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JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 17. 1
e
 prijs, Groen 26: Frans en Ans, Annemiek Couwen-

berg, Familie Michiels. 2
e
 prijs, Oranje 24: Luuk de Goeij, Hilde Roijmans. 3

e
 

prijs, Bruin 9: Familie Smets, Johan Vissers. 

 

FIETSEN BEURS. 

De tweede hands fietsenbeurs in Hoogeloon, welke gepland stond voor 5 april, gaat 

niet door vanwege het coronavirus. 

 

KERKBERICHTEN. 

Mededelingen: 

Het maatschappelijk leven wordt voor een groot deel stilgelegd om verspreiding 

van het coronavirus te beperken. Sommige dingen moeten doorgaan, zoals bood-

schappen doen. Als kerk willen we er ook zijn voor de mensen, juist in deze tijd. 

Van maandag t/m vrijdag is de kerk van Bladel open voor gebed en bezinning. In 

samenwerking met de Voedselbank kunnen bezoekers levensmiddelen achterlaten, 

vanwege de haperende toevoer waar de Voedselbank mee te maken heeft. Op de 

website van de parochie staat waar momenteel behoefte aan is. 

Op weekdagen gaan de HH. Missen door in Bladel, om 8.30 uur (in overeen-

stemming met de landelijke richtlijnen van de bisschoppen). De andere vieringen 

door de week komen te vervallen (Casteren/Hoogeloon). Ook de Aanbidding op 

woensdagavond en het biechthoren en de Kruisweg op zaterdagavond in Bladel 

gaan door.  

In de weekends komen voorlopig de Mis in stilte in Hapert en de Mis/gebedsvier-

ing in Netersel te vervallen, omdat pastoor Van Dijk nu maximaal in Reusel wil 

zijn. 

De Weekendmissen in Bladel, in Hoogeloon en in Casteren zullen doorgaan t/m 29 

maart, met in achtneming van de eerder genoemde richtlijnen. Vanaf 3 april (Goede 

Week) wordt de liturgie alléén in Bladel gevierd op de gebruikelijke tijden (t/m 

Tweede Paasdag). Dan is er geen enkele viering in de andere dorpen. 

Alle misintenties die zijn opgegeven waarvoor de Mis niet doorgaat, worden mee-

genomen in de Missen in Bladel. Als men wil kan men via het secretariaat ook een 

andere datum kiezen. 

Wat de Goede Week betreft, die vieringen zijn in besloten kring, met een cantor. 

Mocht u hier graag bij willen zijn, kunt u dit laten weten aan de pastoor 

(pastoorschilder@ziggo.nl, tel. 0497-381234). Dan kan hij een afweging maken en 

een instructie toezenden.  

Om de moed erin te houden en ook de nodige ontspanning te hebben, is er vanaf 
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het kerkplein in Bladel elke woensdagavond van 20.00 – 21.00 uur een wandeling 

 naar de Mariakapel aan de Molenweg. 

Heel veel sterkte en moed toegewenst in deze moeilijke tijd. We bedanken al de-

genen die zich inzetten om het beperkte aanbod dat we in deze tijd kunnen doen 

mogelijk te maken. Het zal nodig zijn om onze krachten zo goed mogelijk te 

verdelen vanwege alles wat nog komen gaat.  

 

VASTENACTIE PROJECT 2020  

Mulago dovenschool, Kampala, Uganda 

De afgelopen weken heeft u in onze artikelen kunnen lezen over het beoogde 

Vastenactie project 2020: de Mulago Dovenschool in Uganda. Vanwege de huidige 

situatie rondom het Corona virus, hebben we besloten om de Vastenactie tot nader 

order uit te stellen.  

We vinden het in deze situatie niet goed om bijvoorbeeld huis-aan-huis langs te 

gaan met de collectebus. We vinden het jammer dat we dit besluit moeten nemen, 

maar het is voor nu wel het beste besluit; we hopen daarbij op uw begrip. 

De huis-aan-huis collecte in de kerkdorpen Casteren, Netersel en Hoogeloon zal 

dus niet doorgaan; we hopen later dit jaar de actie alsnog te kunnen organiseren. 

Daarmee stoppen we nu ook de berichtgeving over het Vastenactie project. 

We wensen u allen het beste voor de komende periode. 

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

Paulus 

 

BESTE INWONERS,  

Cafetaria en restaurant D'n Driesprong zijn zaterdag en zondag open voor afhaal en 

bezorgen tussen 17.00 en 20.00 uur. Bel 0497 - 843868 of 06 -25328409. 

Vanwege het coronavirus en regels van rivm, maar zeker u en onze gezondheid, is 

telefonisch bestellen een pre, zodat een ieder aparte tijd voor afhaal krijgt. 

B.v.d. Bianca en William en medewerkers. 

 

VAN DE REDACTIE. 

Beste dorpsgenoten. Nu steeds meer verenigingen hun activiteiten tijdelijk stil leg-

gen, vanwege het coronavirus en de wekelijkse berichten, voor plaatsing in de  

dorpskrant, daardoor steeds minder worden, kan het zijn dat de dorpskrant, tijdelijk, 

niet wekelijks meer verschijnt bij gebrek aan berichten.  

Dus als er een week geen papieren krant bij Harrie van Hoof  ligt, weet u dat ze die 

week niet is verschenen. Aan Henk en Corien, die de wekelijkse digitale krant ver-

zorgen, zullen wij verzoeken om op de site van De Poel te vermelden, dat er die 

week geen digitale krant is bij gebrek aan berichten. 

Marlies en Bart. 

 

COPIJ KUNT U BLIJVEN INLEVEREN OP DE GEBRUIKELIJKE MANIER. 

ALS ER WEER VOLDOENDE BERICHTEN ZIJN, ZULLEN WIJ WEER EEN 

DORPSKRANT UITGEVEN.  


