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BESTE 50+ MANNEN. 

Graag  wil ik jullie uitnodigen om wat oefeningen/sport samen te gaan doen. Op 

vrijdagochtend 10.00 uur bij het voetbalveld in Netersel. 

Bij animo mail naar: f.seuntiens@hetnet.nl Gezellig samen. Doen!!! 

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 1 april is er een lunch voor alle dorpsgenoten. Inloop vanaf 12.00 uur; om 

12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en brood, hoofdzaak is een 

gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. 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. 

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 1 april 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. 

 

KERKBERICHTEN.  

Zaterdag 30/3: om 19.00 uur gebedsdienst. Er zijn geen intenties.  

Mededelingen: 

 Maandag 25 maart vieren we het Hoogfeest van Maria Boodschap. Om 

8.00 uur is de eucharistieviering in Bladel. Deze dag is er ook een Mis om 

12.30 u in de St.Joriskerk in Eindhoven voor de bescherming van het 

ongeboren leven. Mensen die willen meerijden, kunnen dit kenbaar maken 

aan de pastoor. 

 Woensdag 27 maart bent u welkom bij de avond over de Voedselbank, 

van 19.30 tot 21.30 u, aan de Bredaseweg nr. 18. 

 Zaterdag 30 maart is er in Hoogeloon na de Mis van 19.00 een filmver-

toning van het Vastenproject. We hopen dat u het verhaal achter het 

project wilt leren kennen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 17. 1
e
 prijs, Rood 1: L. Lauwers, Guus en Wies Spooren, 

Annie van Beers, Jan Roijmans, Familie van Lieshout, Bressers. 2
e
 prijs, Grijs 26: 

Familie Krabbenbos-van de Put. 3
e
 prijs, Geel 30: Familie de Wit, Dennis Basel- 
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mans, Wim Smets, H. Roijmans. 

 

VASTENACTIE 2019 

Wat doet Vastenactie aan schoon, bereikbaar water voor iedereen?  

Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor veilig, 

bereikbaar water. Zo zorgden we er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang 

kregen tot schoon drinkwater. In 2019 zetten we vijf waterprojecten in de schijn-

werpers. 

Een waterput voor Baboursaye, Niger 
In Niger willen we een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale water-

comités oprichten die de waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit comité 

is het handhaven van de hygiëne rondom de put.   

Goed waterbeheer in Kivu, Congo 
In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen het waterbeheer en de 

(kennis van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waar speci-

ale aandacht is voor participatie van vrouwen.   

Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië 
Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied 

van Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Er worden onder andere water-

voorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd.   

Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua 
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de ri-

vier. Dat leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree. Een waterput en 

elektrische pomp - die werkt op zonnepanelen! - gaan zorgen voor veilig 

drinkwater in het dorp.  

Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone 

Vervuild water zorgt in Kambia District voor veel ziektes onder de bevolking. Dit 

project zorgt ervoor dat de drie dorpen Makaiba, Masherie Thenkle en Konta 

Dubalai een waterpomp krijgen én watercomité's.   

Over elk van de hiervoor genoemde projecten vindt u nadere informatie via 

https://www.vastenactie.nl/nl/vastenactie2019/watdoetvastenactie  

Tijdens de diensten van a.s. zaterdag en zondag, 30 en 31 maart, zal een korte 

toelichting gegeven worden over het Vastenactie-project in 2019. Ook zal de 

collecteopbrengst  voor de Vastenactie bestemd worden. In Hoogeloon zal na de 

viering van 19:00 uur op 30 maart een korte film vertoond worden (±20 min) van 

het Vastenactieproject. Laat u informeren over de activiteiten van Vastenactie on-

der het genot van koffie of thee: Welkom in Hoogeloon.  

In de goede week (15 tot en met 19 april) zal wederom in de kerkdorpen Casteren, 

Hoogeloon en Netersel de huis-aan-huis collecte gehouden worden voor het vas-

tenactie project. Deze huis-aan-huis collecte die in zijn geheel ten goede komt aan 

het vastenactie project, bevelen wij alvast van harte bij u aan. 

 (IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 



PARKINSON DE KEMPEN. 

Dinsdag 2 april tussen 20:00 uur – 22:00 uur organiseert Stichting Parkinson de 

Kempen een avond in D’n Aachterum, Korenbocht 50 Reusel. De toegang is gratis.  

Parkinson is een complexe aandoening die veel vraagt van de patiënt en zijn omge-

ving. Daarbij kunnen lichamelijke, functionele, psychische, sociale, maatschap-

pelijke en communicatieve zaken en rol spelen.  

De ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in de het combineren van al deze on-

derwerpen. Die worden daarom vaak binnen een multidisciplinair team behandeld 

om de levenskwaliteit optimaal te houden ondanks de vorderende ziekte. 

Voorbeelden zijn vallen en valpreventie, cognitie en stemming, gedragsverande-

ringen, medicatie en bijwerkingen, hoe om te gaan met een veranderende partner en 

over afwegingen en beslissingen die genomen moeten worden bij een vergevorder-

de ziekte. Over hoe het kan gaan als je niet meer thuis kunt wonen en zaken rond-

om de grenzen van de behandelingen.  

