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VERANDERINGEN BIJ HET NEDERLANDSE RODE KRUIS.  

Terug naar de kern!  

 Al enige tijd is het Nederlandse Rode Kruis bezig met een herstructurering 

van de activiteiten. Het Rode Kruis wil terug naar de kern: hulp aan mensen in 

nood, zonder onderscheid. Daarbij is sprake van vijf kerndiensten: noodhulp, bur-

gerhulp, evenementenhulp, EHBO en hulp bij zelfredzaamheid.   

Voor al deze diensten geldt: voorkomen van de gevolgen van een noodsituatie, tij-

delijkheid en gericht op eigen kracht.   

Afdeling de Zaligheden?  

Alle  dorpen in de Kempen vormen gezamenlijk  afdeling De Zaligheden.  In al 

deze dorpen zijn vrijwilligers actief in de zogenaamde sociale hulp: zoals de  wel-

fare-groepen, zij breien, haken en borduren artikelen die weer verkocht worden in 

de eigen winkel en op markten en waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. 

Verder zijn er veel  buurtgroepen die een ontmoetingsplek vormen voor  allerlei 

mensen om elkaar te zien, te spreken en om gezamenlijk een leuke activiteit te on-

dernemen. Dan zijn er nog de kookgroepen waar mensen koken voor alleenstaan-

den of waar gezamenlijk gekookt en gegeten wordt. De 177 vrijwilligers die de af-

deling De Zaligheden telt zijn vooral actief in de sociale hulp. Juist deze sociale 

hulp stoot het Nederlandse Rode Kruis af.  

Het verzoek van het landelijk bestuur is om onder de noemer buurtgroepen ook 

echt alleen activiteiten te organiseren die onder zelfredzaamheidsactiviteiten vallen. 

Denk hierbij aan hitte- en koude preventie, brandveiligheid, risico’s in en om het 

huis enz. Hele goede zaken maar niet om elke week over te praten.  

 Wat houdt dit in voor al deze vrijwilligers?  

Het bestuur van afdeling De Zaligheden heeft nog geprobeerd om een aantal activi-

teiten binnen de sociale hulp te laten vallen onder de noemer; hulp bij  zelfred-

zaamheid. Op enkele kleinere zaken na wordt dit door het landelijke bureau niet 

goedgekeurd. Dit is een grote teleurstelling. Op de eerste plaats voor al onze actie-

ve vrijwilligers maar zeker ook voor het bestuur zelf. De vrijwilligers willen zo 

graag doorgaan met hun activiteiten. En de deelnemers willen zo graag dat hun 

activiteiten door blijven lopen. Vaak is het voor de deelnemers  een van de weinige 

uitstapjes per week, maar erg  belangrijk  voor hen  in deze tijd van langer zelfstan-

dig wonen, langer actief blijven en tegengaan van vereenzaming.  

Stand van zaken op dit moment  

Tot nu toe vallen al de bovengenoemde  groepen onder het Rode Kruis afdeling De 

Zaligheden. Dit gaat echter stoppen aan einde van dit jaar. Een aantal activitei-

ten is onder te brengen bij andere organisaties. Andere groepen onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn in hun omgeving. Er rijzen een heleboel vragen betreffende: 



locatie, financiën, verzekering, statuten enz.  Voor de zomervakantie komt daar 

uitsluitsel over. Het bestuur van de afdeling De Zaligheden helpt  alle groepen zo-

veel  mogelijk om activiteiten door te laten gaan  en een gepast afscheid te nemen 

van het Rode Kruis. Wordt vervolgd!  

 

DATA VOOR IN JE AGENDA! 

Toneelvereniging pardoes bestaat dit jaar 25 jaar en viert dit met speciale jubile-

umvoorstellingen op 2, 3, 9,10 november in de Muilerij in Netersel. We zijn al 

volop bezig met de voorbereidingen om het een wervelende show te maken!  

Daarnaast zullen we op zaterdag 30 maart en zondag 31 maart een workshop-

weekend houden in gemeenschapshuis De Poel. Dit weekend is de start van ons 

jubileumjaar om onze leden, maar ook zéér zeker mensen van buiten de vereniging, 

uit te dagen op cultureel vlak. De inhoud en tijden van de workshops zullen zijn te 

vinden in de flyer die meegestuurd is, maar ook op onze site en Facebookpagina.  

Op zondag 14 april zullen we met de jeugdleden van toneelvereniging Pardoes 

spelen op theaterfestival Kunsteluck bij de Cultuurboerderij in Westelbeers. Dit 

doen we in samenwerking met 6 andere toneelverenigingen/gezelschappen zodat je 

op die dag voor een klein bedrag 6 kleine voorstellingen kunt bezoeken en kunt 

genieten van theater, muziek en dans.  

