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PRAKTIJKWINKEL IN BLADEL. 

Vanaf oktober 2017 zijn wij bezig met de Praktijkwinkel in de Gindrapassage in 

Bladel. Wij zijn de deelnemers van het Praktijkhuis. Het Praktijkhuis is een initia-

tief vanuit de gemeente Bladel  waar volwassenen uit de gemeente Bladel met een 

afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid krijgen om competenties op te doen en 

hun talenten verder te ontwikkelen.  

We hebben al veel bezoekers ontvangen in de winkel en iedereen is erg enthousiast. 

We verkopen daar goede tweedehands spullen die we in het Praktijkhuis opknap-

pen. Ook verkopen we artikelen die helemaal gemaakt zijn door onze deelnemers  

in het Praktijkhuis. De openingstijden van de winkel zijn: dinsdag, woensdag en 

donderdag van 10.00 uur tot 16.30 uur. 

Als u thuis nog bruikbare spullen hebt waar u niets meer mee doet maar waar ande-

ren weer blij mee gemaakt kunnen worden dan zijn die van harte welkom en kun-

nen wij daar weer mee aan de slag. 

Neemt u in dat geval contact op met het Praktijkhuis, Burgemeester Goossensstraat 

48, Bladel. We zijn daar iedere werkdag bereikbaar in de ochtend  via het nummer 

0497-820391 of per mail via praktijkhuis@bladel.nl .  

Met vriendelijke groet, Anja Maas Coördinator Praktijkhuis.  

 

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? Je vindt t allemaal op de fietsenbeurs in Hoo-

geloon! Dan is de Fietsenbeurs echt iets voor u! 

Kopers opgelet: Op zondag 8 april van 12.00 uur tot 15.00uur wordt er in Hoo-

geloon 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!  

Verkopers opgelet: Wilt u 1 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 vere-

niging) Het enige wat u verder moet doen is uw fiets(en) en / of accessoires inle-

veren op zondag 8 april tussen 9.00 en 11.00 uur ‘s ochtends en tussen 16.00 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 0497-682894 

Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl. 
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BOEK VAN DE MAAND MAART. 

De dans van Victoria, geschreven door Antonio Skàrmeta. 

Skàrmeta is geboren in Chili, en na de staatsgreep verhuisd naar Duitsland. Zijn 

boek De postbode van Neruda wordt verfilmd als Il postino. Deze film wordt een 

internationaal succes. Zijn verhalenbundels en romans zijn in vijfentwintig talen 

vertaald. Voor de dans van Victoria kreeg Skàrmeta een literaire prijs. 

Het boek gaat over twee gevangenisboefjes en een meisje dat danseres wil worden. 

De twee boefjes delen een geheim: de buit van Pinochets geheime politie. Het boek 

ontwikkelt zich als een verhaal over tedere liefde en ware vriendschap. 

Het boek ligt in de Poel in de huiskamer en kan worden meegenomen om te lezen. 

 

VASTENACTIE 2018 : ARMOEDE BESTRIJDING MBALA (ZAMBIA ) 

4. Hiv/aids-epidemie: gevolgen, maatregelen en hoopvolle ontwikkelingen .               

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de wereld getroffen door een hiv/aids-

epidemie, die Afrika, ten zuiden van de Sahara, het zwaarst heeft getroffen. Zo’n 

70 procent van alle mensen met hiv-aids en 90 procent van alle besmette kinderen 

leeft juist in deze regio.  

Het hiv-virus tast het afweersysteem van de mens aan, waardoor het menselijk li-

chaam vatbaar wordt voor allerlei infecties. Men kan jaren besmet zijn zonder ziek 

te worden en het zelf te merken, maar in die tijd kan men de ziekte wel doorgeven.  

De ziekte maakt de meeste slachtoffers onder de actieve bevolking. In Zambia is 

daardoor ongeveer de helft van de bevolking  jonger dan veertien jaar; ouderen zijn 

er nauwelijks. Ongeveer 13% van de 15-45 jarigen is ziek of besmet. Er zijn naar 

schatting 380.000 weeskinderen. Zij moeten worden opgevangen door familie, 

vaak grootouders, die te weinig geld hebben om de kinderen naar school te laten 

gaan, of in tehuizen.  

Door de Zambiaanse overheid is eind vorige eeuw een noodplan opgesteld om ver-

spreiding van de ziekte tegen te gaan. Er waren allerlei problemen bij de uitvoer-

ing: onvoldoende professionals voor adviseren, testen en behandelen, onvoldoende 

medicijnen en hoge kosten. Maar in de laatste decennia zijn steeds betere medicij-

nen ontwikkeld. Als men trouw de medicijnen gebruikt, behoeft men niet meer aan 

hiv te sterven en worden anderen niet meer geïnfecteerd.  

Het aantal nieuwe besmettingen neemt dan ook sterk af en de gemiddelde levens-

verwachting is gestegen van 33 in 2012 naar 58 in 2015. 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

PARELS & PUIN  

Zaterdag 17 maart is het zo ver! De première van de familievoorstelling van Parels 

& Puin gespeeld door toneelvereniging Pardoes in gemeenschapshuis De Poel. De 

voorstelling zal om 19:00 uur beginnen. We spelen de voorstelling ook op zaterdag 

24 maart om 19:00 uur en op zondag 25 maart om 14:00 uur.  

Je kunt plaatsen reserveren via de mail. reserveringen.pardoes@gmail.com.  

We hebben een kleurplaat als bijlage bij de VATG gedaan. Kleur deze zo mooi mo-

gelijk in en lever deze in bij Wieteke van Gastel of Ed Buylinckx voor woensdag 
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14 maart. De mooiste tekeningen kunnen een VIP arrangement winnen bij een van 

onze voorstellingen! Dus pak je kleurtjes erbij en ga aan de slag! 

