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VIERING VAN HET FEEST VAN DE HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN
PAULUS, PATROONHEILIGEN VAN DE PAROCHIE.
Om de eenheid van de parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus te bevorderen
wil het bestuur het feest van de twee patroonheiligen een extra feestelijk tintje geven. Daartoe wordt er op zondag 26 juni (29 juni is de officiële datum) om 11.00
uur in de kerk van Bladel weer een gezamenlijke Eucharistieviering gehouden.
Voorgangers zullen zijn: pastoor Bertens, pastoor Joseph en emeritus-pastoor van
Vroonhoven. De muzikale omlijsting geschiedt door Plena Laetitia uit Bladel. De
dirigent is Marcel Florax. Er zal op deze dag dus géén viering zijn in de andere
kerkdorpen.
Het bestuur nodigt iedereen uit om na de Eucharistieviering, om ± 12.00 uur, een
kopje koffie, thee, iets fris, een wijntje of een spaatje te komen drinken in de naast
de kerk gelegen parochiezaal. Daar zal u ook een snackje of iets dergelijks worden
aangeboden. Kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom. Als het weer het toelaat kunnen we ook gebruik maken van de pastorietuin. De bijeenkomst na de
Eucharistieviering zal een informeel karakter hebben en naar alle waarschijnlijkheid duren tot ± 13.30 of 14.00 uur.
Schroom niet om na de Eucharistieviering even binnen te lopen in de parochiezaal,
waar u dan weer eens contact kunt maken met parochianen uit de andere kerkdorpen. Tot zondag 26 juni in en/of na de Eucharistieviering van 11.00 uur!
Bestuur Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus.
HULP IN NOOD
Netersel kermis is weer geweest. We hebben vele keren het Rad van Fortuin kunnen draaien. Iedereen bedankt die ons gesteund heeft door het kopen van de vele
lootjes. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp van alle lotenverkopers
en de mensen achter de microfoon. Hiervoor onze dank.
Ook bedankt degene die HULP IN NOOD blij hebben gemaakt met een gift.
Hopelijk tot volgend jaar.
BEDEVAART KEVELAER
Donderdag 18 augustus 2016 is de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Paus Franciscus heeft dit jaar uitgeroepen als jaar van de Barmhartigheid.
Het thema: “ZALIG de BARMHARTIGE
Maria wordt er aangeroepen als troosteres van de bedroefde. In deze roerige tijd
van natuurrampen, aanslagen, oorlogen en vluchtelingen, waar het moeilijk is
oplossingen voor te vinden, is er nog altijd MARIA waar men terecht kan voor
TROOST in deze uitzichtloze wereld.

We vertrekken rond 7.00 uur en zijn rond 20.00 uur hopelijk gesterkt weer thuis.
Er wordt gebeden en gezongen tijdens de H. Mis, Lof, Kruisweg en Afsluitingsdienst. Men kan intenties opschrijven die men aan Maria wil toevertrouwen die bij
haar beeltenis tijdens de diensten in en mandje worden neer gezet.
Er is nog alle tijd voor onderlinge ontmoeting met elkaar, wat ook heel belangrijk
is.
Kosten voor volwassen zijn € 16.00 voor kinderen tot 12 jaar € 8.00 Legitimatie
bewijs verplicht. Opgeven kan tot 29 juli bij Bets Michiels, Carolus Simplexplein 3
Telefoon: 681401.
GEVRAAGD,
Voor het komende seizoen zijn wij nog dringend op zoek naar enkele trainers voor
onze jeugdelftallen. Heb je hierin interesse of denk je dat je onze jeugdspelers nog
wat bij kunt brengen dan zouden we dat zeer op prijs stellen. Natuurlijk kun je de
maatschappelijke stage ook bij een van onze jeugdelftallen vervullen. Verder zijn
we ook nog op zoek naar aanvulling van ons bestaand jeugdbestuur. Heb je interesse neem dan contact op met een van onze bestuursleden (b.sterken@chello.nl
c.alemans@upcmail.nl of mark.verberne@upcmail.nl
Bestuur Jeugdvoetbal Casteren Netersel
KERKBERICHTEN.
13e Zondag door het jaar. Zondag 26/6: Viering van het feest van de Heilige
Apostelen Petrus en Paulus, de patroonheiligen van de parochie. Gezamenlijke
Eucharistieviering om 11.00 uur in de kerk van Bladel m.m.v. Plena Laetitia.
Er is op deze dag geen Eucharistieviering in de andere kerkdorpen. Na de viering
willen we iedereen uitnodigen om iets te komen drinken in de naast de kerk gelegen parochiezaal. U bent allen van harte welkom.
Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het parochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel: 0497-387618 of email adres
kantoor@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie.
LOCATIEVERENIGING BOUWEN IN NETERSEL
Er wordt een plan voorbereid voor de bouw van woningen aan de Hoeve te Netersel, vooral voor de doelgroep “Starters”. De gemeente heeft de uitgifte van de kavels in handen gegeven van de Locatievereniging Bouwen in Netersel. Deze vereniging heeft eerder, tot volle tevredenheid, het plan de Smis en Latestraat II tot
stand gebracht. In het plan De Hoeve zijn in fasen ongeveer 22 starters- en (enkele)
vrije sector kavels beschikbaar. De starters moeten wel voldoen aan de uitgiftevoorwaarden van de gemeente Bladel (minimaal 18 jaar en geen woonruimte in
eigendom hebben of gehad hebben). Om voor een starterskavel of -woning in
aanmerking te kunnen komen, moet u lid worden van de Locatievereniging. De
lidmaatschapskosten bedragen een waarborgsom van € 500,00 en een jaarlijkse
contributie. De vereniging kan nadere voorwaarden stellen aan de uitgifte. De
eerste fase bestaat uit waarschijnlijk 12 starterswoningen. De voorbereidingen zijn

