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HUISWERKBEGELEIDING IN NETERSEL 

Mijn naam is Annemarie Castelijns en ik ben 22 jaar oud. Zoals jullie misschien al 

gehoord of gelezen hebben, ga ik weer huiswerkbegeleiding geven.  

Daarom wil ik mezelf even voorstellen voor inwoners die me nog niet kennen. Na 

het behalen van mijn VWO diploma, ben ik uiteindelijk uitgekomen bij de studie 

Pedagogiek. Inmiddels zit ik in het tweede jaar en loop ik stage bij de Voorlees 

Express in Eindhoven, daar heb ik vooral met kinderen in de kleuterleeftijd te ma-

ken,  maar wil nu meer ervaring opdoen in het werken met jongeren. Daarom ga ik 

weer aan de slag bij Grip op Leren, het huiswerkbegeleiding instituut van Michel 

Swaanen. Dit is opgezet om huiswerkbegeleiding te geven aan kinderen van de 

basisschool, van de middelbare school en zelfs van het MBO of HBO.  

Nu zijn we op zoek naar leerlingen die extra hulp kunnen gebruiken bij bijvoor-

beeld het maken van huiswerk, het leren van toetsen of het plannen van huiswerk. 

Ik kan deze hulp bieden vanuit thuis aan de Neterselsedijk 41 in Lage Mierde (dit is 

op de grens met Netersel). Eventueel kan de begeleiding in overleg ook aan huis 

plaatsvinden.  

Dus als je hulp nodig hebt bij schoolwerk of informatie wilt, aarzel niet en neem 

contact met mij op via mijn mailadres: annemarie.1010@hotmail.com of via mijn 

mobiel nummer 06-16613848. Groetjes Annemarie. 

 

INTOCHT SINTERKLAAS 

Dit jaar zal Sinterklaas op zondag 27 november aankomen in Netersel.  Schrijf deze 

datum alvast in je agenda. Nadere informatie volgt later. Oranje Comité Netersel.  

 

MOGEN WE GEBRUIK MAKEN VAN JOUW CREATIEVE IDEEËN?  

Helpt u mee om  samen met ons een nieuwe trend naar Netersel te halen?  Het is 

namelijk tijd voor een Netersels Foodtruckfestival! 

Een evenement waar veel verschillende eettentjes worden opgesteld, ieder met zijn 

of haar eigen specialiteit. In een ongedwongen sfeer presenteert iedereen haar eigen 

unieke gerechtjes in bijzondere  ‘onderkomens’ zoals  omgebouwde kleine vracht-

wagentjes, caravans en  campers.  

Het lijkt ons leuk om dit in Netersel of omstreken te organiseren en dan is het een 

uitdaging om overal aan denken, terrasjes, muziek, kindervermaak en natuurlijk een 

hele grote diversiteit aan eten.  Daarvoor kunnen we uw ideeën en hulp heel goed 

gebruiken.  

In ons enthousiasme hebben we al veel besproken.  Wat moeten we regelen, wie 

willen we benaderen,  geschikte locatie, drank, muziek en ga zo maar door. Toch 

willen we dankbaar gebruik maken van de creatieve breinen die ons dorp en de 
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omgeving kent. Om alle krachten te bundelen willen we een brainstormavond 

organiseren. Zonder al teveel kaders en regels gewoon samen ideeën spuien.  Het 

initiatief komt niet voort uit een organisatie of vereniging, maar vanuit onze zoek-

tocht naar de mogelijkheden. Tijdens de brainstormavond gaan we in op diverse 

kanten van een festival.  

Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben in organiseren van festivals of andere 

evenementen en je hoeft ook geen festivalbezoeker te zijn om mee te kunnen den-

ken. Iedere enthousiasteling is welkom! En dan?  Hopelijk zijn er genoeg mensen 

die zo overtuigd zijn geraakt dat we een werkgroep kunnen opzetten die het festival 

op touw gaan zetten. Een werkgroep van een man of 5 tot 7.  

Wees niet bang, aan de brainstorm zitten geen verplichtingen, maar we hopen na-

tuurlijk dat u ook geprikkeld wordt om te blijven meedenken in de werkgroep of als 

vrijwilliger. Geef je voor 10 november op voor de brainstormavond op dinsdag-

avond 15 november om 19:30 uur in de Poel, via edbuylinckx@gmail.com.  

Heel graag tot dan! Angela Meulenbroeks en Ed Buylinckx. 

