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VLAG 800 JAAR NETERSEL. 

Duurzaam welkomstgeschenk door goed hergebruik van Vlag 800 jaar Neter-

sel 
Buurthulp Netersel en commissie 800 jaar Netersel willen een nieuwe bestemming 

voor de vlaggen van 800jaar Netersel die anders in de kliko verdwijnen of op zol-

der en over 10 jaar in de kliko terecht komen.  

Wilt u de vlag niet zelf houden en wilt u de vlag een nieuwe bestemming geven; 

lever hem dan in bij Wies Vissers, Carolus Simplexplein 33. Buurthulp Netersel 

maakt van deze vlag een nieuwe Netersels item waar we vrijwilligers en nieuw-

komers weer blij mee maken. Alvast bedankt.  

 

POTGROND ACTIE PUUR POPORKEST 

PUUR Poporkest is een vereniging die niet weg te denken is uit de Neterselse ge-

meenschap. Jaarlijks luisteren we diverse activiteiten muzikaal op zoals de kin-

derspelen tijdens Koningsdag, de dodenherdenking bij het monument aan de weg 

naar Bladel en de inhuldiging van Sinterklaas. Daarnaast proberen we één keer per 

anderhalf jaar een groots, gratis toegankelijk, concert voor alle mensen uit Netersel 

te verzorgen. Wie herinnert zich niet Netersel Zingt met tal van Neterselse artiesten 

op de brink. En afgelopen november het pop-quiz-concert, waarbij niet minder dan 

36 ploegen werden getest op hun muzikale kennis.  

Dit alles kunnen wij niet organiseren zonder uw financiële steun. PUUR Poporkest 

organiseert daarom deze maand weer de jaarlijkse potgrond actie. Deze week wordt 

daarvoor huis-aan-huis een bestelflyer bezorgt. In de week van 9 tot en met 14 

maart 2020 komen onze leden bij u langs om uw bestelling  potgrond op te halen. 

Het zou fijn zijn al uw hierbij gepast kunt betalen. Mocht u onverhoopt niet thuis 

zijn en graag een bestelling plaatsen, dan mag u uw bestelling ook afgeven bij Kees 

Castelijns, Fons van der Heijdenstraat 16. Uiterlijk zondag 15 maart dient deze dan 

bij Kees ingeleverd te zijn.  

Zaterdagochtend 21 maart wordt uw bestelling gratis thuis gebracht. Namens 

PUUR Poporkest alvast hartelijk bedankt voor uw bestelling.  

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 7/3: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Sjef Hooyen, 

zoon Jos en dochter Corrie; Thom van der Heijden en Ria van der Heijden-Lavrij-

sen. 

Mededelingen: 

 Woensdag 11 maart gaat de volwassencatechese verder, o.l.v. diaken Van 

Kempen.  



 Woensdag 18 maart is er een presentatie van ons vastenproject voor 

Uganda, door de heer Piet Wouters uit Hoogeloon. Aanvang: 20.00 uur in 

het zaaltje in Bladel.  

 Sinds 1 januari 2020 is een nieuw kerkhofreglement van kracht. U kunt 

het downloaden via de site van de parochie op internet. Indien dat voor u 

problematisch is kunt u ook een exemplaar ophalen bij het 

parochiekantoor. 

 

VASTENACTIE PROJECT 2020. 

Mulago dovenschool, Kampala, Uganda. 

Graag vertellen we in deze bijdrage hoe we in contact zijn gekomen met de doven-

school Mulago in Kampala, Uganda. 

In 2009 is onze zoon Bob getrouwd met Mariah aldaar. Met ongeveer 60 personen, 

familie en kennissen, zijn we een week in Kampala geweest om dit Afrikaanse 

huwelijksfeest te vieren. Voor velen van ons was het een geweldige belevenis, 

zover van huis in een Afrikaans land. Vanuit dit gebeuren zijn nog steeds vele, 

goede contacten overgebleven, denk bijv. aan sponsoring van diverse leerlingen in 

basis en middelbaar onderwijs. 

Bij ons familiebezoek aan de moeder en zus van Mariah in Kampala, is de doven-

school heel centraal komen staan. Dit komt omdat zij heel erg betrokken zijn bij het 

kerkgebeuren aldaar. Deze school wordt geleid door de katholieke kerk in Kampa-

la, de congregatie van de Heilige Geest, de spiritijnen. Zij zorgen voor het onder-

wijs op de dovenschool met heel beperkte middelen. Vandaar dat wij vanaf 2013 

het armoedige schoolgebouwtje financieel ondersteunen. Daarover later meer. 

