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TWEEDEHANDS FIETSENBEURS HOOGELOON
Heeft u ook een fiets in de schuur die niet meer gebruikt wordt? Of een kinderfiets
waar uw kind allang uitgegroeid is? Bent u op zoek naar een groter model? Heeft
uw zoon/of dochter een middelbare schoolfiets nodig? Of hebt u een fietstas of
kinderstoeltje wat overbodig is? Dan is de fietsenbeurs echt iets voor u!
Kopers opgelet: Op zondag 3 april van 12.00 uur tot 15.00 uur wordt er in Hoogeloon wederom een fietsenbeurs georganiseerd. Bij de ingang van Gemeenschapshuis d’n Anloop aan de Maalderij in Hoogeloon. U bent van harte welkom
rond te snuffelen en misschien te kopen. Schrijft u de datum alvast in uw agenda?
De toegang is gratis!
Verkopers opgelet: Wilt u een of meerdere fietsen of accessoires verkopen? Wij
zorgen ervoor! U hoeft tijdens de beurs niet aanwezig te zijn. U blijft anoniem. U
bepaalt zelf de prijs. (Wij zetten daar echter nog 10% op voor het goede doel (die
betaalt de klant) en 10% van uw opbrengst gaat ook naar een Hoogeloonse vereniging) Het enige wat u verder moet doen is uw fiets(en) inleveren op zondag 3
april tussen 9.00 uur en 11.00 uur ‘s ochtends en tussen 16.00 uur en 16.30 uur het
geld (of in het slechtste geval uw fiets) weer ophalen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Anke 0497-682641 Of Yvonne 0497682894. Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl
VASTENACTIE 2016.
Voldoende eten voor mensen in Katakwi (Oeganda)
5.De uitvoering van het project door Socadido
Het Vastenactieproject voor 2016 helpt de plaatselijke bevolking door trainingen te
geven op het gebied van landbouw en waterbeheer. Het mooie van dit project is dat
er niet direct naar moderne landbouwtechnieken wordt gegrepen, maar ook oude
wijsheid nieuw leven wordt ingeblazen, bijvoorbeeld het leren zien van waarschuwingssignalen in de natuur. De aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten kondigt bijvoorbeeld het regenseizoen aan; de goede tijd om te zaaien.
Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor het planten van bomen. In het verleden is
bijna al het bos gekapt, met alle gevolgen van dien: bodemerosie, verlies van vermogen van wateropname in de bodem, en invloed op het klimaat. De mensen zullen
zien hoe belangrijk bomen zijn voor hun leefomgeving, voor de landbouw en dus
voor hun eigen bestaan. Zij gaan hard aan de slag om hun land weer te herstellen.
A.s. weekend zal tijdens de diensten in alle kerken van de RK Parochie Heilige
Apostelen Petrus en Paulus een toelichting gegeven worden op het project van Vastenactie en zal daarvoor tevens de collecte bestemd zijn. Tevens zal in de volgende
week in Netersel huis-aan-huis gecollecteerd worden voor het Socadido project.

Mogen wij op uw steun rekenen? Namens de mensen in Katakwi hartelijk dank.
MOV (Missie, Vrede en Ontwikkeling) Parochie Heilige Apostelen Petrus en
Paulus. www.parochiepetruspaulus.nl, of, www.vastenactie.nl
Uw gift kunt u ook overboeken naar Vastenactie Den Haag (IBAN NL21 INGB
0000 005850).
ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL.
Zondag 13 maart a.s. kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie, weer
deelnemen aan de jeu de boules mixwedstrijden, welke iedere tweede zondag van
de maand (waarvan dit de laatste in de serie van het seizoen 2015-2016 is)
worden gehouden in de sfeervolle boulodrome van De Soepele Pols bij sportpark
De Groesbocht te Netersel.
Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om exact 13.30
uur aanvangen. De deelnamekosten zijn slechts € 1,50 per persoon. Voor de speler
of speelster die na alle zes de zondagen de meeste punten heeft behaald is er een
extra prijs. Ervaring is niet vereist, wèl plezier in het spel! Ook introducés zijn van
harte welkom in onze verwarmde binnenaccommodatie.
Tot ziens namens de organisatie.
WIE KAN BURGERHULPVERLENER WORDEN?
Aanmelden als burgerhulpverlener kan als u heeft leren reanimeren, u 18 jaar bent
en de afgelopen 2 jaar een reanimatietraining heeft gevolgd. Twijfel niet en gebruik deze vaardigheid om levens te redden in uw buurt! www.hartslagnu.nl
Basiscursus reanimatie met bedienen AED in: Bladel dinsdag 12 en 19 april 2016
om 19.00 uur. Bergeijk donderdag 14 en 21 april 2016 om 19.00 uur. Kosten Reanimatie AED-cursus € 20, -- incl. cursusboekje.
Voor informatie en opgave: Stichting Steunfonds Gezondheidszorg Kempenland is
Partner van de Hartstichting, Hulsakker 12, 5571 LB Bergeijk telefoonnummer:
0497-573751. reanimatieaed@upcmail.nl www.reanimatie-dekempen.nl
STEUN KORFBALVERENIGING NECA TIJDENS DE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE.
Rabobank De Kempen steunt het verenigingsleven op diverse manieren. In 2016
organiseert Rabobank De Kempen de Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens deze
campagne mogen leden van Rabobank De Kempen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn
geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting. Van 13 april tot en met 30
april kunt u uw stem op onze vereniging uitbrengen. Ieder lid krijgt 5 stemmen.
Begin april ontvangen leden de uitleg en een persoonlijke stemcode per post. Ben
je nog geen lid maar wel klant van de bank dan kunt u nog tot 15 maart 2016 lid
worden en meestemmen tijdens deze campagne. Bij voorbaat dank voor uw uitgebrachte stemmen op Korfbalvereniging NeCa!
Bestuur Korfbalvereniging NeCa.

JEUGDLOTTO.
Uitslagen trekking week 13. 1e prijs, Geel 19: Familie van Schagen, Sien Couwenberg. 2e prijs, Grijs 32: Christy Vissers. 3e prijs, Oranje 25: Christian Bressers,
W. Kraaijvanger.
NIEUWS KBO.
Klucht van Semtertainment
Er komt weer een nieuwe klucht van Semtertainment met diverse Kempische spelers aan, met deze keer o.a. spelers uit Lage Mierde, Reusel, Bladel,
Hapert. Donderdag 28 april is er om 19.00 uur een aparte voorstelling voor de senioren, waarvoor kaarten ter beschikking komen à € 6,- per stuk inclusief een kopje
koffie in de pauze. De voorstelling is in den Herd Bladel.
Heeft u hier belangstelling voor? Doe dan een envelop met naam en € 6,- per persoon in de brievenbus bij Wies Vissers Carolus Simplexplein 33 Netersel. Graag
voor 25 maart a.s. Dan wordt ervoor gezorgd dat de kaartjes voor deze klucht bij u
terecht komen.
GEMEENTE BLADEL VERWELKOMT 20.000 E INWONER
Afgelopen week is de 20.000ste inwoner ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Bladel. Het betreft Tess Jansen, dochter en zusje van John,
Sharon en Sofie Jansen uit Hapert. Op 27 februari jl. zag Tess het levenslicht in het
Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.
Het inwonertal levert de gemeente ook wat op. Als het inwonertal 20.001 of meer
blijft, krijgen wij er bij de komende verkiezingen twee extra zetels bij in de gemeenteraad, van 17 naar 19.
KERKBERICHTEN.
Deze zondag staat in het teken van de Vastenactie: preek en collecte. 5e Zondag van
de vasten. Zondag 13/3: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor:
Sjaak Hoeks vanwege zijn verjaardag nms echtgenote, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.
