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ROZENKRANS. 

Elke eerste zaterdagavond  van de maand wordt de Rozenkrans gebeden in de kapel 

aan de Hoeve in Netersel. Aanvang om 19.00 uur. In de maanden mei en oktober 

wordt de rozenkrans elke zaterdagavond gebeden. 

25 maart is er een mis in de kapel. Verdere details volgen nog zodra die bekend 

zijn. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:   

• 12 maart: 10:00 uur 

• 26 maart: 10:00 uur 

• 07 april: 15:00 uur Kruisweg 

• 09 april: 10:00 uur 1e Paasdag. Samenzang o.l.v. gelegenheidskoortje.  

Intentie: Mark van den Bijgaart en opa en oma Broeckx  

Na deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van 

harte welkom. U kunt ook een intentie opgeven voor deze gebedsvieringen via de 

mail: gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

POTGROND ACTIE PUUR POPORKEST 

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 universele potgrond en wij leveren ze aan de deur af.  

Een dezer dagen ontvangt u de potgrond bestellijst in de brievenbus. Tussen 6 en 

11 maart komen onze leden bij u langs om de bestellijst op te halen. Het zou fijn 

zijn als u de flyer ingevuld klaarlegt. Betalen kan door het bedrag vooraf over te 

maken, maar nog makkelijker is, als u de QR code scant met uw telefoon. Onze 

leden brengen de QR code mee. U mag natuurlijk ook contant betalen, bij voorkeur 

gepast. 

Op zaterdag 18 maart wordt de potgrond bij u thuis gebracht. 

Met uw bestelling ondersteunt u PUUR Poporkest en maakt u mooie optredens 

mogelijk. Na een zeer succesvol verlopen concert ‘PUUR Natuur’ afgelopen 

voorjaar zijn wij weer begonnen met de voorbereiding van het volgende grote 

concert. Dat zal plaatsvinden op zaterdag 18 november in gemeenschapshuis de 

Poel. Meer info volgt, maar noteer de datum alvast in uw agenda! 
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PAROCHIEEL VEERTIGDAGENPROJECT  

Ondersteuning van de activiteiten van “stichting Mutoto.nl” in de d.r. Congo, 

Afrika 

In de vastentijd zal dit jaar aandacht besteed worden en ook gecollecteerd worden 

voor Stichting Mutoto.nl. Deze stichting heeft als doel: een duurzame verbetering 

van de leefomstandigheden van kansarmen, speciaal jongeren, in de Democratische 

Republiek Congo in Afrika. (“Mutoto” is een leesbare schrijfwijze voor het woord 

“mtoto”, dat in het Swahili “kind” betekent.) 

Stichting Mutoto.nl is in 2008 opgericht ter voortzetting van het particulier initia-

tief van schoenmaker Rien van der Vleuten uit Hapert. Hij heeft in 2000 het 

initiatief genomen om in Lubumbashi de paters Salesianen van Don Bosco te 

helpen met het inrichten van een schoenmakerij. In deze schoenmakerij worden nu 

al vele jaren dakloze en kansarme kinderen opgeleid tot schoenmaker. 

Door regelmatige bezoeken daarna aan Lubumbashi kwam hij in contact met 

allerlei andere projecten ook geleid door de paters Salesianen, niet alleen voor 

kinderen maar ook voor kwetsbare ouderen. De betrokkenheid en inzet van de 

Salesianen werpt zijn vruchten af en verdient daarom alle respect en steun. Om 

deze projecten te kunnen blijven ondersteunen is dus Stichting Mutoto.nl opgericht. 

Zij zet zich op allerlei manieren in om de nodige financiële middelen in te zamelen.  

Een van onze contactpersonen in Congo is Pater Eric Meert. Na 20 jaar actief te 

zijn geweest in het centrum van de stad Lubumbashi met de opvang van straatkin-

deren is hij in 2020 overgeplaatst naar Magone, een ambachtelijk centrum van de 

Salesianen, waar ex-straatjongeren een beroep kunnen aanleren. Hij schreef ons: 

“Ik ga proberen de bestaande opleiding te moderniseren. De meest dringende is de 

tuinbouwafdeling; de vooruitzichten op het gebied van de voedselbevoorrading zijn 

niet rooskleurig. Unicef heeft al aan de alarmbel getrokken hier in Congo, omdat de 

voedselbank niet over de nodige middelen zal kunnen beschikken om aan de grote 

vraag mondiaal te kunnen voldoen. Dus willen wij zelf een bijdrage leveren. Ik heb 

al een groep deskundigen gevraagd om ons te begeleiden. Maar ik wil de moderni-

sering ook doorvoeren in alle andere beroepsopleidingen en de jongeren stimuleren 

om eigen kleine ondernemers te worden.” 

