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VOORWEDSTRIJD JO6/7 CASTEREN - JO 6/7 NETERSEL 

Op donderdag 14 april om 18.45 uur staat op het sportpark van Casteren de derby 

VV Casteren tegen VV Netersel op het programma. Voorafgaand aan deze wed-

strijd gaan de boys van JO6/7 van Casteren het opnemen tegen de jongens van de 

JO6/7 van Netersel. 

Deze voorwedstrijd begint om 18.00 uur en na deze topper gaat deze Super Derby 

Matchday om 18.45 verder met Casteren 1 tegen Netersel 1. 

Diegenen die zin hebben in een leuke, sportieve en gezellige donderdagavond zijn 

om 18.00 uur welkom op het sportpark De Smeel in Casteren. 

Hopelijk tot dan! 

 

GEBEDSVIERINGEN IN NETERSEL IN DE POEL 

De datums van de eerstvolgende gebedsvieringen:  

Goede Vrijdag 15 april 2022: 15:00 uur – Kruisweg 

Eerste Paasdag Zondag 17 april 2022: 10:00 uur: De Intentie voor deze viering 

is:  eerste jaargetijde Jan van Huijgevoort 

Zondag 1 mei 2022: 10:00 uur. De Intentie voor deze viering is: Thom van der 

Heijden en Ria van der Heijden-Lavrijsen 

Zondag 15 mei 2022: 10:00 uur 

Wij willen na de gebedsviering samen nog een kopje koffie of thee drinken. 

U bent allen van harte welkom. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

KBO LEDEN OPGELET: 

Op dinsdag 12 april verzorgd de KBO een lezing omtrent veiligheid met name over 

PinPas fraude en ander aspecten van internet fraude. 

Aanvang 14.00 uur in de Poel. Opgeven tot zaterdag 9 april bij Henk Looijmans 

tel: 06-13568246. 

 

KONINGSDAG 2022 

Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag en zoals het er nu naar uit 

ziet zijn er geen beperkingen om te organiseren. Doordat koningsdag 

vorig jaar niet door kon gaan willen we dit jaar groots uitpakken om de 

kinderen een leuke dag te bezorgen.  

In de ochtend verzamelen de kinderen met hun versierde fiets bij de basisschool 

waarna we gezamenlijk naar het sportpark van VV Netersel gaan. Daar staan 

grootse spellen te wachten waarbij alle kinderen in de prijzen zullen vallen. Ook 



voor de mooist versierde fiets zijn prijzen te winnen. (uitleg volgt via school, opge-

ven is verplicht ) 

In de middag is het weer mogelijk om deel te nemen aan een interactieve fietstocht. 

Hierbij kan gekozen worden voor een kleine (8-10km) of grote (25km) ronde. Voor 

de versnapering onderweg wordt gezorgd, dus zorg voor een fietstas/mand of rug-

zak. De fietsroute en ‘knapzak’ kan vanaf 13:30 uur opgehaald worden bij het 

sportpark van VV Netersel. Deelname is gratis maar opgeven is verplicht. Stuur 

een mail voor 18-04-2022 naar oranjenetersel@gmail.com Geef daarbij je naam, 

het aantal fietsers en de gewenste afstand door. 

Namens het Oranjecomité. 

 

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. Dit is de 3e 

publicatie over dit project." 

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 

speelplaats 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 bibliotheek en een overkapping te laten bouwen, zodat de kinderen in de 

schaduw kunnen eten, een boek lezen, les volgen of gewoon even de zon ont-

vluchten. 

Een andere 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 

gebeurd 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.  

Intussen zijn we al enkele jaren verder en momenteel beraden we ons, samen met 

de leiding ter plaatse, over hetgeen momenteel dringend noodzakelijk is. Een 

drietal plannen zijn inmiddels aangedragen:  

• Het hekwerk/afrastering van de school en speelplaats is dringend aan 

vernieuwing toe. Dit is een enorm grote investering  

• De slaapzalen zijn ook aan renovatie toe. Denk vooral aan veiligheid 

(elektra) en brandgevaar. 

