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KERSTACTIE 2016
Ten behoeve van vervanging te kleine kerk in Nirmalagiri (India) (1)
Waarom deze actie?
Pastoor Joseph is in 2004 naar Nederland gekomen om in Nijmegen “interculturele
theologie” te gaan studeren. Op zondagen hielp hij daar ook in een parochie. In
maart 2012 werd hij als pastoor aangesteld in Hapert, Hoogeloon en Casteren.
Daarvoor heeft hij enkele jaren een parochie in Tilburg geleid. Hij combineert al
die jaren zijn werk in de parochie met zijn studie in Nijmegen. Na zijn priesterwijding in 1995 heeft hij in India in enkele parochies gewerkt; de laatste 2 jaar voor
zijn komst naar Nederland was hij pastoor van de parochie Sint Antonius van
Padua (St. Antony’s Church) in Nirmalagiri in de provincie Kerala in het zuidwesten van India. Kerala is het gebied waar tussen 1650 en 1800 de Verenigde OostIndische Compagnie (VOC) haar specerijen vandaan haalde. Kerala is een provincie waar katholieken (19%), hindoes (56%) en moslims (25%) vreedzaam naast
elkaar leven.
St. Antony’s Parochie in Nirmalagiri
De St. Antony’s parochie is in 1960 gesticht. De diensten werden in het begin gedaan in een noodkerk. In 1963 is de noodkerk vervangen door een klein kerkgebouw, maar inmiddels is het kerkje te klein geworden voor de 110 gezinnen met
600 parochianen. In deze parochie komen bijna alle parochianen iedere zondag
naar de kerk. Op werkdagen komen er ongeveer 60 mensen; volwassenen en kinderen. Vandaar is men onlangs begonnen met de bouw van een nieuwe grotere
kerk. (zie vervolg volgende week). Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus.
DANKWOORD
Via deze weg willen wij iedereen bedanken die onze 50-jarige bruiloft tot een
prachtige dag hebben gemaakt. Alle genodigden, de buurt voor de versieringen en
verder iedereen bedankt voor alle felicitaties, kaartjes en bloemen.
Frans en Annie Veron.
CASTEREN/NETERSEL D1 KAMPIOEN !!!!!
J.l. zaterdag 26 november is ons D1 voetbalteam, wat samengesteld is uit spelers
vanuit Casteren en Netersel ongeslagen kampioen geworden in de najaarscompetitie 2016.
Na acht wedstrijden en nog twee te gaan hebben deze jongens met een grote werklust en wil om te winnen 24 punten verzameld. Ze scoorden maar liefst 54 doelpunten en kregen er slechts 5 tegen. Zij zijn nu al niet meer te achterhalen door de concurrentie en kunnen zich gaan verheugen op een kampioensfeestje na de eerst-

eerst-komende en voorlaatste thuiswedstrijd op 10 december a.s. Het is een leergiering vriendenteam, houden van het spelletje, gaan voor elkaar door het vuur en
hebben zo al een aardige reputatie opgebouwd in de regio.
De trainer/coach en begeleiding weten de juiste snaren te raken bij de groep en
hebben deze kanjers gebracht tot waar ze nu staan, klaar en gemotiveerd voor een
volgend seizoen in een hogere klasse.
Amateur- of profclubs zullen mogelijk in de toekomst hun voordeel kunnen doen
met een selectie uit deze sterspelers. Wij blijven ze volgen en hun kwaliteit koesteren. Jongens ….super knap gegaan, we zijn trots op jullie en proficiat met dit succes !!!! Jullie zijn de ...Kampi...Kampioenuh....Kampi...Kampioenuh....!!!!!.....
VERGADERING DORPSRAAD.
Agenda vergadering dorpsraad dinsdag 6 december 2016 om 20.00 uur
1. Opening
2. Verslag vorige vergadering 28-9-16
- mededeling overlast ‘t Heike
3. (verkiezing) dorpsraad Netersel 30-1-17
stand van zaken
4. Voortgang woningbouwplan “de Hoeve”
5. Verkeersmaatregelen Netersel vanuit werkgroep verkeer
6. Stand van zaken glasvezel
7. Taken zorgloket
8. Wat willen we als Netersel / dorpsraad?
Discussie / inventarisatie met de inwoners van Netersel
9. Mededelingen:
a. Brievenbus(sen)
10. Rondvraag
11. sluiting
BRAINSTORM-AVOND IN DE POEL,
Voor ons nieuw dorpsinitiatief foodtruck-festival gaan we voor de tweede keer
brainstormen. In de hoop op nog meer ideeën en mogelijkheden, om dit misschien
mogelijk te maken.
Heb je zin om creatief mee te denken, meld je dan aan voor deze avond die plaats
vind op maandag 12 december tijd 19.30 uur. edbuylinckx@gmail.com
JEUGDLOTTO.
Uitslag trekking week 3. 1e prijs, Oranje 3: Tigo Hendriks, André Panjoel. 2e
prijs, Geel 34: Lars Vosters. 3e prijs, Paars 16: H. van Dalen, Familie Amting.
ZONDAG-MIXWEDSTRIJDEN BIJ DE SOEPELE POLS NETERSEL
Zondag 11 december 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 Soe-

