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VASTENACTIE 2017 : EILANDEN VAN HOOP IN SAN SALVADOR (EL
SALVADOR)
4. Het werk van CBC
Centro Bartholomé de las Casas (CBC) is een bekende organisatie in Latijns-Amerika. Het is ooit ontstaan uit het sociaal werk van de Dominicanen in San Salvador,
en staat sinds een paar jaar op eigen benen. Samen met de betrokken gemeenschappen werkt CBC aan vrede en aan bruggen slaan tussen mensen.
Walberto Tejeda, directeur van CBC zegt: “Met steun van Vastenactie wil CBC
‘bruggen bouwen’ tussen mensen, met name jonge mensen in Mejicanos en Apopa.
Vanwege de huidige situatie in ons land leven de mensen gescheiden van elkaar.
Wij willen mogelijkheden creëren om vreedzaam samen te leven en samen te werken. We willen werken aan preventieprogramma’s om geweld te voorkomen, maar
ook aan programma’s waarin jongens en meisjes samenwerken. We maken gebruik van programma’s die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en die leren
we aan de staf en de vrijwilligers. Op die manier creëren we ‘eilanden van hoop’ en
van daaruit kunnen de inzichten uit de programma’s zich in de gemeenschap verspreiden en geven we de jeugd een ander perspectief. Onze grootste wens is dat we
vrede hebben in ons land, maar dat betekent dat je zelf in beweging moet komen.
Werken aan vrede vraagt iedere dag inspanning. Boven alles willen we daarom
kracht, hoop en een sterk geloof creëren in de mensen; geloof dat we dingen kunnen veranderen en dat het beter kan worden, dat een andere samenleving nog altijd
mogelijk is en dat we ondanks alles, een goed leven kunnen hebben met elkaar.
Mgr. Romero is een belangrijke inspiratiebron voor de mensen van CBC: “Voor
ons vertegenwoordigt hij de hoop dat gerechtigheid mogelijk is en dat we eraan
moeten blijven werken.”
Vastenactie steunt het werk van CBC in Mejicanos op basisscholen. Via CBC geven vrijwilligers daar les in vreedzaam samenleven. Daarnaast traint en begeleidt
CBC de vrijwilligers en stafmedewerkers van het jeugdcentrum in Apopa en van
het Sociaal centrum in Mejicanos.
(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag)
NIEUWS KBO.
Kempisch Senioren Orkest
Het Kempisch Senioren Orkest presenteert op zondag 26 maart haar lenteconcert in Den Tref te Hapert, Alexanderhof 7. Het concert begint om 13.30 uur en
duurt tot uiterlijk 15.30 uur. Het orkest bestaat uit 40 leden afkomstig uit de Kempische dorpen en staat onder leiding van Christianne Celis.
Ze beloven u een gezellige middag met herkenbare mooie blaasmuziek. Als gast is

uitgenodigd Tommy Camps en Tottumet, die op eigen wijze het programma opluisteren.
En dit alles ook dit jaar gratis. Om de kosten enigszins binnen de perken te houden
is er tijdens de pauze een loterij.
AGENDA DORPSRAAD NETERSEL 27 MAART 2017 OM 20.00 UUR
1. Opening
2. Vaststellen notulen 30-1-2017
3. Toelichting plattelandsnota vanuit de gemeente
4. Stand van zaken woningbouw
5. Toelichting proces veerkrachtig bestuur / de toekomst van de gemeente
6. Mededelingen
 Speelruimte beleid
 Actualisering IDOP?
7. Rondvraag
8. Sluiting
In de plattelandsnota wordt vanuit de gemeente Bladel haar visie gegeven zoals
wordt omgegaan met het buitengebied. Hoe worden landbouw en milieu wel of niet
tot elkaar gebracht. De komende periode zal de visie vanuit B&W worden voorgelegd aan de fracties en zal door de commissies en de gemeenteraad over worden
behandeld. Vanuit B&W zal er een inhoudelijke toelichting worden gegeven en het
verder proces worden toegelicht.
Voor het dorp Netersel is het van belang op welke wijze in de toekomst met het
platteland wordt omgegaan.
BUURTBILJARTEN.
Wordt het Blasch B of de Hoeve A?
Met allebei nog twee wedstrijden te spelen staat Blasch B (nog steeds) aan kop en
worden ze op 7 punten gevolgd door de heren van de Hoeve A. We kunnen wel
stellen dat het tot de laatste speelronde spannend zal blijven wie er dit seizoen kampioen zal worden van het buurtbiljarten. Beemke B staat op dit moment (qua gemiddeld aantal punten per wedstrijd) op de 3e plaats en komende week staat de
topper Blasch B tegen het Beemke B op het programma.
Waar de Blasch B(oys) al nagenoeg het hele seizoen de ranglijst aanvoert, staan de
mannen van de Hoeve B al (ongeveer) het gehele seizoen op de laatste plaats en zij
zijn hiermee virtueel in het bezit van de rode lantaarn (mee doen is belangrijker dan
winnen jongens en in september beginnen we allemaal weer op 0 moet je maar denken . De kampioenen van vorig seizoen (Winkelhoek C) staan dit jaar in de middenmoot en de beide teams van het Plein doen het dit jaar stukken beter als vorig
seizoen, toen Plein B laatste werd en Plein A voorlaatste.
Over ongeveer twee weken kunnen de eindstanden opgemaakt worden en weten we
welk team zich kampioen mag noemen. Verder nodigen wij alle (buurt)biljarters uit
voor de kampioenenhuldiging en afsluitende borrel op vrijdag 28 april 2017

