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KONINGSDAG 2021
Op 27 april is het weer Koningsdag en ook dit jaar kunnen we het
programma niet uitvoeren zoals jullie van ons gewend zijn.
Doordat wij niet weten welke maatregelen er op deze dag gelden,
hebben wij een aangepaste activiteit opgesteld die geaccepteerd
wordt volgens de regels zoals deze nu (half maart) zijn.
Voor de kinderen van de basisschool wordt er een kleurwedstrijd
gehouden in plaats van het “fiets versieren” (uitleg volgt via
school). Per klas wordt er een prijs verloot voor de mooiste creatie. Enkele dagen
voor Koningsdag zijn alle tekeningen te bewonderen buiten bij de Poel.
Naast de kleurwedstrijd wordt er een interactieve fietstocht georganiseerd voor het
hele gezin. Hierbij kan gekozen worden voor een kleine (8-10km) of grote (25km)
ronde. Voor de versnapering onderweg wordt gezorgd, dus zorg voor een fietstas/
mand of rugzak. De fietsroute en ‘knapzak’ kan tussen 10:00-11:30 uur worden
opgehaald bij de Kerk, de Poel en de Kiosk. De starttijd kan naar eigen behoefte
worden bepaald. Deelname is gratis maar opgeven is verplicht. Stuur een mail
voor 18-04-2021 naar oranjenetersel@gmail.com Geef daarbij je naam, het aantal
fietsers en de gewenste afstand door.
Hopelijk kunnen wij op deze manier jullie een leuke dag bezorgen.
Namens het Oranjecomité
BEDANKT!
Namens PUUR Poporkest willen wij alle mensen uit Netersel heel hartelijk danken
voor hun potgrond bestelling. Wij hebben onverwacht veel zakken rond mogen
brengen. Als vereniging zijn wij daar zeer blij mee. Van de opbrengst van deze
actie kunnen wij weer leuke muzikale activiteiten organiseren. Als de regels het
toelaten en we tijd krijgen om te repeteren willen we nog voor de zomer een keer
van ons laten horen. Want dat hebben we echt gemist, muziek maken voor alle
inwoners van ons mooie dorp. Ook hebben we de planning voor seizoen 2021/2022
al in de steigers staan. Zo heeft de fanfare van Schijndel, waar onze oud dirigent
Antoine van Rooij op dit moment de dirigeerstok hanteert ons uitgenodigd voor een
uitwisselingsconcert medio oktober. Voor december staat een groots kerstconcert
met een koor op het programma en het buitenconcert PUUR Natuur wat voor mei
op de kalender stond is verschoven naar mei 2022. Namens bestuur en leden van
PUUR Poporkest nogmaals hartelijk dank, pas goed op elkaar en hopelijk tot snel.
KINDERVAKANTIEWEEK DOEDUHMEEJ NETERSEL
Ook dit jaar wil het bestuur van de kindervakantieweek Doeduhmeej weer een

onvergetelijke week organiseren voor alle kinderen van Netersel die nog op de
basisschool zitten. Hiervoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die met een
klein groepje ouders / vrijwilligers een dag of dagdeel willen organiseren tijdens de
kindervakantieweek. Zo kun je denken aan de organisatie van de spooktocht of
avondspel maar ook andere dagdelen kunnen versterking gebruiken.
Mocht je het leuk vinden om samen met ons deze onvergetelijke en gezellige week
te organiseren meldt je dan nu aan bij het bestuur of via e-mail:
doeduhmeej@gmail.com
SLEUTELS VERLOREN.
Ik ben een bosje met 4 kleine gele sleutels verloren. Indien u deze gevonden heeft
kunt u bellen naar 06-21205142. Bart Seuntiens
KERKBERICHTEN
Zaterdag 3/4: Paaswake om 20.30 uur in de kerk in Bladel tot 21.45 uur.
Maandag 5/4: om 9.30 uur Eucharistieviering in Netersel. De intenties zijn voor:
Petrus Josephus van den Hout, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen; Cornelis
en Cato Waalen nms kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Mededelingen:
• De kosten van een misintentie bedragen € 11,-.
• Wij kunnen alleen voor publicatie zorgen als de intentie op tijd is
aangeleverd. Houd u rekening met een periode van 2,5 week.
DE AFHAALBIEB: NU OOK BOEKENPAKKETTEN
De lockdown is wederom verlengd tot 20 april. Wil je graag meer lezen? Dat kan
natuurlijk via de Bibliotheek. Leden kunnen terecht bij de AfhaalBieb, waar je
online boeken kunt reserveren en op afspraak af kunt halen. Wil je je eens laten
verrassen? Of vind je het lastig om online te reserveren? Vanaf nu kun je ook op
afspraak een boekenpakket ophalen. Laat je verrassen door 3 boeken in jouw
favoriete genre! Uiteraard mag je meerdere pakketjes ophalen.
Hoe werkt het?
Volwassenen kunnen kiezen uit: Actie en avontuur, leven en liefde, cultuur en
reizen en grootletterboeken. Jeugdleden kunnen kiezen uit: Avi start, Avi M3, Avi
M4, 6-9 algemeen, 9-12 jongens, 9-12 meisjes, 12+ jongens en 12+ meisjes.
Bel of mail naar jouw vestiging en geef je voorkeur door. Vermeld daarbij je naam,
telefoonnummer, voorkeur voor genre/leeftijd en voorkeur voor ophaalmoment.
De vestiging Bladel is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 10:00 en 15:00
uur op 085 – 7733290 of via bladel@bibliotheekdekempen.nl
Op deze website vind je informatie over de AfhaalBieb, online reserveren:
www.bibliotheekdekempen.nl/corona
De uitleendatum van alle materialen is opnieuw automatisch verlengd tot 28 april.
Boeken inleveren mag altijd tijdens alle ophaalmomenten, zodat andere leden er
ook van kunnen genieten.
Lid worden kan via de website of maak een persoonlijke afspraak bij de vestiging.

