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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  

 

VASTENACTIE PROJECT 2020. 

Mulago dovenschool, Kampala, Uganda 

Toen Harrie Tullemans in 1997/1998 deze dovenschool oprichtte, begon hij met 2 

leerlingen. Er was nog geen schoolgebouw, zodoende werd er les gegeven vanuit 

het kerkgebouw. Momenteel heeft de school 200 leerlingen, waarvan 125 meisjes 

en 75 jongens in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. De meesten zijn intern waardoor de 

contacten met de ouders beperkt zijn. 

Zoals eerder vermeld, hebben we vanaf 2013 ieder jaar een stukje van het school-

gebouw kunnen renoveren of aanpassen. In dat jaar zijn we begonnen met de aan-

schaf van een aantal zonnepanelen. Uganda ligt op de evenaar, wat betekent dat 

iedere avond om 18.00 uur de duisternis invalt. Elektriciteit is duur en je begrijpt 

dat niet alle ruimten en slaapvertrekken over voldoende licht konden beschikken. 

De zonnepanelen waren een hele verbetering, waardoor de dove kinderen ook ’s 

avonds met hun gebaren taal beter konden communiceren. 

In 2014 hebben we voor alle deuren en ramen (en dat waren er veel!) horren laten 

maken. Zodoende was het mogelijk om alle ruimten goed te ventileren en toch de 
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muskieten buitens huis te houden (denk aan malaria). Ook het bed plassen was 

natuurlijk een belangrijk aandachtspunt.  

In 2015 hebben we de wasplaats, waar de kinderen zoveel mogelijk zelf hun was 

doen, vernieuwd (de jongsten uiteraard geholpen door de ouderen). Ook hier was 

hygiëne de voornaamste reden om dit te veranderen. 

Op woensdag 18 maart, om 20.00 uur geeft Piet Wouters uit Hoogeloon uitleg over 

de Mulago Dovenschool en over de doelen die we met dit Vastenactie Project wil-

len bereiken. Komt u ook luisteren? U bent van harte welkom in het zaaltje van de 

parochie, rechts naast de kerk van Bladel. 

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

lus. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 15. 1
e
 prijs, Geel 39. Toon Eltink. 2

e
 prijs, Groen 7: Giel 

Roozen, Rick Beerens. 3
e
 prijs, Zwart 16: L. Lauwers, Familie Looijmans, Fami-

lie C. Bressers. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 14/3: om 19.00 uur Gebedsviering. De intenties zijn voor het welzijn van 

de parochie. 

Mededelingen: 

 

 Op zaterdagavonden in de veertigdagentijd bidden we om 17.00 uur de 

Kruisweg in Bladel.  

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

Kempen.  

 Woensdag 18 maart is de presentatie van ons vastenproject voor Uganda, 

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

zaaltje in Bladel.  

 Woensdag 25 maart is de informatieavond waarin het kerkbestuur en de 

pastoraatsgroep een aanzet geven voor het Vijfjarenplan en daarover met 

parochianen in gesprek willen gaan. Het begint om 20.00 uur in Den Aord 

in Casteren en is bedoeld voor alle dorpen in onze parochie.  

 

GASTEN EETTAFEL, 

Indien u niet in de gelegenheid bent om op donderdag 19 maart te komen eten, 

vergeet u zich dan niet af te melden voor zondag  15 maart bij Mariet Smulders, tel:   

06-11282075. De kookgroep. 

 

HOND VERMIST. 

Vermist sinds 02-03-2020, Enya, een Duitse herder, teef, van 9 jaar oud. Zij droeg 

een rode halsband met blauw plaatje, met het telefoonnummer van het baasje aan 

de Fons van der Heijdenstraat te Netersel. Indien U iets weet graag bellen naar: 06-

33401304. 



MOEDIGE MOEDERS 

Dinsdag 31 maart hebben de Moedige Moeders weer een bijeenkomst in Het Tho-

mas van Aquinohuis in Bergeijk. Adres: Dr rauppstraat 52 . Iedereen is welkom. 

