur: Kruisweg in de kerk van Netersel. Om 19.00 uur viering in de kerk 

van Bladel m.m.v. het herenkoor. Goede Vrijdag is een vasten en onthoudingsdag, 

dat wil zeggen dat men dan slechts één volle maaltijd mag gebruiken en dat men 

zich dient te onthouden van vlees. 

Paaswake.  Zaterdag 15/4: We vieren de Verrijzenis van Jezus door het ontsteken 

van de Paaskaars en de wijding van het doopwater en de hernieuwing van de doop-

beloften. Viering om 21.00 uur in de kerk in Bladel, m.m.v. het herenkoor. Alle 

parochianen uit alle dorpen worden uitgenodigd, bijzonder de vormelingen. 

Hoogfeest van Pasen. Zondag 16/4: We vieren de Verrijzenis van de Heer. Om 

9.30 uur Eucharistieviering in Netersel m.m.v. Capella. 

In verband met Goede Vrijdag is het parochiekantoor de gehele dag gesloten. 

 

COLLECTEWEEK VASTENAKTIE. 

Komende week is de Goede Week. Traditiegetrouw de collecteweek voor de vas-

tenactie. Uw bijdrage aan de collectant wordt zeer op prijs gesteld!  

In Netersel kunt u de collectant vanaf maandag 10 april tot en met vrijdag 14 april 

verwachten. We hopen weer op een grote deelname van de dorpsbewoners, zodat 

we een mooi bedrag kunnen overmaken naar het project “Eilanden  van hoop – El 

Salvador”. 

Daarnaast geldt, dat u uw financiële bijdrage ook kunt overmaken op rekening van 

de Parochie op IBAN: NL12 RABO 0137 1753 96, onder vermelding van ‘Vasten-

actie 2017’ of direct aan de Vastenactie op IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 

Hartelijk dank voor uw bijdrage en allen een Zalig Pasen toegewenst! 

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

Paulus. 

 

KOMENDE ZONDAG PREMIERE PARDOES! 

Zondag om 14.00 uur speelt Toneelvereniging Pardoes de premiere van 'Galerie 

Hysterie'. De mix van jonge en wat minder jonge spelers staat weer garant voor een 

meeslepend avontuur, dat zich deze keer afspeelt in een museum. Museum ‘Maison 

Belvedere’, het laatste museum in de wijde omtrek waar hard wordt gewerkt door 

receptioniste Antoinette en beveiliger Wout. Met de komst van de nieuwe hyste-

rische directrice mevrouw Constanza Blaauw waait er een hele nieuwe, kille wind. 

Ze doet heel onaardig en denkt vooral aan zichzelf en haar eigen portemonnee!  

Het wordt pas echt spannend als er wordt geprobeerd om de slechte plannen van 

Constanza te dwarsbomen. Kan de hulp van een beroemde Italiaanse kunstkenner 

goed gebruikt worden of blijkt de pakketbezorger iedereen te slim af? Een ding is 

zeker, de hulp van het publiek zal hard nodig zijn om het verhaal tot een goed einde 

te brengen. Kom jij ook om ervoor te zorgen dat dit mooie museum niet zomaar zal 

verdwijnen?  



Volgende week 16 april (19.00 uur) en 17 april (14.00 uur) zijn er ook nog voor- 

stellingen. Een kaartje kost €3,50. Hopelijk tot dan. www.pardoesnetersel.nl 

 

JUNI INSCHRIJFMAAND NITTERSELSE KWIS! 

Nieuws van de organisatie van de Nitterselse Kwis. In de hele maand juni kun jij 

jouw team inschrijven voor de eerste editie van de Nitterselse Kwis. Heb jij al 

een team samengesteld? Vanaf 1 juni om 18.00 uur kun jij je inschrijven via de link 

die verschijnt op onze facebookpagina. (www.facebook.com/nitterselsekwis) 

Daarvoor heb je geen facebook-account nodig.  

Let op! Onder de eerste 5 teams die zich inschrijven worden, op volgorde van 

inschrijving, de eerste bonuspunten verdeeld. Dus wil jij op 22 september met 

een voorsprong aan de Kwisavond beginnen? Zorg dan dat jij klaar zit om je direct 

in te schrijven. Bij inschrijving geef je een aantal zaken door 

1) Teamnaam  

2) Teamcaptain (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)  

3) Puzzeladres (verplicht in Netersel) 

4) Akkoord voor betaling inschrijfgeld van €25,-  

Zorg dat jij bij de eerste 5 zit! Wees er snel bij want dit wil je niet missen! Met 

vragen kun je altijd terecht bij nitterselsekwis@gmail.com of bellen met  tel: 06-

83333571. 

 

BESTE DORPSGENOTEN. 

Afgelopen week was weer de laatste trekking van onze jeugdlotto. Mede door uw 

deelname aan deze lotto kunnen onze jeugdleden weer een leuk voetbalkamp tege-

moet zien. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de jeugdlotto. 

