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SENIORENVERENIGING BLADEL EN KRACHT BUNDELT OUDEREN 

NETERSEL. 

Leuke dagreis in juni, wie gaat met ons mee? Graag peilen we jullie interesse in 

onze dagreis naar de prachtige Belgische stad Mechelen. De dagreis naar Mechelen 

is inclusief vervoer met luxe touringcar, gids bij de tocht door Mechelen, koffie met 

gebak, een lekkere Belgische lunch en een heerlijk diner op terugreis. 

Om zeker te weten of er voldoende deelnemers zijn, willen we, voordat er een 

datum wordt gepland, weten hoeveel aanmeldingen er zijn. 

We vragen belangstellenden  zich op te geven voor 30 maart 2023 bij Trees van 

Limpt 06-24721774. 

 

OPENING HUISKAMER DE POEL. 

Vanaf dinsdagmiddag 4 april a.s. is de huiskamer van gemeenschapshuis de Poel 

open vanaf 13.30 uur voor vrije inloop. 

Er kan gekaart, gesjoeld, gebreid en gebuurt worden, wat u als bezoeker maar wilt. 

Ontmoeten blijft het belangrijkste. 

Wilt u zelf iets organiseren op de dinsdagmiddag dan horen we dat graag. 

Een gastvrouw of gastheer zorgt ervoor dat u als u dat wenst een kopje koffie of 

thee ingeschonken krijgt. Aarzel dus niet om dinsdagmiddag binnen te lopen. 

We hanteren de prijzen voor consumpties van de Poel. We hebben het liefst zo min 

mogelijk contant geld in de omloop dus het fijnste voor u en ons is als u met de 

pinpas betaald. De mogelijkheid is er dus maak er gebruik van. 

Dus vanaf 4 april bent u elke dinsdagmiddag welkom in de huiskamer van de Poel. 

Buurthulp en KBO Netersel. 

 

MIS IN DE KAPEL AAN DE HOEVE. 

Op 25 maart a.s. is het 25 jaar geleden dat de Mariakapel aan de Hoeve in Netersel 

werd ingewijd. Naar aanleiding daarvan is er op zaterdag 25 maart a.s. om 16.00 

uur een Eucharistieviering in de kapel.  

Voorganger is pastoor Ludo Vaes, bekend van de bedevaart naar San Damiani en 

Montichiari. Adres: De Hoeve 20, Netersel. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:   

• 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, opa en oma Broeckx en opa en oma van 

den Bijgaart 

• 23 april: 10:00 uur 

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. 

 

“START-TO-RUN”EN “START TO WALK” HARDLOOP- EN WANDELVER-

ENIGING DE DORPSLOPERS 

Wie wil er nou niet genieten van het buiten zijn? Dat kan nu ook op een sportieve 

manier, want hardloop- en wandelvereniging De Dorpslopers start met een nieuwe 

beginnerscursus voor hardlopers. Hierbij worden beginnende lopers en loopsters 

begeleid om conditie op te bouwen, hun uithoudingsvermogen te vergroten en 

daarnaast de spieren te trainen.  

Dit gebeurt al vele jaren op een heel gemoedelijke manier met deelnemers uit o.a. 

Hooge en Lage Mierde, Hulsel, Hilvarenbeek, Westelbeers, Netersel en Reusel. 

Naast een hardloopgroep is er binnen onze club een enthousiaste groep wandelaars 

actief, die op woensdagavond en zondagochtend, onder leiding van een wandel-

trainer, een ronde maken van ongeveer anderhalf uur. Hierbij wordt de nodige 

aandacht besteed aan diverse rek-, strek-  en spieroefeningen.  

Ook voor beginnende wandelaars wordt er gelegenheid geboden om te starten met 

wandelen. Er zal gezorgd worden voor een rustige opbouw met voldoende oefe-

ningen zodat je na 10 weken voldoende conditie hebt opgebouwd om 1,5 uur 

sportief te wandelen. 

De start-to-run en start-to-walk trainingen starten op zondag 2 april om 09.00 

uur vanaf De Spartelvijver in Hooge Mierde 

Voor meer informatie of aanmelden als beginnende hardloper kun je terecht bij  

Leo van Avendonk 06 50515466  of via leoavendonk@gmail.com   

Voor meer informatie of aanmelden als beginnende wandelaar kun je terecht bij: 

Geert Hermans 0652504059 of via g.hermans9@upcmail.nl  

Graag ook jezelf aanmelden via onze website www.dorpslopers.nl 

(Info/lidmaatschap en contributie) zodat we alle gegevens van je hebben. 

Bij voldoende belangstelling willen we voor aanvang van de cursus een informa-

tiebijeenkomst over de Start-to-run en Start-to-walk houden.  

Doel van deze avond: 

·         Kennismaken met de trainers en enkele leden 

·         Informatie verkrijgen over onze vereniging 

·         Informatie verkrijgen over de loopsport en de start-to-run cursus 

·         Afspraken maken over de trainingsavonden etc. 

Kortom: kom vrijblijvend eens kijken en proeven of het hardlopen of wandelen iets 

is voor jou! 

Bestuur de Dorpslopers. 
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DANSSPEKTAKEL DV NETERSEL  

Zaterdag 15 april 2023 is het weer tijd voor een dansspektakel van Dansvereniging 

Netersel.  

DV Netersel houdt voor het dansspektakel een kaartverkoop op 27 maart 2023 van  

19.00 uur tot 20.00 uur in de Poel. De kosten zijn 2 euro per kaartje en er geldt een 

max. van 6 kaartjes per persoon. Graag als dat mogelijk is contant en gepast 

betalen!! 

