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MENUS CARNABAL 

Beste inwoners van Netersel. Aanstaande zaterdag (24-2) organiseert J.V. de Tap-

kratjes op het Feestterrein van Netersel bij de Muilerij de 8e editie van Menus 

Carnabal. Een groot feest waar veel jongeren uit de omgeving op af komen. Alle 

1500 kaarten zijn inmiddels verkocht en iedereen maakt zich klaar om een gezellig 

après-carnaval feestje te vieren! De carnavalskleren mogen nog een keer aan, 

voordat ze weer een jaar lang in de kast verdwijnen.  

We zijn natuurlijk hartstikke blij met deze massale opkomst en de succesvolle 

kaartverkoop.  

Omdat we zoveel mensen verwachten treffen we zo veel mogelijk maatregelen om 

de eventuele overlast tot een minimum te beperken. Er zijn gedurende de hele 

avond mensen toezicht aan het houden. Mocht u onverhoopt toch overlast onder-

vinden kunt u, op de avond zelf contact opnemen met Hugo Maas (0683333571) 

we proberen dan zo snel mogelijk een geschikte oplossing te vinden.  

In het ergste geval, als er dingen vernield blijken te zijn, kunt u ons uiteraard ook 

benaderen. We zullen dan samen tot een oplossing komen. Dat zijn allemaal prak-

tische, organisatorische zaken waar we hopelijk zo min mogelijk mee te maken 

krijgen. Proost op een goed verloop en een gezellig feestje voor iedereen! 

J. V. de Tapkratjes - Organisatie Menus Carnabal  

 

VASTENACTIE 2018 : ARMOEDE BESTRIJDING MBALA (ZAMBIA ) 

2. Het project in Mbala (Zambia) 

Ieder jaar weer is de Vastenactie een belangrijke activiteit binnen de katholieke 

kerk in Nederland. In 2018 staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere 

‘HID’-programma, dat de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala 

(Zambia), in 1991 zijn gestart. ‘HID’ staat voor ‘Households in distress’ ofwel 

‘Huishoudens in Nood’. Met dit programma willen de zusters de impact van HIV 

en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door 

voorlichting en goede gezondheidszorg. Bovendien willen ze de mensen leren hoe 

ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en de starters daarbij een finan-

ciële ondersteuning geven.  

De republiek Zambia (vroeger Noord-Rhodesië) is gelegen in het zuiden van Afri-

ka. Het is een onafhankelijke republiek met als belangrijkste economische factor de 

mijnindustrie (koper).  

Zambia is ongeveer 18 keer zo groot als Nederland. Van de bijna 16 miljoen inwo-

ners is ca. 87% christen. 

De komende weken zullen wij u nader informeren over de geschiedenis van het 

land, het ontstaan en de omvang van de problemen en het ‘HID’-programma, dat 



onze steun verdient. Tevens zult u kunnen lezen hoe u uw steentje kunt bijdragen 

om dit programma te laten slagen.  

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

WAAROM EEN REANIMATIECURSUS VOLGEN IN BLADEL? 

Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een 

leven redden. Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis ge-

troffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op 

straat. Tijdens een reanimatiecursus leert u hoe u moet handelen. Meld u daarom 

aan! 

U leert hoe u: 
– een hartstilstand herkent 

– het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer controleert 

– moet reanimeren 

– de AED eruitziet, hoe deze werkt en hoe u dit apparaat moet gebruiken 

Reanimatiecursus met bedienen AED op donderdag 8 en 15 maart 2018 om 19.00 

uur in Den Herd te Bladel. Kosten €20,00 incl. lesboek Reanimatie. Wilt u een her-

halingsles reanimatie volgen kijk op onze website voor de beschikbare avonden. 

reanimatie-dekempen.nl Geef u nu op! reanimatieaed@upcmal.nl of 0497-573751. 

 

DE MOEITE WAARD OM TE LEZEN. 

In het Ledenblad van Seniorenvereniging Bladel februari 2018, welke u kan vinden 

op de website: seniorenverenigingbladel.nl staat op blz. 9 geschreven door Dhr. 

Ben Holleman een inzicht in het leven van Wim Spijker. 

Velen van u in Netersel kennen Wim en gezien de positieve reacties in Bladel, is 

het zeker de moeite waard om het te lezen. 

 

GEVONDEN. 

Gevonden tijdens carnaval in de Driesprong een fietssleutel. Af te halen bij Frans 

van Luffelen Fons van der Heijdenstraat 2. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 14. 1
e
 prijs, Geel 25: Familie Rouws, Jan Castelijns, Mike 

Vosters, Cees Waalen. 2
e
 prijs, Wit 7: J. Roijmans. 3

e
 prijs, Geel 35: Theo Wou-

ters, Ria Fiers, Familie Meulenbroeks. 

 

PSYCHOSOCIAAL- THERAPEUT ESTHER VAN NEERVEN BIJ DE MOEDI-

GE MOEDERS 

Op dinsdag 27 februari hebben we weer een bijeenkomst van de Moedige moeders 

in Bergeijk. Deze keer komt ook Esther deze bijeenkomst bijwonen en zal met haar 

professionele inbreng en ervaring zeker veel kunnen toevoegen aan deze avond. 

Als wij , als ouders, mee gaan maken wat een verslaafd kind teweegbrengt in ons 

gezin, zitten we vaak met ons handen in het haar.  

mailto:reanimatieaed@upcmal.nl


We willen zo graag ons kind helpen om van de verslaving af te komen, dat we alles 

in het werk gaan stellen om hem of haar tot inkeer te brengen, om er helaas , na 

vele pogingen zelf helemaal uitgeput achter te komen, dat het niet geholpen heeft.  

Je staat vaak machteloos aan de zijlijn en ziet je kind steeds verder afglijden. 