 

UITNODIGING JEUGDLEDEN VV NETERSEL/CASTEREN (MINI, F, E2, E1, 

D, C2 EN C1) 

Op vrijdag avond 28 oktober wordt in samenwerking met “Filmhuis Den Aord” een 

filmavond georganiseerd. Deze activiteit zal plaatsvinden in Den Aord in Casteren. 

Voor de mini’s, F, E2 en E1 draaien we een film van 18.30 tot 20.30 uur. Voor de 

D, C2 en C1 draaien we een film van 20.30 tot 22.30 uur. Voor drinken en iets lek-

kers wordt gezorgd. 

Jullie kunnen je per email opgeven bij Marieke van Erven 

(mgooskens@hotmail.com). Graag vermelden in welk team je zit. Hopelijk komen 

jullie allemaal!! Activiteiten commissie jeugdvoetbal VV Netersel/Casteren. 

 

BUURTBILJARTEN. 

Uitslagen: Winkelhoek A – Winkelhoek C: 47,7 – 32,6; Blasch A – Winkelhoek D: 

29,7 – 54,2; Blasch B – Winkelhoek B: 40,2 – 32,9; Beemke A – De Hoeve B: 36,5 

32,7; Plein A – Beemke C: 31,8 – 34,6; Beemke B – De Heilei B: 37,8 – 34,7; De 

Heilei A – Winkelhoek A: 48,9 – 29,9. Tussenstand per 15 oktober 2016: 

Team Punten wedstr gem 

Beemke B 139,1 3 46,4 

Blasch B 122,5 3 40,8 

Plein A 119,4 3 39,8 

Blasch A 119,1 3 39,7 

Beemke A 117,4 3 39,1 

De Heilei A 115,2 3 38,4 

Beemke C 112,1 3 37,4 

Winkelhoek A 110,6 3 36,9 
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De Heilei B 106,5 3 35,5 

De Hoeve B 100,8 3 33,6 

Winkelhoek D 91,0 2 45,5 

De Hoeve A 84,0 2 42,0 

Winkelhoek C 75,0 2 37,5 

Plein B 72,1 2 36,1 

Winkelhoek B 69,3 2 34,7 

Overige mededelingen: Nieuwe gemiddelde Jaap Laureijs wordt 19 (was 10), dit 

heeft Jaap te danken aan zijn uitschieter van 26 caramboles tegen Blasch A. Jaap is 

hiermee virtueel in het bezit van de fles Schrobbelaer, maar zijn gemiddelde gaat in 

een keer ook enorm omhoog. Puike partij Japie!! 

 

KERKBERICHTEN. 

De collecte voor dit weekend 22-23 oktober. Op Missiezondag wordt over de hele 

wereld in de Katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van de paro-

chies in de Filipijnen. 

30
e
 zondag door het jaar. Zondag 23/10: om 9.30 uur Eucharistieviering. De inten-

ties zijn voor: Jan Veraa; Adrianus Hendriks en Laurina van de Sande en hun over-

leden familie. 

Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het pa-

rochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel. Tel: 497-387618 of email adres 

kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie. 

 

EERSTE COMMUNIE 2017 

Aan de ouders van de leerlingen, die hun eerste communie gaan doen.  Beste ou-

ders. Tijdens een feestelijke Eucharistieviering in 2017 zal uw kind zijn/haar  

Eerste H. Communie doen. 

De eerste stap in onze katholieke Kerk is het H. Doopsel en daarop volgt de H. 

Eucharistie (het ontvangen van de eerste heilige Communie). Aan u als ouders is de 

keuze, of u uw kind na het H. Doopsel ook nu op weg wilt begeleiden naar het ont-

vangen van de eerste heilige Communie. De parochie biedt daarbij graag onder-

steuning. 

Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond: op dinsdag 1 november 2016 

om 20.30 uur in de parochiezaal in Bladel; op maandag 7 november 2016 om 20.00 

uur in het parochiecentrum in Netersel; op woensdag 9 november 2016 om 20.00 

uur in het koetshuis in Hapert 

Er zal in het kort wat uitleg gegeven worden over de eerste heilige Communie. Ver-

der zullen we u vertellen over het hoe en wat van de voorbereiding. U kunt op de 

informatieve ouderavond het project inzien en er vragen over stellen. Dit bericht is 

ook bedoeld voor de kinderen, die niet op een van de RK basisscholen zitten en 

daarom geen uitnodiging ontvangen.    

