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VASTENACTIE 2016
Voldoende eten voor mensen in Katakwi (Oeganda)
7. Hulp helpt!
Helpt het werk van Socadido? “Jazeker! Waar de gemeenschappen worden gesteund door de mensen van Socadido, hebben de meeste gezinnen nu twee à drie
maaltijden per dag en vaak is er een gemeenschappelijke waterput. Daarvoor hadden de mensen hooguit één maaltijd per dag en was water in het droge seizoen een
groot probleem voor veel families. Dat is dus een concrete, belangrijke verbetering
die voor veel mensen een groot verschil maakt. Bovendien kunnen ze nu vervolgstappen zetten: een klein handeltje opzetten, het schoolgeld van hun kinderen betalen, hun huis verbeteren…” Aldus rapporteert Margot de Zeeuw van Vastenactie na
haar bezoek aan het project..
“Kortom: onze hulp helpt! Overigens is water in het droge seizoen nog steeds een
probleem voor veel boeren, maar dankzij de irrigatietechnieken die ze leren van Socadido, is ook hier verbetering te zien. Ik begin me echter steeds meer af te vragen
of we wel genoeg doen. Ik zag het vorig jaar in Sri Lanka en nu opnieuw in Oeganda: de welvaart is zo verschrikkelijk oneerlijk verdeeld. De kloof tussen arm en rijk
is zo ongelofelijk groot. Dat is niet 1-2-3 opgelost, dat realiseer ik me. En dat kunnen we niet alleen. Bovendien: wij hebben ons leven hier en staan daarbij ook voor
de nodige uitdagingen. Maar wie heeft behoefte aan zoveel soorten cola? Kunnen
we nou echt niet met een onsje minder toe?”
Vastenactie nodigt u uit over grenzen te kijken. Niet naar “de armen”, maar naar “mensen”
zoals wij, die toevallig leven in armoedige omstandigheden. Een subtiel verschil: we zijn
allemaal gelijkwaardig mens. Door de harde realiteit leven we echter met verschillende
mogelijkheden, kansen en vooruitzichten. Daarom steunen wij mensen die direct hoop
bieden aan mensen die leven in economisch, sociaal en maatschappelijk zware omstandigheden.
Vorige week is in Netersel de huis-aan-huis collecte gehouden. Mocht u de collecte
gemist hebben of wilt u nog iets extra’s geven, dan kunt u uw bijdrage overboeken
naar Vastenactie in Den Haag (IBAN NL21 INGB 0000 005850). Ook kunt u gebruik maken van het achtergelaten vastenzakje of de aangehechte eenmalige machtiging. Het CBF-keurmerk van Vastenactie staat er garant voor dat uw steun goed
besteed wordt en de Nederlandse overheid verdubbelt in sommige gevallen hetgeen
bijeen-gebracht wordt. Hartelijk dank voor uw steun. Hartelijk dank aan alle collectanten. Wij wensen u een Zalig Paasfeest.
MOV (Missie, Vrede en Ontwikkeling) Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus. www.parochiepetruspaulus.nl, of, www.vastenactie.nl
(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag)

ZONDAG 8 MEI RABO DIKKE BANDEN RACE TE NETERSEL.
Tijdens de jeugdwielerronde de Hel van Netersel op zondag 8 mei, is er een Rabo
Dikke Banden Race voor jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar.
Je kunt mee doen met een gewone fiets , een mountainbike of citybike, er mogen
zelfs versnellingen op zitten. Je banden moeten 28 mm breed zijn, dus geen race
fiets,en natuurlijk mag je geen wielerlicentie bij de knwu hebben, want dan ben je
te goed getraind.
Het parcours waarop je fietst is helemaal vrij van verkeer. Je hoeft niet op auto,s en
brommers te letten. Je moet gewoon zo hard mogelijk fietsen, en zorgen dat je niet
valt.
De jongens en meisjes van 7 en 8 jaar rijden 1 rondje van 1100 meter, de rest 2
ronden van 1100 meter. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar
w.vissers64@upcmail.nl (voor 5 mei). Hierin zet je je voornaam, achternaam,
woonplaats en geboortedatum.
Je fiets wordt voor de start nagekeken door de plaatselijke fietsenmaker Harrie van
Hoof, de Hoeve 1 te Netersel ( tegenover de kerk).
Op 8 mei aanmelden tussen 12.30 uur en 13.00 uur bij Cafe De Driesprong Carolus Simplexplein 15 Netersel., Hier krijg je dan een shirt met rugnummer en een
helm om te starten. Helm en rugnummer na afloop weer inleveren, shirt van de
Rabo Bank mag je houden. Er zijn mooie prijzen te winnen.
Organisatie Hel van Netersel.
WIE HEEFT ER ZIN??