(ivm Neterpop hebben we dit een weekje opgeschoven). Nadere info volgt hier nog
over.
Verder nog een dikke chapeau voor Iwan Couwenberg en Geert van de Biesen die
afgelopen weekend het Neterselse biljartmarathon record aanscherpte door 26 uur
achter elkaar te biljarten tegen een flink aantal andere buurtbiljarters.
Uitslagen tot en met vrijdag 17 maart 2017:
Beemke A – Plein B: 35,6 – 28,6; Winkelhoek B – Winkelhoek C: 39,9 – 56,0;
Beemke B – De Hoeve A: 43,0 – 49,6; Winkelhoek A – Winkelhoek D: 39,8 –
58,4; Blasch A – Beemke C: 49,5 – 36,1; Blasch B – De Hoeve B: 48,9 – 37,4;
Beemke A – de Heilei B: 47,2 – 59,0; De Heilei A – Winkelhoek B: 42,1 – 35,9;
Plein B – Winkelhoek D: 37,2 – 34,5.
Stand per 17-03-2017:
Team
Punten
wedstr gem
Blasch B
561,9
12
46,8
De Hoeve A

554,9

12

46,2

Beemke A

547,8

14

39,1

Plein A

547,0

13

42,1

Winkelhoek D

546,9

13

42,1

De Heilei B

541,4

13

41,6

Beemke B

537,5

12

44,8

Plein B

532,1

13

40,9

Blasch A

523,2

12

43,6

De Heilei A

508,0

13

39,1

Winkelhoek B

500,0

13

38,5

Winkelhoek C

487,1

12

40,6

Winkelhoek A

486,0

12

40,5

Beemke C

465,6

12

38,8

De Hoeve B

412,9

12

34,4

HET 26 UUR BILJARTMARATHON RECORD STAAT
Zaterdagavond om 22.00 uur was het zover, toen stond het record van de voor Netersel inmiddels traditionele biljartmarathon op 26 uur. Het is Iwan Couwenberg en
Geert van den Bisen gelukt om de 26 uur vol te maken. Gilde Sint Brigida feliciteert Iwan en Geert met het behaalde resultaat en dankt beide biljarters met de wijze waarop zij het evenement kleur hebben gegeven. In 1070 beurten hebben ze
samen 1821 caramboles gemaakt, dit betekende voor Iwan een gemiddelde van
2,62 en voor Geert 0,95.
De opbrengst van het evenement was € 1380 en dit bedrag komt ten goede aan de
inrichting van het nieuwe Gildehuis op Gildeterrein “De Smelbocht” aan de Muilen

te Netersel.
Gilde Sint Brigida dankt alle biljarters die hebben meegespeeld en de vele bezoekers voor hun bijdrage.
JEUGDLOTTO.
Uitslag trekking week 19. 1e prijs, Grijs 31: Siem van Stokkum. 2e prijs, Wit 5: P.
van de Zande. 3e prijs, Paars 36: Rob van Gerwen.
SLEUTELBOS GEVONDEN IN DE POEL
Wie heeft in de gymzaal De Poel op één van de gymtoestellen een sleutelbos met
oranje keycord en plastic label “Ingang buitendeur sporthal” laten liggen en wil
deze graag terug?
Bel of mail even met Henk Koning (06-38899606 - henk@latestraat.nl)
KERKBERICHTEN.
Vierde zondag van de Veertigdagentijd. Zondag 26/3: om 9.30 uur Eucharistieviering, waaronder presentatie van de Eerste Communiekanten. De intenties zijn
voor: Fons Coppelmans nms. buurtgenoten F. v.d. Heijdenstraat, Hoenderberg en
Schotelven; Wim Dielis en Harrie van der Palen.
Volgende week volgt een mededeling over Eerste Heilige Communie en Heilig
Vormsel.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Casteren Mini 2 was vrij; KSC Mini 1 – Casteren Mini 1: niet bekend;
Netersel F1 was vrij; De Raven E2 – Netersel E2: 8-1; Netersel E1 – EFC E2: 2-4;
Casteren D1 – EFC D5: 5-1; Casteren C2 – Hapert C2: 0-0; EFC C2 – Casteren C1:
afgelast; Netersel B1 – SV Juventud B1: 1-1; Netersel A1 – Steensel A1: uitgesteld; Netersel 3 – SDO 5: afgelast; Netersel 2 – De Zuiderburen 1: afgelast; Netersel 1 – DVS 1: onbekend.
Programma voor 25 en 26 maart:
25/3: Netersel F1 – EFC F9: aanvang om 9.30 uur;
25/3: Netersel E2 – EFC E7: aanvang om 10.00 uur;
25/3: Bergeijk E3 – Netersel E1: aanvang om 10.45 uur;
25/3: Dommelen D6 – Casteren D1: aanvang om 10.15 uur;
25/3: Riethoven C2 – Casteren C2: aanvang om 13.15 uur;
25/3: Casteren C1 – Hapert C1: aanvang om 13.30 uur;
25/3: Budel B2 – Netersel B1: aanvang om 15.00 uur;
25/3: Heeze A3 – Netersel A1: aanvang om 13.15 uur;
26/3: Bladella 10 – Netersel 3: aanvang om 9.45 uur. Vertrek om 9.00 uur;
26/3: Terlo 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur;
26/3: Hoogeloon 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 1 APRIL A.S. INLEVEREN VOOR MAANDAG 27 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR.