Schrijf bovenstaande data alvast in jullie agenda, en zien we jullie graag bij onze 

voorstellingen! Uiteraard kun je ook altijd een bezoekje brengen aan onze website 

(www.pardoesnetersel.nl) en zijn we te volgen via Facebook.  

Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 16/3: om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor: Cornelis van de 

Ven, Adriana Hendriks en overleden kinderen van de Ven en overledenen van de 

familie van de Ven. 

Dinsdag 19/3: Hoogfeest van de H. Jozef. Om 8.00 uur H. Mis in Bladel. 

Mededelingen: 

 Achterin de kerken liggen flyers met het programma voor de Vastentijd in 

onze parochie.  

 Woensdag 13 maart is de eerste Vastenbezinning om 20.00 u in het zaaltje 

in Bladel, o.l.v. catecheet Toon van Heereveld. Het thema is: De 

menselijke gebrokenheid. Er is een beeldmeditatie aan de hand van 

schilderijen van Adam en Eva.  

 Komend weekend is de eerste collecte voor ons Vastenproject. En daarna 

op de 4
e
 en 6

e
 zondag van de Vastentijd.  

 Op woensdag 20 maart gaan we met belangstellenden op bedevaart naar 

Smakt in Limburg waar St. Jozef vereerd wordt. Eerst vieren we de Mis 

om 9.00 uur in Casteren en daarna vertrekken we. We zijn terug om 15.00 

u. Als mensen geen vervoer hebben, kunnen ze dat laten weten op het 

secretariaat.  

 

http://www.pardoesnetersel.nl/


DANKBETUIGING 

Ik wil iedereen van harte bedanken voor de vele condoleance kaarten en de aan-

dacht die ik heb mogen ontvangen na het overlijden van mijn man Harrie. Ook 

dank je wel aan enkele buurtbewoners die mij hebben geholpen. 

Het heeft mij veel troost gebracht. 

Dienie Hendriks van Vugt 

 

VASTENACTIE 2019 : WATER EN GEZONDHEID (1) 

Toegang tot schoon water is van levensbelang! Niet alleen heeft water directe in-

vloed op onze gezondheid, gebrek aan schoon water werkt op veel terreinen door. 

Vrouwen en kinderen besteden per dag uren aan water halen, tijd die ze niet kunnen 

benutten voor andere dingen 

Gezondheid 
In het zuiden wordt ongeveer 80% van de ziektes veroorzaakt door vervuild water. 

De toegang tot schoon drinkwater zorgt ervoor dat minder mensen ziek worden 

door bijvoorbeeld diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera. Dit zijn alle-

maal ziektes die worden overgebracht door vervuild water. Met name kinderen zijn 

gevoelig omdat hun immuunsysteem nog kwetsbaar is. Het is zelfs zo dat 20% van 

de sterfgevallen van kinderen van jonger dan vijf jaar het gevolg is van een water-

gerelateerde ziekte.  

Productiviteit 
Een slechte gezondheid leidt ook tot een lage productiviteit. Zieke mensen kunnen 

weinig bijdragen aan het huishouden, kunnen niet of nauwelijks werken en geld 

verdienen en zieke kinderen kunnen niet goed studeren. Het geld dat besteed wordt 

aan medicijnen kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals voedsel of 

school. Daarnaast besteden wereldwijd miljoenen vrouwen en kinderen dagelijks 

uren aan het halen van water. Dat is tijd die ze niet kunnen besteden aan andere 

dingen, zoals werken of naar school gaan.   

De opbrengst van de collecten tijdens alle diensten op 16 en 17 maart a.s. zal 

bestemd worden voor het Vastenactie Project. We bevelen de collecte van harte bij 

u aan. (IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

NIEUWS KBO. 

Bonte avond KBO Hooge Mierde 

In het kader van het 60 jarig jubileum van KBO Hooge Mierde organiseren 

zij een Bonte Avond op vrijdag 5 april in Buurthuis De Schakel, De Stad 5 

in Hooge Mierde. 

De avond begint om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. 

De entree voor deze avond is € 5,-. 

Wilt u deze gezellige avond bijwonen dan kunt u zich opgeven door een gesloten 

enveloppe met uw naam, adres en het entreegeld in de bus te doen bij Wies Vissers,  

Carolus Simplexplein 32.  

