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KERKBERICHTEN 

Zaterdag 6/4: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Frans en 

Alda Alemans-Michielse; Cornelis van de Ven en Adriana Hendriks; Josephus van 

den Hout, zijn echtgenote Maria, Riek, Cato en René, Harrie en Ton; Adrianus en 

Laurina Hendriks-van de Sande en overleden familieleden; Sjef Hooyen, zoon Jos 

en dochter Corry; Toon Hendriks nms. Anneke en de kinderen 

Mededelingen: 

 De plechtigheden in de Goede Week zullen dit jaar in Hoogeloon gevierd 

worden, met medewerking van vrijwilligers uit de verschillende dorpen. 

Dit houdt verband met een concert op Witte Donderdag in de kerk van 

Bladel. Omdat het Triduum op één locatie gevierd dient te worden, t/m de 

Paaswake, is de keuze gemaakt voor Hoogeloon. De kruisweg op Goede 

Vrijdag zal wel in alle kerken gebeden worden en er zijn overal Missen op 

Eerste Paasdag. Als mensen vervoer nodig hebben voor het Triduum in 

Hoogeloon, kunnen zij dit doorgeven aan het secretariaat. We hopen dat 

zoveel mogelijk mensen dit liturgisch hoogtepunt in het jaar kunnen en 

willen meevieren.  

 Als er een uitvaart plaatsvindt in het Triduum, kan dat geschieden in de 

vorm van een gebedsviering. Dit is vanwege de concentratie op het lijden, 

sterven en verrijzen van Christus.  

 Vrijdag 6 april gaan de misdienaars in de parochie oefenen voor de Goede 

Week, om 17.30 u in het zaaltje in Bladel. Voor de kosters, lectoren en 

acolieten is er een soortgelijke bijeenkomst op zaterdag 6 april vanaf 13.00 

u.  

 Het secretariaat van de parochie zal na Pasen overhuizen naar het kantoor-

gedeelte in de pastorie. We zijn alle medewerkers dankbaar voor hun 

flexibiliteit tot nu toe en hopen op uw begrip voor een beperkt functione-

ren tijdens de verhuizing.  

 

VASTENACTIE 2019 : WAT KOSTEN WATERVOORZIENINGEN?   

Centrale watervoorziening: € 5,00 per persoon 
De watervoorziening voor een of meer dorpen kan bijvoorbeeld worden gereali-

seerd door een centraal waterreservoir te bouwen, een filter te installeren en met 

diverse pijpleidingen aftappunten aan te leggen. Bij ons project op Flores, Indone-

sië kost dit ongeveer vijf euro per persoon. 

Waterpomp op zonne-energie: gemiddeld € 15,00 per persoon en gemiddeld € 

10.000,00 per gemeenschap 



Een gemeenschap heeft per dag per persoon tussen de 7,5 – 15 liter water nodig. 

Vee heeft 20 tot 30 liter nodig per dier per dag. Dit kun je natuurlijk iedere dag met 

de hand oppompen, maar dat is zwaar en tijdrovend werk. Als er dan ook nog water 

nodig is voor landbouw of moestuinen, is het beter en gemakkelijker om een elek-

trische pomp te installeren bij de watervoorziening. Zonnepanelen hebben daarbij 

de voorkeur, omdat ze de gemeenschap niet voor jaren op hoge kosten jagen.  

250 liter watertank: € 30,00; 1000 liter watertank: € 100,00 
Watertanks kunnen gebruikt worden om regenwater in op te slaan. Het voordeel 

van een watertank is dat het een relatief goedkope manier is om mensen toegang te 

geven tot water. Een nadeel is dat de watertank tijdens lange droge periodes droog 

komt te staan. Een watertank is wel een mooie aanvulling wanneer er in de ge-

meenschap ook een andere watervoorziening is.  

Training onderhoud watervoorziening voor gemeenschap: € 90,00  
Om het nieuwe waterpunt ook op lange termijn goed te laten functioneren, zijn 

onderhoud en reparaties nodig. Daarvoor worden mensen uit de gemeenschap 

opgeleid. 

