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GEZOCHT: CARINA GOOSSENS 

Dit jaar bestaat PUUR Poporkest 50 jaar. Dit gouden jubileum van de Neterselse 

muziekverenging gaan we het hele jaar door vieren. Eén van de activiteiten is een 

reünie op 14 april oor alle oud-muzikanten, -bestuurders en -dirigenten van het 

orkest. Er blijken in een halve eeuw tijd zo’n 275 mensen actief lid te zijn geweest 

van onze vereniging. De afgelopen tijd hebben we ze allemaal kunnen opsporen om 

ze te kunnen uitnodigen. Op één na. 

Carina Goossens was eind jaren 80 lid van onze vereniging. Ze woonde destijds in 

de Fons van der Heijdenstraat. Wie weet waar zij gebleven is. Kan iemand ons hel-

pen aan haar adresgegevens, zodat we ook haar kunnen uitnodigen voor de reünie 

Tips zijn welkom op reunie@puurpoporkest.nl (let op: reunie zonder puntjes op de 

u.) 

 

WIJZIGING AFVALINZAMELING IN VERBAND MET KONINGSDAG 

In verband met Koningsdag wordt de inzameling van GFT-, restafval en PMD-

verpakkingsafval in de woonkern Netersel verschoven van 27 april naar zaterdag 

28 april 2018. De inzameling start om 7.30 uur. Zorg er voor dat de container en 

zakken op die dag tijdig aan de straat staan! 

 

BUURTLUNCH MAANDAG 5 MAART. 

Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en 

broodjes, hoofdzaak is een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te mel-

den. U bent gewoon van harte welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Buurt-lunch is elke eerste maandag van de maand, heel het jaar door.  

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 5 maart om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

NIEUWS KBO. 

Dinsdag 24 april willen we graag een bezoek brengen aan de mooie stad ’s Herto-

genbosch. We willen een rondvaart door de Binnendieze maken, gevolgd door een 

stadswandeling met gids. Voor deze uitstap moet u wel goed ter been zijn om in en 

uit de boot te stappen en om de wandeling mee te kunnen lopen. 
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Voorlopig tijdschema: 

Vertrek om 9.00 uur bij de Poel. 10.00 uur in de stad koffie of thee met een Bos-

sche bol. Gevolgd door rondvaart (duur ± 1 uur) aansluitend een stadswandeling 

met gids (duur ± 1 uur). 

Hierna kunt u gaan lunchen (op eigen kosten) en bent u ’s middags vrij om de stad 

of de St Janskerk of….… te bezoeken. 

Om 16.00 uur rijden we weer terug naar Netersel. 

Geschatte kosten: € 25.- per persoon voor koffie met, rondvaart en stadswandeling. 

Graag opgeven voor 6 maart bij Wies Vissers tel: 682281 of 

p.vissers7@upcmail.nl. 

Bij opgave vermelden of u eventueel bereid bent om te rijden. Opgeven moet he-

laas zo vroeg i.v.m. reserveren, ook definitieve tijden en kosten zijn pas bekend na 

plaatsing boeking. 

 

VASTENACTIE 2018 : ARMOEDE BESTRIJDING MBALA (ZAMBIA ) 

3. Iets over de geschiedenis van Zambia  

In de 18e en 19e eeuw floreerde de slavenhandel in Zambia, die de bevolking veel 

leed bezorgde. In 1895 werd het huidige Zambia eigendom van de British South 

Africa Company (BSA). In 1924 werd Zambia een Britse kroonkolonie onder de 

naam Noord-Rhodesië en oefenden de Britten via de stamhoofden hun gezag uit. In 

1953 werden Noord-Rhodesië (het huidige Zambia), Zuid-Rhodesië (het huidige 

Zimbabwe) en Nyasaland (het huidige Malawi) tot één Centraal-Afrikaanse Fede-

ratie samengevoegd. In 1964 verklaarde Noord-Rhodesië zich onder de naam 

Zambia onafhankelijk. Het grenst aan de D.R. Gongo, Tanzania, Malawi, Mozam-

bique, Zimbabwe, Botswana, Namibië en Angola. 

Zambia is officieel een christelijk land volgens de grondwet van 1991, maar er be-

staat een grote verscheidenheid aan religieuze tradities. De katholieken vormen de 

grootste bevolkingsgroep. Daarnaast zijn er o.a. anglicanen, de Pinksterbeweging, 

de Nieuw-Apostolische Kerk (>14% van de bevolking), lutheranen, zevendedags-

adventisten en Jehova's getuigen. 

Oorzaken van de armoede in Zambia 

Zambia is de grootste koperproducent van Afrika, maar buitenlandse investeerders 

exploiteerden de mijnen voor eigen gewin. Dalende koperprijzen en een zware 

buitenlandse schuldenlast zetten de economie zwaar onder druk. Van de door de 

Chinezen beloofde nieuwe industrieparken is niets terecht gekomen.. 

Daarnaast heeft de aidsepidemie, die uitbrak in de jaren tachtig, een verwoestend 

effect gehad op alle ontwikkelingsprocessen. Volgens het Ontwikkelingsprogram-

ma van de Verenigde Naties leeft in Zambia 68% van de bevolking onder de ar-

moedegrens. 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 15. 1
e
 prijs, Groen 24: Anko Kraaijvanger, Bo Galesloot. 

2
e
 prijs, Wit 21: Bart Alemans Wz, Rick Michiels, W. Kraaijvanger. 3

e
 prijs, 
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Oranje 38: Nelma en Kristy. 