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

Vastentijd zal bestemd worden voor de projecten van Stichting Mutoto.nl.  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:  

“vastenproject 2023”. 

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Mededelingen: 

• Achterin de kerk staat tot aan Pasen een Voedseltafel. U kunt daar eetbare 

producten neerleggen of meenemen, zonder regels. 

• In het tweede, vierde en zesde weekend in de Vastentijd collecteren we 

voor het vastenproject Mutoto. 

• Op woensdagen in de veertigdagentijd bidden we om 18.30 uur de Kruis- 



• weg in Bladel, voorafgaand aan de Aanbidding. 

 

ZONDAG 02 APRIL 2023 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 02 april van 12.00 uur tot 14.00 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 02 april tus-

sen 9.00 uur en 11.00 uur ‘s ochtends en tussen 15.00 uur en 15.30 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  

 

AED APPARAAT 

In ons dorp zijn 2 AED apparaten: 1 bij de voordeur van de Poel en 1 aan het 

gebouw van de Soepele Pols op het sportpark van Netersel. 

Levensreddende apparaten! 

De afgelopen week is het AED-apparaat bij het sportpark vervangen. Dat moet 

regelmatig gebeuren maar helaas kosten deze dingen € 1400.- waarvoor we geen 

subsidie kunnen krijgen. De AED-werkgroep de Kempen levert een bijdrage van 

ruim 200 euro maar de rest moet vanuit Netersel komen. 

Het dorp Netersel heeft meegedaan aan de afvalproef met tariefzakken in 2014 en 

de gemeente Bladel had hiervoor een beloning toegezegd van € 1200.-. De 

beloning moest wel iets zijn voor de gehele gemeenschap. En een AED-apparaat 

voldoet aan dat criterium. En met deze gulle gift zijn de kosten gedekt voor dit 

apparaat. 

Hartelijk dank aan AED werkgroep de Kempen, de Gemeente Bladel en de vrij-

willigers van de afvalproef. 

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 6 maart komen er weer een achttal kinderen van de basisschool uit groep 

1 t/m 4 mee lunchen. Dat is hartstikke gezellig. Dus zorg dat u hier ook bij bent! 

Vanaf 12.00 uur is iedereen van harte welkom.  

mailto:fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl


Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Graag tot ziens op maandag 6 maart in de huiskamer van de Poel. 

   
De Stichting Cluster Senioren Bladel is een samenwerkingsverband van senioren-

verenigingen uit alle kernen van de gemeente Bladel. 

Op 19 oktober 2022 hebben we, in de nieuwe MFA Hart van Hapert in Hapert, een 

opfriscursus rijvaardigheid voor ouderen georganiseerd.  

Uit een evaluatie van deze cursus is gebleken dat we voor het onderdeel theorie/ 

verkeersinstructie te weinig tijd hadden voorzien. Daarom organiseren we op 6 

april 2023 een aparte bijeenkomst theorie/ verkeersinstructie voor alle senioren uit 

de gemeente Bladel. Deze cursus zal worden gegeven door Menno Aalders uit 

Vessem in de MFA Hart van Hapert te Hapert. 

Om iedereen voldoende aandacht te kunnen geven en de interactie tussen Menno en 

de deelnemers voldoende ruimte te geven is het aantal deelnemers beperkt. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 18 maart 2023. Afhankelijk van het aantal deelnemers 

wordt de aanvangstijd 10.00 uur of 13.30 uur. U wordt verzocht om tijdig aanwezig 

te zijn. 

Acceptatie op volgorde van aanmelding. De kosten voor deze cursus bedragen € 5 

per persoon inclusief een kopje koffie tijdens de pauze. Graag contant te voldoen 

op de dag van de cursus. 

De cursus is geen examen en heeft geen consequenties voor het rijbewijs. U kunt 

zich voor deze theorie/verkeersinstructie aanmelden bij: Henk Heesterbeek: 

hjm.heesterbeek@gmail.com; telefoon: 0497-384186; Wies Vissers: 

p.vissers7@upcmail.nl; telefoon: 0497-682281. 

Tot 6 april in de MFA Hart van Hapert in Hapert. 

Stichting Cluster Senioren Bladel. 

 

WERK IN UITVOERING 

Door of in opdracht van de gemeente Bladel 

Werk: Gepland groot onderhoud De Hoeve Netersel. Periode: week 04-2023 t/m 

week 40-2023. Uitvoering: Aannemingsbedrijf J. van Esch ( Cromvoirt ) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant 

Contact Centrum (KCC), tel. 0497 - 361636. 

 

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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