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VASTENACTIE PROJECT 2020 

Mulago dovenschool, Kampala, Uuganda 

Het totaal vernieuwen van de toiletten en de washokjes stond in 2016 hoog op het 

wensenlijstje en dat hebben we kunnen realiseren. Een groot gedeelte van de speel-

plaats hebben we in 2017 kunnen verharden, waardoor het minder stoffig is voor de 

kinderen.  

In 2018 hebben we het verzoek van de school ingewilligd om een kleine biblio-

theek en een overkapping te laten bouwen, zodat de kinderen in de schaduw kun-

nen eten, een boek lezen, les volgen of gewoon even de zon ontvluchten. Een an-

dere hulporganisatie was zeer onder de indruk van de bibliotheek omdat het een 

robuust stenen gebouw is dat afgesloten kan worden. Daardoor heeft de school een 

aantal computers gedoneerd gekregen. Dit is uiteraard fantastisch nieuws voor de 

kinderen. Een mooi voorbeeld hoe een initiatief van onze kant tot andere mooie 

dingen kan leiden. 

In 2018 hebben we “onze familie” in Kampala bezocht en uiteraard de dovenschool 

Mulago. Het was een prettig weerzien en we hebben zelf kunnen zien wat er is ge-

beurd met onze financiële bijdragen de afgelopen jaren. Heel positief! 

Maar gedurende ons bezoek aan de school is ook duidelijk geworden dat er nog 

veel valt te verbeteren aan de omstandigheden waarin deze kinderen leven en naar 

school gaan. Afgelopen jaar 2019 zijn er 15 nieuwe stapelbedden met matras aan-

geschaft, wat geen overbodige luxe was. 

Wilt u financieel bijdragen aan dit Vastenactie Project van onze parochie? In de 

goede week (week van 6 t.m. 11 april) komen onze collectanten in de dorpen 

Netersel, Casteren en Hoogeloon het vastenzakje ophalen. U ontvangt daarvoor in 

de komende weken een zakje bij u in de brievenbus. In Hapert en Bladel zijn vas-

tenzakjes beschikbaar in de kerk, waar u het zakje ook weer kunt terugbrengen. 

Overmaken naar de parochie, of direct naar het Mulago project is ook mogelijk: 

kijk daarvoor op de website van de parochie, www.parochiepetruspaulus.nl   . 

Gebruikt U de machtiging die u aan een Vastenzakje vindt, dan is het goed om te 

weten dat u daarmee niet ons lokale Mulago project steunt, maar het Landelijke 

Vastenactie project. 

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

lus. 

 

HUISHOUDELIJKE HULP GEVRAAGD 

Voor ons gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen zijn we op zoek 

naar iemand die kan ondersteunen met het schoonmaken van ons huis.  

De voorkeur gaat uit naar 3 tot 4 uur om de week. Dagdeel in overleg te bepalen.  

http://www.parochiepetruspaulus.nl/


Heb je interesse? Bel of stuur een berichtje naar 06-12204531. 

Familie Laureijs. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 16. 1
e
 prijs, Zwart 10: W. Kraaijvanger. 2

e
 prijs, Geel 

26: Tim de Goeij, Van Beers, Marlies Buijtels, Tigo Hendriks. 3
e
 prijs, Grijs 13: 

Roel van de Sande, Niels en Sylvia, Mike Vosters, Rian Fiers, Castelijns, Johan 

Vissers. 

 

KERKBERICHTEN. 

Coronamaatregelen in onze parochie conform het beleid van de Nederlandse 

bisschoppen: 

- De publieke Missen in de weekends komen te vervallen vanaf 14 maart 

t/m 31 maart. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. 

- Op de tijden van de Mis in de weekends doet de priester wel een Mis in 

stilte (zonder klokluiden, zonder koor, zonder collecte en zonder 

communie). Gelovigen kunnen daarbij aanwezig zijn want de kerk mag 

opengesteld worden voor gebed (met een maximum van 100 mensen). De 

priester bidt dan een gebed als geestelijke communie voor de mensen 

alsmede het gebed van de Nederlandse bisschoppen tegen het Corona-

virus. 

- De vieringen in Netersel gaan door vanwege het kleine aantal gelovigen 

(15). 

- Mensen die hoesten worden verzocht de kerk te verlaten. 

- Achterin de kerk staan collectemandjes voor mensen die een gift willen 

doen. 

- Wijwater is verkrijgbaar in kleine flesjes (de wijwatersvaten zijn leeg) 

Wat overigen diensten en activiteiten betreft: 

- Uitvaarten kunnen doorgaan, waarbij alleen familieleden aanwezig mogen 

zijn. 

- Dopen gaan ook door, met inachtneming van de normale  voorzorgsmaat-

regelen. 

- We drinken geen koffie na de vieringen. 

- De presentatie van het vastenproject op 18 maart en de parochieavond op 

25 maart worden uitgesteld.  