• Het dagelijkse eten voor de 200 kinderen (rijst en pap) wordt gekookt in 

twee grote ketels, die met hout worden gestookt. Van een keuken hebben 
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ze nog nooit gehoord.  

Met uw bijdragen hopen wij deze plannen te kunnen realiseren. 

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

weekend van 9 en 10 april 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”. 

 

BUURTHULP NETERSEL KOFFIE-UURTJE EN AANDACHT VOOR DE 

BOEKENKAST 

Vrijdag 8 april  hebben we weer een Koffie-uurtje van 10.30 uur tot 11.30 uur in 

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

bewoners behouden. Wij vinden het fijn om u te ontmoeten op ons koffie-uurtje. 

We maken er een gezellig uurtje van. 

Ook willen we de boekenkasten in De Poel onder de aandacht brengen. Er staan 2 

kasten vol met leesboeken om te lenen/ te lezen. De boeken kunnen tijdens ope-

ningstijden van de Poel meegenomen worden en je kan ze weer terugbrengen als je 

ze gelezen hebt. Op de faceboekpagina van Buurthulp Netersel zie je een kleine 

impressie van de boeken, maar tijdens ons koffie-uurtje kun je er zelf een mooi 

boek uitzoeken.  

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. 

 

OPBRENGST ACTIES VOOR OEKRAÏNE LAMBERTUSSCHOOL 

Tijdens de Open Avond van donderdag 24 maart zijn er door de kinderen van alle 

groepen diverse acties gehouden. Dit varieerde van de verkoop van wafels, viool-

tjes en enveloppen, tot het lakken van nagels, grabbelen en behendigheidspelletjes.  

De kinderen zijn heel vindingrijk geweest en de ouders, opa’s, oma’s en andere 

bezoekers heel gul. We willen iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken. 

De opbrengst van deze avond was maar liefst €702,21!  We gaan ervoor zorgen dat 

dit bedrag op de juiste plek terechtkomt. 

 

ZONDAG 10 APRIL 2022, 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 
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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 12.00 uur tot 15.00 uur 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 snuf-

felen. 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 ver-

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

sen 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  

 

PARKINSON DE KEMPEN. 

Op maandag 11 april is er, na een lange corona pauze, weer een avondbijeenkomst 

van Parkinson de Kempen in D’n Aachterum, Korenbocht 50 in Reusel. De zaal is 

open vanaf 19:00 uur.  

We zijn erg blij dat we onze avonden weer kunnen houden en dat willen we vieren 

met een gezellige bijeenkomst waarop we weer eens met elkaar kunnen bijpraten. 

We hebben deze avond geen spreker uitgenodigd maar we hebben wel een aantal 

video’s uit de koker van het Parkinsononderzoek van de Radboud Universiteit on-

der leiding van prof. Bas Bloem.  

In de video’s worden enkele  onderwerpen kort behandeld, zoals de problemen met 

slaap, voeding, visuele stoornissen, bewegen, depressies, dyskinesie en obstipatie. 

Er blijft dan voldoende tijd over om elkaar weer eens te spreken na 2 jaren van 

thuiszitten.  

Zoals altijd zijn ook partners en begeleiders van harte welkom. Koffie, thee en wat 

lekkers staan voor u klaar.  

In verband met de organisatie van de avond willen wij dringend vragen u vooraf op 

de geven en met hoeveel mensen u komt. Dat kan via het contactformulier op onze 

website www.parkinsondekempen.nl  of op parkinsondekempen@outlook.com.  

Tot 11 april. 

 

RENOVATIE GRAANMOLEN HAPERT AFGEROND 

Aan de Molenstraat in Hapert wordt de gerenoveerde graanmolen op zaterdag 9 

april met het ‘lichten van de vang’ waardoor de wieken weer gaan draaien, feeste-

lijk geopend. Er is een poffertjeskraam, een springkussen voor kinderen en de mul-

ders (molenaars) laten u graag de molen zien. De renovatie startte in april 2020 en 

werd afgerond in november 2021. Van 10.30 uur tot 13.00 uur. 
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