pele 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 welkom in onze verwarmde binnenaccommodatie. Tot ziens namens de organisatie.
KERKBERICHTEN.
2e Zondag van de Advent. Zondag 4/12: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Sjef Hooyen en zijn zoon Jos en dochter Corrie; Harrie Michiels;
Sjaak Hoeks en achterkleinkind Eefje nms. echtgenote, kinderen en (achter)kleinkinderen; Overleden ouders Jan en Cor van Dooren-Hesselmans
Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het parochiekantoor, Sniederslaan 48 5531 EL Bladel, tel: 0497-387618 of e-mail adres
kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie.
DE WISSEL.
Wie jarig is trakteert en daarom……leggen wij de rode loper uit. Op zaterdag 10
december kerstmarkt vanaf 13.00 uur.
KERSTACTIE KORFBALVERENIGING NECA
Ook dit jaar zal korfbalvereniging NeCa weer in Netersel en Casteren hun worstenbrood- en ijsstaart actie houden. Onze leden zullen van vrijdag 25 november tot
vrijdag 2 december bij u langskomen om te vragen of u worstenbroodjes of een
ijstaart wilt kopen.
Dit jaar wederom weer versgebakken worstenbroodjes, per 6 stuks verpakt voor
€6,00 De Viennetta ijstaarten zijn €4,00 per stuk en 2 voor €7,50
De leden die bij u aan de deur komen hebben zelf een bestelformulier bij zich,
waarop uw bestelling ingevuld kan worden en waarbij u graag meteen dient te betalen.
Op dinsdag 13 december tussen 18.00 en 20.00 uur, kunt u uw bestelling ophalen
bij Gemeenschapshuis de Poel in Netersel. Indien u onze leden gemist hebt, kunt u
uw bestelling doorgeven en betalen vòòr 2 december bij: Anne-Wil Vissers,
Schuttersweg 20 te Netersel. Graag hierbij uw bestelling, naam én adres duidelijk
op de envelop vermelden. Wij bedanken u voor uw steun.
OPBRENGST COLLECTE.
De opbrengst van de collecte voor het nationale MS fonds in Netersel is € 130,63 .
Iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn bijdrage. Heb je de collectant gemist, dan
is het mogelijk om online een donatie over te maken op giro 5057 (NL92
INGB0000005057). Aanmelden als collectant kan ook. Kijk op de website
www.mscollecte.nl voor meer informatie.

NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Uitslagen: Stormvogels F2 - NeCa F1: 11-12; Corridor E1 - NeCa E2: 10-5; Bladella E3 - NeCa E1: 2-18; Winty C1 - NeCa C2: 7-2; Spoordonkse Girls C1 - NeCa
C1: 4-5; NeCa B1 - Eyckelkorf B1: 14-3; Winty A1 - NeCa A2: 11-8; NeCa A1 Rosolo A4: 10-5; DDW 3 - NeCa 2: 4-12; Vessem 1 - NeCa 1: 17-14.
Programma voor 30 november en 3-4 en 7 december:
30/11: NeCa M1 - Rosolo M1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Irma Waalen;
3/12: NeCa F1 - DDW F2: 10:00 uur. Netersel. Fluiten: Toos Buijlinckx;
3/12: NeCa E1 - Rosolo E4: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Judith Mijs;
3/12: Korfrakkers D3 - NeCa D1: aanvang om 10:30 uur. Erp;
3/12: NeCa C2 - DDW C2: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Lana van Rijthoven;
3/12: NeCa C1 - Rosolo C3: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Lana van Rijthoven;
3/12: Bladella B1 - NeCa B1: aanvang om 12:00 uur. Bladel;
3/12: NeCa A2 - Rooi A1: 12:00 uur. Hapert. Fluiten: Klaartje Smits;
3/12: DSV/EDN A1 - NeCa A1: aanvang om 13:15 uur. Diessen;
4/12: NeCa 2 - SDO '99 1: 14:45 uur. Hapert. Fluiten: Kim Verbaant;
4/12: NeCa 1 - Oxalis 1: 16:00 uur. Hapert. Fluiten: B. Manders;
7/12: Omhoog M1 - NeCa M1: aanvang om 20:00 uur. Luijksgestel.
VV NETERSEL NIEUWS.
Uitslagen: Reusel Sport F5 – Netersel F1: 1-8; Bladella E7 – Netersel E2: 3-14;
Bladella E5 – Netersel E1: 0-2; Casteren D1 – Bladella D5: 12-0; Beerse Boys C3
Casteren C2: 1-2; Reusel Sport C2 – Casteren C1: 3-4; Oirschot Vooruit B3 – Netersel B1: 0-1; Netersel A1 – Knegselse Boys A1: 8-1; Netersel 3 – Hoogeloon 5:
1-9; Netersel 2 – De Weebosch 2: 0-4; Netersel 1 – SDO 1: 3-5.
Programma voor 3 en 4 december:
3/12: Mini Hoogeloon – Mini Casteren: aanvang om 10.00 uur;
3/12: Netersel F1 is vrij;
3/12: Netersel E2 is vrij;
3/12: Best Vooruit E4 – Netersel E1: aanvang om 11.30 uur;
3/12: Casteren D1 is vrij;
3/12: Casteren C2 – Hapert C2: aanvang om 12.00 uur;
3/12: Casteren C1 – Bergeijk C2: aanvang om 13.30 uur;
3/12: Netersel B1 – Dosko B1: aanvang om 13.30 uur in Casteren;
3/12: EFC A2 – Netersel A1: aanvang om 14.30 uur;
4/12: Beerse Boys 9 – Netersel 3: aanvang om 11.00 uur. Vertrek om 10.00 uur;
4/12: De Bocht 2 – Netersel 2: aanvang om 11.00 uur. Vertrek om 9.45 uur;
4/12: De Weebosch 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.
Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 10 DECEMBER .A.S. MOET UITERLIJK OP
MAANDAG 5 DECEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF
ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

