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FRANS LEMMENS SCHIET ZICH TOT KONING BIJ GILDE SINT BRIGIDA. 

Erwin Schenning de nieuwe prins. 

Met Netersel kermis schiet het gilde Sint Brigida om de 3 jaar om het koningschap 

van het gilde. Dit jaar is dat vanwege de coronapandemie uitgesteld tot zaterdag 18 

september. Het was met name voor koning Henk Michiels een spannende dag. 

Want als het hem lukte om het laatste stukje van de vogel naar beneden te halen 

had het gilde voor de eerste keer sinds de heroprichting in 1958 een keizer. 

Het zou een drukke dag worden voor het gilde. Om half 10 verzamelden zij zich bij 

gildehuis De Driesprong. Er werd daar begonnen met een kopje koffie voordat ze 

het koningspaar Henk en Addie Michiels in de Ruttenstraat af ging halen. Na een 

korte pauze hier vertrokken ze onder een stralende  zon naar het gildeveld aan de 

Muilen. Al met al een tocht van bijna 5 kilometer. Er wachtte hier al heel wat 

mensen waaronder burgemeester Bosma en zijn vrouw, pastoor Schilder, leden van 

naburige gilden, maar ook de kringvoorzitter Bert van der Staak en lid van het 

kringbestuur Jan van Rooy. Na de gebruikelijke ceremonie kon rond de klok van 11 

uur begonnen worden met het koningsschieten. 

Het eerste schot werd gelost door pastoor Schilder en daarna burgemeester Bosma. 

Beide toonden zich een goed schutter met een voltreffer. Daarna schoten erelid 

Kees van de Ven en hoofdman Frans Waalen. Waarna het de beurt was aan Henk 

Michiels, die dus op dat moment al wist dat hij geen koning meer zou worden, 

maar mogelijk keizer. Na een zeer spannende wedstrijd waarbij ieder voor zijn 

eigen kansen ging was het de 35 jarige Frans Lemmens die bij het 198e schot onder 

luid applaus en tromgeroffel het laatste stukje van de taaie vogel naar beneden 

haalde en zich tot nieuwe koning van gilde Sint Brigida schoot.  Natuurlijk was 

Henk Michiels erg teleurgesteld omdat het hem voor de tweede keer niet gelukt 

was om keizer te worden. Maar zoals de kringvoorzitter later zei; bij jullie wordt 

geen keizer gemaakt maar moet er echt voor geschoten worden! En zo hoort het 

ook. 

Prinsschieten. 

Daarna was het aan de jeugd onder 25 jaar die schoten om prins te worden van het 

gilde. Ook hier werd heel goed geschoten en was het Erwin Schenning die het 

laatste stukje van de vogel naar beneden haalde. Hij mag ons gilde bij het volgende 

Europees Schutterstreffen vertegenwoordigen en schieten om Europaprins te 

worden. Frans Lemmens mag hier proberen om Europakoning te worden. 

Nadat de nieuwe koning geïnstalleerd was trok het gilde naar het huis van Frans 

Lemmens om de nieuwe koningin Renee af te halen.  Nadat hier de erewijn was 

gedronken en het koningspaar de vendelgroet had gekregen vertrokken ze allemaal  



terug naar het gildeterrein. De 2 zoontjes van 2 en 4 jaar oud bleven daar bij opa en 

oma. Hier werd nog enkele uurtjes doorgefeest op deze zeer geslaagde gildedag. De 

dames van het gilde hadden gezorgd dat alle aanwezigen niets te kort kwam. Ze 

hadden voor iedereen lekkere soep en broodjes gemaakt.  

Het gilde bedankt het oude koningspaar voor hun grote inzet en aanwezigheid bij 

gilde evenementen en wenst het nieuwe koningspaar de komende 3 jaar veel succes 

toe. 

 

BUURTHULP NETERSEL KOFFIE-UURTJE 

Hallo lieve mensen van Netersel,  

Op vrijdag 8 oktober houden we weer ons vertrouwde Koffie-uurtje van 10.30uur 

tot 11.30uur in gemeenschapshuis De Poel. Iedereen uit Netersel is welkom op het 

Koffie-uurtje van Buurthulp Netersel. We willen graag het contact met bewoners 

onderling stimuleren. Ook nieuwe bewoners van Netersel zijn van harte welkom 

om eens kennis te maken met andere bewoners of met de mensen achter Buurthulp 

Netersel. Kom de gastvrijheid in ons dorpje proeven.  

