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KUNNEN WE OP UW STEUN REKENEN TIJDENS COLLECTEWEEK 

REUMAFONDS?  

In de week van 19 tot en met 24 maart is de jaarlijkse collecteweek van het Reu-

mafonds. Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich met hart en ziel in om door 

heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma.  

Met uw donaties helpt u onderzoeken te financieren die de oorzaak van reuma kun-

nen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. U helpt 

hiermee het dagelijks leven van 2 miljoen Nederlanders met reuma te verbeteren. 

Dit jaar komt een aantal vrijwilligers langs de deuren met een nieuwe collectebus 

waar ook bij gepind kan worden. Deze collectebus 2.0 is samen met 25 andere 

fondsen ontwikkeld en wordt het komend jaar getest in 50 gemeentes in Nederland. 

Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren 

en pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampen met een vorm van reuma, zoals 

artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diag-

nose reuma. Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Neder-

land. Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de 

ziekte groot. Tweederde (69%) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn 

dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit.  

Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig in de zoektocht naar betere behan-

delmethoden. Daar kunt u via de collecte aan bijdragen. Verder geeft het Reuma-

fonds ook voorlichting, ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op 

voor de belangen van mensen met reuma in de politiek en zorg. Samen zetten we 

ons in voor een beter leven met reuma vandaag. Steunt u ons ook?  

Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl 

 

BUURTBILJARTEN 

De aanstaande kampioen is intussen wel bekend, want de Heilei A staat erg ver 

voor op de nummer twee (De Heilei B), maar betekent dit dan dat het niet meer 

spannend wordt in de laatste maanden van het biljartseizoen? Integendeel, want de 

rest van de teams zitten dicht op elkaar en dus kunnen er nog veel teams mee doen 

om het zilver en het brons. Ter vergelijking, het verschil tussen de nummer 1 en 2 

is groter dan het verschil tussen de nummers 2 en 12, dus er kan nog van alles ge-

beuren de komende wedstrijden. Daarnaast kan iedere biljarter nog gaan proberen 

om het persoonlijke record van Jan van Kemenade (23,1 punten) de komende 

wedstrijden aan te scherpen.  

De datum voor de kampioenenhuldiging is op dit moment nog niet bekend, maar 

zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden, zodat we met zijn allen het biljart-

seizoen op een leuke en gezellige manier af kunnen gaan sluiten. 

http://www.reumafonds.nl/


Verder hebben de teamcaptains inmiddels een mail ontvangen om de kostenbij-

drage van € 40 per team te voldoen, dus de kans is aanwezig (voor zover het al niet 

gebeurd is), dat je binnenkort het verzoek krijgt om een tientje per persoon te lap-

pen. U bent gewaarschuwd!!  

Uitslagen: Plein B – Beemke C: 29,4 – 45,1; Blasch B – Winkelhoek D: 40,4 – 

31,7; De Heilei B – Winkelhoek D: 36,2 – 38,2; Beemke B – De Hoeve A: 35,0 – 

41,9; De Heilei A – Winkelhoek A: 48,6 – 32,1; Beemke A – Plein A: 26,7 – 44,7; 

Blasch B – Winkelhoek C: 56,7 – 48,7; Blasch A – Winkelhoek B: 28,9 – 44,8; 

Plein B – De Hoeve B: 44,3 – 37,9. 

Stand per 2-3-2018: 

Team Punten wedstr gem 

De Heilei A 565,5 11 51,4 

De Heilei B 494,5 11 45,0 

De Hoeve A 477,5 11 43,4 

Winkelhoek B 470,7 11 42,8 

Beemke C 456,7 11 41,5 

Blasch B 452,5 11 41,1 

Blasch A 483,9 12 40,3 

Beemke B 437,6 11 39,8 

Winkelhoek D 436,7 11 39,7 

Winkelhoek A 434,8 11 39,5 

Winkelhoek C 433,6 11 39,4 

Plein B 463,2 12 38,6 

De Hoeve B 453,1 12 37,8 

Beemke A 413,1 11 37,6 

Plein A 405,8 11 36,9 

 

BUURTBILJARTEN, BREAKING NEWS...... 

Breaking news deel 1, vorige week belde teamleider Frans S. op dat zijn team 

voortaan door het leven wil gaan als 'Mannenwereld' in plaats van Beemke C. De 

achterliggende motieven zijn me niet geheel duidelijk, maar dat mag de pret niet 

drukken.... De mannen van Mannenwereld hebben dit seizoen nog een blauwe 

maandag bovenaan de ranglijst gestaan, maar uiteindelijk zullen de boys onder de 

bezielende leiding van 'De Zeun' toch geen kampioen worden ben ik bang.... 

