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MEIMAAND MARIA MAAND 

Elke zaterdag in de meimaand wordt om 19.00 uur een Rozenhoedje gebeden 

in de Maria kapel. In plaats van het Rozenhoedje in de meimaand op maandag 

avond in de kerk, wordt U nu uitgenodigd op zaterdag avond om 19.00 uur in 

Maria kapel op de Hoeve. Graag tot dan.  

 

MEDEDELING DE WISSEL. 

Moederdagviering op dinsdag 9 mei om 20.00 in de Poel. 

We hebben weer een geweldige moederkes/verrassingsavond in 

petto  met veel gekeuvel en gelach, zoals jullie van ons gewend 

zijn. Natuurlijke met op z’n tijd een borreltje. Opgeven kan tot en 

met zondag 30 april i.v.m. inkoop en voorbereiding. Want na deze datum is deel-

name echt niet meer mogelijk! Opgeven bij Mien  681383 of via ons e-mail-

adres: dewisselnetersel@gmail.com  

 

 
VOORJAARSREIS SENIORENVERENIGING BLADEL. 

Dit jaar gaat de voorjaarsreis naar Amsterdam en naar Monnickendam. Op donder-

dag 8 juni vertrekken we om 08.00 uur vanaf het busstation Bladel naar Amsterdam 

waar we een rondrit door de grachten zullen maken. Daarna rijden we via een 

mooie route naar de lunchplaats in Katwoude waar we ook een bezoek aan een 

kaasmakerij brengen. Vervolgens gaan we met de bus naar Monnickendam waar 

wij op eigen gelegenheid kunnen rondkijken. Het diner wordt geserveerd in Came-

ren. Daarna is het tijd om terug te keren naar Bladel waar we om 20.00 uur aan 

zullen komen. 

De kosten voor deze dag zijn € 65,- per persoon. KBO leden kunnen zich opgeven 

op woensdag 17 mei tussen 14.00 en 15.00 uur in Bladel bij de Schouw. 

 

MEDEDELING KBO. 

Midgetgolf Club Oirschot 

Elke dinsdagmiddag kunnen senioren goedkoop golven bij de Midgetgolf-

club Oirschot. Senioren kunnen naar de baan in Spoordonk komen om daar 

een of meerdere rondjes te golven.  

Kosten € 3,50. U kunt van 13.30 uur tot 17.00 uur gebruik maken van onze baan al 

of niet onder het genot van een kopje koffie of thee. U beleeft een heel leuke 

middag met leeftijdgenoten. 
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WIJZIGING OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 

In verband met een aantal feestdagen en een collectieve vrije dag is het gemeen-

tehuis gesloten op donderdag 27 april (Koningsdag), vrijdag 28 april (brugdag) en 

vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag). 

Op woensdag 26 april en 3 mei 2017 is er geen avondopenstelling vanwege de mei-

vakantie. Het gemeentehuis is dan open tot 17.00 uur. 

 

BUURTHULP NETERSEL  

Op woensdag 3 Mei 2017 houden we weer ons maandelijkse Koffie-uurtje in de 

Poel tussen 14.30 uur tot 15.30 uur. Kom gerust bij ons op de koffie/thee, voor 

een praatje en voor de gezelligheid. Indien u hulp nodig hebt met het gebruik van 

uw Ipad, laptop of GSM kunt u deze meenemen. 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. 

 

KORFBALCLUB NECA. 

Afgelopen weken hebben bij NeCa de vriendinnen trainingen plaatsgevonden, 

daarnaast was er ook nog een beginners training speciaal voor de kleinere meiden 

die een kijkje wilde komen nemen. Beide activiteiten waren een succes en we heb-

ben de eerste aanmeldingen van nieuwe leden al binnen. Wil jij volgend seizoen 

ook graag komen korfballen bij NeCa? Meld je dan snel aan, stuur je gegevens en 

een recente pasfoto naar neca.netersel-casteren@knkv.net. 

 

DODENHERDENKING 4 MEI 

Op 4 mei is de dodenherdenking bij het monument aan de Neterselseweg richting 

Bladel. Het vertrek vanuit Netersel met Gilde Sint Brigida is dit jaar vanaf Gilde-

terrein de Smelbocht aan de Muilen 7 om ca. 19.30 uur. Alle deelnemers aan de 

tocht krijgen bij terugkomst gratis koffie of thee in Gildehuis de Smelbocht. De 

herdenking wordt mede verzorgt door PUUR Poporkest, Koninklijke Harmonie 

L’Union en Gilde St. Joris uit Bladel. Tijdens de plechtigheid is er gelegenheid tot 

het leggen van zelfmeegebrachte bloemen. 

 

OPBRENGST VASTENACTIE 2017 

In de Goede Week (week voor Pasen) heeft in de parochie Heilige Apostelen Petrus 

en Paulus de collecte voor de Vastenactie plaatsgevonden. In Netersel heeft de actie 

het hele mooie bedrag van 593,19 euro opgebracht. In dit bedrag zijn begrepen de 

opbrengsten van: de huis-aan-huis-collecte, de collecte in de kerk en de in de kerk 

ingeleverde vastenzakjes. 