Natuurlijk zijn de richtlijnen van het RIVM van toepassing;  

- Hebt u klachten die kunnen wijzen op Corona; blijf thuis en laat u 

testen.  

- Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. 

- Geen zelfbediening (de Buurthulp coördinator zal u koffie/thee 

aanbieden).  

Maar het belangrijkste is; Wij vinden het fijn om u te ontmoeten op ons koffie-

uurtje.  

Naast het koffie-uurtje en de Buurtlunch zijn we ook bereikbaar voor hulpvragen 

zoals hulp bij vervoer, hulp bij computergebruik, een klusje, hulp bij een vraag die 

u niet weet waar te stellen, een activiteit waarbij u hulp zou willen….enz. Noem 

maar op.  U mag ons alles vragen!!   

U kunt ons bellen, mailen en we zijn te vinden op Facebook en op de website van 

De Poel: Buurthulp Netersel 06-53473972(op werkdagen van 13.00 tot 17.00uur) 

buurthulpnetersel@gmail.com  www.depoel-netersel.nl/buurthulp.html 

Graag tot vrijdag. 

Groetjes, Maria Waalen, Wies Vissers, Ingrid van Raak en Kees van Limpt. 

 

STEM JIJ OOK OP PUUR POPORKEST? 

PUUR Poporkest vindt het belangrijk dat kinderen zich muzikaal kunnen ontwik-

kelen. Want wanneer je muziek maakt, leer je samenwerken met anderen en leer je 

jouw creativiteit te ontplooien. Zo kun je jezelf ontwikkelen, terwijl je plezier hebt 

met andere kinderen en je ook nog eens een instrument leert bespelen. Door de 

huidige regelgeving bieden basisscholen geen muziekonderwijs meer aan. 

Daarnaast is er in ons dorp geen muziekschool. Onze kinderen komen daardoor niet 

meer in aanraking met (het maken van) muziek. Daarom gaat Puur Poporkest 

komend schooljaar, samen met Art4U en de Sint Lambertus Basisschool, kinderen 

op school laten kennismaken met muziek. We maken gebruik van daarvoor ge-
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schikte instrumenten, zodat we laagdrempelig muziekonderwijs aan kunnen bieden 

aan de kinderen in Netersel. 

Om dit mogelijk te maken is geld nodig. Puur Poporkest heeft het initiatief aan-

gemeld bij de Rabo ClubSupport actie. Stem jij ook op ons initiatief?  

Stemmen kan van 4 tot 25 oktober en is heel makkelijk. Als je lid bent van de 

Rabobank kan dat, met je unieke stemcode die je thuis gestuurd hebt gekregen via 

de website www.rabo-clubsupport.nl of via de app. Ben je nog geen lid van de 

Rabobank meld je dan eerst aan. Onder www.rabobank.nl/leden/lid-worden lees je 

wat het inhoudt én kun je je meteen aanmelden. Lid worden is dus heel eenvoudig, 

is gratis en het mooie is: daarna mag je meteen stemmen op je favoriete club! Zodra 

je bent aangemeld, zie je alle projecten waar je uit kunt kiezen. 

We vinden het hartstikke fijn als je meehelpt om onze Neterselse kinderen weer te 

laten kennismaken met muziek.  

Bij voorbaat dank! 

Puur Poporkest 

 

KBO ONTSPANNINGSMIDDAG 

Op 12 Oktober organiseert de KBO voor haar leden een ontspanningsmiddag met 

amusement door Rinus Bekkers. Aanvang om 14.00 uur in de Poel. 

Met dank en vriendelijke groet, Henk Looijmans, secretaris 

 

STEM OP TONEELVERENIGING PARDOES! 

Van 4 oktober tot 25 oktober kan er weer gestemd worden op onze toneelvere-

niging via de RABO Clubsupport. Leden van de Rabobank hebben 5 stemmen 

waarvan ze er maximaal 2 aan dezelfde vereniging mogen uitreiken. Ga naar de 

Rabobank site of Rabobank app, log in, zoek op toneelvereniging Pardoes en breng 

je stem uit op ons. Alvast bedankt.  