in volle gang. Ook andere belangstellenden, ook huurders, senioren en overigen
kunnen zich melden bij de Locatievereniging.
De uitwerking van het project is een gezamenlijke aangelegenheid van de leden en
komt democratisch en flexibel tot stand. Van de leden wordt een actieve inbreng
verwacht. Belangstellenden, die nog geen lid zijn van de vereniging, kunnen zich
schriftelijk aanmelden bij: Locatievereniging Bouwen in Netersel, per mail aan:
bouweninnetersel@gmail.com tezamen met het overmaken van het inschrijfgeld
van € 500,00 op bankrekeningnummer: NL39RABO0122870514. De inschrijving
sluit op 6 juli 2016.
De ontwikkelingen kunt u volgen via de Dorpsraadvergaderingen.
PREVENTIE WERKER MET DRUGSKOFFER BIJ DE MOEDIGE MOEDERS
Op dinsdag 28 juni is er weer een bijeenkomst van de moedige moeders in de Kattendans in Bergeijk. Het zal voorlopig de laatste keer zijn, voor de zomerstop van 2
maanden en we komen daarna pas weer in september samen.
We zijn er van 20.00 uur -22.00 uur en iedereen is vrij om te komen. Schroom niet
en stap gewoon eens binnen, niemand die u erop aankijkt of veroordeeld. Waarom
zouden we, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Kom in actie voordat uw kind
echt verslaafd raakt aan deze middelen.
Als u vermoedens hebt dat een van uw kinderen wellicht toch wel eens wat meer
doet om het uitgaan wat op te leuken. Of teveel aan het experimenteren is geslagen
met pillen of wat dan ook, dan bent u bij ons aan het goede adres.
En denk nou maar niet dat het wel los zal lopen of dat die van u het wel niet zal
doen, dat dachten wij ook, gelukkig weten we nu wel beter.
Het is een feit dat er hier in onze mooie Kempen flink gebruikt wordt van wat ze
noemen: genotsmiddelen. Het is een feit dat er van alles te verkrijgen is en op alle
festivals de extacy pillen volop aanwezig zijn. Meer dan de helft van de festivalgangers doet eraan mee. Het lijkt wel de normaalste zaak van de wereld om een
pilletje te slikken. Hoe zeker bent u ervan dat die van u ze niet gebruikt?
Op uitnodiging van de moedige moeders zal deze keer Karin van Gompel, preventiewerker van Novadic met een drugskoffer aanwezig zijn. Zij zal u alles kunnen
laten zien, en zij kan uitleg geven over de werking van de verschillende drugs.
Wat zijn de effecten en waaraan kunt u een gebruikende tiener herkennen. Wat zijn
de signalen die u wakker zouden moeten schudden als je ze constateert bij uw kind.
Voor meer info bel: 06-44625441 of mail naar
moedigemoedersdekempen@hotmail.com of kijk eens op de website
www.moedigemoeders.nl waar wij deel vanuit maken.
BESTE MENSEN.
Ook dit jaar organiseren we weer een penthatlon toernooi. U kunt zich inschrijven
tot en met 2 juli 2016. Kosten zijn 3 euro p.p. Verder hebben we een kleine aanpassing gedaan van de gemiddelde. Namelijk: tot een half gemiddeld en een gemiddelde boven de twee en half zijn erbij gekomen. Dit houdt kort in dat degenen die
wat minder goed zijn iets meer kans maken om door te komen, omdat die er iets

minder hoeven te maken en diegenen die beter waren er iets meer moeten maken.
Iedereen kan zich opgeven ook al heb je nog nooit gebiljart. Dus bel even op 0497843868 of geef je op aan de bar. We spelen vanaf 19.00 uur en voor degene die 's
middags willen spelen beginnen we om 13.00 uur. Met vriendelijke groet van café
d’n Driesprong. Organisatie: Iwan Couwenberg en Bianca van Ertrijk.
AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL.
Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben,
willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende
adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De
Hoeve 13a.

