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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 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 24/4: om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is ter ere van St. Antonius 

en Brigida 

Mededelingen: 

• In de paastijd bidden we voorafgaand aan de vieringen in het weekend het 

nieuwe parochiegebed. U vindt het gebed op de kaartjes achterin de kerk.  

• Zaterdag 1 mei en zondag 2 mei openen we de meimaand op feestelijke 

wijze met een Marialof na de Mis van zaterdag om 19.00 uur in Netersel 

en na de Mis van 11.00 uur op zondag in Bladel.  

• Achterin de kerk liggen ook boekjes met gebeden die u kunt meenemen. 

We gebruiken ze voor het ochtendgebed in Bladel, maar zo kunt u ze ook 

thuis gebruiken.  

 

PUUR POPORKEST 

Met ingang van 1 april is het nieuwe postadres van PUUR Poporkest: PUUR 

Poporkest, T.a.v.: mevr. Anne-Wil Vissers, Schuttersweg 20, 5534 BB  Netersel. 
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NITTERSELSE KWIS 

Het einde van de corona-beperkingen lijkt in zicht! We zijn er nog niet, maar het 

helpt om alvast uit te kijken naar de leuke dingen die weer zullen gaan komen. 

Daarom laten we als Kwisteam iedereen graag weten dat de Nitterselse Kwis - 

Borrel editie, die afgelopen jaar niet door kon gaan, doorgeschoven is naar 24 

september 2021. Een quiz met 60 vragen (in plaats van 100), zodat er ook tijd is om 

te borrelen en bij te kletsen. Het kwisfist, hopen we ook weer te kunnen organise-

ren op 1 oktober! Later volgt uiteraard nog veel meer informatie, maar zet het 

alvast in je agenda. Heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Bereik ons dan via: 

nitterselsekwis@gmail.com 

Het Kwisteam, Maike, Maria, Rimke, Maarten, Ted en Hugo. 

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS  

26 en 27 april 2021 

Maandag 26 april is het gemeentehuis gesloten in verband met een collectieve vrije 

dag. Dinsdag 27 april is het gemeentehuis gesloten in verband met Koningsdag.  

5 mei 2021 

Woensdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Bevrijdingsdag. 

13 en 14 mei 2021 

Donderdag 13 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaartsdag. 

Vrijdag 14 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met een collectieve vrije 

dag. 

 

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 

 

AAN WIE DENKT U IN DEZE TIJD? 

Iedereen kent wel iemand die in deze coronatijd een hart onder de riem verdient. En 

heel waarschijnlijk komt er ook direct iemand bij u op als u wordt gevraagd met 

wie u weer iets leuks zou willen gaan doen, zodra de coronamaatregelen dat toe-

laten. De gemeente Bladel heeft twee verschillende ansichtkaarten laten maken, 

waarvan u van allebei één exemplaar gratis mag ophalen om te versturen naar 

iemand die u dierbaar is. 

U herkent de kaarten aan het blauwe ontwerp. De kaarten zijn gratis, maar we 

vragen iedereen om er niet meer dan één per soort mee te nemen. 

Hier kunt u terecht: Netersel: Van Hoof fietsen.  
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