Onlangs zijn wij in contact gekomen met de stichter van de dovenschool in Kam-

pala, de Nederlandse missionaris Harrie Tullemans. Hij heeft in 1997/1998 deze 

school opgericht, omdat dove kinderen in dit land totaal geen toekomst of per-

spectief hadden. Deze dove kinderen werden thuis weggestopt voor de buitenwe-

reld en kregen dan ook geen onderwijs. Momenteel is Harrie Tullemans met zijn 80 

jaar nog steeds actief als pastoor In Oeffelt.  

MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Parochie Heilige Apostelen Petrus en Pau-

lus. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 14. 1
e
 prijs, Rood 11: Bert-Jan de Beijer, Philip Michiels, 

Ferd van de Ven. 2
e
 prijs, Groen 15: J. van Kemenade, De Geijter, Tielemans. 3

e
 

prijs, Grijs 1: Frans Waalen, Familie looijmans. 

 

WOENSDAG 11 MAART OPEN AVOND OP DE LAMBERTUSSCHOOL 

Op woensdag 11 maart van 18.00 tot 19.30 uur houden we onze jaarlijkse open 

avond en zijn alle kinderen, ouders, broers, zussen, familieleden en andere belang-

stellenden van harte welkom op onze school. Samen met Nummereen willen we u 

graag laten zien waar we in de verschillende groepen en na schooltijd bij de BSO 

mee bezig zijn.  



Aanmelden nieuwe leerlingen  

Tijdens deze Open Avond is er gelegenheid om kinderen aan te melden voor het 

schooljaar 2020-2021.  Alle kinderen die vóór 1 augustus vier jaar worden en kin-

deren die in de loop van het volgend schooljaar vier jaar worden, komen hiervoor 

in aanmerking. Graag de persoonlijke gegevens van uw kind en van uzelf mee-

brengen? Bijvoorbeeld uw trouwboekje. Ook verzoeken we u bij aanmelding een 

identiteitsbewijs of een kopie van de kennisgeving van de belastingdienst betref- 

fende het BSN - nummer van uw kind mee te brengen, zodat wij dit kunnen con-

troleren. 

Kom ook een kijkje nemen! Woensdag 11 maart van 18.00 tot 19.30 uur. 

Lambertusschool en Nummereen 

 

BUURTBILJARTEN, TIS ONGEKEND SPANNEND........ 

Of de mannen van Beemke A de champagne nog in de benen hadden (nav het feest-

gedruis na het behalen van de eerste prijs van het seizoen) of dat hun tegenstanders 

alleen nog maar moeilijke ballen afleggen weet ik niet, maar feit is in ieder geval 

dat Beemke A hun laatste twee potjes onder de maat heeft gepresteerd... 

De heren van Plein B scoorde overigens ook niet uitzonderlijk goed, maar wel beter 

als Beemke A en hierdoor staan beide teams nagenoeg gelijk na 12 wedstrijden. 

Beemke A heeft nog een minimale voorsprong van 0,3 punten op Plein B, De 

Hoekakker staat 3e, maar zij hebben een wedstrijd minder gespeeld, als zij de in-

haalwedstrijd goed scoren kunnen zij zo maar bovenaan komen te staan. Kortom, 

tis ongekend spannend in de top 3, dus het beloofd een spectaculaire ontknoping 

van dit biljartseizoen te worden. 

Verder is de onderlinge strijd in de buurten ook volop aanwezig, De Hoeve B (ge-

middelde 43,4 punten) is op dit moment net iets beter dan De Hoeve A (gemiddelde 

42,9 punten) en de Winkelhoek C en Blasch C zijn op dit moment net iets beter als 

de andere teams uit hun buurt.... Ook onderin blijft het volop spannend, De Heilei 

B behaalden in hun laatste wedstrijd ruim 52 punten, desondanks staan zij nog wel 

laatste, maar als zij deze lijn door weten te trekken, dan zullen ze nog wel een 

aantal plaatsen gaan stijgen... 

Conclusie is in ieder geval dat het allemaal erg dicht op elkaar staat en dat er dus 

nog van alles mogelijk is in de laatste maanden van de competitie. Half mei weten 

we wie er dit seizoen kampioen is geworden en hiermee Beemke C gaat opvolgen 

als kampioen van het buurtbiljarten... 

