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KONINGSDAG 2018 

Om alvast in de agenda te zetten!! Ook dit jaar organiseert het Oranje Comité Ne-

tersel op Koningsdag, vrijdag 27 april, weer een spetterende spellenochtend voor de 

kinderen. In de middag is er een leuke fietstocht van zo'n 25 kilometer uitgezet. 

Nadere informatie volgt, een paar weken voor Koningsdag, in de van Aalsten tot 

Goor. Oranje Comité Netersel.  

 

VASTENACTIE 2018 : ARMOEDE BESTRIJDING MBALA (ZAMBIA ) 

7. ‘Voordeliger’ geven aan Vastenactie! Via een periodieke gift. 

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

Instelling) 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 in-

komen wordt berekend. Dit betekent dat u over het totaalbedrag van uw periodieke 

gift(en) minimaal 18,65% (schijf 1) tot maximaal 51,95% (schijf 5) kunt besparen. 

Stel u hebt een belastbaar inkomen van  € 35.000 en geeft gedurende 5 jaar telkens 

€ 100 aan Vastenactie, dan krijgt u daarvan ieder jaar € 41 terug via uw belasting-

aangifte. 

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  

Huis aan Huis collecte 

Aan het einde van deze week komt de huis-aan-huis collecte in Casteren, Hooge-

loon en Netersel aan zijn einde. In Bladel en Netersel kunt u het vastenzakje nog tot 

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:beate.gloudemans@vastenactie.nl


en met Pasen in het offerblok in de kerk doen. We danken iedereen voor zijn of 

haar bijdrage aan de Vastenactie van 2018 en we wensen u allen een Zalig Pasen. 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 19.1
e
 prijs, Paars 25: Nienke de Geijter, P. van de Zande. 

2
e
 prijs, Geel 36: Annie Smets. 3

e
 prijs, Zwart 35: Regina Smets. 

 

OPEN DAG. 

Tennisvereniging TC Twisselt heeft een open dag op zaterdag 7 april van 14.00 uur 

tot 17.30 uur. Adres: Broekkant 9A te Lage-Mierde. E-mail: tctwisselt@hotmail.nl  

 

KOEKACTIE KORFBALVERENIGING NECA 

Maandag 16 april komen onze jeugdleden bij u langs om koeken te verkopen. We 

hebben diverse soorten koeken. 1 pak voor 2 euro, 3 pakken voor 5 euro. 

Hiermee steunt u de korfbalvereniging, zodat zij dingen voor de jeugdleden kunnen 

organiseren, bijvoorbeeld het jeugdkamp en viering van de kampioenschappen. 

U kunt de leden verwachten vanaf 15.30 uur of 17.30 uur. 

Bedankt voor uw steun namens onze jeugdleden. 

Korfbalvereniging NeCa. 

 

KIJKAVOND BREDE SCHOOL NETERSEL  EN  AANMELDEN NIEUWE 

LEERLINGEN 

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

dag  5 april van 18.00 tot 20.00 uur. Samen met 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 2018-2019. 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? Bijvoor-

beeld uw trouwboekje. Ook graag bij de aanmelding, een identiteitsbewijs of een 

kopie van de kennisgeving van de belastingdienst betreffende het BSN-nummer 

(voorheen sofinummer) van uw kind meebrengen. 

Graag ontmoeten wij u tijdens deze avond!  

Team Brede School Netersel Team Nummereen. 

 

VOETBALSCHOENEN. 

Mijn nichtje Sanne en haar vriend Stijn, die samen op Sint-Maarten in het onder-

wijs werken, zijn daar nu bezig met het opzetten van schoolvoetbal. Stijn is al een 

cursus world coach aan het volgen om het zo goed mogelijk te doen. Nu zijn ze al 

elk weekend aan het trainen en hebben er heel veel plezier in.  

Door al de ellende die ze al hebben meegemaakt is er alleen een groot probleem, 

dat is het gebrek aan voetbalschoenen, sportschoenen en gymschoenen. Die zijn er 
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bijna niet voor deze kinderen. Voor de tenues is het al geregeld, nu de schoenen 

nog. 

We willen ze hierbij heel graag helpen en nu is mijn vraag, wie heeft er nog voet-

balschoenen of andere sportschoenen staan die niet meer passen,  of niet meer 

worden gedragen, maar nog wel in goede of redelijke staat zijn?  

Als ze deze week, dus nog voor Pasen bij ons ingeleverd worden, gaan ze volgende 

week al rechtstreeks naar Stay Strong, de school op Sint-Maarten.  

Als het mogelijk is graag de schoenen inleveren op vrijdagmiddag en zaterdag aan-

staande, bij Sien Bleijs, Schuttersweg 2 te Netersel. Tel: 681249. 

Alvast super bedankt namens Stijn van de Burgt en Sanne Lauwers. 

 

KERKBERICHTEN. 

Paaswake. Zaterdag 31/3: om 21.00 uur in de kerk in Bladel m.m.v. herenkoor. 

