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OPROEP AAN ALLE LEDEN VAN DE KBO NETERSEL 

Wij zijn een groepje dames dat iedere 3de donderdag van de maand wil koken voor 

mensen uit Netersel die lid zijn van de KBO. Wij hebben al een mooie groep die 

steeds komt eten. Maar iedereen die het gezellig vindt om ook mee te komen eten 

{dames-heren of echtparen} zijn van harte welkom. 

De kosten zijn 7,50 euro p.p. graag gepast a.u.b. Iedereen moet zich opnieuw aan-

melden als ze willen komen.  

Voor meer informatie en opgeven kan dat bij : Iet Looijmans tel.nr. 06-23827949 

of bij Addie Verhees tel.nr. 06-53256284 

P.S: opgeven/ aanmelden t/m zondag 13 maart.  

Groet de kookgroep 

 

PAROCHIEEL VEERTIGDAGENPROJECT. 

Mulago Dovenschool, Kampala, Uganda 

In 2022 steunt de parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus met de opbrengst 

van een drietal collectes tijdens de vastentijd het werk, dat de Familie Wouters uit 

Hoogeloon verricht voor de Mulago Dovenschool in Kampala, Uganda.  

Door middel van enkele publicaties zullen wij u nader informeren over dit project. 

Uganda (Oeganda), een land op de evenaar in Oost-Afrika, is een republiek die uit 

77 districten bestaat. Het werd op 9 oktober 1962 onafhankelijk van het Verenigd 

Koninkrijk en omvat een grote verscheidenheid aan etnische bevolkingsgroepen. 

De verschillende politieke systemen en de dictatoriale regimes van Idi Amin en 

Milton Obote hebben zo’n 400.000 levens gekost. Sinds 1986 is Yoweri Museveni 

aan het bewind. Hij heeft relatieve stabiliteit en economische groei gebracht. 

Kampala is de hoofdstad en het industriële en bestuurlijke centrum van het land. De 

stad ligt verspreid over zeven heuvels en de naam betekent 'de heuvels der antilo-

pen'. Uganda heeft 41 miljoen inwoners, waarvan er 2 miljoen in Kampala wonen. 

38% van de Ugandese bevolking leeft onder de armoedegrens.  

Volgens de volkstelling van 2002 bestaat 84% van de bevolking van Uganda uit 

Christenen. De Rooms Katholieke Kerk telt het grootste aantal aanhangers (41,9%).  

Graag vertellen we in deze bijdrage hoe wij (fam. Wouters) in contact zijn geko-

men met de dovenschool 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 bezoek aan de moeder en zus van schoondochter Mariah in Kampala, is de 

dovenschool heel centraal komen staan. Zij zijn daar heel erg betrokken bij de 

katholieke kerk. De dovenschool wordt geleid door leden van de congregatie van 

de Heilige Geest, de spiritijnen. Zij zorgen ook voor het onderwijs op de doven-

school, maar hebben slechts heel beperkte middelen. Vandaar dat wij vanaf 2013 

het armoedige schoolgebouwtje financieel ondersteunen. Daarover in de volgende 

bijdragen meer. 

De opbrengst van de kerkcollectes in onze parochie tijdens alle H. Missen in het 

weekend van 12 en 13 mrt. wordt bestemd voor de Mulago Dovenschool in Kam-

pala (Uganda). U kunt uw bijdrage ook overboeken naar rekening NL 12 RABO 

0137 1753 96 ten name van RK Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus onder 

vermelding van “parochieel veertigdagenproject”. 

 

AL POTGROND BESTELD BIJ PUUR POPORKEST? DOE HET NU! 

Nu het voorjaar in aantocht is wordt het weer tijd om uw tuin op orde te brengen. 

Potgrond is daarbij  natuurlijk onmisbaar. Maar waarom zou je zelf met die zware 

zakken gaan sjouwen? PUUR Poporkest komt ze graag bezorgen. Bestel bij ons 

zakken van 40 liter potgrond en wij leveren ze aan de deur af. Aangezien contant 

geld steeds meer verdwijnt en het de afgelopen tijd onzeker was of we uw bestel-

ling persoonlijk op konden halen heeft PUUR Poporkest er voor gekozen om het 

bestellen van potgrond volledig te automatiseren. Hoe? Nou heel simpel.  

U gaat naar onze website www.puurpoporkest.nl en drukt op de foto met de tekst 

‘ga naar bestelpagina’. Daarna werkt u de stappen verder af. Makkelijk, veilig en in 

een paar minuten geregeld 

U kunt ook de QR code scannen op de potgrond flyer van PUUR Poporkest die u 

afgelopen week in de brievenbus heeft ontvangen. Dan komt u meteen in het 

bestelprogramma. De zakken worden op zaterdag 19 maart 2022 GRATIS 

thuisbezorgd. 

U krijgt van ons een bevestiging via de mail als uw bestelling in goede orde ont-

vangen is. Zo bent u er zeker van dat u uw potgrond ontvangt. U kunt uw bestelling 

plaatsen tot en met zaterdag 12 maart 2022. 