Met theatrale groeten, Toneelvereniging Pardoes 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 9/10: om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is voor de zieken in de 

parochie 

Mededelingen: 

• In oktober bidden we op weekdagen i.p.v. het morgengebed in Bladel de 

rozenkrans. In de weekends, voor of na de Mis, een tientje van de 

rozenkrans in alle dorpen. 

• De informatieavond voor de Eerste Communie is op donderdag 21 oktober 

om 19.00 uur in Bladel. 

 

GEMEENTE PLAATST WEER BLADBAKKEN 

In de week van 4 oktober a.s. plaatst de gemeente op verschillende locaties in de 

bebouwde kom van alle kernen weer bladbakken. De bladbakken dienen als extra 

service waarin bewoners het herfstblad van gemeentelijke bomen kunnen depone- 

ren.  Afhankelijk van het aanbod worden de bakken één of twee keer per week 
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leeggemaakt. In de week vóór Kerstmis worden de bakken weer verwijderd. 

Natuurlijk is het praktisch onvermijdelijk dat er ook blad van particuliere bomen in 

de bladbakken wordt gestort. Dat is op zich ook geen probleem. De bladbakken zijn 

echter zeker niet bedoeld voor snoei- en ander tuinafval. Als geconstateerd wordt 

dat er ander (tuin)afval dan bladafval in de bladbak wordt gedeponeerd, wordt een 

proces-verbaal opgemaakt. 

Snoeihout, blad van bomen en ander groenafval uit uw eigen tuin dient u via uw 

eigen groene GFT-container aan te bieden. Ook kunt u het afleveren bij de 

milieustraat aan de Nijverheidsstraat 7d op Industrieterrein “de Sleutel” in Bladel. 

Vergeet u daarbij niet om uw milieupas en uw pinpas mee te nemen. Tot 1 m3 

betaalt u € 2,50 en voor elke volgende m3 betaalt u € 5,-. Brengt u dus bv. 1,5 m3, 

dan betaalt u daarvoor € 7,50. 

Goed tuinieren  

Een goede tuinman voert overigens niet al het blad af, maar gebruikt het in de tuin. 

Het blad is van groot belang als winterdek voor planten en zorgt voor een natuur-

lijke bemesting. Bolgewassen en vaste planten hebben veel profijt van de bescher-

mende werking van het blad en zullen in het voorjaar eerder uitlopen en bloeien 

dan de onbeschermde gewassen. 

Het blad vormt ook een schuil- en voedselgelegenheid voor insecten, vogels en 

kleine zoogdieren.  

Wat doet de gemeente 

De gemeente Bladel laat bladafval regelmatig verwijderen van de openbare weg en 

de grasvelden. Verder blijft het blad liggen om de hierboven genoemde redenen. 

De gemeente verzoekt u om geen blad op de weg te vegen. Dat kan namelijk ge-

vaar opleveren voor de verkeersveiligheid. 

De locatie van de bladbakken 

U zult begrijpen dat niet op elke straathoek en bij alle bomen een bladbak geplaatst 

kan worden. De gemeente bekijkt elk jaar waar de bladbakken het best geplaatst 

kunnen worden. Daarbij spelen diverse factoren een rol, zoals de aanwezigheid van 

(veel) gemeentelijke bomen en een goede bereikbaarheid om de bakken te kunnen 

legen. Ook wordt geprobeerd om de bakken zodanig te plaatsen dat omwonenden 

daar zo min mogelijk overlast van ondervinden. Natuurlijk speelt ook de verkeers-

veiligheid een rol. Verder wordt ervoor gekozen om de bladbakken op een enigs-

zins centrale locatie te plaatsen, die vanuit meerdere bladrijke straten bereikbaar is. 

Dat kan er toe leiden dat een bladbak soms wat verder bij u vandaan staat. De 

gemeente vraagt hiervoor uw begrip.  

In 2021 staan de bladbakken in principe weer op (nagenoeg) dezelfde locaties als in 

2020: 

De bladbakken in Netersel staan bij de hoek Carolus Simplexplein / De Blikken, bij 

de hoek Beemke / De Hoeve en in de Lei. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 16 OKTOBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 11 OKTOBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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