Data Eerste Communie: kerk H. Petrus’ Banden Bladel: 14 mei om 11.00 uur, kerk  
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H. Severinus Hapert: 7 mei om 11:00 uur, kerk H. Antonius en Brigida: 25 mei 

9:30 uur . 

 Wij hopen velen van u deze avond te mogen ontmoeten. Vriendelijke groeten, het 

 pastoraal team en de werkgroep eerste Communie:  Tel: 381234 en 360336. 

 

WERELDMISSIEMAAND 2016 FILIPPIJNEN: COLLECTE OP 22 EN 23 OKT. 

In de Wereldmissiemaand besteedt Missio dit jaar aandacht aan de katholieke gelo-

vigen in de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts 

enkele van de problemen in dit land.  

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 

raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van vernieling na. Dui-

zenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. 

Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de 

kust van Tacloban.  

De armoede in de Filippijnen is groot. Niet alleen bij de vissers in Tacloban, maar 

ook bij Guillermas Vitmy in Manila. Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo 

en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. ’s Avonds richt ze in het zijspan een 

bed in voor haar en haar zoontje. Een andere mogelijkheid om te overnachten heb-

ben de twee niet.  

In Navotas, een van de grootste sloppenwijken, wonen veel mensen te midden van 

het vuilnis in drijvende barakken op de rivier. Het ruimtegebrek, geen sanitaire 

voorzieningen, vaak geen elektriciteit – dat alles nemen de mensen op de koop toe, 

zolang ze maar een betaalde baan vinden. Veel anderen, met name vrouwen, zoe-

ken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en 

krijgen ze te maken met seksueel geweld. De Filippijnse regering stimuleert de ar-

beidsmigratie. Ze ziet de menselijke arbeidskracht als het belangrijkste exportpro-

duct van het land. Anderen noemen het een vorm van moderne slavernij.  

Missio steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten 

Gods barmhartigheid zien in hun handelen; zij zijn getuigen van Gods barmhartig-

heid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons. Zo hebben de Benedictinessen het 

initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tac-

loban. Zuster Celine Saplala: “De gezinnen hebben een veilige plaats nodig waar ze 

menswaardig kunnen leven. Ook hun psychische wonden moeten kunnen genezen.” 

In Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum ‘Tulu-

yan’. Het gezinscentrum is opgericht als opvang voor dakloze gezinnen. “Het huis 

geeft niet alleen een tijdelijk veilig onderdak”, zegt zuster Cecille. “Het helpt de ge-

zinnen ook bij beroepscursussen. Zo kunnen de mensen straks zelf in hun levens-

onderhoud voorzien.”  

Help onze medemensen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig 

bestaan. Geef aan MISSIO in de collecte op 22/23 oktober of stort uw bijdrage op 

NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer 

informatie: www.missio.nl 

MOV (Missie Vrede Ontwikkeling) Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus. 
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SPECIAAL VOOR GEVERS: NEMEN, ZO DOE JE DAT! 

Zaterdagmiddag 5 november van 14:30 uur-16:30 uur in de Cultuurboerderij 

in Westelbeers 
Nemers zorgen over het algemeen erg goed voor zichzelf. Zo goed dat ze regel-

matig in het nieuws zijn: een graai in de kas, iets te veel bonnetjes gedeclareerd. 

Gevers komen ook in het nieuws maar meer in de categorie ziek en overspannen. 

Gevers vergeten veelal goed voor zichzelf te zorgen. 

Wil jij weten hoe jij kunt geven én goed voor jezelf kunt zorgen? Kom dan op za-

terdagmiddag 5 november naar de Cultuurboerderij in Westelbeers. Corien Snijder 

komt vertellen over de balans tussen geven en nemen. En ze laat je ervaren hoe je 

de Lemniscaat Loop kunt gebruiken om inzicht te krijgen in je eigen geven en 

nemen gedrag. 

De Lemniscaat Loop is een eenvoudige manier om jezelf letterlijk in balans te lo-

pen. Deze krachtige en simpele methode verbindt uitersten, zoals geven en nemen, 

met elkaar. Lees meer op www.lemniscaatloop.nl 

Entree € 7,- en wanneer je je vooraf opgeeft via e-mail ontvang je na afloop een 

gratis consumptie. Meld je aan via: contact@lemniscaatloop.nl 

 

BEDPLASSEN. 

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van ge-

specialiseerde ziekenhuispoli’s een aantal informatieavonden over bedplassen. Op 

deze avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken we 

uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te 

pakken.  

Op 8 november organiseren we een informatieavond in het St. Annaziekenhuis in 

Geldrop. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot onge-

veer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, 

zijn 3 euro. 