Breaking news deel 2, de datum voor de kampioenenhuldiging is bekend, de kam-

pioenen (naar alle waarschijnlijk De Heillei A, tenminste als ze geen 100 punten 

aftrek meer krijgen) zullen gehuldigd worden op donderdag 26 april (daags voor 

Kingsday), dus noteer deze datum alvast in je agenda. Nadere info volgt t.z.t. 

Tot zover dit extra nieuwsbulletin. 



VASTENACTIE 2018 : ARMOEDE BESTRIJDING MBALA (ZAMBIA ) 

5. Hulp voor ‘huishoudens in nood’ (het HID-programma) 

De stad Mbala ligt in het uiterste noorden van Zambia, vlak bij Tanzania. In de 

loop der jaren zijn veel mensen van het platteland naar de stad getrokken in de 

hoop er werk te vinden, hetgeen meestal niet lukte. Zij wonen nu onder erbarme-

lijke omstandigheden in sloppenwijken aan de rand van de stad. Er is gebrek aan 

schoon water en elektriciteit. Er zijn geen wc’s en ook riolering ontbreekt.  

Mbala is een van de armste gebieden van Zambia, met een gemiddeld weekinko-

men van 0 tot 7 euro per huishouden. 

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het 

Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia 

actief. Bij hun missie hebben zij zich vooral ingezet voor onderwijs en ziekenzorg, 

o.a. voor kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Zij hebben er 

jarenlang ook succesvol een ziekenhuis gerund.  

Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia hun werkterrein ver-

legd. Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de zusters hebben in 

1991 het ‘Households In Distress’, het  (HID)-programma opgezet. Het doel van dit 

programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede 

gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voor-

zien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op 

het gebied van HIV en aids werkzaam is. 

 

TOELICHTING OP HET VASTENACTIE PROJECT 

Het komende weekend, 17 en 18 maart, wordt er in elke viering in elke kerk van de 

parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus een korte toelichting voorgelezen 

waarin het Vastenactieproject in Zambia bij u onder de aandacht gebracht wordt. 

De collecte van deze vieringen komt in zijn geheel ten goede aan dit project: Wij 

bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan. 

 

DVD-FILM OVER HET VASTENACTIE PROJECT 

In de H. Pancratiuskerk van Hoogeloon wordt op zaterdag 17 maart na de H. Mis 

van 19:00 uur een DVD-film van ongeveer 15 minuten vertoond. De DVD-film 

geeft een goed beeld van het Vastenactie project in Zambia. U bent van harte wel-

kom om in Hoogeloon naar deze film te komen kijken, waarbij onder genot van een 

kop koffie of thee nog nagepraat kan worden. U bent van harte welkom. 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

NIEUWS KBO. 

 Jaarvergadering KBO Netersel 

In de vorige van Aalsten tot Goor stond helaas niet de goede begintijd. De 

Jaarvergadering is op 14 maart en begint om 13.30 uur en niet om 14.00 

uur. Sorry voor de vergissing. 

Lenteconcert Senioren orkest 25 maart 

Het Kempisch Senioren orkest presenteert op zondag 25 maart haar jaarlijkse Len- 



teconcert in Gemeenschapshuis De Tref in Hapert, Alexanderhof 7. Het concert 

begint om 13.30 uur. De toegang is gratis. U wordt verwelkomt met een kop koffie 

of thee en kunt daarna genieten van een heerlijke muzikale middag met herkenbare 

mooie blaasmuziek en de Zanggroep Irish Mist uit Geldrop. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 17. 1
e
 prijs, Zwart 8: Familie Looijmans. 2

e
 prijs, Grijs 

9: Niels en Sonja. 3
e
 prijs, Geel 9: Freek Louwers, Niels en Sonja, Daan Michiels, 

M. Timmermans, Bo Galesloot. 

 

WIST JE DAT..… 

 Iedere eerste maandag van de maand als de Sirene gaat u naar de Poel kun 

gaan lunchen waar u ontvangen wordt met een lekker soepje en brood. 

 Buurthulp Netersel op zoek is naar versterking van de vrijwilligersgroep 

voor de Buurtlunch. 

 Dit iemand mag zijn die 

o Een paar keer per jaar (op toerbeurt) de eerste maandag van de 

maand de Buurtlunch mee wil verzorgen. 

o Hiervoor tijd kan maken op desbetreffende dag van ongeveer 

10.00 tot 14.00uur. 