 

ROZENHOEDJE 

Eerste zaterdag van de maand 3 maart, wordt het Rozenhoedje gebeden in de kapel. 

Omdat de H. Mis om 19.00 uur is, begint het Rozenhoedje voortaan om 17.45 uur 

U bent van harte Welkom. 

 

NIEUWE LEDEN GEZOCHT 

Aan alle sportieve dames van Casteren en Netersel. Korfbalvereniging NeCa is op 

zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Jeugdleden tussen 5 en 19 jaar oud en seni-

orenleden (midweek, recreanten op woensdag of senioren op zondag) vanaf 16 jaar 

oud. Wil je een keer mee komen trainen om te kijken of het iets voor jou is, of wil 

je direct aanmelden? Stuur een mail naar: neca.netersel-casteren@knkv.net 

 

KERKBERICHTEN. 

3
e
 Zondag van de Veertigdagentijd. Zaterdag 3/3: om 19.00 uur Eucharistieviering. 

De intenties zijn voor: Sjef Hooyen, zoon Jos en dochter Corry 

Mededelingen: 

 Aangevraagde misintenties worden voortaan alleen nog aangenomen als er 

naast de locatie ook een datum bekend is, ook in Bladel wordt de intentie 

nog maar op één datum gelezen 

 In Bladel kunt u vanaf maart op woensdagavond om 19.00 uur weer 

terecht voor de eucharistieviering 

 De eerstvolgende doopavond is woensdag 7 maart om 20.00 uur 

 Vrijdag 2 maart is er om 19.00 uur tgv Wereldgebedsdag een 

eucharistieviering in Bladel en in Hapert 

 

ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL  

Zondag 11 maart a.s.  kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie, weer 

deelnemen aan de pétanque mixwedstrijden, welke iedere tweede zondag van de 

maand   worden gehouden in onze sfeervolle boulodrome van De Soepele Pols bij 

sportpark De Groesbocht te Netersel. Dit is de laatste van het winterseizoen. In 

oktober begint de nieuwe serie. 

Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om 13.30 uur 

aanvangen. De deelnamekosten zijn slechts € 2,00 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 wel-

kom in onze verwarmde binnenaccommodatie. Tot ziens namens de organisatie. 

 

DE AGENDA VAN NETERSEL 

Organiseer je een activiteit? Controleer dan de agenda op de website van De Poel: 

http://depoel-netersel.nl. Hier staan de reeds geplande activiteiten in. Handig om 

dubbele activiteiten in Netersel te voorkomen! 
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Wil je jouw activiteit toevoegen aan de agenda? Stuur dan een e-mail naar: 

beheer@depoel-netersel.nl  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: Flamingo’s B1 – NeCa B1: 2-12; Winty B1 – NeCa B2: 11-2; NeCa C1  

KVS ’17 C1: 7-2; VVO D1 – NeCa D1: 13-1; SDO ’99 E2 – NeCa E1: 5-22; Tovi-

do 1 – NeCa 1: 13-6. 

Programma voor 28 februari en 3-4 en 7 maart:   

28/2: NeCa MW1 – Zigo MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Lana van Rijtho- 

          ven, Anja Mijs; 

28/2: NeCa/Klimroos R – Hilko R: 20.00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Jessica Caste- 

          lijns; 

3/3: NeCa A1 - Rosolo A3: 13:00 uur. Hapert. Fluiten: Kim Verbaant; 

3/3: NeCa B1 – Rosolo B2: 12:00 uur. Hapert. Fluiten: Mandy Couwenberg; 

3/3: NeCa B2 – Tuldania B1: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Renee v.d. Elzen; 

3/3: KVS ’17 C1 – NeCa C1: aanvang om 11:00 uur. Schijndel; 

3/3: NeCa D1 – DSV D1: 10:00 uur. Hapert. Fluitn: Anita Ansems; 

3/3: NeCa E1 – DAKOS E3: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Anouk Liebregts; 

3/3: NeCa F1 – Corridor F1: 10:00 uur. Netersel. Fluitn: Anouk Gooskens; 

4/3: NeCa 1 – Tuldania 1: 15:15 uur. Hapert. Fluiten: H. Rijk; 

4/3: NeCa 2 – Tuldania 2: 14:05 uur. Hapert. Fluiten: Carolien Lavrijsen; 

7/3: Melmac MW1 – NeCa MW1: aanvang om 20:45 uur. Tilburg. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: het afgelopen weekeinde werden alle wedstrijden afgelast. 

Programma voor 3 en 4 maart: 

3/3: Beerse Boys F2 – Netersel F2: aanvang om 9.30 uur; 

3/3: Netersel F1 – De Weebosch F1: aanvang om 10.30 uur; 

3/3: Knegselse Boys E3 – Casteren E1: aanvang om 11.00 uur; 

3/3: Casteren D2 – Bladella D5: aanvang om 11.15 uur; 

3/3: Reusel Sport D2 – Netersel D1: aanvang om 12.00 uur; 

3/3: Bladella C3 – Casteren C1: aanvang om 13.00 uur; 

3/3: Netersel B1 – Vessem B2: aanvang om 14.30 uur; 

3/3: Knegselse Boys A1 – Casteren A1: aanvang om 14.30 uur; 

4/3: Beerse Boys 10 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.00 uur; 

4/3: Knegselse Boys 2 – Netersel 2: aanvang om 11.30 uur. Vertrek om 10.15 uur; 

4/3: Knegselse Boys 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

 

Attentie jeugdleden: denk aan tijdige afmelding bij verhindering op zaterdag. Af-

melden bij de eigen jeugdleiders. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 10 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 5 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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