Uitslagen t/m 28 februari 2020. Beemke C – Plein B: 37,8 – 43,8; Beemke A – 

Winkelhoek B: 39,9 – 34,2; De Hoeve A – Winkelhoek D: 30,5 – 43,9; Blasch C – 

De Hoeve B: 47,3 – 39,9; Beemke B – Hoekakker: 40,2 – 37,6; Blasch A – Plein 

A: 39,9 – 50,6; De Heilei B – Winkelhoek A: 52,7 – 39,9; Beemke A – Beemke C: 

23,6 – 49,5; Blasch B – Plein B: 34,4 – 39,7. 

Stand per 28 februari 2020: 

 

Team Punten Partijen Gem 

1 Beemke A 551,1 12 45,9 



2 Plein B 550,8 12 45,9 

3 Hoekakker 492,2 11 44,7 

4 Blasch B 489,5 12 40,8 

5 Beemke C 486,8 12 40,6 

6 De Hoeve B 477,7 11 43,4 

7 Blasch C 473,6 11 43,1 

8 De Hoeve A 471,8 11 42,9 

9 Plein A 463,5 11 42,1 

10 Winkelhoek D 459,1 11 41,7 

11 Beemke B 457,7 11 41,6 

12 Blasch A 456,7 11 41,5 

13 De Heilei A 454,5 11 41,3 

14 Winkelhoek C 424,8 10 42,5 

15 Winkelhoek A 422,5 11 38,4 

16 Winkelhoek B 422,1 11 38,4 

17 De Heilei B 412,5 11 37,5 

 

800 JAAR NETERSEL OP 12 EN 13 MAART BIJ KEMPEN TV 

Op donderdag 12 en vrijdag 13 maart zendt Kempen tv de film uit over 800 jaar 

Netersel. Gedurende het jubileumjaar 2019 hebben we alle activiteiten vastgelegd 

op foto en film. Al deze beelden zijn aan elkaar geplakt tot een heuse film. Zeker 

het kijken waard. 

In mei rondom 75 jaar bevrijding zal Kempen tv ook de film “Vernoemd zijn naar 

een oorlogsslachtoffer” uitzenden. Deze film met interviews met Neterselse men-

sen is gemaakt ter gelegenheid van het 800 jarig bestaan en de herdenking van 75 

jaar bevrijding. De exacte datum volgt nog. 

 

ZONDAG 5 APRIL 2020 TWEEDEHANDSFIETSENBEURS 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 kinderstoeltje 

wat overbodig is? Dan is de Fietsenbeurs echt iets voor u! 

Kopers opgelet: 

Op zondag 05 april van 12.00uur tot 15.00uur wordt er in Hoogeloon wederom een 

tweedehands 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 agen-

da? 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 vereniging) Het enige wat u ver-

der moet doen is uw fiets(en) en / of accessoires inleveren op zondag 5 april tussen 

9.00 uur en 11.00 uur ‘s ochtends en tussen 16.00 uur en 16.30 uur het geld (of in 

het slechtste geval uw fiets) weer ophalen. Voor meer informatie kunt u bellen 

naar: Anke 06-53604342 Of  Yvonne 06-54650991. Of mailen naar 

fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl  

 

COLLECTEWEEK REUMANEDERLAND VAN START 

In de week van 16 tot en met 21 maart is de jaarlijkse collecteweek van Reuma 

Nederland. Ook dit jaar kunt u de collectant aan de deur verwachten. Ondanks de 

onzichtbaarheid van de ziekte, kampen meer dan 2 miljoen Nederlanders met de 

grote impact die reuma heeft op hun dagelijks leven. Met meer geld kan Reuma-

Nederland onderzoek naar betere behandelingen financieren en ervoor zorgen dat 

mensen met reuma mee kunnen doen in de maatschappij.  

Geen contant geld? 

Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatiebewijs staan. Hiermee 

kunt u eenvoudig met uw smartphone een donatie aan de deur doen. Natuurlijk is 

het ook mogelijk om contant geld in de collectebus te doneren.  

Meer weten over de impact van reuma? 

Kijk op www.reumanederland.nl/collecte voor zes filmpjes die u meenemen in het 

leven met reuma.  

 

OPROEP AAN ALLE ZZP-ERS EN BEDRIJVEN IN NETERSEL. 

Digitale informatie te vinden op website van de Poel.. 