We zien jullie graag bij een van onze voorstellingen! Tot dan! 

Met theatrale groeten Toneelvereniging Pardoes 

 

GASTEN EETTAFEL. 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 15 maart te komen eten, ver-

geet u zich dan niet af te melden voor zondag 11 maart bij Mariet Smulders, tel:  

0497-681631. I.v.m. het Paasdiner zal het iets later worden. De Kookgroep. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 16. 1
e
 prijs, Oranje 40: Familie van de Ven, Rick en 

Kim, Familie Buijtels, Kees van Korven. 2
e
 prijs, Rood 19: H. Vermeulen, Mark 

van de Schoot. 3
e
 prijs, Roze 32: Mike Vosters. 

 

KERKBERICHTEN. 

4
e
 Zondag van de Veertigdagentijd. Zaterdag 10/3: om 19.00 uur Eucharistieviering 

De intenties zijn voor: Frans Kolen en de overleden familie Kolen-Michiels; Corne-

lus Michiels en de overleden familie Michiels-Thijssen 

Mededeling: Tijdens de installatieviering van pastoor Schilder op zondag 11 maart 

om 11.00 uur is er een kinderwoorddienst. Na afloop van de mis krijgen de kinde-

ren een snoepzakje. De receptie vindt aansluitend plaats in Grand Café de Baron. 

Om 16 uur bidden we in de kerk van Bladel de Rozenkrans met ter afsluiting een 

kort Lof. 

 

KBO LEDENVERGADERING. 

Op woensdag 14 maart is onze KBO ledenvergadering in De Poel. De vergadering 

begint om 14.00 uur. De uitnodiging hiervoor hebt u inmiddels al gekregen. Graag 

aanmelden voor 12 maart bij Wies Vissers, per telefoon: 682281 of via email: 

p.visser7@upcmail.nl 

 

GEVONDEN. 

Gevonden op 1 maart op fietspad van Netersel naar Bladel, net voorbij Bladels Bos, 

ongeveer bij huisnr 15, een sleutel met ringetje, we denken een fietssleutel. Meer 

info bellen 0497681682. 

 

BESTE DORPSGENOTEN - BUNTSTÈKERS. 

Kan ik iemand blij maken met alle uitgaven van de Carnavalskranten. Wegens 

plaatsgebrek straks,moet ik er afstand van doen. Bets Michiels, tel. 681401. 

 

HEEFT U EEN VRAAG OVER (HET OMGAAN MET) DEMENTIE? 

Om de dementievriendelijke beweging binnen de gemeente Bladel verder uit te 

breiden en te waarborgen voor de toekomst zijn sinds 2015 dementieambassadeurs 

actief om op een laagdrempelige manier te fungeren als een aanspreekpunt voor 

mailto:p.visser7@upcmail.nl


mensen die te maken hebben met dementie. Dit kunnen mensen met (beginnende) 

dementie zelf zijn, hun mantelzorgers, familie of vrienden.  

Wilt u in contact komen met de dementie ambassadeur uit uw dorp?  U kunt hen 

bereiken via dementie@bladel.nl of via onderstaande telefoonnummers.  

Netersel 
Buurthulp Netersel 

Op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur: tel. 06-53473972                                 

buurthulpnetersel@gmail.com    

 

BUURTBILJARTEN. 

Het ontvangen bericht over het buurtbiljarten, met onder andere de laatste stand, is 

doorgeschoven naar de uitgave van volgende week in verband met plaatsgebrek. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 – Zigo MW1: 6-6; NeCa/Klimroos R – Hilko R: 13-1; Ne-

Ca A1 - Rosolo A3: 5-1; NeCa B1 – Rosolo B2: 11-3; NeCa B2 – Tuldania B1: 5-4 

KVS ’17 C1 – NeCa C1: 3-3; NeCa D1 – DSV D1: 1-0; NeCa E1 – DAKOS E3:  

8-5; NeCa F1 – Corridor F1: 12-11; NeCa 1 – Tuldania 1: 4-13; NeCa 2 – Tuldania 

2: 5-5. 

Programma voor 7-10 en 14 maart: 

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

10/3: Winty C1 – NeCa C1: aanvang om 10:00 uur. Knegsel; 

10/3: DAKOS E3 – NeCa E1: aanvang om 13:00 uur. Someren; 

14/3: DDW MW1 – NeCa MW1: aanvang om 21:30 uur. Reusel. 

 

Zaterdag 24 februari zijn de dames van de B1 kampioen geworden en zaterdag 3 

maart hebben ook de dames van de E1 het kampioenschap behaald. Bij deze wen-

sen wij alle speelsters, coaches en trainsters van harte proficiat met deze knappe 

prestatie!  

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: het afgelopen weekeinde werden alle wedstrijden afgelast. 

Programma voor 10 en 11 maart: 

10/3: Netersel F2 – Hilvaria F3| aanvang om 9,30 uur+ 

10/3: Netersel F1 – Beerse Boys F1: aanvang om 10.30 uur; 

10/3: Casteren E1 – EFC E5: aanvang om 10.00 uur; 

10/3: EFC D4 – Casteren D2: aanvang om 12.00 uur; 

10/3: Netersel D1 – Nuenen D4: aanvang om 11.00 uur; 

10/3: Casteren C1 – UNA C3: aanvang om 12.45 uur; 

10/3: Bergeijk B2 – Netersel B1: aanvang om 14.45 uur; 

10/3: Casteren A1 – Terlo A1: aanvang om 14.30 uur; 

11/3: Netersel 3 – Zuiderburen 4: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

11/3: Netersel 2 – DEES 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

11/3: Netersel 1 – DVS 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur.  
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