 Buurthulp Netersel ook op zoek is naar versterking van onze werkgroep. 

 Dit iemand mag zijn die  

o een beetje tijd heeft om zich in te zetten voor onderlinge 

contacten met het oog op Zorg en Welzijn voor elkaar. 

o een luisterend oor heeft  

o uitvoering kan geven aan bestaande activiteiten zoals 1 keer per 4 

maanden een vergadering bijwonen en af en toe gastvrouw zijn 

op het maandelijkse koffie-uurtje. (donderdag van 14.30 tot 

15.30uur).  

o eventueel nieuwe ideeën heeft, deze zijn altijd welkom 

 Voor vragen of aanmelden voor vacatures van Buurthulp Netersel, u 

kunt bellen; 06-53473972. Of contact opnemen met Ingrid Meulenbroeks, 

Mia Hems, Lieneke Verspaandonk, Wies Vissers of Maria Waalen.  

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag van de Veertigdagentijd. Zaterdag 17/3: om 19.00 uur. Eucharistievier-

ing. De intentie is voor Harrie Vermeulen. De collecte is voor de vastenactie. 

Donderdag 22/3:  om 19.00 uur in de kerk in Bladel, boeteviering voor alle kerk-

dorpen m.m.v. dameskoor 

 

Toelichting op het Vastenactie project. 

Het komende weekend, 17 en 18 maart, wordt er in elke viering in elke kerk van de 

parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus een korte toelichting voorgelezen 



waarin het Vastenactieproject in Zambia bij u onder de aandacht gebracht wordt. 

De collecte van deze vieringen komt in zijn geheel ten goede aan dit project: Wij 

bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan. 

Vastenzakje. 

In Bladel en Hapert wordt u in de H.Mis een vastenzakje uitgereikt. U kunt dit 

vastenzakje mee naar huis nemen om uw financiële bijdrage voor het project in te 

doen. Tot en met Pasen kunt u het vastenzakje met inhoud in het offerblok van de 

kerk van Bladel of Hapert deponeren. In Casteren, Hoogeloon en Netersel is er de 

jaarlijkse huis-aan-huis collecte, daarover volgende week meer informatie. 

 

MILITAIRE OEFENING IN DE GEMEENTE VAN 19 T/M 21 MAART 

De koninklijke landmacht heeft de gemeente Bladel in kennis gesteld over een ge-

plande militaire oefening binnen onze gemeente. Deze oefening vindt plaats van 19 

t/m 21 maart. De militairen verplaatsen zich over bestaande wegen en paden. Er 

wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet Militair Terrein.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Melmac MW1 – NeCa MW1: 13-5; Winty C1 – NeCa C1: 7-5; DAKOS 

E3 – NeCa E1: 3-9. 

Programma voor 14 maart: 

14/3: DDW MW1 – NeCa MW1: aanvang om 21:30  uur. Reusel. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel F2 – Hilvaria F4: 4-4; Netersel F1 – Hoogeloon F2: 5-2; Caste-

ren E1 – EFC E5: 11-0; EFC D4 – Casteren D2: 5-2; Netersel D1 – Nuenen D4:  

5-2; Casteren C1 – UNA C3: 8-2; Bergeijk B2 – Netersel B1: 3-0; Casteren A1 – 

Terlo A1: uitgesteld; Netersel 3 – Zuiderburen 4: 6-4; Netersel 2 – DEES 2: afge-

last; Netersel 1 – DWS 1: 0-1. 

Programma voor 17 en 18 maart: 

17/3: Hoogeloon F1 – Neetersel F2: aanvang om 10.00 uur; 

17/3: Netersel F1 – Beerse Boys F3: aanvang om 10.30 uur; 

17/3: Bladella E5 – Casteren E1: aanvang om 9.30 uur; 

17/3: Casteren D2 – Hapert D3: aanvang om 11.15 uur; 

17/3: Unitas D4 – Netersel D1: aanvang om 11.30 uur; 

17/3: SDO C1 – Casteren C1: aanvang om 13.00 uur; 

17/3: Netersel B1 – De Weebosch B1: aanvang om 14.30 uur; 

17/3: Reusel Sport A2 – Casteren A1: aanvang om 14.45 uur; 

18/3: Bladella 8 – Netersel 3: aanvang om 9.45 uur. Vertrek om 9.00 uur; 

18/3: Terlo 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

18/3: Waalre 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 24 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 19 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

