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GOEDE DOELEN WEEK BLADEL HAPERT NETERSEL 10T/M15 APRIL  

Beste inwoners van de kernen Bladel, Hapert en Netersel: mogelijk hebt U al 

eerder gelezen of vernomen dat er in 2023 t.a.v. de collectes een grote wijziging 

plaats vindt.   

15 grote, landelijke goede doelen hebben zich verenigd in de Stichting Goede 

Doelen Week Bladel Hapert Netersel. Dit betekent dat er niet meer verschillende 

weken in het jaar een collectant aan de deur komt voor een van de erkende goede 

doelen in het land, maar 15 goede doelen die in één keer aan de deur komen.   

Die gezamenlijke collecte zal plaatsvinden in de week van 10 t/m 15 april.  

Vertegenwoordigers uit de kerkdorpen Bladel, Hapert en Netersel en de vele coör-

dinatoren van de dorpen die reeds vele jaren de afzonderlijke collectes organiseren 

zijn al enkele maanden druk bezig met de voorbereiding voor deze Goede Doelen 

Week.   

Het is belangrijk voor U te weten dat de collecte er iets anders uit zal zien dan tot 

nu toe gebruikelijk was.    

Hoe werkt het dan?  

1. Door vrijwilligers wordt, huis aan huis, een envelop met daarin 

een invullijst bij u aan huis afgegeven of in de bus gestopt.  

2. In de vakjes kan bij de deelnemende fondsen op deze lijst het 

bedrag worden ingevuld wat men – anoniem – aan de deelnemende 

fondsen wil geven.  

3. Het totaal van de ingevulde bedragen wordt onderaan de lijst 

vermeld. Een naam is niet nodig en de gift blijft anoniem. Men kan 

ook kiezen voor storting per eenmalige machtiging.  

4. De ingevulde lijst wordt, met het totaalbedrag in contanten of het 

machtigingsformulier, in de bijbehorende envelop gedaan.  

5. Indien u kiest voor een totaalbedrag voor alle fondsen, wordt dit 

bedrag gelijkelijk verdeeld over de deelnemende fondsen.  

6. In een verzegelde collectebus worden de dichtgeplakte 

enveloppes door de vrijwilligers opgehaald en naar het inzamelpunt 

gebracht.  

We zijn ook nog op zoek naar:  

• Vrijwilligers en collectanten  

• Sponsoren voor het dragen van de vaste lasten zoals drukwerk, 

website etc.  

Spreekt het U aan en bent U bereid om er enkele uren per jaar aan te besteden of 

wilt u ons ondersteunen, neem dan contact op met mevr. Anja van Guluck, 

info@gdwbladel.nl Kijk ook op www.gdwbladel.nl/goede-doelen  

mailto:info@gdwbladel.nl
http://www.gdwbladel.nl/


SPONSORLOOP VOOR STRONG2GETHER  

De kinderen van de Lambertusschool komen eraan!!  

Deze week is door Maud Michiels en Teun van de Ven het startsein gegeven voor 

de actie voor de sponsorloop die op vrijdagochtend 21 april plaatsvindt op onze 

school met als goede doel de actie van Strong2Gether. 

Op vrijdag 21 april gaan alle kinderen van de school gedurende 1,5 uur een aantal 

rondjes lopen/wandelen. Daarvoor gaan ze op zoek naar sponsors die een bedrag 

per rondje geven, of een vast bedrag sponsoren.  

Het vaste bedrag kan contant worden meegegeven aan de kinderen of middels een 

QR-code digitaal worden voldaan.  

Wil je een bedrag per rondje geven, dan komen de kinderen na de sponsorloop bij 

je terug om te laten weten hoeveel rondjes ze gelopen hebben. Het bedrag wordt 

dan achteraf aan de kinderen meegegeven. 

Van maandag 20 maart t/m woensdag 12 april gaan de kinderen van onze school op 

zoek naar sponsors. Ze brengen een infoblad mee waarop precies te lezen is hoe het 

werkt. Wil je sponsor zijn, vul dan je naam en adres in en geef aan hoe je sponsort. 

De kinderen hebben van Strong2Gether een actieshirt gekregen. Dit shirt mogen ze 

dragen bij hun zoektocht naar sponsors. 

Wij hopen op een grote opbrengst! 

Bezoek de facebookpagina van Strong2Gether voor meer informatie: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087672819417 

Alvast bedankt voor jullie steun! Team Lambertusschool en Team Strong2Gether 

 

HARTELIJK DANK VOOR UW POTGROND BESTELLING! 

PUUR Poporkest wil alle inwoners uit Netersel bedanken voor hun potgrond 

bestelling of vrije gift. Met de opbrengst gaan wij weer mooie concerten organi-

seren. Zo zijn wij komend voorjaar nog zeker drie keer te bewonderen in Netersel. 

Allereerst tijdens een besloten concert op donderdag 6 april in de Poel, speciaal 

voor leden van de Neterselse KBO en de leden van de Club van 100 van PUUR 

Poporkest. Op Koningsdag luisteren wij ’s-morgens de Oranje activiteiten op voor 

de kinderen. En op donderdag 4 mei zijn wij paraat tijdens de dodenherdenking bij 

het monument aan de weg naar Bladel. Voor deze herdenking hebben wij weer 

twee prachtige, passende nummers ingestudeerd, waarvan een met zang. Wij no-

digen u dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  

Tot slot nog een reminder voor ons volgende grote themaconcert; ‘What’s another 

year’ op zaterdag 18 november 2023 in de Poel. Dat belooft weer een groots spek-

takel te worden dus reserveer de datum vast in uw agenda. 

