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ALLERZIELENVIERINGEN 2016 

Allerzielen 

Elk jaar weer, de gedachten aan wie niet meer is, de pijnlijke herinnering, hartezeer 

Elk jaar weer, ’t zelfde gemis, het zijn de kleine memories, die het aandenken 

bezwaren.  

Weggevlogen als een avondbries, woorden en gebaren, de limiet van ’t leven over-

schreden, geen weg meer terug 

Tevergeefs gestreden, het overschrijden van een brug, blijft zwijgzaam over, een 

liefdevolle herinnering 

Als ’t schaduwrijke lover in volle zomer, een verademing… 

Met Allerzielen zullen in de kerken van de parochie Heilige Apostelen Petrus en 

Paulus de overledenen herdacht worden van wie wij in het afgelopen jaar afscheid 

hebben genomen. Wij nodigen u hiervoor van harte uit, speciaal de nabestaanden 

van de overledenen van het afgelopen jaar. In Netersel is de Eucharistieviering op 

woensdagavond 2 november 2016 om 20:30 uur.   

R.K. Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

ADVERTENTIE. 

Te koop aangeboden, locatie Hulsel. Tweede hands: - 3150 stuks oud Utrechtse 

dakpannen met 42 stuks bijbehorende nokvorsten, kleur blauw. – 1850 stuks mul-

derspannen met 24 stuks bijbehorende nokvorsten, kleur blauw. Zelf van dak afha-

len, zelf afvoeren. – 21500 stuks Belgische metselstenen, kleur rood. Afmeting: 18 

cm x 8,5 cm x 4,5 cm. Zitten in heel er losse kalkspecie. Zelf slopen en afvoeren.  

Tegen elk redelijk bod. Info: tel: 0497-681504. Mail: 

antoniodumoulin@hotmail.com  

 

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 regelma-

tig 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 ne-

men gedrag. 

mailto:antoniodumoulin@hotmail.com


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 

 

ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL.  

Zondag 13 november a.s. kunnen alle boules liefhebbers, met of zonder licentie, 

weer deelnemen aan de jeu de boules mixwedstrijden, welke iedere tweede 

zondag van de maand   worden gehouden in de sfeervolle boulodrome van De 

Soepele Pols bij sportpark De Groesbocht te Netersel.  

Er kan aangemeld worden vanaf 13.00 uur waarna de wedstrijden om exact 13.30 

uur aanvangen. De deelnamekosten zijn slechts € 2,00 per persoon. Voor de speler 

of speelster die na alle zes de zondagen de meeste punten heeft behaald is er een 

extra prijs.  

Ervaring is niet vereist, wèl plezier in het spel! Ook introducés zijn van harte wel-

kom in onze verwarmde binnenaccommodatie. Tot ziens namens de organisatie. 

 

JEUGDLOTTO 2016 – 2017. 

Ook dit jaar doen de voetballers van jeugdvoetbal Netersel-Casteren graag een be-

roep op u. Deze week ontvangt u een lot voor de jaarlijkse jeugdlotto. Op de bege-

leidende brief staat hoe u mee kunt doen. 

Uw broodnodige financiële steun wordt erg gewaardeerd. Ontvangt u geen lot of 

heeft u nog vragen neem dan contact op met de organisatie, Johan Vissers 06-

21621051 

Eind deze week wordt het ingevulde lot huis-aan-huis opgehaald. Bent u niet thuis? 

Dan kunt u uw lot ook inleveren bij Harrie van  Hoof Fietsen de Hoeve 1. 

Bij voorbaat dank. 

 

JEUGDLEIDERS / TRAINERS VERGADERING 

Maandag 7 november is weer onze eerste jeugdleiders / trainers vergadering. 

Deze start om 20.30 uur in de kantine van sportpark de Smeel te Casteren. 

Bestuur jeugdvoetbal . 

 

BUURTBILJARTEN 

Het is al weer november en dus zijn we alweer twee maanden bezig met het buurt-

biljarten. De meeste teams hebben 4 wedstrijden gespeeld en op dit moment gaat 

Beemke B (191,7 punten) aan de leiding gevolgd door Blasch B (186,6 punten) en 

het Beemke C staat op de 3e plaats (met 166,2 punten). Enkele teams hebben echter 

hun 4e wedstrijd nog te goed. Blasch B behaalde afgelopen week tegen De Hoeve 

een topscore van maar liefst 64,1 punten!! Toon van de Ven behaalde 21,4 punten 

(30 caramboles), enkele dagen later deed zoon Bart het nog eens dunnetjes over, hij 

behaalde zelfs 23,1 punten (ook 30 caramboles): zo vader zo zoon zullen we maar 

denken. 

http://www.lemniscaatloop.nl/
mailto:contact@lemniscaatloop.nl


Verder zijn de gemiddeldes van de volgende personen aangepast (deze worden na 2 

en na 4 wedstrijden beoordeeld en waar nodig aangepast): Bart Seuntjens wordt 12 

(was 10), Christiaan Bressers wordt 13 (was na 2 wedstrijden bijgesteld naar 17, na 

op 10 begonnen te zijn), Jaap Laureijs gaat zelfs naar 20 caramboles (na 2 wedstrij-

den bijgesteld naar 19 en was ook op 10 begonnen). 

Volgende keer weer een complete tussenstand en dan zien we welk team er het bes-

te voor staat om het Herbstmeisterschap (koploper na 7 wedstrijden) binnen te 

hengelen en hiermee de eerste prijs van het seizoen binnen te slepen. Wordt ver-

volgd dus...... 