  



GASTEN EETTAFEL, 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 21 maart  te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag 17 maart bij Mariet Smulders, tel:  

06-11282075. De kookgroep. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 15. 1
e
 prijs, Bruin 18: Annie van Beers. 2

e
 prijs, Grijs 13: 

Jan Castelijns, Niels en Sylvia, Rick Michiels. 3
e
 prijs, Groen 7: P. van de Zande, 

Tonnie van Houtum, Rian Fiers, Bart Alemans, W. Kraaijvanger, Familie Lege-

land, G. Maas, Harrie van Hoof. 

 

MENUS CARNABAL 

Beste inwoners van Netersel, a.s. zaterdag (16 maart) is het weer Menus Carnabal. 

Inmiddels mogen we voor de 9e keer een grote groep bezoekers ontvangen op ons 

feestje. Zoals u wellicht gezien heeft hebben we afgelopen zaterdag onze tent gezet 

achterop het sportpark.  

Wat wellicht handig is om te weten:  

 Vanaf zaterdag 16 maart om 18:00u tot zondag 17 maart 02:00u is de 

polderdijk éénrichtingsverkeer. U kunt enkel vanuit de hoeve naar de 

muilen toe rijden. Inrijden vanaf de Muilen is deze avond dus niet 

toegestaan.  

 Mocht u overlast ervaren van onze bezoekers kunt u tijdens de avond of 

daarna contact opnemen met Hugo Maas (0683333571), we proberen dan 

in alle gevallen een goede oplossing te vinden.  

 Alle kaarten zijn uitverkocht, we verwachten 1800 bezoekers.  

 Om 00:30u gaat de muziek uit, daarna zal het feestterrein (via het 

sportpark en de Polderdijk) weer leeg lopen.  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, laat dan gerust van u horen! Namens 

de organisatie van J.V. de Tapkratjes Ed, Loeka, Luuk, Laura, Niek, Hidde en 

Hugo 

 

JEUX DE BOULLES 

Sjef Bastiaens overtuigend winnaar van Zondagmix 2018-2019 (door Stef 

Kluijtmans) 

Zondag 10 maart jl. was het dan zover dat er een einde kwam aan de succesvolle 

reeks van de Zondagmix, welke bestond uit 6 toernooien die elke tweede zondag 

van de maand ervoor zorgden dat de boulodrome van De Soepele Pols goed gevuld 

was. In totaal hebben 81 boulers aan dit toernooi meegedaan, wat respectabel 

genoemd kan worden. 

Ondanks de stormachtige dag werden er op de finaledag door 36 bouleliefhebbers 

de degens gekruist om voor het hoogst haalbare te gaan. Wat buiten kijf stond was 

dat Sjef Bastiaens niet meer te kloppen was. Hij had al een tijd lang de koppositie 

en was bij voorbaat al de terechte winnaar met 16 winstpartijen en een saldo van 

115 punten. Dit weerhield de overige  deelnemers er niet van om voor de felbe-



geerde tweede en derde plaats te gaan, en in ieder geval voor de dagzege. De win-

naar van de dag was dan ook Karel Turelinckx, op de voet gevolgd door Jan Bou-

mans (DSP) en Sannie Berendsen. 

Nadat de drie partijen waren beëindigd kon de balans voor het eindklassement op 

worden gemaakt en kon Phil Spooren namens de wedstrijdcommissie de uitslag 

bekend maken. Allereerst bedankte hij iedereen voor de deelname aan deze suc-

cesvolle cyclus, welke ongetwijfeld een vervolg zal krijgen. 

Van het eindklassement volsta ik met de eerste drie plaatsen te vermelden. Het 

gehele eindklassement kan bekeken worden op de website van DSP: 

www.dspnetersel.nl 

Op de eerste plaats eindigde Sjef Bastiaens met 16 winstpartijen en 115 pluspunten, 

gevolgd door Staf Geudens met 13 winstpartijen en 43 pluspunten. Een eervolle 

derde plaats kwam toe aan Karel Turelinckx met 12 gewonnen partijen en een saldo 

van 43 punten. 

Al met al kan gesproken worden van een succesvolle reeks, mede dankzij de per-

fecte organisatie van Phil Spooren en Pierre Swalen. Ook de barbezetting door 

Loes en Bets hebben bijgedragen aan dit sportieve en gezellige gebeuren. 

 

NIEUWS KBO. 

 Uitnodiging Ledenvergadering KBO Netersel 

Onze ledenvergadering is op woensdag 20 maart a.s., om 13.30 uur in de 

Rabozaal van Gemeenschapshuis ‘De Poel’. Het programma voor de 

middag is reeds bij u thuis bezorgd. 

Alle leden zijn van harte welkom op deze jaarlijkse vergadering. U kunt zich vanaf 

nu opgeven bij Wies Vissers, telefoon 682281. 