 

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. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087672819417


BESTE DORPSGENOTEN, 

Komende zaterdagavond 25 maart is er een “Kletsavond” in de Driesprong. Op 

deze avond zijn er 5 tonpraters welke geheel kosteloos voor ons goede doel komen 

optreden. De opbrengsten van deze avond zijn bestemd voor het KWF.  

Voor deze avond zijn nog een aantal kaarten beschikbaar welke bij de Driesprong 

te verkrijgen zijn tegen betaling van €15,-. 

We zijn met een team van 15 personen, welke te voet of met de fiets de Alpe 

D’Huzes gaan beklimmen op 1 juni van dit jaar. Vanuit Netersel zijn dit Erik 

Amting, Latoya Seuntjes, Maud Michiels, Luuk van de Ven, Teun van de Ven en 

Ferd van de Ven. Zie tevens bijgevoegde flyer! 

Hopelijk mogen we jou/jullie komende zaterdag verwelkomen, 

Groet namens het team Strong2gether! 

 

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. 

 

TENTOONSTELLING KNAPPE KOPPEN 

Heemkundekring Pladella Villa heeft in de Heemkamer een tentoonstelling inge-

richt met knappe Blaalse koppen. Deze Knappe Koppen kwamen we tegen in onze 

eigen collectie en we vonden dat ze een plek in de spotlights verdienden. Er hangen 

een aantal originele portretten uit de periode eind 19e, begin 20e eeuw, waarvan een 

aantal in de originele lijsten.  We hebben ze aangevuld met een paar reproducties. 

Portretten uit een periode waar foto’s nog geen gemeengoed waren. 

Een aantal knappe dames draagt op de foto’s de zo karakteristieke Brabantse pof-

fer. Pladella Villa heeft een aantal poffers in de collectie en deze zijn ook uitge-

stald. 

De foto’s zijn voorzien van de namen van de Knappe Koppen en een korte be-

schrijving met hun beroep, waar zij woonden, een korte stamboom enzovoort. Ook 

hebben wij van deze personen een aantal bidprentjes tentoongesteld. 

Van één echtpaar hebben we de namen niet kunnen achterhalen. Zie de foto in dit 

artikel. Misschien ken jij deze mensen, laat het ons dan weten. 

De Heemkamer aan de Bleijenhoek 57 in Bladel is geopend op woensdagmiddagen 

mailto:gebedsvieringnetersel@gmail.com


van 14.00 tot 16.00 uur, de toegang tot de tentoonstelling is gratis. Op zaterdag 1 

april en zaterdag 6 mei is de Heemkamer open voor ons Stamboomcafé. Je bent 

ook dan welkom om deze mooie, karakteristieke portretten te komen bewonderen. 

www.pladellavilla.nl  

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Programma Goede Week. 

Witte Donderdag: 6 april:                   19.00 uur        Kerk Bladel 

Goede Vrijdag:  7 april:  Kruisweg:   14.45 uur.       Kerk Casteren 

                                                               15.00 uur        Kerk Bladel 

                                                               15.00 uur        Kerk Hoogeloon 

                                                               15.00 uur        Severinuskapel Hapert 

                                                               15.00 uur        Poel Netersel  

Herdenking Lijden en sterven van de Heer: 19.00 uur  Kerk Bladel 

Paaswake: zaterdag 8 april:                  21.00 uur        Kerk Bladel. 

 

INFORMATIEAVOND ‘MENTALE GEZONDHEID BIJ JONGEREN”  

De kranten staan vol alarmerende berichten over de zorgelijke mentale gezondheid 

van jongeren. Teleurstelling, stress en emoties horen bij het leven, maar niet ieder 

kind weet hoe hij of zij hiermee om moet gaan. Daarom organiseert Kempenbranie 

samen met Bibliotheek Bladel een lezing voor ouders van jongeren tot 18 jaar over 

ontwikkelingen in de mentale gezondheid van deze jongeren, en waarom het zo 

belangrijk is om hiervoor al op jonge leeftijd aandacht te hebben. Het creëren van 

een stimulerende en gezonde omgeving waarin jongeren kunnen opgroeien is waar 

Kempenbranie zich voor inzet. 

Programma 

De avond begint met een lezing van Elsbeth Kuysters, moeder, psycholoog en 

schrijver. Naast haar beroep als psycholoog is Elsbeth als moeder ook ervarings-

deskundige van een kind met mentale problemen. Bovendien is Elsbeth medeop-

richtster van de Stichting Saarisnietgek, welke de mentale gezondheid van kinderen 

op een laagdrempelige wijze bespreekbaar beoogt te maken. 

Elsbeth van Genuchten, jeugdverpleegkundige van JGZ GGD, geeft vervolgens een 

lezing over het vergroten van de mentale weerbaarheid bij kinderen. Tijdens haar 

lezing zal zij hiervoor verschillende tips en tools geven. Daarnaast sluiten de 

jeugdcoaches van Cordaad Welzijn aan en wordt het belang van #Kempenbranie 

toegelicht. Natuurlijk is er op deze avond gelegenheid om vragen te stellen aan de 

sprekers.  

Aanmelden 

De informatieavond vindt plaats op 23 maart 2023 vanaf 19.00 uur in Bibliotheek 

Bladel, Markt 4 en de toegang is gratis. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich 

aanmelden via www.kempenbranie.nl/lezing-mentale-gezondheid. Let op: er zijn 

maximaal 50 plekken beschikbaar.  

 

E-MAILADRES; VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

http://www.pladellavilla.nl/
http://www.kempenbranie.nl/lezing-mentale-gezondheid
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