Sanitaire voorzieningen voor een school met 100 leerlingen: € 2.250,00 
Volgens de internationale humanitaire standaarden hebben scholen 1 toilet per 30 

meisjes en 1 toilet per 60 jongens nodig. Wanneer er op een school 50 meisjes en 

50 jongens zitten, moeten er dus minimaal drie toiletten zijn. 

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

ZONDAG 7 APRIL 2019, TWEEDEHANDSFIETSENBEURS HOOGELOON 

Op zondag 7 april van 12.00 uur tot 15.00 uur wordt er in Hoogeloon wederom een 

fietsenbeurs georganiseerd. Net zoals vorig jaar bij Gooskens Hout, Breestraat 25 

Hoogeloon. U bent van harte welkom rond te snuffelen. Schrijft u de datum alvast 

in uw agenda? De toegang is gratis!  

Voor meer informatie kunt u bellen naar:Anke 0497-682641 Of  Yvonne 0497-

682894. Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl  

 

KOEKACTIE KORFBALVERENIGING NECA  

Op maandag 8 april komen onze leden weer bij u langs voor de jaarlijkse koekactie. 

U kunt ze verwachten vanaf 17.30 uur. We hopen dat u onze vereniging weer wilt 

steunen, zodat wij weer leuke activiteiten kunnen organiseren voor onze jeugdle-

den. 

Bedankt namens Korfbalvereniging NECA 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 18. 1
e
 prijs, Grijs 21: L. Lauwers, Rick Spooren, Familie 

Raijmakers. 2
e
 prijs, Roze 37: Nelma en Nerissya, Jay van Hoof, Familie van 

Aaken. 3
e
 prijs, Wit 29: Luuk van de Sande. 

 

 

mailto:fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl


NETERSEL 800 JAAR. 

Netersel bestaat 800 jaar en dat vieren we! Zondagmiddag 14 april om 14 uur in De 

Poel houden we de tweede van een drietal geschiedenismiddagen over de historie 

van Netersel. Telkens met een ander thema. Dit keer “Straat- en akkernamen”.  

Historisch-geograaf Karel Leenders zal een boeiende voordracht houden met licht-

beelden over Het landschap van Netersel door de eeuwen heen. 

Aan de hand van oude kaarten en de namen van velden, wegen en gehuchten wordt 

de geschiedenis van Netersel verteld. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de nu 

verdwenen kerk, kasteel en hoeve van Netersel en naar de Bredase Baan die ooit 

het dorp doorsneed. Ook de rol van de Brabantse hertog, van het klooster Postel en 

van de onderbelichte Wouter Volcaert zullen belicht worden. 

De middag duurt van 14 uur tot uiterlijk 16 uur inclusief een pauze. Toegang is 

gratis en iedereen is welkom. 

 

DONDERDAG 18 APRIL OPEN AVOND OP DE LAMBERTUSSCHOOL 

Op donderdag 18 april van 18.00 tot 20.00 uur houden we onze jaarlijkse open 

avond en zijn alle kinderen, ouders, broers, zussen, familieleden en andere belang-

stellenden van harte welkom op onze school.  

Samen met Nummereen willen we u graag laten zien waar we in de verschillende 

groepen en na schooltijd bij de BSO mee bezig zijn.  

 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN  

Tijdens deze Open Avond is er gelegenheid om kinderen aan te melden voor het 

schooljaar 2019-2020. Alle kinderen die vóór 1 augustus vier jaar worden en 

kinderen die in de loop van het volgend schooljaar vier jaar worden, komen 

hiervoor in aanmerking. 

Graag de persoonlijke gegevens van uw kind en van uzelf meebrengen? Bijvoor-

beeld uw trouwboekje. Ook verzoeken we u bij aanmelding een identiteitsbewijs of 

een kopie van de kennisgeving van de belastingdienst betreffende het BSN – num-

mer van uw kind mee te brengen, zodat wij dit kunnen controleren. 