Aanmelden is niet nodig iedereen kan zomaar aansluiten. De avond is van 20.00u-

22.00u. 

Wij bieden een veilige plek als u eens uw hart wilt luchten , omdat u zich zorgen 

maakt over een van uw kinderen waarvan u vermoedens hebt dat die wel eens te 

vaak en teveel drugs gebruikt. Voor praktische tips en bruikbare adviezen bent u bij 

ons wel aan het juiste adres. 

Tegenwoordig lijkt het een van de normaalste zaken van de wereld dat bij het uit-

gaan of bezoeken van een festival er wat bij geslikt of gesnoven wordt. Iedereen 

komt er vroeg of laat mee in aanraking, dus probeer het bespreekbaar te maken en 

neem niet zomaar klakkeloos aan dat die van jou het nooit zal proberen. Weet wat 

er speelt en praat erover. 

Nog elke maand komen er ouders bij ons aankloppen die zich soms geen raad meer 

weten met het uit de hand gelopen middelengebruik van een van hun kinderen. Na 

verloop van tijd maken we gelukkig ook mee dat alles toch weer de goede kant op 

gaat. Dat iemand uiteindelijk . na jaren gebruik, in een goede afkick-kliniek terecht 

is gekomen en zijn leven weer onder controle heeft gekregen. Daar doen we het 

uiteindelijk voor.  

Voor meer info bel: Kitty : 06-44625441 of Sandra : 06-13400967. Of mail ons op 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com Kijk ook eens op 

www.moedigemoeders.nl  

 

ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN SUCCESVOL AFGESLOTEN 

Zondag 8 maart 2020 was het weer zover en kon de reeks zondag mixwedstrijden 

welke iedere tweede zondag van de maand werden gehouden vanaf 13 oktober 

2019, na zes rondes worden afgesloten met de finale, welke tot op het laatst span-

nend bleef. 

Dat deze toernooien erg populair zijn bewijst wel het feit dat er in totaal 71 deel-

nemers waren, welke al dan niet alle zondagen hebben deelgenomen. Dit hield in 

dat er per wedstrijddag gemiddeld 35 gegadigden acte de présence gaven, welke 

vanuit alle windstreken kwamen wat weer eens aangaf dat de sfeer en de accom-

modatie hier een grote rol in hebben gespeeld. 

Er kon door iedereen aan worden deelgenomen, met of zonder licentie. Dat een 

licentie een garantie is voor een goed resultaat, werd al snel naar de prullenbak 

verwezen, wat tot uitdrukking kwam in de eindklassering, welke liet zien dat elke 

pétanque liefhebber voor niemand onder hoeft te doen, wat de laagdrempeligheid 

ten goede komt. 

Bij de eindklassering bleek dat drie deelnemers alle zes de wedstrijddagen aanwe-

zig waren geweest en dus niets hebben gemist van de geweldige sfeer. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat deze drie de podiumplaatsen voor zich opeisten, omdat 

zij de meeste punten wisten te behalen. Toch werd het nog spannend wie er als 

eerste ging eindigen en was het een verbeten strijd en was de spanning van de 
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gezichten af te lezen. Uiteindelijk was het Marleen Vanduffel die met de eer ging 

strijken met een saldo van 48 punten. Goede tweede werd Charel Antonissen met 

39 punten, gevolgd door Monique Smolders met 26 punten. 

Zij werden door Phil Spooren en zijn assistent Pierre Swalen in het zonnetje gezet 

en mochten van hen een prijs in ontvangst nemen. Ook werd er nog een prijsje 

uitgereikt aan een deelnemer die na de zes speeldagen de meeste punten wist te be-

halen en waren er prijzen voor de overige best geklasseerden. 