Er kan gekozen worden voor de middag voorstelling aanvang 14.00 uur of de 

avond voorstelling aanvang 19.00 uur. OP = OP!! 

Wij verwelkomen jullie graag op ons dansspektakel. Tot dan. 

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Mededelingen: 

• Kinderen die net als de communicanten een palmpaas willen maken, mogen 

zich aanmelden via info@parochiepetruspaulus.nl.  Wij zorgen voor spullen en 

nodigen de kinderen uit voor een knutselmoment. Palmzondag is op zondag 2 

april om 11 uur in Bladel. Dan lopen de kinderen met hun palmpaas mee in de 

processie. 

 

PAROCHIEEL VEERTIGDAGENPROJECT. 

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

Afrika 

In de vorige publicatie kwam aan de orde hoe Stichting Mutoto.nl is ontstaan uit 

een particulier initiatief ter ondersteuning van de opzet van een schoenmakerij. 

Maar de stichting ondersteunt inmiddels niet alleen opleiding van jongens van de 

straat. Ook andere doelgroepen, die door de paters Salesianen van Don Bosco 

worden geholpen, krijgen onze aandacht. Hierna volgen enkele voorbeelden. 

Met steun van Mutoto heeft pater Swinnen in 2014 woonruimte voor ouderen in 

Kasungami kunnen realiseren. Ouderen hebben vaak geen familie of kinderen die 

voor hen kunnen zorgen en wonen onder slechte omstandigheden. Pater Swinnen 

heeft op door de parochie beschikbaar gestelde grond zes huisjes voor deze ouderen 

gebouwd. De huisjes zijn klein maar hebben een woon- en slaapruimte. Toilet en 

douche zijn eerder al gebouwd voor gezamenlijk gebruik. 

Ook de meisjes van de straat worden sinds kort opgevangen. Probleem daarbij is, 

dat het oudere meisjes zijn, die vaak in de prostitutie zaten en daardoor ook meer 

begeleiding vergen. De overgang van de straat naar het leven in het centrum is te 

groot. Daardoor groeide de wens om een huis te kopen voor alleen maar meisjes, 

waar ze de eerste zes maanden intensief begeleid kunnen worden door een psycho-

loge. Daarnaast zullen zusters hun studieniveau bijwerken. De verwachting is dat 

een tiental meisjes tussen de 14-18 jaar kan worden opgevangen. Op dit moment is 

er een pand (garage) aangekocht, dat verbouwd zal worden tot een keuken, eetzaal 

en klaslokaal en dat zo als transit-huis kan dienst doen. Mutoto heeft hiervoor hulp 

toegezegd. 
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Onlangs heeft pater Zwarthoed ons gevraagd om hulp bij de bouw van een 

kraamkliniek. Hij hoorde van jonge vrouwen, dat ze problemen hebben als ze 

tijdens hun zwangerschap en voor de geboorte van hun kind, veelal te voet en over 

slechte wegen, grote afstanden moeten afleggen om bij een dokter of kraamkliniek 

te komen. Vooral tijdens het regenseizoen is het lastig om deze kraamklinieken te  

bereiken, waardoor ze niet de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben. Ze vroegen 

aan hem om te helpen om een kraamkliniek dichter bij hun dorpen te bouwen. 

Naast de medische hulp die tijdens de zwangerschap en de geboorte nodig is, biedt 

dit ook de kans om deze zwangere vrouwen te begeleiden op het gebied van voe-

ding en verzorging van de baby. Door vrouwen op te leiden tot assistent verloskun-

dige kunnen ze ingezet worden als de verloskundige verhinderd is. De mensen zelf 

zijn al begonnen met klei van een termietenheuvel  stenen te vormen, die vervol-

gens als bakoven gebruikt worden. Zo leveren ze een bijdrage om hun ideaal te 

verwezenlijken. 

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

weekenden van 18/19 mrt. en 1/2 april 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”. 

  

BESTE ALLEMAAL  

Bij voldoende belangstelling organiseren wij dit jaar weer een garage sale op 

zaterdag 17 juni. En willen dit eventueel uitbreiden met een bedrijven dag. (U stelt 

u bedrijf open voor belangstellenden) zo kunnen we in Netersel fijn samenwerken. 

U kunt zich alvast aanmelden. Aanmelden kan tot 1 mei 2023. 

Ook dit jaar vragen wij een bijdrage van €2,50 voor de ballonnen, vlaggetjes, 

advertenties, enz. 

Saskia Huizinga, Beemke 56. Whatsapp 06-19700728. 

 

VERPLAATSING GELDMAAT AAN DE MARKT 7, BLADEL  

Vanwege werkzaamheden zijn alle automaten op deze locatie sinds 6 maart buiten 

gebruik. Er zullen nieuwe automaten komen bij het gemeentehuis. Vanaf eind 

maart zijn deze automaten beschikbaar. In de tussentijd kun je terecht bij onder-

staande locaties of raadpleeg de Geldmaat Locatiewijzer via: 

locatiewijzer.geldmaat.nl.  

De dichtstbijzijnde alternatieve locaties zijn:  

Biljetten opnemen: Sniederslaan 53, Bladel (gevestigd in de Albert Heijn), ope-

ningstijden 07:30 – 21:00 uur. Sniederslaan 51, Bladel (gevestigd in de Primera), 

openingstijden 09:00 – 18:00 uur.  

Sealbag storten: Kerkplein 3, Reusel, openingstijden 07:00 – 23:00 uur. Nieuw-

straat 9, Eersel, openingstijden 07:00 – 23:00 uur. 

 

 

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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