Proficiat aan alle prijswinnaars. En voor diegenen die helaas buiten de prijzen 

vielen, jammer. Volgende keer meer succes toegewenst, want komend najaar ko-

men we weer bij u langs voor de volgende jeugdlotto. 

Jeugdvoetbal Netersel-Casteren. 

 

RODE KRUIS VERZORGT BIJZONDERE VAKANTIE 

Ook dit jaar verzorgt de afdeling De Zaligheden van het Rode Kruis weer een bij-

zondere vakantie voor kwetsbare mensen uit de regio. 10 April vertrekken dertig 

mensen naar groepsaccommodatie ‘De Nieuwe Erf’ in Diessen. Daar worden ze 

een midweek lang in de watten gelegd. Ze krijgen een mooi programma voorge-

schoteld met voldoende rust, genieten van de natuur, muziek, vertier, wetenswaar-

digheden over ons dialect en natuurlijk lekker eten. Hierdoor zijn ook deze mensen 

er echt enkele dagen er tussenuit en kunnen ze alle dagelijkse beslommeringen 

achter zich laten.  

Het Rode Kruis De Zaligheden kan deze bijzondere vakantie aanbieden, omdat er 

vrijwilligers zijn die voor begeleiding en zorg garant staan. Terwijl verpleegkundi-

gen zorgen voor medische begeleiding. Naast de vakantie is de afdeling steeds 

actiever met de zogenaamde Buurtgroepen waarin ze wekelijks kwetsbare mensen 

helpen langer zelfstandig te blijven wonen. Voor anderstaligen is het Rode Kruis 
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een hulporganisatie door het begeleiden van deze doelgroep door vrijwillige 

taalcoaches en door het aanbieden van Taalcafé ’s in Reusel, Bladel en Eersel. Dit 

doen ze in samenwerking met Bibliotheek De Kempen en Vluchtelingenhulp.   

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa R – Rietvogels R: 6-2; NeCa A1 – Klimroos A1: 12-4; NeCa A2 – 

Tuldania A2: 5-6; NeCa B1 – Klimroos B1: 3-14; SDO ’99 C1 – NeCa C1: 6-4; 

Winty C1 – NeCa C2: 5-2; Tuldania D1 – NeCa D1: 0-17; NeCa F1 – Tilburg F1: 

6-17; NeCa 1 – De Kangeroe 1: 14-12; NeCa 2 – DSV 3: 6-2. 

Programma voor 5-8-9 en 12 april:  

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; 

8/4: Spoordonkse Girls A1 – NeCa A1: aanvang  om 13:00 uur. Oirschot; 

8/4: DDW A2 – NeCa A2: aanvang om 12:15 uur. Hooge-Mierde; 

8/4: Spoordonkse Girls B1 – NeCa B1: aanvang om 11:45 uur. Oirschot; 

8/4: NeCa C1 – Vessem C1: 13:00 uur. Casteren. Fluiten: Klaartje Smits; 

8/4: NeCa C2 – Rosolo C2: 12:00 uur. Casteren. Fluiten: Pleun Wilborts; 

8/4: NeCa D1 – Bladella D2: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Mandy Couwenberg; 

8/4: NeCa E1 – Bladella E1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Renee van der Heijden; 

8/4: NeCa E2 – Bladella E3: 9:00 uur. Casteren. Fluiten: Renee van der Heijden; 

9/4: Nijnsel 1 – NeCa 1: 13:00 uur. Sint-Oedenrode. Fluiten: A. Heijmans; 

9/4: Vessem 2 – NeCa 2: aanvang om 10:00 uur. Vessem; 

12/4: NeCa MW1 – DSV MW2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bolder; 

12/4: Bio R – NeCa R: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven.  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Vessem F2 – Netersel F1: 1-1; Netersel E2 – Waalre E2: 10-2; Netersel 

E1 was vrij; Casteren D1 – ZSCd2: 11-0; Casteren C2 – Terlo C1: 1-1; Casteren C1 

De Raven C1: 3-1; Netersel B1 – Geldrop B4: 2-3; Netersel A1 – HMVV A1: 2-0; 

Reusel Sport 7 – Netersel 3: 2-2; Tuldania 2 – Netersel 2: 3-0; ZSC 1 – Netersel 1: 

2-0. 

Programma voor 8 en 9 april: 

8/4: Netersel F1 – DBS F15: aanvang om 9.30 uur; 

8/4: Budel E7 – Netersel E2: aanvang om 8.45 uur; 

8/4: Wodan E2 – Netersel E1: aanvang om 10.00 uur; 

8/4: Bergeijk D3 – Casteren D1: aanvang om 12.00 uur; 

8/4: ZSC C2 – Casteren C2: aanvang om 13.15 uur; 

8/4: Casteren C1 is vrij; 

8/4: Cranendonk B1 – Netersel B1: aanvang om 14.30 uur (onder voorbehoud); 

8/4: DVS A3 – Netersel A1: aanvang om 15.00 uur; 

9/4: Netersel 3 – Hulsel 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

9/4: Netersel 2 – Vessem 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

9/4: Netersel 1 – Acht 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

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