Mededeling: U wordt er nog een keer op geattendeerd om tijdig uw misintenties op
te geven i.v.m. publicatie.
PILATES LES IN NETERSEL
Elke maandag middag van 13.30 uur tot 14.30 uur, wordt er in de vergaderruimte
van de Poel pilates les gegeven. Deze groep mensen zijn zeer enthousiaste want er
worden spieren gebruikt, waarvan je niet wist dat je ze had. Nu hebben we enkele
plaatsen vrij en geven we iedereen de mogelijkheid om aan te sluiten bij onze
groep. Nieuwsgierig geworden? Loop eens binnen, kom kijken of neem een proefles. Kosten € 4,- per les en na afloop is er nog de mogelijkheid om op eigen kosten
een kopje koffie/thee te drinken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angela Meulenbroeks, tel 0654656974.

SENIOREN EETTAFEL.
U wordt van harte uitgenodigd voor het paasdiner op donderdag 17 maart. U kunt
zich opgeven tot en met zondag 13 maart bij Mia Hems, tel: 681786. Het zal wat
langer duren dan gebruikelijk. Wij verwachten u zoals altijd om 12.30 uur in De
Poel. Wij rekenen weer op u. De kookgroep.
BUURTBILJARTEN
De spanning stijgt, Winkelhoek C & A staan nek aan nek aan kop, Beemke B staat
redelijk kort hier achter op de 3e plaats en wie weet kan Winkelhoek B het feestje
van C&A nog gaan verstoren. Voor de rode lantaarn zijn nog meer kanshebbers in
de race. Met nog 2 wedstrijden te gaan is alles nog mogelijk. Over een maandje
weten wie er als kampioen gehuldigd zal gaan worden op vrijdag 15 april as.
Biljarters, houdt deze avond alvast vrij voor de prijsuitreiking en een gezellige
afsluiting van het afgelopen biljartseizoen.
Uitslagen: Plein A – Winkelhoek a: 30,2 – 51,5; De Hoeve – Winkelhoek B: 45,8 –
35,5; De Heilei B – Winkelhoek C: 33,3 – 36,6; De Heilei A – Winkelhoek D: 32,8
48,8; Beemke A – Blasch B: 38,4 – 35,6. Volgende week de stand per 5 maart.
NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Programma voor 7-9 en 12 maart:
7/3: NeCa F1 - VVO F1: 18:15 uur. Hapert. Fluiten: Judith Mijs;
9/3: Stormvogels M1 - NeCa M1: aanvang om 20:00 uur. Luijksgestel;
12/3: NeCa F1 - DDW F1: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Marieke van Doormalen.
De zaalcompetitie zit er na deze week op. In het weekend van 2 en 3 april start de
2e helft van de veldcompetitie. Zodra het definitieve programma binnen is, ontvangen alle leden dit per e-mail.
VV NETERSEL NIEUWS.
Programma voor 12 en 13 maart:
12/3: SDO F3 – Netersel F2: aanvang om 10.00 uur;
12/3: Casteren F1 – EFC F3: aanvang om 10.30 uur;
12/3: De Raven E4 – Netersel E3: aanvang om 10.30 uur;
12/3: Knegselse Boys E1 – Netersel E2: aanvang om 10.00 uur;
12/3: Netersel E1 – Bladella E5: aanvang om 10.45 uur;
12/3: Netersel D1 – Spoordonkse Boys D1: aanvang om 12.15 uur;
12/3: Valkenswaard C3 – Casteren C1: aanvang om 15.00 uur;
12/3: Casteren B2 – Nuenen B7: aanvang om 13.30 uur;
12/3: Vessem B1 – Netersel B1: aanvang om 14.30 uur;
12/3: Casteren A1 – Steensel A1: aanvang om 14.30 uur;
13/3: Hapert 6 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur;
13/3: Tuldania 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uur;
13/3: Steensel 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.
Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag.