De site www.depoel-netersel.nl is/wordt de site waarop voor iedereen alle informa-

tie te vinden is van ons mooie dorp Netersel. Naast een overzicht van de mogelijk-

heden in de Poel, ons gemeenschapshuis is er ook informatie te vinden over alle 

verenigingen die ons dorp rijk is. 

Tijdens de laatste verenigingenavond is het voorstel gedaan om ook alle Neterselse 

bedrijven de kans te geven zich hier te profileren. De beheerder van deze site is be-

reid om ook een “bedrijven”-link te maken. Wilt u als bedrijf/ZZP-er in deze link 

vermeld worden? Meld u dan aan via buurthulpnetersel@gmail.com 

We vragen u allemaal om bij de organisatie van activiteiten en vooral bij het plan-

nen daarvan de agenda te raadplegen die je op deze site kan vinden. Die bevat 

(hopen we) alle activiteiten uit ons dorp en zo proberen we te voorkomen dat er 

twee activiteiten op dezelfde dag plaatsvinden. Laatste vergadering spraken we af 

ook alle sponsoractiviteiten te vermelden, om ook hier een goede spreiding te hou-

den. Deze kunnen worden doorgegeven aan beheer@depoel-netersel.nl  

mailto:fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl
http://www.reumanederland.nl/collecte
http://www.depoel-netersel.nl/
mailto:buurthulpnetersel@gmail.com
mailto:beheer@depoel-netersel.nl


Samen bouwen we op deze manier aan een goede informatievoorziening zodat niet 

alleen huidige inwoners maar ook nieuwe inwoners snel de informatie voorhanden 

hebben. 

Voor de inwoners zonder facebook, is de facebookpagina van de Buurthulp via de 

site te raadplegen zonder dat je zelf lid moet zijn van Facebook. Maar kijk vooral 

zelf eens op https://depoel-netersel.nl/ en mocht je dingen missen of goede tips heb-

ben, we horen ze graag. Buurthulp Netersel 

 

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. 

Uitslag: NeCa W1 - Bladella W1: 8-10. 

Programma voor 4-5-7 en 8 maart: 

4/3: NeCa MW1 - DSV MW3: 19:45 uur. Hapert. Fluiten: Eva Gijsbers; 

5/3: Euro Girls A1 - NeCa A1: aanvang om 19:00 uur. Westerhoven;  

7/3: NKV A1 - NeCa A1: aanvang om 13:30 uur. Nuenen;  

7/3: Kraanvogels B1 - NeCa B1: aanvang om 11:00 uur. Maarheeze;  

7/3: Vessem/Winty D1 - NeCa D1: aanvang om 11:00 uur. Knegsel;  

7/3: Kraanvogels E1 - NeCa E1: aanvang om 9:00 uur. Maarheeze;  

7/3: BIO E1 - NeCa E2: aanvang om 10:00 uur. Veldhoven;  

7/3: NeCa F1 - DSV F1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Pleun Wilborts; 

8/3: Eyckelkorf 1 - NeCa 1: 10:00 uur. Bergeijk. Fluiten: L. van Puijenbroek. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 7 en 8 maart: 

7/3: Netersel JO7 1 – Dosko JO7 1: aanvang om 10.00 uur; 

7/3: Casteren JO8 2 – Vessem JO8 2: aanvang om 9.30 uur; 

7/3: Casteren JO8 1 – Beerse Boys JO8 3: aanvang om 9.30 uur; 

7/3: Netersel JO9 1 – SDO JO9 1: aanvang om 9.30 uur; 

7/3: Casteren JO10 1 – Knegselse Boys JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

7/3: Riethoven JO11 1 – Netersel JO11 1: aanvang om 10.30 uur; 

7/3: Netersel JO13 1 – Budel JO13 3: aanvang om 10.00 uur; 

7/3: Casteren JO15 2 – Terlo JO15 1: aanvang om 13.30 uur; 

7/3: Casteren JO15 1 – RPC JO15 2: aanvang om 11.30 uur; 

7/3: Netersel JO17 1 – Riethoven JO17 1: aanvang om 14.30 uur; 

7/3: Casteren JO19 1 – EFC JO19 2: aanvang om 14.30 uur; 

8/3: Nieuw Woensel 5 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.30 uur; 

8/3: Netersel 2 is vrij; 

8/3: DVS 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

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

https://depoel-netersel.nl/
mailto:j_dollevoet@hotmail.com