Natascha van de Wiel en Tom Starmans zullen op een interactieve wijze de onder-

werpen behandelen. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via 

het contactformulier op onze website www.parkinsondekempen.nl of op 

info@parkinsondekempen.nl. Tot 2 april. 

 

PUUR POPORKEST. 

Namens PUUR Poporkest willen wij alle mensen uit Netersel hartelijk danken voor 

hun potgrond bestelling. Niet minder dan 6 volle pallets hoogwaardige potgrond 

zijn er afgelopen week in Netersel verspreid. Van de opbrengst van deze actie kun-

nen wij weer leuke muzikale activiteiten organiseren in ons mooie dorp. Zo luiste-

ren wij 27 april de kinderactiviteiten op tijdens Koningsdag. Zijn wij 4 mei paraat 

bij de Dodenherdenking. Op 23 juni verzorgen wij het muzikale gedeelte tijdens de 

Netersel-800 jaar-brunch en 30 november organiseren wij zelf weer een pop quiz in 

gemeenschapshuis de Poel.   

Namens bestuur en leden van PUUR Poporkest hartelijk dank. 

 

KONINGSDAG 2019 

Om alvast in de agenda te zetten!! Ook dit jaar organiseert het Oranje Comité Ne-

tersel op Koningsdag, zaterdag 27 april, weer een spetterende spellenochtend voor 

de kinderen. In de middag is er een leuke fietstocht van zo'n 25 kilometer uitgezet. 

Nadere informatie volgt, een paar weken voor Koningsdag, in de van Aalsten tot 

Goor. Oranje Comité Netersel.  

 

HARTSTIKKE LEUK! DOE MEE!  

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan een van onze culturele workshops 

aankomend weekend. Zang, dans, muziek, er is voor elk wat wils! Per workshop 

betaal je maar € 8,50! Dus geef je snel op voor welke workshop je graag wil vol-

gen! (reserveringen.pardoes@gmail.com) In de bijlage vinden jullie ook de flyer 

van het workshopweekend. Zie we jullie zaterdag 30 en/of 31 maart in gemeen- 

http://www.parkinsondekempen.nl/
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schapshuis De Poel in Netersel! Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes 

 

SAMENWERKING TUSSEN LAMBERTUSSCHOOL EN BUURTHULP 

NETERSEL  

Vooraankondiging!!! 

In het kader van samenwerking tussen ouderen/mantelzorgers en kinderen hebben 

de Lambertusschool en Buurthulp Netersel een project opgezet.  

Er volgt nog een flyer en tijdens het koffie-uurtje van vrijdag 12 april (10.30 uur -

11.30uur) wordt het project toegelicht.  

Tipje van de sluier…. het wordt een mooi project waarbij herinneringen een koes-

terplekje bij u thuis krijgen. Meer informatie volgt nog. 

Voor al uw andere vragen of opmerkingen; U kunt ons bellen, mailen. En we zijn te 

vinden op Facebook en op de website van De Poel 

 Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 17.00uur, u 

kunt de voicemail afluisteren en eventueel inspreken) 

 buurthulpnetersel@gmail.com 

 https://depoel-netersel.nl/2018/07/buurthulp-netersel/ 
Graag tot vrijdag 12 april in de Poel. Groetjes Buurthulp Netersel 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Programma voor 28-30 en 31 maart: 

28/3: NeCa 1 - KVS '17 1: 20:30 uur. Schijndel. Fluiten: T. Venner; 

30/3: NeCa A1 - Rosolo A3: 12:00  uur. Hapert. Fluiten: Eva Gijsbers; 

30/3: NeCa B1 - NKV B1: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Aniek van Esch; 

30/3: NeCa C1 - DSV C1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Mandy Couwenberg; 

30/3: NeCa D1 - DSV D1: 9:00 uur. Hapert. Fluiten: Carlijn Klaassen; 

30/3: NeCa F1 - Rust Roest F1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Anouk Gooskens; 

31/3: NeCa 1 - Diosa 1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: K. van Herk. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 30 en 31 maart: 

30/3: Casteren JO8 1 – VOAB JO8 2: aanvang om 9.30 uur; 

30/3: Casteren JO9 1 – Riethoven JO9 2: aanvang om 10.30 uur; 

30/3: Netersel JO10 1 – EFC JO10 4: aanvang om 9.30 uur; 

30/3: Netersel JO11 1 – DVS JO11 4: aanvang om 10.30 uur; 

30/3: Casteren JO13 1 is vrij; 

30/3: Sarto JO14 2 – Netersel JO14 1: aanvang om 13.00 uur; 

30/3: Casteren JO15 1 – Nuenen JO15 2: aanvang om 13.00 uur; 

30/3: Casteren JO17 1 – Reusel Sport JO17 2: aanvang om 14.00 uur. (vriendsch) 

30/3: Netersel JO19 1 is vrij; 

31/3: Steensel 3 – Netersel 3: aanvang om 9.45 uur. Vertrek om 8.45 uur; 

31/3: Hulsel 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uur; 

31/3: DEES 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

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