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AAN ALLE INWONERS IN NETERSEL.
In de week van 30 april, was de laatste trekking van de jeugdlotto. Bedankt aan alle
deelnemers. Mede dankzij uw deelname, kunnen onze spelers weer op het jeugdvoetbalkamp. Alle prijswinnaars proficiat met uw geldbedrag en allen bedankt voor
uw deelname. Tot volgend seizoen. Jeugdvoetbal Netersel-Casteren.
MEIMAAND-MARIAMAAND 2016
Maandag 2–9–16–23–30 mei zal er om 19.00 uur, een Rozenhoedje gebeden
worden in de Mariakapel in de kerk. Laten we in deze meimaand bidden: voor de,
Overheid, dat ze goede beslissingen nemen voor de vluchtelingen die hun leven in
de waagschaal zetten, voor een beter bestaan, en bij het stoppen van terreuracties.
En voor de zieken in onze Parochie gemeenschap.
Laten we door ons medeleven onze dankbaarheid tonen dat we hier in zo’n vredige
omgeving mogen wonen. U bent allen van harte uitgenodigd.
PENALTYTOERNOOI ZATERDAG 11 JUNI
Op het sportpark van Netersel wordt het jaarlijkse penaltytoernooi gehouden voor
de jeugd. De wedstrijdjes vinden plaats van 13.00 tot 16.00 uur. Daarna is er tijd
voor een hapje en een drankje. De prijsuitreiking vindt plaats tussen 17.30 en 18.00
uur.
Alle ouders en andere familieleden zijn van harte welkom om iedereen aan te
moedigen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Voor niet-leden wordt er een
kleine vergoeding gevraagd.
Afmelden graag voor 1 juni bij Liesbeth Hendrikx, tel. 388229 of e-mail
hendrikxverspaandonk@chello.nl Marij Horrevorts, tel, 013-5091219 of e-mail
horrevortsfarm@hetnet.nl
HEL VAN NETERSEL
De 17e Hel van Netersel was weer fantastisch, goei weer, veel deelnemers en
een gezellige ambiance. Wij willen dan ook via deze weg iedereen bedanken voor
hun medewerking.
De Hel brengt elk jaar toch weer ongemakken met zich mee, zoals het afsluiten
van half Netersel. Zonder de medewerking van jullie kunnen wij geen Hel organiseren. Dus via deze weg allemaal kei bedankt. Wij gaan voor de 18e en hopen jullie
ook. Namens de organisatie: Jan, Wim, Leo, Bram, Eric, Sjors en Ans.
BESTE MENSEN.
De opbrengst van de collecte die op 29 april is gehouden voor uw dorpskrant heeft

€ 1.052,83 opgebracht. De collecte werd verzorgd door CV De Barbiertjes.
Nogmaals dank aan De Barbiertjes voor hun hulp, en ook dank aan allen die hebben bijgedragen aan de collecte. Marlies en Bart.
KERKBERICHTEN.
Hoogfeest van Pinksteren. De collecte met Pinksteren is voor de Nederlandse
Missionarissen. Zondag 15/5: om 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Capella. De
intenties zijn voor: Petrus Josephus van den Hout en echtgenote Maria, Riek, Cato
en René, Harrie en Ton; Cornelis en Cato Waalen; Sjef Hooyen en zijn zoon Jos en
zijn dochter Corrie
Doopvieringen: om 15.00 uur Maud Sparidans en om 15.45 uur Rik van de Ven
Tweede Pinksterdag. Maandag 16/5: gezamenlijke viering voor alle vijf kerkdorpen, om 11.00 uur in de kerk in Bladel.
Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw intenties 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.
ADVERTENTIE.
Gratis af te halen: trampoline. Doorsnede van 3.60 m. Blauwe rand dient vervangen
te worden. Gratis af te halen voor zaterdag 14 mei. Wilhelmien van der Heijden,
tel: 682726.
NIEUWS KORFBALCLUB NECA.
Programma voor 10-11-12-14-18-21-22-23 en 25 mei:
10/5: NeCa D2 - Rosolo D2: 17:30 uur. Netersel. Fluiten: Imke Janssen;
11/5: NeCa M2 - Rietvogels M1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Bolder;
11/5: NeCa M1 - DDW M1: 20:00 uur. Netersel. Fluiten: Aniek van Esch;
12/5: Odisco 1 - NeCa 1: aanvang om 20:15 uur. Sint- Oedenrode;
14/5: NeCa C1 - Winty C1: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Renee van der Elzen;
14/5: Bladella C2 - NeCa C2: aanvang om 10:45 uur. Bladel;
18/5: Rosolo M2 - NeCa M2: aanvang om 20:00 uur. Reusel;
18/5: Vessem M1 - NeCa M1: aanvang om 20:00 uur. Vessem;
VV NETERSEL NIEUWS.
Programma voor 11-14 en 16 mei:
11/5: Casteren F2 – Hoogeloon F3: aanvang om 18.30 uur;
14/5: Hilvaria F3 – Netersel F1: aanvang om 9.15 uur;
14/5: Netersel E3 – ZSC E2: aanvang om 9.30 uur;
14/5: Spoordonkse Boys D1 – Netersel D1: aanvang om 10.30 uur;
14/5: Casteren A1 – SBC A2: aanvang om 14.30 uur. (Beker);
16/5: De Raven 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur.
Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag.