Achter de schermen is PUUR Poporkest alweer geruime tijd bezig met de 

voorbereiding van een groot buitenconcert. Dat zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei 

2022 op het veld aan de Latestraat en krijgt als thema PUUR Natuur. In zowel de 

muziek als de entourage zullen de vier elementen aarde, water, lucht en vuur de 

hoofdrol spelen. Meer info volgt, maar noteer de datum alvast in uw agenda! 

 

BUURTHULP NETERSEL KOFFIE-UURTJE 

Vrijdag 11 maart hebben we weer een Koffie-uurtje van 10.30uur tot 11.30uur in 

Gemeenschapshuis de Poel.  We willen graag het contact met de Neterselse 

bewoners behouden. 

Natuurlijk zijn de richtlijnen van het RIVM van toepassing;  

- Hebt u klachten die kunnen wijzen op Corona; blijf thuis en laat u testen.  

http://www.puurpoporkest.nl/


- Geen zelfbediening (Buurthulp coördinator zal u koffie/thee aanbieden).  

Wij vinden het fijn om u te ontmoeten op ons koffie-uurtje. We maken er een 

gezellig uurtje van. 

Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch zijn we ook bereikbaar voor hulpvragen 

zoals hulp bij vervoer, hulp bij computergebruik, een klusje, hulp bij een vraag die 

u niet weet waar te stellen, een activiteit waarbij u hulp zou willen….enz.  

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) 

➢ buurthulpnetersel@gmail.com 

➢ www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Graag tot vrijdag. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Ingrid van Raak en Kees van Limpt. 

 

TWEEDEHANDSFIETSENBEURS HOOGELOON 

Zondag 10 april 2022 

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 10 april van 12.00uur tot 15.00uur wordt er in Hoogeloon wederom een 

tweedehands fietsenbeurs georganiseerd. Net zoals voorgaande jaren bij Gooskens 

Hout, Breestraat 25 Hoogeloon. U bent van harte welkom rond te snuffelen. Schrijft 

u de datum alvast in uw agenda?  

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 verder moet doen is uw fiets(en) en / of accessoires inleveren op zondag 10 april 

tussen 9.00uur en 11.00 uur ‘s ochtends en tussen 16.00 en 16.30uur 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  

 

GRATIS WEBINARS WALK & TALK: ZOEKTOCHT NAAR (ANDER) WERK 

Elke zoektocht naar werk is anders. De één zoekt een baan met meer uitdaging, de 

ander wil ‘gewoon graag aan de slag’. Wat voor jouw zoektocht de beste aanpak is, 

ontdek je in de praktijk. 

Dat hoef je niet alleen te doen! Tijdens Walk&Talk krijg je tips & tricks van Deb- 
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bie Heijne (bedenker Walk&Talk) én van je collega-werkzoekers. 

Deze bijeenkomsten worden je (kosteloos) aangeboden door de levende sollicitatie-

gids, in samenwerking met de Bibliotheek. 

Data en onderwerpen 

17 maart Een goede eerste (online) indruk 

21 april Reageren op vacatures 

19 mei Waarom wil je werken bij werkgever X 

16 juni Solliciteren en uitstelgedrag 

18 augustus Word wijzer van afwijzingen 

15 september Vind de balans 

20 oktober Een leven lang leren 

17 november (On)verwachte sollicitatievragen 

Praktische informatie 

Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn altijd op donderdag van 10.00 tot 11.30 

uur. Je ontvangt binnen 2 werkdagen een bevestiging van je aanmelding. Op de dag 

vóór de online sessie worden de inloggegevens verstuurd. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 

www.levendesollicitatiegids.nl/walkentalk/ 

 

GEMEENTE BLADEL WIPT MEE!  

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes 

van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te maken 

met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving sterk is 

versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen water door 

wanneer het regent. Dat regenwater kan het riool overbelasten of uw kelder inlo-

pen. Meer groen gaat dit tegen, heeft een positief effect op de mentale gezondheid 

én zorgt voor meer insecten en dieren. Vervang dus uw (tuin)tegels door groen! 

NK Tegelwippen 

Van 21 maart tot 31 oktober is het NK Tegelwippen. De gemeente Bladel doet hier 

aan mee. Deelnemende gemeenten strijden in hun klassement (op basis van het 

aantal inwoners) om de Gouden Schep. De gemeente die van alle gemeenten de 

meeste tegels wipt, wint deze prijs. In de gemeente Bladel strijden we niet tegen 

buurgemeenten, maar kunt u de strijd aangaan tegen andere straten in de gemeente.  

Doet u mee? 

U kunt als individuele ‘wipper’ kans maken op verschillende prijzen. Wie daagt u 

uit? Een vakjury nomineert elke week iemand uit alle inzendingen. Een van deze 

inzendingen wordt Wipper van de Maand en wint mooie (tuin)prijzen. Het publiek 

stemt uiteindelijk op hun favoriet die met de Publiekswipper 2022 naar huis gaat.  

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar blauwgroenbladel@gmail.com 

o.v.v. uw naam en uw buurt. Meer informatie vindt u op de website 

www.BlauwGroenBladel.nl.  

 

COPIJ VOOR MAANDAG 14 MAART A.S. INLEVEREN  VOOR 18.00 UUR  

VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.   
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