Het ingezamelde bedrag wordt speciaal bestemd voor het project ‘Eilanden van Hoop’ in 

San Salvador, de hoofdstad van het Midden-Amerikaanse land El Salvador. 

Vastenactie is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bij uw belasting- 
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aangifte kunt u giften aan Vastenactie, binnen de daarvoor geldende regels en gren-

zen, aftrekken. U dient te vermelden: Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Neder-

land, gevestigd te ’s-Gravenhage. 

Hartelijk dank aan alle gevers en aan allen, speciaal de collectanten, die meege-

werkt hebben om dit mooie resultaat te bereiken. 

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

Paulus 

 

NIEUW IN NETERSEL: BUURT - LUNCH!!! 

Buurthulp Netersel probeert de verbinding tussen groepen bewoners in ons dorp op 

gang te brengen, dus bij wijze van proef gaan we twee keer lunchen en daarna 

kijken we of we doorgaan en hoe. 

Vanaf 12.00 uur is elke Neterselse inwoner van harte welkom op de Buurtlunch. 

Juist ook kinderen en hun ouders die het leuk vinden een keertje gezellig uit eten te 

gaan in eigen dorp zijn van harte welkom of oma’s en opa’s met de kleinkinderen, 

of de zzpérs in ons dorp die allemaal alleen aan de lunchtafel zitten of hun brood 

achter de pc opeten… pak een pauze en kom gezellig mee lunchen. Er is altijd wel 

iemand die verlegen zit om een praatje of een lach. 

Rond 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en broodjes, hoofdzaak is 

een gezellig samenzijn.  

Maandag 1 mei is de eerste lunch in de huiskamer van de Poel. U hoeft zich niet 

vooraf aan te melden. U bent gewoon van harte welkom. 

Hopelijk zien we u 1 mei om 12.00 uur in de Poel. 

De tweede keer is 12 juni i.v.m. Tweede Pinksterdag en de kermis. De eerste twee  

keer kunnen we de lunch gratis aanbieden daarna moeten we een kleine financiële  

bijdrage van u vragen. 

Buurthulp Netersel. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 0497-682281. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag van Pasen. Zondag 30/4: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Overleden ouders Frans en Alda Alemans-Michielse; Frans Hendriks en 

Josephina van de Sande nms. de kinderen Hendriks. 

Overleden: Antoon van Aaken, 69 jaar. 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het pa-

rochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel: 0497-387618 of email adres: 

kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie. 

Met ingang van 01-05-2017 is het parochiekantoor in Bladel geopend van maandag 

t/m/ vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

 

BUURTBILJARTEN. 

Vrijdag 28 april afluitende feestavond en kampioenenhuldiging buurtbiljarten 
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Op vrijdag 28 april vanaf 20.00 uur vindt de afsluitende feestavond en de kampi-

oenenhuldiging plaats in D'n Driesprong. We gaan er natuurlijk vanuit dat alle 

buurtbiljarters aanwezig zijn om het glas te heffen op het afgelopen seizoen. Be 

there en we gaan er weer een gezellig feestje van maken en we drinken er dan ook  

eentje op de 50
e
 verjaardag van Koning Willie. 

 

HULP BIJ FINANCIËLE PROBLEMEN  

Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt 

u dat voorkomen? Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers? 

Vraag dan om hulp voordat de situatie uit de hand loopt.  

De afdeling Schuldhulpverlening van ISD de Kempen geeft u (gratis) advies. Sa-

men met u wordt naar een oplossing gezocht. Hoe deze oplossing er uit ziet, is af-

hankelijk van uw situatie. Er wordt een persoonlijk plan van aanpak opgesteld, 

waar bijvoorbeeld budgetbegeleiding een onderdeel van kan zijn. Ook kan 

eventueel de hulp van de kredietbank worden ingeroepen.  

Meer informatie 

Voor meer informatie of het indienen van een aanvraag kunt u van maandag tot en 

met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur telefonisch contact opnemen met ISD de Kem-

pen, telefoonnummer 0800-5530123 (gratis).  

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa C1 – VVO C1: 4-11; Bio MW2 – NeCa MW1: 11-9 

Programma voor 3 mei: 

3/5: Vessem R – NeCa R: aanvang om 19:45 uur. Vessem; 

3/5: NeCaMW1 – DDW MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bolder. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: EFC C2 – Casteren C1: 1-2; Casteren C2 – Bladella C5: 3-1; Netersel 

A1 – Steensel A1: 3-2; Netersel 3 – HMVV 6: 1-2; Netersel 1 – BES 1: 1-1. 

Alle andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij. 

Programma voor 25-29 en 30 april: 

25/4: Netersel 2 – Zuiderburen 1: aanvang om 18.45 uur. Aanwezig om 18.00 uur; 

29/4: Netersel B1 – Brabantia B3: aanvang om 13.30 uur; 

29/4: Netersel A1 – Dommelen A3: aanvang om 18.30 uur; 

30/4: Hoogeloon 5 – Netersel 3: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uur; 

30/4: De Weebosch 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

30/4: SDO 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij. 

 

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

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 6 MEI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 1 MEI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGELE-

VERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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