Uitslagen: Plein B – Winkelhoek C: 36,5 – 46,6; Winkelhoek D – De Hoeve B: 

50,6 – 27,5; Blasch B – De Hoeve A: 64,1 – 39,2; Winkelhoek B – Beemke C: 40,0 

54,1; Beemke A – Beemke B: 33,3 – 52,6; Plein A – Winkelhoek A: 31,9 – 40,6; 

De Heilei B – Winkelhoek C: 45,6 – 35,6.  

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag door het jaar. Zondag 6/11: om 9.30 uur Eucharistieviering. De collecte 

op Willibrordzondag is voor de Oecumene. De intenties zijn voor: Toon Fiers en 

zijn overleden familie; Toon Verhees en To Verhees-van Hoof; Overleden familie 

van der Heijden-van de Ven; Ria van der Heijden-Lavrijsen; Overleden familie 

Hems-van Himbergen; Overleden ouders Harrie en Liza Meulenbroeks-Waalen; 

Toon Hendriks nms. Anneke en de kinderen; Corry van Hoof-Maas, Jana en Janus 

van Hoof-van Dal en hun dochter Lies van de Pas-van Hoof en Jessie van Hoof.  

Willibrordzondag 6 november 2016. Gezicht geven aan Barmhartigheid 

Op Willibrordzondag vragen we uw aandacht voor de oecumenische betekenis van 

barmhartigheid. Het ligt voor de hand de invulling vooral op diaconaal gebied te 

zoeken . Er is ook veel oecumenische samenwerking op dit gebied. Maar we wor-

den ook uitgenodigd ons meer bewust te worden van de grote genade van Gods 

barmhartigheid. Dát geloof verbindt christenen van alle kerken en denominaties. 

De viering van Willibrordzondag en de Willibrordzondagcollecte willen we graag 

onder uw aandacht brengen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk 

van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. De vere-

niging zet zich vanuit de Katholieke Kerk in voor de oecumenische samenwerking 

in ons land. Op de website www.oecumene.nl vindt u daarover veel informatie. 

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

rochiekantoor, Sniederslaan 48 5531 EL Bladel. Tel: 0497-387618 of e-mail adres 

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

 

DE WISSEL. 

Maandag 7 November, knutselavond  

Deze avond staat geheel in het teken van ons 5 jarig bestaan in 

2017. Deze activiteit is voor iedereen geschikt, en we hopen een 

mooi werk te kunnen realiseren als aandenken van het 5 jarig  

bestaan. Er zijn deze avond geen kosten aan verbonden. Opgeven kan tot en met 

donderdag 3 november bij Mien  681383 of via ons e-mailadres: 

http://www.oecumene.nl/
mailto:kantoor@parochiepetruspaulus.nl


 dewisselnetersel@gmail.com.  

 

VORMSEL. 

Startviering aan het begin van voorbereidingsperiode van de Eerste Heilige 

Communie en het Heilig Vormsel 2017. Op 17 november 2016 om 19.00 uur is in 

de parochiekerk van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus in Bladel de gezamen-

lijke startviering voor de kinderen die in 2017 hun Eerste Communie doen en voor 

de jongeren die in 2017 het Vormsel zullen ontvangen. Het wordt een gezinsvier-

ing, die wordt gedaan door pastoor Bertens en pastoor Joseph. 

De zang wordt verzorgd door het koor Medium uit Hapert en is ook met kinder-

liederen.  

Ouders, kinderen en jongeren, van harte welkom op donderdag 17 november om 

19.00 uur . Ook familieleden zijn van harte welkom. 

Het pastoraal team: pastoor Bertens, pastoor Joseph. Werkgroep Eerste Communie, 

Werkgroep Vormsel. 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

De uitslag van de wedstrijd NeCa MW1 – Stormvogels MW2 is niet ontvangen. 

Ook is er geen nieuw programma ontvangen voor de komende week. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel F1 – HMVV F2: 0-13; Netersel E2 was vrij; HMVV E1 – Ne-

tersel E1: 0-8; RKVVO D4 – Casteren D1: uitgesteld; Marvilde C2 – Netersel C2: 

4-0; Casteren C1 – Beerse Boys C1: 0-2; Beerse Boys B3 – Netersel B1: 1-19; Ne-

tersel A1 – ODC A3: 7-0; Netersel 3 – Reusel Sport 7: 0-10; Netersel 2 – Tuldania 

2: 1-6; Netersel 1 – ZSC 1: 1-1. 

Programma voor 5 en 6 november: 

5/11: Mini Casteren – Mini Vessem: aanvang om 10.00 uur; 

5/11: Netersel F1 – SDO F2: aanvang om 9.30 uur; 

5/11: Netersel E2 – EFC E7: aanvang om 10.00 uur; 

5/11: Netersel E1 – Rood-Wit E3: aanvang om 11.15 uur; 

5/11: Reusel Sport D4 – Casteren D1: aanvang om 12.00 uur; 

5/11: RKVVO C5 – Casteren C2: aanvang om 13.00 uur; 

5/11: Bladella C2 – Casteren C1: aanvang om 13.00 uur; 

5/11: RKVVO B4 – Netersel B1: aanvang om 14.30 uur; 

5/11: Netersel A1 is vrij; 

6/11: Netersel 3 is vrij; 

6/11: Netersel 2 – Riethoven 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

6/11: Netersel 1 – HMVV 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 12 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 7 NOVEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

mailto:dewisselnetersel@gmail.com
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