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GEBEDSDIENSTEN IN NETERSEL 

De datums van de eerstvolgende gebedsdiensten in de Poel:  

Zondag 13 maart 2022: 10:00 uur 

Zondag 27 maart 2022: 10:00 uur 

Wij willen na de gebedsdienst samen nog een kopje koffie of thee drinken. U bent 

allen van harte welkom. 

Ingrid van Dooren, Yvonne Heuveling, Bert Alemans, Han Castelijns, Kees 

Castelijns en Gerrie Castelijns 

 

POTGROND ACTIE PUUR POPORKEST 

Nu het voorjaar in aantocht is wordt het weer tijd om uw tuin op orde te brengen. 

Potgrond is daarbij  natuurlijk onmisbaar. Maar waarom zou je zelf met die zware 

zakken gaan sjouwen? PUUR Poporkest komt ze graag bezorgen. Bestel bij ons 

zakken van 40 liter potgrond en wij leveren ze aan de deur af. Aangezien contant 

geld steeds meer verdwijnt en het de afgelopen tijd onzeker was of we uw bestel-

ling persoonlijk op konden halen heeft PUUR Poporkest er voor gekozen om het 

bestellen van potgrond volledig te automatiseren. Hoe? Nou heel simpel.  

Een dezer dagen ontvangt u de potgrondflyer in de brievenbus. U scant de QR code 

op de flyer, kiest het gewenste aantal zakken en voegt die toe aan uw winkelwagen. 

Klik op ‘afrekenen’, vul de gevraagde gegevens in en de zakken worden op 

zaterdag 19 maart 2022 GRATIS thuisbezorgd. 

U krijgt van ons een bevestiging via de mail als uw bestelling in goede orde ont-

vangen is. Zo bent u er zeker van dat u uw potgrond ontvangt. U kunt uw bestelling 

plaatsen tot en met zaterdag 12 maart 2022. U kunt ook bestellen via onze website 

www.puurpoporkest.nl  

Achter de schermen is PUUR Poporkest alweer geruime tijd bezig met de voorbe-

reiding van een groot buitenconcert. Dat zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei 2022 

op het veld aan de Latestraat en krijgt als thema PUUR Natuur. In zowel de muziek 

als de entourage zullen de vier elementen aarde, water, lucht en vuur de hoofdrol 

spelen. Meer info volgt, maar noteer de datum alvast in uw agenda! 

 

BUURTHULP NETERSEL:  

Maandag 7 maart gaat de Buurtlunch weer door! Er zijn geen coronamaatregelen 

meer maar we vragen wel aan u: heeft u klachten blijf dan thuis!  

Vanaf 12.00 uur is iedereen van harte welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

http://www.puurpoporkest.nl/


nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Graag tot ziens op maandag 7 maart in de huiskamer van de Poel. 

 

VERKIEZINGSDEBAT BLADEL OP 9 MAART 2022 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vindt op woensdag 9 maart 2022 het 

verkiezingsdebat van de gemeente Bladel plaats. De lijsttrekkers van alle zes de 

politieke partijen kruisen dan de degens op de belangrijkste vraagstukken in Bladel, 

zoals: Hoe lost Bladel de woningnood op? Hebben we meer bedrijventerreinen 

nodig? Wat kost het klimaat de inwoner? Is de zorg straks goed geregeld? 

Lijsttrekkers 

Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bladel doen zes politieke partijen mee. 

Iedere politieke partij heeft een lijst met kandidaten op wie de kiezer op 14, 15 en 

16 maart 2022 de stem kan uitbrengen. Bovenaan de lijst staat de lijsttrekker. Dat 

zijn in Bladel: 

• Niels Beerens (CDA) 

• Davy Jansen (Bladel Transparant) 

• Wim van der Linden (Vrije Hapertse Partij) 

• Hugo Maas (PRO5) 

• John Adams (VVD) 

• Dorus Daris (D66) 

Aanwezig zijn 

Wilt u graag het debat van dichtbij bijwonen? Kom dan op 9 maart 2022 om 19.00 

uur naar het gemeenschapshuis Den Herd in Bladel. Als u zeker wil zijn van een 

zitplaats, stuurt u een mail naar griffie@bladel.nl.  

Stel uw vraag 

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en wordt iedere vier jaar 

gekozen door de burgers. Veel inwoners weten nog niet op wie ze gaan stemmen. 

Het debat kan helpen om de keuze te maken. Wilt u er zeker van zijn dat uw 

belangrijke vraag tijdens het debat aan bod komt? Stuur die dan in naar 

griffie@bladel.nl.  

Kijken via KempenTV 

Ook is het verkiezingsdebat op 9 maart 2022 van 19.30 tot 21.00 uur rechtsreeks te 

volgen via KempenTV. Kijk voor de livestream of het juiste kanaal voor uw 

televisie op www.kempentv.nl.   

 

MILITAIRE OEFENING 

Van 28 maart tot en met 1 april 2022 vindt er binnen de gemeente Bladel een 

militaire oefening plaats. (training van militairen van de Koninklijke Landmacht)  

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 12 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 7 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.  
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