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KONINGSDAG 

Oranje Comité Netersel bedankt alle deelnemers van de fietstocht en 

de tekenwedstrijd voor het meedoen en inzet. Wij hopen de ruim 140 

fietsers een leuke dag bezorgd te hebben! Het juiste antwoord van de 

puzzel was KONINGSMANTEL. Velen van jullie hadden het goed en 

de winnaars zijn Fam. v Dijck en Fam Wouters. Zij hebben hun prijs al in ont-

vangst genomen. 

Na het voorbijgaan van Koningsdag hebben Moniek Louwers en Monique Verhees 

hun bestuurlijke rol binnen het Oranje Comité beëindigd. Onze dank is groot voor 

hun enthousiasme en inzet! Een dikke dank je wel voor jullie allebei.  

Voor beide dames is inmiddels ook vervanging gekomen, Patricia van Beers en 

Renee Lemmens nemen hun stokje over. 

Bestuur Oranje Comité Netersel 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 8/5: om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is ter ere van de Heilige 

Maagd Maria 

Mededelingen: 

• In de meimaand bidden we vóór de ochtendmissen om 8.00 uur het 

Rozenkransgebed. In de weekends bidden we een tientje van de 

Rozenkrans na de Mis.  

• Maandag 3 mei is het Petruswinkeltje in het parochiekantoor opengegaan. 

De openingstijden zijn van 9.00 tot 12.00 uur op werkdagen.  

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 

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. 

 

AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2021-2022 

Als u voor uw kind voor het komende schooljaar (2021-2022) een aanvraag wilt 

indienen voor leerlingenvervoer dan is het belangrijk dat u deze aanvraag vóór 1 

juni 2021 indient bij de gemeente Bladel.  

Dit aanvraagformulier kunt u downloaden op de website 

www.bladel.nl/leerlingenvervoer. Tevens kunt u, tijdens de openingstijden van het 

gemeentehuis, het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van de gemeente 

Bladel. Indien u het aanvraagformulier vóór 1 juni indient, dan vindt besluitvor-

http://www.bladel.nl/leerlingenvervoer


ming tijdig plaats voor het daaropvolgende schooljaar. Indien dit door omstandig-

heden later gebeurt, ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken een besluit over het 

leerlingenvervoer.  

Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met M. Mastwijk 

via e-mail (leerlingenvervoer@bladel.nl) of telefoon (0497-361636).  

 

IN BRABANT STAAT EEN HUIS: VOOR MENSEN MET (BEGINNENDE) 

DEMENTIE 

Bibliotheek Bergeijk organiseert vanuit haar partnerschap met Dementievrien-

delijke gemeente Bergeijk op dinsdag 11 mei om 13:00 uur de online activiteit ‘In 

Brabant staat een huis’. Iedereen is welkom om hier bij aan te sluiten. 

Onder leiding van onze bibliotheekmedewerker Sandra Hakkens gaan we een 

typisch Brabants huis uit de jaren vijftig van binnen bekijken. Wat is er allemaal te 

zien en welke herinneringen roept het op? 

Welke producten gebruikte je vroeger, hing er in een van de kamers een missie-

kalender, waren je dekens van AaBe? We bekijken samen de keuken, woonkamer 

en slaapkamer en praten over de herinneringen die het oproept. 

Dat is niet alleen erg gezellig, je leert je naaste weer op een andere manier kennen. 

Dus geef jezelf op en geniet met je grootouder(s), ouder(s), oom of tante of cliënt 

van deze activiteit.  

Aanmelden 

Deelnemen aan deze activiteit is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. 

Aanmelden kan via de website van de Bibliotheek: www.bibliotheekdekempen.nl  

De activiteit vindt plaats via ZOOM. Voor dit online platform is in principe geen 

installatie nodig, het werkt via je webbrowser. Bij aanmelding ontvang je op de dag 

zelf een aanmeldlink vanuit de Bibliotheek en bijgevoegd een instructie rondom het 

gebruik van ZOOM. 

 

CULTUUR HISTORISCHE WAARDE UIT 1932 IN ENKELE MAANDEN OM 

ZEEP GEHOLPEN 

Onlangs heeft het College van burgemeester en wethouders besloten om aanpas-

singen aan te brengen aan De Hoeve in Netersel ten behoeve van de leefbaarheid en 

verkeersveiligheid. Dit betekent dat er een nieuwe inrichting komt van De Hoeve 

en dat daarbij de huidige kasseien binnen de bebouwde kom niet op eenzelfde wijze 

terugkeren als materiaal van de rijbaan. Kortom een historisch monument uit 1932 

met cultuur historische waarde wordt - in enkele maanden tijd - om zeep gehol-

pen.   

De Milieu werkgroep Kempenland heeft hiervoor een bezwaarschrift ingediend bij 

de gemeente. Graag horen wij u mening. In de bijlage van Van Aalsten tot Goor is 

het bezwaarschrift toegevoegd die u kan ondersteunen. In de bijlage is uitgewerkt 

hoe dit mogelijk is. Graag zien we u reactie tegemoet.   

Milieu werkgroep Kempenland mwkempenland@gmail.com 

Met vriendelijke groeten, Ad Castelijns. 
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