Eerste Paasdag. Zondag  1/4:  om 9.30 uur Eucharistieviering in de kerk in Neter-

sel. De intenties zijn voor: Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote Maria en 

Riek, Cato en René, Harrie en Ton; Cornelis en Cato Waalen nms. kinderen, klein- 

en achterkleinkinderen; Overleden ouders van der Heijden-Couwenberg, hun zonen 

Thom en Kees, schoondochter Toos, schoonzoon Frans en Elly Hageman; Sjef 

Hooyen, zoon Jos en dochter Corry; Jan Veraa 

Tweede Paasdag. Maandag 2/4: om 11.00 uur Eucharistieviering in de kerk in 

Bladel m.m.v. Saffier.  

Mededelingen 

 Het rooster van de Goede week vindt u in het portaal/mededelingenbord 

 Kinderen mogen na de mis van 11 uur op 1
e
 paasdag in Bladel paaseieren 

zoeken in de pastorietuin 

 Als u een misintentie opgeeft wilt u er dan de locatie bij vermelden waar 

deze intentie gelezen dient te worden. Het is voor ons moeilijk te 

achterhalen. 

 

NIEUWS KBO. 

Rabo Clubkas Campagne 

Dit jaar is de Rabo Clubkas Campagne van 5 tot en met 30 april. Leden van 

de Rabobank kunnen vijf stemmen uitbrengen op de vereniging of stichting 

van hun keuze met een maximum van één stem per club. 

Mocht u willen gaan stemmen en daarbij graag hulp hebben dan kunt u op 11 april 

tussen 15.00 -16.00 uur terecht bij Wies Vissers, Carolus Simplexplein 32. Zij helpt 

u graag bij het stemmen op uw favoriete club.  

 

KOM KENNISMAKEN MET ELEKTRISCHE DUOFIETS 

In januari 2017 werd de stichting Duofiets Vessem e.o. opgericht en werd er – na 

een proefperiode van een jaar – gestart met een groep van 20 vrijwilligers die 

(afwisselend) wekelijks drie keer gaan fietsen met wisselende gasten. Gasten zijn in 

dit geval mensen die zelf niet meer kunnen of durven fietsen, maar er graag enkele  

uren op uit trekken. Er wordt altijd met 2 fietsen tegelijk gefietst. Dus 2 gasten en 2 



vrijwilligers. Overigens beslist de passagier zelf of hij wel of niet mee trapt. 

Vrij snel na de start in Vessem, volgde de eerste uitbreiding. In Wintelre wordt 

vanaf midden vorig jaar een keer per week met 2 fietsen op pad gegaan.  

Als u een duofiets eens van dichtbij wilt zien of even uitproberen, dan krijgt u 

daarvoor op paaszaterdag de kans. De stichting houdt dan van 14.00-16.00 uur een 

‘open dag’. Deze vindt plaats op het terrein van zorgboerderij D’n Bolle Akker, 

Flinkert 26, Vessem. Vrijwilligers en 3 duofietsen staan in de startblokken om sa-

men met u een proefritje te maken. Iedereen is welkom. U hoeft zich vooraf niet 

aan te melden en de koffie (met paaseitjes) staat voor u klaar. 

Verhuur 

Deze open dag is ook bedoeld voor mensen die fietsen willen huren en deze vooraf 

eens willen uitproberen. Op de dagen dat er niet door vrijwilligers gefietst wordt, 

zijn de drie elektrische duofietsen namelijk te huur voor iedereen die dat wil. Dit is 

dus ook niet plaatsgebonden. Het huren van een fiets kost voor een voormiddag 

(9.00-12.00 uur) € 7,50 en voor een middag 13.00-17.00 uur) € 10,-. Voor een hele 

dag (9.00-20.30 uur) betaalt u € 22,50. Voor een kleine meerprijs is een tweede 

accu beschikbaar. Er wordt per fiets een borg gevraagd van € 75,-. Informatie en/of 

reserveren bij Harrie van Son, tel. 06-51317780. 

 

KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Vessem D1 - NeCa D1: 6-1. 

Programma voor 31 maart en 4 april.   

31/3: NeCa A1 - DSV A3: 12:30 uur. Casteren. Fluiten: Dian Couwenberg; 

31/3: NeCa B1 - Bio B1: 11:15 uur. Casteren. Fluiten: Dian Couwenberg; 

31/3: NeCa B2 - Bladella B1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Imke Janssen; 

31/3: DSV C2 - NeCa C1: aanvang om 10:00 uur. Diessen;  

31/3: NeCa F1 - Tilburg F1: 9:30 uur. Netersel. Fluiten: Marloes van Rijthoven,  

          Anja Mijs; 

4/4: Stormvogels MW2 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Luyksgestel. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Casteren JO 8 – EFC JO 8: 3-1; Netersel F2 was vrij, Netersel F1 – 

HMVV F1: 4-3; Casteren E1 – Riethoven E1: 13-3; Knegselse Boys D1 – Casteren 

D2: 1-1; Netersel D1 was vrij; Casteren C1 – Wodan C3: 6-1; SDO B1 – Netersel 

B1: 4-3; Casteren A1 – EFC A2: 3-1; Netersel 3 – Oirschot Vooruit 13: 3-0; Neter-

sel 2 – Vessem 2: 4-2; Netersel 1 – Dosko 1: 1-5. 

Programma voor 31 maart en 1 en 2 april: 

31/3: Casteren A1 – Terlo A1: aanvang om 14.30 uur; 

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

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

2/4: Reusel Sport 7 – Netersel 3: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uu. 

Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij.  

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 2 APRIL A.S. OM 18.00 UUR. 


