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VERSE ASPERGES. 

Verse asperges te koop t/m 24 juni op Hoekakker 8 te Netersel, geschild en onge-

schild. Bestellen kan via 0625132897 (Carola Jansen) of 0616055695 (Luuk van de 

Sande). 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 6/6: om 19.00 uur Eucharistieviering in de kerk in Netersel. De intenties 

zijn voor: Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinde-

ren 

Mededelingen: 

 In de maand juni bidden we na de Mis de litanie van het H. Hart van 

Jezus. 

 Ook bidden we na de Mis, zolang het coronavirus rondwaart, het gebed tot 

de H. Aartsengel Michaël om Gods bescherming. 

 Van 1-14 juni is de kerk van Hapert open van 9.00 tot 17 uur, zodat 

mensen nog een laatste bezoek kunnen brengen. 14 juni is voorlopig de 

laatste Mis in Hapert. Daarvoor kunnen parochianen uit Hapert zich bij de 

pastoor opgeven. Er is plaats voor 30 mensen. Aansluitend brengen we het 

H. Sacrament over naar Bladel, via het Jara bos. Om 13 uur sluiten we af 

met de eucharistische zegen. Kempen TV zal de Mis opnemen en een 

week later uitzenden. 

 We vragen u om bij het verlaten van de kerk de instructies van de pastoor 

te volgen, zodat dit met voldoende onderlinge afstand kan gebeuren. En 

we hopen op uw begrip voor de aanpassingen in de kerk. Het gaat om uw 

gezondheid en die van anderen. Als alles goed gaat, kunnen we vanaf 1 

juli weer met 100 mensen de liturgie vieren. Dankuwel. 

 

PUUR POPORKEST TIJDENS CORONA TIJD 

Beste inwoners van Netersel. Graag willen wij u even bijpraten over hoe het PUUR 

Poporkest is vergaan tijdens de corona periode. Zoals alle verengingen zijn ook 

onze activiteiten vanaf het begin van de intelligente Lockdown meteen stil gelegd. 

Ons repetitielokaal, gemeenschapshuis de Poel ging op slot. Dat betekende geen 

gezamenlijke repetities meer een geen gezellige derde helft. Toch heeft PUUR niet 

stil gezeten. Er werden plannen gesmeed om de leden toch aan het musiceren te 

houden. Onze dirigent Rolf Rombouts kreeg de opdracht een compleet nieuw num-

mer te arrangeren. Dat nummer, Chained to the Rhythm van Kate Perry, werd door 

de leden, ieder voor zich, thuis ingestudeerd. Na een aantal weken moesten de  



leden daar een beeldopname van maken en insturen. Onze drummer Erik Vrijsen 

heeft van al deze opnames een mooie video gemonteerd. Deze is te zien op 

YouTube via de link;   https://www.youtube.com/watch?v=M0d_tBkOelw  

Daarnaast heeft PUUR Poporkest op geheel eigen wijze invulling gegeven aan de 

jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei jl. Vanaf een negental plaatsen in Netersel 

werd de Last Post ten gehore gebracht. Aan de oproep om vanaf de eigen inrit deel 

te nemen aan deze plechtigheid werd ruimschoots gehoor gegeven. Dank daarvoor. 

Vanaf 4 juni kunnen we weer terecht in de Poel en zullen activiteiten weer worden 

opgepakt. Voor muziek maken is er nog geen definitief groen licht, in verband met 

een nog lopend onderzoek naar het risico, van verspreiding van het virus, via 

aerosolen. Hopelijk heeft het RIVM binnenkort ook voor ons goed nieuws. De deur 

staat dus voor ons op een kier en hopelijk gaat hij voor de zomervakantie nog 

helemaal open. Wij houden u op de hoogte.  

 

ONDERZOEK INWONERSPANEL NAAR MENING OVER LOKALE VEE-

HOUDERIJ 

Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel wordt ingezet om inwoners 

vanaf 16 jaar makkelijk en snel hun mening te laten geven over allerlei onder-

werpen. Veel inwoners doen hier al aan mee. In juni staat een nieuw onderzoek 

gepland. 

De gemeente Bladel vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners hun leefom-

geving ervaren. Daarom wordt dit keer onderzocht wat inwoners vinden van de 

lokale veehouderij. De vragen hebben alleen betrekking op de sector binnen de 

grenzen van de gemeente Bladel.  

Wilt u meedoen aan dit onderzoek en aan toekomstige onderzoeken? Ga dan naar 

www.inwonerspanelbladel.nl en klik op ‘Aanmelden’. U wordt dan gevraagd om 

enkele gegevens in te vullen, zodat u de juiste vragenlijsten toegestuurd krijgt. Er 

wordt zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens en deze 

worden anoniem verwerkt. 

De gemeente werkt samen met Research 2Evolve, een gespecialiseerd 

onderzoeksbureau. Deze onafhankelijke partij beheert het inwonerspanel en voert 

de onderzoeken uit namens de gemeente. Op www.inwonerspanelbladel.nl vindt u 

meer informatie en kunt u ook uw vragen stellen. 

 

HULP IN NOOD 

Zoals jullie allen al wel begrepen hebben, zal Netersel kermis niet doorgaan, dus 

helaas ook geen Rad van Fortuin van HULP IN NOOD. We hopen jullie volgend 

jaar weer blij te kunnen maken met onze prijzen. Hopelijk kunnen we dan ook weer 

op de nodige vrijwilligers rekenen. 

Het zou fijn zijn als jullie gewoon adressen doorgeven van degenen die een fruit-

schaal verdienen. Deze worden rondgebracht, uiteraard worden hierbij de regels in 

acht genomen. HULP IN NOOD wenst iedereen een goede gezondheid! Zorg goed 

voor elkaar en jezelf.  

Hulp in Nood Bladel en Netersel. Jan Castelijns, tel: 013-5092075. 
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