Wie heeft er zin om ons volleybalteam te komen versterken? We spelen iedere
maandagavond van 20.30 uur tot 21.30 uur, uitgezonderd de zomermaanden.
Heb je interesse? Kom alvast een paar keer meedraaien en wie weet. Het is in De
Poel. Groetjes volleybalteam Netersel.
OOK BOOTCAMPTRAINING BIJ DE DORPSLOPERS
De Dorpslopers staan vooral bekend als een hardloop- en wandelvereniging, maar
zij doen meer!! Op zaterdagochtend is een tiental Dorpslopers te vinden rond of in
de Spartelvijver. Daar beginnen ze dan om 7.30 uur met de bootcamp training.
Wat is een Bootcamp training, werken aan je eigen lichaam d.m.v. intervaltraining,
kracht en uithoudingsoefeningen, circuittraining en hardlopen. Dit allemaal in
groepsverband met materialen die in de bossen of omgeving liggen. Zowel lopen
over zandpaden, drassige velden modderpoelen en door de bossen.
Kortom, bootcamp is een intensieve “full body workout” voor zowel mannen als
vrouwen, ongeacht geslacht, postuur, leeftijd of conditie, je traint altijd op je eigen
tempo en intensiteit. Iedereen kan meedoen! Lekker buiten sporten!
Is dit iets voor jou? Meld je dan aan en voel hoe het is om samen met anderen lekker te sporten in de buitenlucht en samen het maximale uit jezelf te halen! Of kom
een paar keer vrijblijvend meedoen op de zaterdagmorgen om half acht bij de
Spartelvijver aan de Weeldsedijk in Hooge Mierde.
Inlichtingen: Leo v. Avendonk 06-50515466.

KERKBERICHTEN.
Vrijdag 25/3: Goede Vrijdag. Om 15.00 uur kruisweg in de kerk in Netersel.
Goede Vrijdag is een vasten- en onthoudingsdag, dat wil zeggen dat men dan
slechts een volle maaltijd mag gebruiken en dat men zich dient te onthouden van
vlees. Wij herdenken op Goede Vrijdag het lijden en sterven van Jezus Christus.
Zaterdag 26/3: Paaswake. Om 21.00 uur in Bladel in de kerk. Gezamenlijke viering van de Paaswake voor alle 5 kerkdorpen, m.m.v. herenkoor.
Zondag 27/3: Hoogfeest van Pasen. Om 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v.
Capella. De intenties zijn voor: Petrus Josephus van den Hout zijn echtgenote Maria, Riek, Cato en René, Harrie en Ton; Overleden ouders van der Heijden-Couwenberg hun zonen Thom en Kees, schoondochter Toos, schoonzoon Frans en Ellie
Hageman; Wim Dielis en Harrie van de Palen; Jan en Cor van Dooren; Piet van de
Ven; Antoon Roijmans en Anna Roijmans-Bel; Jan Winters en Annie WintersVreeburg; Wim Bleijs nms. K.B.O. Netersel.
Maandag 28/3: Tweede Paasdag. Om 11.00 uur in Bladel, in de kerk. Gezamelijke viering van Tweede Paasdag voor alle 5 kerkdorpen m.m.v. Saffier.
Mededeling: Op Goede Vrijdag is het parochiekantoor gesloten vanaf 12.00 uur.
HERINNERING: BROEM-DAG VOOR 50-PLUSSERS TE CASTEREN.
Veilig Verkeer Nederland afdeling Bladel, KBO afdeling Casteren, Hoogeloon en
Netersel organiseren een broemdag om de kennis van de verkeersregels en de rijvaardigheid van 50-plussers op te frissen. Dit is geen rijexamen en u krijgt een
persoonlijk en vrijblijvend advies.
De broemdag zal plaats vinden in Den Aord te Casteren op vrijdag 22 april 2016.
Een theoriemorgen gaat vooaf aan de broemdag en is op vrijdagmorgen 15 april,
ook weer in Den Aord. Tijdens de broemdag bent u een morgen of een middag actief met onder andere een kennisquiz die toegespitst is op wijzigingen in de verkeersregels. U maakt ook een rit in uw eigen auto met een speciaal opgeleide instructeur. Verder horen een ogentest, een gehoortest en een reactietraining bij de
activiteiten.
De deelnemersbijdrage in de kosten is € 12.50, te voldoen bij opgave. U kunt u
inschrijven tot 31 maart 2016. Inschrijven bij Rina Gijsbers Elisabethstraat 6, Casteren tel. 0497-681410 en Han Castelijns, Fons van der Heijdenstraat 16, Netersel
tel. 0497-682414. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging met vermelding van
de tijden. Inschrijving is opengesteld voor alle 50 plussers uit de Gemeente Bladel,
bij voorkeur uit Casteren, Hoogeloon en Netersel.
NIEUWS KBO.