Aanmelden 

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website 

www.ggdbzo.nl. Hier leest u ook meer informatie over de andere 

informatiebijeenkomsten en over het onderwerp bedplassen. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: NeCa MW1 – Rietvogels MW2: 9-3; Hilko R – NeCa R: 0-4; Rosolo A2  

NeCa A1: 16-9; Kraanvogels A1 – NeCa A2: 7-3; VVO B1 – NeCa B1: 9-6;  NeCa 

C2 – Bio C1: 0-3; Winty D1 – NeCa D1: 6-8; DDW E2 – NeCa E2: 5-8; NeCa F1  

SDO (V) F1: 7-6; Spoordonkse Girls 2 – NeCa 2: 9-5. 

Programma voor 19-22-23 en 26 oktober: 

19/10: Rosolo E3 – NeCa E1: aanvang om 18:00 uur. Reusel; 

19/10: NeCa R – Kraanvogels R: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Aniek van Esch; 

19/10: Rosolo MW2 – NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Reusel; 

22/10: NeCa A1 – Bladella A1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Klaartje Smits; 

22/10: NeCa A2 – Stormvogels A2: 14:00 uur. Casteren. Fluiten: Pleun Wilborts; 
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22/10: NeCa B1 –DOS/ Olympia B1: 11:30 uur. Casteren. Fluiten: Lian van Rijt- 

            Hoven; 

22/10: Tuldania C1 – NeCa C1: aanvang om 11:00 uur. Esbeek; 

22/10: Rosolo C2 – NeCa C2: aanvang om 13:00 uur. Reusel; 

23/10: NeCa 2 – Tuldania 2: 10:00uur. Netersel. Fluiten: Anja Mijs; 

26/10: NeCa MW1 – Stormvogels MW2: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bol- 

           Der. 

De dames van NeCa E2 hebben afgelopen zaterdag gewonnen van DDW E2 en 

hebben daarmee samen met DDW E2 een eerste plaats behaald. Dames van harte 

gefeliciteerd met deze mooie prestatie! 

Ook NeCa E1 kan nog een gedeelde eerste plaats behalen, daarvoor moeten zij a.s. 

woensdag 19 oktober winnen van Rosolo E3.   

NeCa C1 is al zeker van een gedeelde eerste plaats, maar zij willen natuurlijk voor 

het volledige kampioenschap gaan. Als zij a.s. zaterdag gelijk spelen of winnen 

tegen Tuldania, dan zijn ook zij kampioen.  

Kortom, de eerste prijs voor NeCa is al binnen in deze najaars competitie, maar nog 

veel spannende wedstrijden te gaan. Kom dus gerust deze dames aanmoedigen, zij 

kunnen jullie support goed gebruiken!! 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel F1 – HMVV F3: 6-1; Netersel E2 – Beerse Boys E6: 2-4; Ne-

tersel E1 – DBS E9: 7-1; Hapert D3 – Netersel D1: 1-7; Reusel Sport C4 – Caste-

ren C2: 1-2; Casteren C1 – Beerse Boys C2: 10-1; Netersel B1 was vrij; Netersel 

A1 – Terlo A1: 3-2; Hulsel 5 – Netersel 3: 0-0; Vessem 2 – Netersel 2: 3-2; Acht 1 

Netersel 1: 4-2. 

Programma voor 22 en 23 oktober: 

22/10: Netersel F1 – Hapert F3: aanvang om 9.30 uur; 

22/10: Netersel E2 – Bergeijk E6: aanvang om 10.00 uur; 

22/10: Netersel E1 – EFC E2: aanvang om 10.45 uur; 

22/10: Beerse Boys D3 – Casteren D1: aanvang om 11.45 uur; 

22/10: RKDSV C3 – Casteren C2: aanvang om 12.45 uur; 

22/10: Bergeijk C2 – Casteren C1: aanvang om 13.15 uur; 

22/10: Netersel B1 – Wilhelmina Boys B3: aanvang om 13.30 uur; 

22/10: Netersel A1 – Riethoven A1: aanvang om 14.30 uur; 

23/10: Netersel 3 – Beerse Boys 9: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

23/10: Netersel 2 – De Bocht 2: aanvang om 11.30 uur. Aanwezig om 10.30 uur; 

23/10: Netersel 1 is vrij. 

 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 

Afmelden bij de eigen leiders.  

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 29 OKTOBER .A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 24 OKTOBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOGOOR@KPNPLANET.NL  
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