Al met al wederom een uitermate geslaagde dag waarop niemand iets tekort kwam, 

dankzij de barbezetting, bestaande uit Loes de Bresser en Bets Spooren, die tussen-

door ook nog met hapjes rond gingen. Ook de wedstrijdleiding, bestaande uit Pierre 

Swalen en Phil Spooren leverde een belangrijke bijdrage aan het succes van dit 

prestigieuze toernooi en hopen dat de volgende cyclus, welke in oktober weer 

begint, massaal wordt bezocht en het plezier in het spel de boventoon zal voeren en 

ook introducés van harte welkom zijn. 

 

KOFFIE-UURTJE BUURTHULP NETERSEL 

A.s. vrijdag 13 maart bent u tussen 10.30 uur en 11.30 uur van harte welkom op het 

Koffie-uurtje in De Poel. Kom gezellig even aan, dan kunnen we elkaar  een warm 

hart toedragen door een praatje te maken onder het genot van een kop koffie of 

thee.  

Mochten er vragen of zorgen zijn, laat het ons weten. Misschien kunnen we u tips 

geven of een helpende hand toe steken.  

Onze vrijwilligers staan altijd voor u klaar. Hebt u hulp nodig bij bijvoorbeeld 

vervoer, boodschappen doen, computergebruik, een mantelzorgtaak, of een ander 

klusje? Laat het ons weten, wij helpen u graag.  

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. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Lieneke Verspaandonk, Ingrid van Raak. 

 

COLLECTANTEN GEZOCHT DIE ONS MEE WILLEN HELPEN BIJ DE 

VASTENACTIE. 

Jaarlijks wordt de Vastenactie door de inwoners van Netersel een zeer warm hart 

toegedragen. In Netersel is het de gewoonte dat de collecte voor de vastenactie, de 

week voor Pasen, in het hele dorp wordt gehouden: huis-aan-huis. 

Het ingezamelde geld is dit jaar bestemd voor de Mulago School voor Doven in 

Kampala, Uganda. Dit project wordt gedragen door de familie Wouters uit Hoo-

geloon. 

De afgelopen en komende weken heeft u in Van Aalsten tot Goor informatie ge-

kregen over dit project. 
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We zoeken vrijwilligers die ons willen helpen bij de huis aan huis collecte in de 

week voor Pasen (6-10 april). Al met een paar uur kunt u iets betekenen voor dove 

kinderen in Kampala die goed onderwijs nodig hebben. 

Alvast hartelijk dank voor uw inzet. 

Han en Kees Castelijns 

Fons van der Heijdenstraat 16 

Tel. 0497-682414 

kees@castelijns.net 

 

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. 

 

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.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 - DSV MW3: 7-6; Euro Girls A1 - NeCa A1: 2-8; NKV A1 

NeCa A1: 13-10; Kraanvogels B1 - NeCa B1: 3-3; Vessem/Winty D1 - NeCa D1: 

12-3; Kraanvogels E1 - NeCa E1: 1-18; BIO E1 - NeCa E2: 7-7; NeCa F1 - DSV 

F1: 12-8; Eyckelkorf 1 - NeCa 1: 24-2. 

Programma voor 14-15 en 18 maart: 

14/3: NeCa A1 - Klimroos/VVO A1: 11:10 uu. Hapert. Fluiten: Irma Waalen; 

14/3: NeCa B1 - Klimroos/VVO B2: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Mandy Couwen- 

          berg; 

14/3: NeCa D1 - Rosolo D1: 9:00 uur. Hapert. Fluiten: Lieke Wilborts, Ine; 

14/3: NeCa E1 - Klimroos/VVO E3: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Lise Amting,  

          Anja; 

14/3: NeCa E2 - Klimroos/VVO E4: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Renee van der 

         Heijden; 
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14/3: Klimroos/VVO F1 - NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Hoogeloon;  

15/3: NeCa 1 - Korloo 1: 18:00 uur. Hapert. Fluiten:  J. v.d. Herk-Vromans; 

18/3: Flash MW2 - NeCa MW1: aanvang om 21:00 uur. Sint-Michielsgestel;  