Ledenvoordeel lidmaatschap KBO
Bent u lid van KBO Netersel dan kunt u op vertoon van uw KBO-pas 25%
korting krijgen op een abonnement bij Fitcenter Bladel. De korting geldt
voor alle abonnementen, met of zonder begeleiding en is niet aan bepaalde uren
gebonden. Het adres is Fitcenter Bladel, Postelweg 31 te Bladel, tel.360936. Vanaf
50 jaar kunt u lid worden van KBO Netersel. Voor meer informatie belt u Wies

Vissers, tel. 682281.
Uitslagen Biljartcompetitie libre 2016
van de KBO’s Kringen de Kempen: In klasse C werd er een mooie 4e plaats behaald door A. Michiels Netersel. Het was een geslaagd toernooi met 70 deelnemers.
Voor sfeerfoto’s ga naar www.kbo-reusel.nl

KIJKAVOND BREDE SCHOOL NETERSEL EN AANMELDEN NIEUWE
LEERLINGEN
Graag willen wij alle belangstellenden uitnodigen voor onze Kijkavond op donderdag 7 april van 18.00 tot 20.00 uur. Samen met PSZ Jippie Jee en TSO/BSO 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 2016-2017. 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? Bijvoorbeeld 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.
DE “DUIM” GAAT OMHOOG.
Onze duim gaat omhoog voor Sjaak en Riek van Summeren. Die dagelijks, 18 jaar
lang, door weer en wind, zorgde dat ruim voor 7.00 uur de krant in de brievenbus
lag. Bedankt Sjaak en Riek. Ga nu genieten o.a. “van uitslapen” en alle goeds in
jullie nieuwe huis. We hopen dat er een goede opvolger in jullie plaats mag komen.
Jan en Bets Michiels.
SPONSORLOOP LAMBERTUSSCHOOL
Aan alle inwoners van Netersel. Wij vragen even uw
aandacht voor het volgende. Tussen 1 en 13 april a.s.
kunt u kinderen van onze school aan de deur verwachten met de vraag of u hen wilt
sponsoren voor de SPONSORLOOP op vrijdagochtend 22 april .
Enige informatie vooraf lijkt ons op zijn plaats: Sponsorloop ten bate van het
Ronald McDonald Kinderfonds. Als je ziek bent, wil je je ouders het liefst zo
dicht mogelijk bij je hebben. En natuurlijk willen ouders hun zieke kind geen minuut alleen laten. Dankzij Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd binnen een
paar minuten bij hun kind in het ziekenhuis. Een veilig gevoel. Ook broertjes en
zusjes zijn welkom in een Ronald McDonald Huis.

Hulp is onmisbaar! Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en is
volledig afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers. Daarom hebben we
dit jaar gekozen om met een sponsorloop geld in te zamelen voor het Ronald
McDonald Kinderfonds. Met €60,- is een overnachting voor een heel gezin mogelijk, op loopafstand van het kind in het ziekenhuis. Zo zorgen we er samen voor
dat een gezin bij elkaar kan zijn op het moment dat ze elkaar het hardste nodig hebben. Iedere bijdrage telt. Hartelijk dank voor uw hulp!
Hoe gaat de sponsorloop in zijn werk? Gedurende 1½ uur gaan de kinderen proberen een zo groot mogelijke afstand te lopen. Voor groep 1 t/m 4 is daarvoor een
ronde van 500 meter uitgezet. Voor groep 5 t/m 8 bedraagt de ronde 1000 meter.
De kinderen komen u vragen een bedrag per ronde in te zetten of een vast bedrag te
sponsoren. Daarvoor hebben de kinderen een formulier bij zich, waarop u uw wijze
van sponsoring kunt invullen. Het vaste bedrag mag u direct aan het kind meegeven. Kiest u voor een bedrag per ronde dan komen de kinderen in de periode van 22
april namiddag t/m 29 april bij u terug om het bijeengelopen sponsorbedrag op te
halen. Als bewijs voor het aantal gelopen rondes hebben zij een “controlestempelkaart” bij zich. De kinderen lopen maximaal 15 rondes tegen betaling.
Wij hopen dat u een bijdrage wilt leveren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Kinderen en team van de Lambertusschool.
JEUGDLOTTO.
Uitslagen trekking week 15. 1e prijs, Groen 9: Geert-Jan Koenraads. 2e prijs,
Rood 7: Familie van der Heijden, Familie Buijlinckx, Paul van Gerven, Familie
van Oosterhout, W. Kraaijvanger. 3e prijs, Bruin 39: Twan Smets.
DORPSKRANT DIGITAAL.
De dorpskrant van Netersel is sinds kort ook voortaan digitaal te raadplegen. De
krant is ondergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via
onderstaande link: http://depoel-netersel/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/ De papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop.
De redactie.
TENNIS 2016, WE GAAN WEER STARTEN MET DE LESSEN!!!
