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GEBEDSDIENSTEN IN DE POEL IN NETERSEL 

De datums van de eerstvolgende gebedsdiensten:  

Zondag 3 april 2022: 10:00 uur. Intentie voor deze viering is: Sjef Hooijen, 

dochter Corrie, zoon Jos en schoonzoon Martin 

Goede Vrijdag 15 april 2022: 15:00 uur – Kruisweg 

Eerste Paasdag Zondag 17 april 2022: 10:00 uur. Intentie voor deze viering is:  

1e jaargetijde Jan van Huijgevoort 

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

allen van harte welkom. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

ADVERTENTIE. 

Te koop: 2 schildpadden, 1dompel pomp, partij zwerfkeien, vijverfilter.  € 100,--. 

Inlichtingen: Kees v. Korven, tel: 682048. 

 

PUUR NATUUR CONCERT ZATERDAG 21 MEI 2022 

Allereerst wil PUUR Poporkest u allemaal hartelijk danken voor uw potgrond 

bestelling. De opbrengst gaan wij gebruiken voor de organisatie van een spetterend 

buitenconcert. Dat concert, PUUR Natuur genaamd zal plaatsvinden op zaterdag 

(middag) en avond 21 mei 2022 op het terrein aan de Latestraat. Het (laat)middag 

programma is vooral bedoeld voor ouders met kinderen. Na een natuurwandeling 

door Netersel komen de kinderen aan op het terrein, alwaar de gelegenheid wordt 

geboden om even uit te rusten, wat te eten en/of te drinken. Direct aansluitend 

wordt namelijk door de dirigent van PUUR Poporkest een workshop ‘muziek 

maken met boomwhackers’ gegeven aan de kinderen. In deze workshop worden ze 

klaar gestoomd om mee te spelen met het orkest tijdens een van de eerste nummers. 

Zo, het eerste tipje van de sluier is opgelicht. Via vAtG en social media zullen wij u 

de komende maanden steeds verder op de hoogte brengen. Maar voor nu, noteer 

alvast de datum in uw agenda! 

 

BUURTHULP NETERSEL:  

Maandag 4 april gaan we samen gezellig lunchen. Er zijn geen coronamaatregelen 

meer maar we vragen wel aan iedereen: 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 

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



wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Graag tot ziens op maandag 4 april in de huiskamer van de Poel. 

 

UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022 

In de avond van 16 maart 2022 was het spannend in het gemeentehuis. Nadat de 

stembureaus waren gesloten werden de stemmen geteld en druppelden de uitslagen 

binnen. Alle partijen waren deze verkiezingsavond aanwezig. Omdat de uitslagen 

per stembureau soms veel verschilden, bleef het spannend tot de stemmen van het 

laatste stembureau binnen waren. 

De opkomst in onze gemeente was 54%. In 2018 was de opkomst 56%. 

De zetelverdeling voor de gemeenteraad  

CDA:    4 

Bladel Transparant: 8 

VHP:    4 

PRO5:    2 

VVD:    1 

D66:    0 

Wilt u meer weten over de verkiezingen of een uitgebreider verslag van de uitsla-

gen? Kijk dan op onze website: www.bladel.nl/verkiezingen. 

 

AGENDA DORPSRAADVERGADERING NETERSEL OP 4-4-2022 OM 20.00  

UUR 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 27-9-2021 

3. Nieuwe samenstelling dorpsraad en functies 

4. Evaluatie bijeenkomst verkeersmaatregelen de Hoeve van 21 maart 2022 

5. C.P.O. den Brink (voortgang) 

6. C.P.O. overige ontwikkelingen 

7. Mededelingen 

• watertappunt 

• Stand van zaken Groote Beerze fase 1 

• Opstart Groote Beerze fase 2 

• Terugkoppeling vrijkomend terrein sportpark 

• Bijeenkomst kerkbestuur 

• BSO 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 
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COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 9 APRIL A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 4 APRIL A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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