Esther zal deze avond beginnen met een power point over de dramadriehoek, die 

toegespitst is op alle “valkuilen”  waarin we , goedbedoeld steeds weer intrappen.  

Hierna zal er ruimschoots gelegenheid zijn om vragen te stellen.  

Voor meer info over Esther neem een kijkje op haar website: 

mijnkindisverslaafd.nl .  

De Moedige Moeders zijn nu al 5 jaar een zelfhulpgroep in de Kempen waar ieder-

een die met deze problematiek te maken krijgt in hun gezin, van harte welkom is. 

In heel Nederland zitten er verspreid door het land overal Moedige Moeders groe-

pen, de eerste is in 2004 begonnen in Volendam. 

Ook in 2017 zijn er vele ouders aangeschoven en we zijn erg blij te kunnen meede-

len dat we samen kunnen terug kijken op hele vruchtbare avonden. Als ouders een 

verschuiving hebben kunnen meemaken en hun kind nu, soms na een jarenlange 

verslaving, aan een drugsvrij leven is begonnen, dan bemoedigd ons dat allemaal 

om niet op te geven, maar door te gaan om deze avonden te blijven organiseren.  

Als u getwijfeld heeft om te komen, zou ik u toch ook echt willen aansporen om 

toch echt deze keer eens niet over te slaan , maar om u bij ons aan te sluiten.  

We zitten van 20.00u-22.00u voor u klaar in het Thomas van Aquinohuis, Dr 

Rauppstraat 52 , in Bergeijk. 

Voor meer info kunt u ons bellen: 06-44625441 of mailen naar 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com  

 

ADVERTENTIE. 

Gratis af te halen, +_ 1,5 kuub gehalveerde straatstenen . 

Inlichtingen: Ingrid Leermakers, Carolus Simplexplein 2a. Tel: 06-31238382. 

 

KERKBERICHTEN. 

2
e
 Zondag in de Veertigdagentijd. Zaterdag 24/2: om 19.00 uur Eucharistieviering. 

De intenties zijn voor: Frans en Alda Alemans-Michielse; Ria van der Heijden-

Lavrijsen nms. Thom, kinderen en kleinkinderen; Harrie Vermeulen; Cato Waalen 

en overleden familie 

Overleden: Ad Michiels 71 jaar. 

 

BUURTHULP NETERSEL  

Wist je dat…… 

- De Buurtlunch voor alle Neterselse mensen is, en dat we vaak horen; maar 

dat is toch niet voor mij…. 

- Gelukkig er wel steeds vaker `nieuw’ neterselnaren op de buurtlunch 

komen, en dat zij het gezellig vinden om samen te lunchen.  

- Het grote aantal vrijwilligers bij Buurthulp Netersel niet in verhouding 

staat met de vragen op het gebied van Welzijn in Netersel 

mailto:moedigemoedersdekempen@hotmail.com


- Dit waarschijnlijk NOG STEEDS te maken heeft met de achterliggende 

gedachten zoals;  “ik moet het zelf kunnen”, en “Het is niet nodig”.  

- de Neterselse bewoner nog een slag te slaan heeft in omdenken; Maak 

gebruik van elkaars `talenten`.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 – DSV MW1: 7-16; Nijnsel A1 – NeCa A1: 9-7; Corridor 

B1 – NeCa B2: 8-4; NeCa C1 – DSV C2: 2-4; Bio D1 – NeCa D1: 3-7; SCMH 1 – 

NeCa 1: 20-4; Springfield 1 – NeCa 2: 6-6. 

Programma voor 24-25 en 28 februari: 

24/2: Flamingo’s B1 – NeCa B1: aanvang om 11:00 uur. Lieshout;  

24/2: Winty B1 – NeCa B2: aanvang om 11:30 uur. Knegsel; 

24/2: NeCa C1 – KVS ’17 C1: 13:10 uur. Hapert. Fluiten: Pleun Wilborts, Ine van  

         Gerwen; 

24/2: VVO D1 – NeCa D1: aanvang om 9:00 uur. Hapert; 

24/2: SDO ’99 E2 – NeCa E1: aanvang om 9:30 uur. Hoogeloon; 

25/2: Tovido 1 – NeCa 1: 11:30 uur. Haaren. Fluiten: J. Bennik; 

28/2: NeCa MW1 – Zigo MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Lana van Rijtho-  

          ven, Anja Mijs; 

28/2: NeCa/Klimroos R – Hilko R: 20.00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Jessica Caste- 

          lijns. 

  

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren C1 – Reusel Sport C2: 5-0; Dommelen B2 – Netersel B1: 4-1; 

HMVV A1 – Casteren A1: 5-0; Reusel Sport 7 – Netersel 3: afgelast; Tuldania 2 – 

Netersel 2: 3-1; Terlo 1 – Netersel 1: 0-1. 

Programma voor 24 en 25 februari: 

24/2: Netersel F2 – Rood-Wit F9: aanvang om 9.30 uur; 

24/2: EFC F2 – Netersel F1: aanvang om 9.30 uur; 

24/2: Casteren E1 – MVV E3: aanvang om 10.00 uur; 

24/2: Reusel Sport D4 – Casteren D2: aanvang om 12.00 uur; 

24/2: Netersel D1 – Oirschot Vooruit D2: aanvang om 11.00 uur; 

24/2: Casteren C1 – RKVVO C4: aanvang om 12.45 uur; 

24/2: Bladella B3 – Netersel B1: aanvang om 15.00 uur; 

24/2: Casteren A1 – Budel A2: aanvang om 14.30 uur; 

25/2: Netersel 3 – Hapert 4: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

25/2: Netersel 2 – Dosko 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

25/2: Netersel 1 – SVSOS 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

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

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 3 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 26 FEBRUARI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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