Voor iedereen, van beginners tot gevorderden. Elke leeftijdscategorie kan voor
tennisles bij ons terecht, dus ook kinderen die graag willen leren tennissen. Maak
kennis met deze leuke sport en neem nu een proefles!
Tel: 013-5092694 of tctwisselt@hotmail.nlm T.C. Twisselt – Broekkant 1, 5094
HC Lage Mierde.
SNOTTEBELLENSLAKKENSOEP "TONEELVERENIGING PARDOES"
De openbare voorstellingen van "Snottebellenslakkensoep" in de Poel zitten erop.
Iedereen enorm bedankt voor de grote belangstelling en de lovende reacties. Samen
met alle bezoekers hebben we heel veel plezier gemaakt! We mogen onze show
nog een aantal keer opvoeren op verschillende locaties, voor verstandelijk beperk-

ten. Op 10 juni heeft iedereen nog de kans om "Snottebellenslakkensoep" te zien, in
'OpenluchtTheater de Hunnebergen' in Luyksgestel. (www.hunnebergen.nl)
Mocht je enthousiast geworden zijn over Pardoes, en lijkt het jou leuk om mee te
doen? Op het toneel of bij een van de vele taken achter de schermen kunnen we
heel goed wat extra handjes gebruiken! Heb je zin om mee te spelen, of te helpen
met de kleding, decors of andere zaken? Meld je dan gerust. Iedereen mag en kan
een rol vervullen bij Pardoes!
(www.pardoesnetersel.nl - 0683333571 - reserveringen.pardoes@gmail.com )
NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Er is voor dit weekend nog geen programma. Het programma voor de veldcompetitie start weer in het weekend van 2 en 3 april.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Casteren F2 – Dommelen F5: 0-7; Casteren F1 – ZSC F2: 7-4; Netersel
E2 – Marvilde E4: 4-0; Netersel D1 – Nuenen D3: 2-3; De Valk C2 – Casteren C1:
4-1; Wilhelmina A2 – Casteren A1: 7-5; Dosko 4 – Netersel 3: 3-1; Netersel 1 –
Casteren 1: 2-1. Alle andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij.
Rood-Wit E5 – Netersel E1: 4-1; Knegselse Boys 3 – Netersel 3: 5-0; Riethoven 2
Netersel 2: 6-0; BES 1 – Netersel 1: 0-3. Alle andere wedstrijden werden afgelast.
SDO F3 – Netersel F2: 1-1; Casteren F1 – EFC F3: 2-2; De Raven E4 – Netersel
E3: 0-12; Knegselse Boys E1 – Netersel E2: 0-8; Netersel E1 – Bladella E5: 2-1;
Netersel D1 – Spoordonkse Boys D1: 0-6; Valkenswaard C3 – Casteren C1: 2-1;
Casteren B2 – Nuenen B7: 2-1; Vessem B1 – Netersel B1: 3-2; Casteren A1 –
Steensel A1: 2-1; Hapert 6 – Netersel 3: 3-2; Tuldania 2 – Netersel 2: 2-0; Steensel
1 – Netersel 1: 2-3; Casteren F2 – Terlo F3: 0-5; Casteren F1 – Bladella F4: 2-2;
Riethoven E2 – Netersel E3: 1-6; Netersel E2 – Hoogeloon E2: 6-0; Netersel E1 –
Reusel Sport E5: 0-3; Netersel D1 – Gestel D1: 3-1; Casteren C1 – Waalre C2: 2-4;
De Valk B3 – Casteren B2: 0-2; Netersel B1 – Hoogeloon B1: 1-4; Terlo A1 – Casteren A1: 2-1; Netersel 3 – Bergeijk 7: 1-2; Netersel 2 – Dosko 2: 2-2; Netersel 1 –
Dosko 1: 1-0.
Programma voor 26-28 en 29 maart:
26/3: Terlo F3 – Casteren F2: aamvang om 9.30 uur
26/2: Netersel E3 – Riethoven E2: aanvang om 9.30 uur;
26/3: Netersel E2 – Vessem E2: aanvang om 10.00 uur;
26/3: SBC D4 – Netersel D1: aanvang om 11.30 uur;
26/3: Casteren C1 – DVS C4: aanvang om 13.00 uur;
26/3: Heeze B3 – Casteren B2: aanvang om 15.00 uur;
26/3: Netersel B1 – RPC B5: aanvang om 14.30 uur;
26/3: Casteren A1 – RKDSV A2: aanvang om 14.30 uur;
28/3: Nieuw Woensel A1 – Casteren A1: aanvang om 13.30 uur. (Beker);
28/3: Netersel 1 – Hulsel 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur;
29/3: Netersel B2 – Dosko B2: aanvang om 19.00 uur.
Alle andere teams zijn het komende weekeinde vrij.