 

NETERSEL BOUWT SAMEN! 

Locatievereniging bouwen in Netersel is ervan overtuigd dat het burgerinitiatief om 

levensloopbestendige appartementen te gaan bouwen in Netersel voor Netersel, een 

nieuwe woonvorm in Netersel is, die meer veiligheid, meer betrokkenheid en gezel-

ligheid oplevert.  

De presentatie van het CPO (Collectief Projectmatig Ondernemen) den Brink staat 

op de site van de Poel voor iedereen ter inzage. 

Let op: de tekeningen zijn voorbeelden van wat zou kunnen!  

Het project is “bouwen in eigen beheer”, wat inhoudt dat de mensen die meedoen, 

samen in een vereniging gaan en samen een plan gaan maken. Er staat nu nog niets 

vast. Het is wel zaak om een gemeenschappelijke ruimte te creëren. `Bouwen in 

eigen beheer` heeft het voordeel dat je zelf mee bepaald wat, hoe en door wie er 

gebouwd wordt. En samen -bouwen zonder projectontwikkelaar, heeft invloed op 

het financiële aspect.  

Levensloopbestendige appartementen voldoen aan bepaalde normen op het gebeid 

van gebruikskwaliteit (bv; inloopdouche, brede deuropeningen, gelijkvloers zonder 

drempels), veiligheid en inbraakwerendheid.  

De gemeente is enthousiast over het plan, en er zijn al verschillende aanmeldingen.  

http://www.dspnetersel.nl/


De locatievereniging bouwen in Netersel heeft een optie op het perceel tot 1 april.  

Een kort tijdsbestek dus, maar we hopen dat het project door kan gaan. 

25 maart sluit de inschrijving voor dit unieke project in Netersel. Aarzel dus niet te 

lang en doe mee! Stel ons uw vragen waarover u nog twijfelt. 

Een inschrijfformulier is op te vragen via e-mail; bouweninnetersel@gmail.com of 

bij Ingrid Meulenbroeks Maria Waalen         Henk Michiels 

06 5244 4219  06 5108 4680         06 5024 3569 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa B1 - Klimop B1: 3-11; NeCa C1 - ODC C1: 7-7; NeCa E1 - DSV 

E1: 7-3; NeCa F1 - PSV/Lifovragen F1: 18-17; Klimroos W1 - NeCa W1: 8-4; Ne-

Ca 1 - TOG 1: 12-15. 

Programma voor 13-16 en 20 maart: 

13/3: Klimroos/VVO MW1 - NeCa MW1: aanvang om 21:00  uur. Hoogeloon;  

16/3: NeCa E1 - Rosolo E2: 11:00 uur. Casteren. Fluiten: Anne-Wil Vissers; 

16/3: NeCa F1 - Rosolo F1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Anouk Gooskens; 

20/3: NeCa MW1 - DSV MW1: 20:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Aniek van Esch. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Hilvaria JO8 3 – Casteren JO8 1: 2-8; Reusel Sport JO10 3 – Netersel 

JO10 1: onbekend; DEES JO11 3 – Netersel JO11 1: 16-3; Casteren JO17 1 – 

HMVV JO17 1: 2-4; Nivo Sparta JO19 2 – Netersel JO19 1: 1-1; Netersel 3 – 

Wodan 10: afgelast; Netersel 2 – Vessem 2: 2-0; Netersel 1 – Hulsel 1: afgelast. 

Alle andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij.  

Programma voor 16 en 17 maart. 

16/3: Casteren JO8 1 – Voab JO8 2: aanvang om 9.30 uur; 

16/3: Casteren JO9 1 – Riethoven JO9 2: aanvang om 10.30 uur; 

16/3: Netersel JO10 1 – EFC JO10 4: aanvang om 9.30 uur; 

16/3: Netersel JO11 1 – DVS JO11 4: aanvang om 10.30 uur; 

16/3: Casteren JO13 1 – Hapert JO13 2: aanvang om 12.15 uur; 

16/3: Netersel JO14 1 – Willem II JO14 1: aanvang om 11.30 uur; 

16/3: Hoogeloon JO15 1 – Casteren JO15 1: aanvang om 12.00 uur; 

16/3: Sarto JO17 4 – Casteren JO17 1: aanvang om 13.00 uur; 

16/3: Netersel JO19 1 – DEES JO19 1: aanvang om 14.30 uur; 

17/3: Tongelre 5 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 8.45 uur; 

17/3: Netersel 2 is vrij; 

17/3: De Weebosch 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 

mailto:bouweninnetersel@gmail.com
mailto:j_dollevoet@hotmail.com