Kom ook een kijkje nemen! Donderdag 18 april van 18.00 tot 20.00 uur 

Lambertusschool en Nummereen 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

Op vrijdagochtend 12 april heeft Buurthulp Netersel tussen 10.30 en 11.30uur 

in de Poel haar koffie-uurtje. We willen graag een luisterend oor bieden en even-

tueel uw vragen beantwoorden c.q. doorspelen. Mocht u uw gedachte over actuele 

onderwerpen willen uitwisselen; kom dan naar ons koffie-uurtje.  

In de bijlage ook een flyer van het Samenwerkingsproject “Om nooit meer te 

vergeten” van de schoolkinderen met Buurthulp Netersel. 

Tijdens het koffie-uurtje kunt u ook uitleg hierover krijgen.  

Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld 

vervoer, boodschappen doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, of een ander 

klusje? Laat het ons weten, wij helpen u graag.  



U kunt ons 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, u kunt de voicemail afluisteren en eventueel inspreken) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/ 

Graag tot volgende week vrijdag. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid Meulen-

broeks. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: Klimroos/VVO MW1 - NeCa MW1: 7-6; NeCa E1 - Rosolo E2: 6-6; 

NeCa F1 - Rosolo F1: 12-15; NeCa MW1 - DSV MW1: 3-8; Dakos R - KliNeCa R 

12-7; NeCa W1 - DDW W1: 20-17; DSC F1 - NeCa F1: 4-28; Winty E2 - NeCa E1 

5-3; Klimroos D1 - NeCa D1: 5-3; Klimroos B1 - NeCa B1: 9-2; Bladella A1 – Ne-

Ca A1: 6-6; Merselo 1 - NeCa 1: 8-8; NeCa 1 - KVS '17 1: 12-18; NeCa A1 – Ro-

solo A3: 7-6; NeCa B1 - NKV B1: 4-7; NeCa C1 - DSV C1: 6-14; NeCa D1 - DSV 

D1: 7-6; NeCa F1 - Rust Roest F1: 14-10; NeCa 1 - Diosa 1: 4-7. 

Programma voor 3 en 10 april: 

3/4: Rosolo R - KliNeCa R: aanvang om 20:00 uur. Reusel; 

10/4: Dakos R3 - KliNeca R: aanvang om 19:30 uur. Someren-Heide. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 6-7-10 en 11 april: 

6/4: Casteren JO7 1 is vrij; 

6/4: Sarto JO8 4 – Casteren JO8 1: aanvang om 11.00 uur; 

6/4: Casteren JO9 1 – Bergeijk JO9 4: aanvang om 10.30 uur; 

6/4: SVSOS JO10 1 – Netersel JO10 1: aanvang om 10.00 uur; 

6/4: Brabantia JO11 4 – Netersel JO11 1: aanvang om 10.15 uur; 

6/4: Casteren JO13 1 – Valkenswaard JO13 5: aanvang om 11.15 uur; 

6/4: DBS JO14 2 – Netersel JO14 1: aanvang om 12.15 uur; 

6/4: Acht JO15 3 – Casteren JO15 1: aanvang om 11.15 uur; 

6/4: Baronie JO17 4 – Casteren JO17 1: aanvang om 11.45 uur; 

6/4: De Raven JO19 1 – Netersel JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

7/4: Netersel 3 – Unitas 7: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

7/4: Netersel 2 – De Raven 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

7/4: Netersel 1 – DEES 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur; 

10/4: Netersel JO14 1 – Willem II JO14 1: aanvang om 18.30 uur; 

10/4: Hoogeloon JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 18.30 uur; 

10/4: Netersel JO19 1 – DEES JO19 1: aanvang om 18.30 uur; 

11/4: Netersel 3 – Wodan 10: aanvang om 18.30 uur. Aanwezig om 18.00 uur; 

11/4: Netersel 2 – BES 1: aanvang om 19.30 uur. Aanwezig om 18.30 uur. 

 

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