 

GEEN DOORGANG VERGADERING DORPSRAAD 23 MAART 2020 

Vanuit het gemeentebestuur is het besluit genomen, gezien de situatie rondom 

corona, om niet aanwezig te zijn op de dorpsraadvergadering. Dit is een van de 

redenen om te doen besluiten om de vergadering van de dorpsraad op 23 maart a.s. 

geen doorgang te laten vinden. 

Omdat wij het met name wenselijk achten dat er een terugkoppeling komt in een 

openbare bijeenkomst met betrekking tot de gehouden bijeenkomst omtrent de 

verkeerssituatie op de Hoeve en de daaruit voortgekomen vragen zullen wij een 



vervolgbijeenkomst gaan plannen. Deze zal in elk geval niet plaats vinden voor 1 

april a.s. 

Als hieromtrent meer bekend is komen wij erop terug. 

Dorpsraad Netersel 

 

BUURTBILJARTEN. 

Buurtbiljartcompetitie wordt tijdelijk stil gelegd 
In verband met het Coronavirus en het advies om persoonlijk contact zoveel als 

mogelijk te vermijden zal de buurtbiljart competitie (in ieder geval) tot en met 

zondag 5 april stil gelegd worden.  

De komende periode zal moeten blijken of en hoe we hierna verder zullen gaan. 

Zodra hier meer informatie over bekend is zullen wij de teamcaptains op de hoogte 

brengen. 

De organisatie. 

 

EXTRA UREN VOOR HET PEUTERPROGRAMMA 

Met ingang van 1 augustus 2020 mogen peuters die (een risico op) een onderwijs-

achterstand hebben meer uren gebruik maken van het peuterprogramma, de zoge-

naamde voorschoolse educatie (VE). Dit betekent dat peuters die hiervoor in aan-

merking komen straks 16 uur per week naar het peuterprogramma mogen. 

De rijksoverheid wil kinderen zoveel mogelijk een gelijke start geven op de basis-

school. Er wordt daarom extra geïnvesteerd in de voorschoolse educatie. Gemeen-

ten zijn verplicht om minimaal 960 uur voorschoolse educatie aan te bieden aan 

deze speciale groep kinderen. Dit betekent een uitbreiding van 10 naar 16 uur per 

week voor peuters met een indicatie. Het consultatiebureau beoordeelt of een 

peuter hiervoor in aanmerking komt aangezien zij alle kinderen van 0 tot 4 jaar 

volgt in hun ontwikkeling.  

Naast de extra uren peuterprogramma voor de kinderen wordt er ingezet op de 

kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en op het verbeteren van het peuter-

programma. Ouders van peuters die gebruik (gaan) maken van het peuterpro-

gramma worden hierover geïnformeerd door Nummereen, die de voorschoolse 

educatie in de Kempen verzorgt.  

De Kempengemeenten gaan ook peuters zonder indicatie meer uren bieden. Peuters 

zijn in Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden straks 8 uur per week wel-

kom. Nu is dat 5 of 5,5 uur per week. De gemeenten willen zo stimuleren dat de 

peuters samen blijven optrekken. 

 

SUBSIDIE JEUGDIGE CARNAVALSBOUWERS 

Heeft uw carnavalsvereniging bevestiging gehad dat u subsidie kunt ontvangen 

voor het bouwen van een carnavalswagen? U hebt daar nog steeds recht op, ook als 

de optocht niet doorgegaan is. De wagen heeft u namelijk samen gebouwd en ge-

meente Bladel vindt deze saamhorigheid en binding met de eigen kern belangrijker 

dan het lopen van de optocht zelf. Wel ontvangt de gemeente graag een foto van de 

wagen en de inschrijfformulieren van de optochten waaraan uw vereniging deel zou 



nemen. Deze kunt u nog tot 1 april sturen naar info@bladel.nl ten aanzien van Niek 

ten Boekel. 

 

VERLOREN HOORTOESTEL 

Afgelopen vrijdag, 13 maart, ben ik een zwart doosje met daarin een hoortoestel, 

merk Phonak, verloren; route via Latestraat door dorpskern richting Casteren.  

Mocht u dit hebben gevonden dan hoor ik dat graag, tel. 06 - 27 52 15 18. 

 

PUUR POPORKEST. 

Uitwisselingsconcert PUUR Poporkest gaat niet door.  

Vanwege de bij iedereen bekende redenen gaat het uitwisselingsconcert van PUUR 

Poporkest met drumfanfare St. Cecilia uit Schijndel niet door. Dit concert stond 

gepland voor zondag 22 maart in gemeenschapshuis de Poel. Het concert wordt 

verplaatst naar een later tijdstip. 

 

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. 

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 

 

HUIS TE HUUR 

Carolus Simplexplein 3 in Netersel komt per1 juni 2020 vrij en is te huren voor een 

nader overeen te komen periode. Wilt u meer informatie? Of heeft u interesse neem 

dan contact op met Henk Michiels gsm-nummer: 06-50243569.  

 

SPORTBERICHTEN. 

Door de afgelasting van diverse sportevenementen vanwege het coronavirus, zijn er 

de komende weken geen sportberichten. Dit zal waarschijnlijk minimaal drie of 

vier weken duren. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 28 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 23 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR ZIJN AANGELEVERD. 
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