18/3: BIO R - KliNeCa R: aanvang om 20:00 uur. Veldhoven. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel JO7 1 – Bergeijk JO7 4: 10-1; Bergeijk JO8 3 – Casteren JO8 

2: 10-1; Reusel Sport JO8 3 – Casteren JO8 1: 1-17; Bladella JO9 3 – Netersel JO9 

1: 10-3; RKVVO JO10 7 – Casteren JO10 1: 2-9; Netersel JO11 1 – EFC JO11 2: 

4-0; ZSC JO13 2 – Netersel JO13 1: 3-0; Hapert JO15 1 – Casteren JO15 2: 5-6; 

Brabantia JO15 2 – Casteren JO15 1: 3-5; RKVVO JO17 2 – Netersel JO17 1: 1-3; 

Bladella JO19 3 – Casteren JO19 1: 0-0; Netersel 3 – Hoogeloon 5: afgelast;  Ne-

tersel 2 – Tuldania 2: 3-2; Netersel 1 – De Bocht 1: afgelast; Netersel Dames – 

Hulsel Dames: 1-4 Beerse Boys JO8 1 – Casteren JO8 2: 7-1; Casteren JO8 1 – 

EFC JO8 2: afgelast; Gestel JO10 1 – Casteren JO10 1: 14-2; Netersel JO11 1 – 

Nieuw Woensel JO11 1: afgelast; Rood-Wit JO13 3 – Netersel JO13 1: 2-2;  Dom-

melen JO17 2 – Netersel JO17 1: 1-1; Netersel 3 – Hapert 6: afgelast; Netersel 2 – 

EDN 2: afgelast; Puspharia 1 – Netersel 1: 2-1; : Netersel JO7 1 – Dosko JO7 1: 

afgelast; Casteren JO8 2 – Vessem JO8 2: 2-1; Casteren JO8 1 – Beerse Boys JO8 

3: 7-3; Netersel JO9 1 – SDO JO9 1: afgelast; Casteren JO10 1 – Knegselse Boys 

JO10 1: verschoven naar 14 maart; Riethoven JO11 1 – Netersel JO11 1: 5-4;  

Netersel JO13 1 – Budel JO13 3: afgelast; Casteren JO15 2 – Terlo JO15 1: 5-0; 

Casteren JO15 1 – RPC JO15 2: 3-0; Netersel JO17 1 – Riethoven JO17 1: afgelast; 

Casteren JO19 1 – EFC JO19 2: 1-0; Nieuw Woensel 5 – Netersel 3: 4-2; Netersel 

2 was vrij; DVS 1 – Netersel 1: 1-1. 

Programma voor 11-14 en 15 maart: 

11/3: Netersel JO11 1 – Nieuw Woensel JO11 1: aanvang om 18.30 uur; 

14/3: Netersel JO7 1 is vrij; 

14/3: Casteren JO8 2 – Knegselse Boys JO8 2: aanvang om 9.30 uur; 

14/3: Dosko JO8 1 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.30 uur; 

14/3: VOAB JO9 6 – Netersel JO9 1: aanvang om 9.00 uur; 

14/3: Casteren JO10 1 – Knegselse Boys JO10 1: aanvang om 10.30 uur; 

14/3: Netersel JO11 1 – RKVVO JO11 3: aanvang om 10.30 uur; 

14/3: Netersel JO13 1 – Reusel Sport JO13 2: aanvang om 10.00 uur; 

14/3: Casteren JO15 2 – DEES JO15 1: aanvang om 13.30 uur; 

14/3: Casteren JO15 1 – FC Cranendonck JO15 1: aanvang om 11.30 uur; 

14/3: Vessem JO17 1 – Netersel JO17 1: aanvang om 14.30 uur; 

14/3: Casteren JO19 1 – UNA JO19 4: aanvang om 14.30 uur; 

15/3: Netersel 3 – Unitas 10: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

15/3: Netersel 2 – Maarheeze 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

15/3: Netersel 1 – Dosko 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 21 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 16 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR ZIJN AANGELEVERD. 


