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KONINGSDAG 2022 

Op woensdag 27 april is het weer Koningsdag en zoals het er nu naar uit 

ziet zijn er geen beperkingen om te organiseren. Doordat koningsdag 

vorig jaar niet door kon gaan willen we dit jaar groots uitpakken om de 

kinderen een leuke dag te bezorgen.  

In de ochtend verzamelen de kinderen met hun versierde fiets bij de basisschool 

waarna we gezamenlijk naar het sportpark van VV Netersel gaan. Daar staan 

grootse spellen te wachten waarbij alle kinderen in de prijzen zullen vallen. Ook 

voor de mooist versierde fiets zijn prijzen te winnen. (uitleg volgt via school, opge-

ven is verplicht ) 

In de middag is het weer mogelijk om deel te nemen aan een interactieve fietstocht. 

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 rug-

zak. De fietsroute en ‘knapzak’ kan vanaf 13:30 uur opgehaald worden bij het 

sportpark van VV Netersel. Deelname is gratis maar opgeven is verplicht. Stuur 

een mail voor 18-04-2022 naar oranjenetersel@gmail.com Geef daarbij je naam, 

het aantal fietsers en de gewenste afstand door. 

Namens het Oranjecomité. 

 

VOORWEDSTRIJD JO6/7 CASTEREN - JO 6/7 NETERSEL 

Op donderdag 14 april om 18.45 uur staat op het sportpark van Casteren de derby 

VV Casteren tegen VV Netersel op het programma. Voorafgaand aan deze wed-

strijd gaan de boys van JO6/7 van Casteren het opnemen tegen de jongens van de 

JO6/7 van Netersel. 

Deze voorwedstrijd begint om 18.00 uur en na deze topper gaat deze Super Derby 

Matchday om 18.45 verder met Casteren 1 tegen Netersel 1. 

Diegenen die zin hebben in een leuke, sportieve en gezellige donderdagavond zijn 

om 18.00 uur welkom op het sportpark De Smeel in Casteren. 

Hopelijk tot dan! 

 

BIJLAGEN BIJ DE DIGITALE DORPSKRANT 

Wanneer je een bijlage wilt toevoegen aan de digitale dorpskrant kan dat op twee 

manieren: 

1. Met een afbeelding 

2. Via een knop 

Kies je voor optie 1 stuur dan een afbeelding, flyer, tekening of foto mee. Dat 

betekent een JPG-bestand, bij voorkeur niet groter dan 1 Mb. Heb je een grotere 

bijlage met meerdere pagina’s of een bijlage met veel tekst of cijfers dan is optie 2 
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handiger. Er komt dan een knop in de digitale van Aalsten tot Goor waarachter 

allerlei willekeurige bestanden kunnen komen zoals PDF, DOC of XLS. 

Vragen over de digitale verzending en bijlagen kun je stellen via  vatg@depoel-

netersel.nl 

Alle berichten en bijlagen kunnen via vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl worden 

ingeleverd. Deadline iedere maandag om 18 uur. 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTEKERINNEKES, 

Bijna is het zover het enige onderdeel dat tijdens de carnaval eind februari/begin 

maart niet is uitgevoerd, “de optocht in ons Hupke”. Ondanks alle onzekerheden en 

twijfels, is er toch een grote groep mensen zowel uit ons Hupke als van buiten ons 

Hupke, actief gebleven om een mooie en creatieve bijdrage te leveren aan de 

optocht.  

Tijdens het komende paasweekend zal op zaterdag 16 april om 14:30 uur de op-

tocht starten. Er melden zich nog steeds deelnemers voor deze tocht!  

Als CV De Buntstèkers zijn wij enorm trots op de  deelnemers en waarderen hun 

inzet en doorzettingsvermogen!  Het is dan ook zeer de moeite waard om zaterdag 

alle mooie creaties te bewonderen en er samen met het hele dorp er een mooie 

middag van te maken. Om het geheel een nog mooier aanblik te geven, zou het leuk 

zijn als iedereen weer zijn buntstèkersvlag  buiten hangt. 

Zoals altijd zal er na de optocht de prijsuitreiking plaatsvinden. Om 18:15 uur prijs-

uitreiking van de jeugd, om 21:00 uur de prijsuitreiking voor de volwassenen. 

Aansluitend zal er een feestje worden gebouwd met de muzikale ondersteuning 

door DJ Ton van Alphen.  Wij als raad onder aanvoering van onze Prins Parrie 

hebben er zin in. We hopen jullie allen langs de route te mogen verwelkomen en 

later in de zaal van de Driesprong samen een feestje te kunnen bouwen. 

Maandagavond na de optocht in Hapert is er vanaf 21:00 uur “Op de aaier bij d’n 

Driesprong”. Dit is dan echt het laatste onderdeel van de bijzondere carnaval 2022! 

Aanmelden voor deelname kan nog steeds door een email te sturen naar 

cvdebunstekers@gmail.com .  

Op zondag zal er in Reusel en in Bladel de optocht worden verreden. Op maandag 

tweede paasdag zal de Kempenoptocht worden verreden.                                     

Alaaf, CV De Buntstèkers. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN NETERSEL IN DE POEL 

De datums van de eerstvolgende gebedsvieringen:  

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

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

is:  eerste jaargetijde Jan van Huijgevoort 

Tweede Paasdag. Maandag 18 april: om 9.30 uur Eucharistieviering in de kerk in 

Netersel. Intenties: Fons Couwenberg nms. KBO Netersel; Cornelis en Cato Waal-

en nms kinderen, klein en achterkleinkinderen. 

Zondag 1 mei 2022: 10:00 uur. De Intentie voor deze viering is: Thom van der 

Heijden en Ria van der Heijden-Lavrijsen 

mailto:vatg@depoel-netersel.nl
mailto:vatg@depoel-netersel.nl
mailto:vanaalstentotgoor@kpnplanet.nl
mailto:cvdebunstekers@gmail.com


Zondag 15 mei 2022: 10:00 uur 

Wij willen na de gebedsviering samen nog een kopje koffie of thee drinken. 

U bent allen van harte welkom. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

CREATIEF NETERSEL! 

Na een heel gezellige eerste en tweede editie van Creatief Netersel, vindt op paas-

maandag de derde editie van Creatief Netersel plaats. Mocht u het de eerste twee 

keren gemist hebben, dan is dit uw kans om eens een kijkje te komen nemen op het 

gezellige pipowagenplein van Oma Neeske. Naast de pipowagens zijn er weer 5 

andere hobbyisten/bedrijfjes die hun creaties laten zien. Mensen uit Netersel, 

Bladel, Hoogeloon en Someren. Verder kunt u genieten van een hapje en een 

drankje en zelfgemaakte soep. 

Dit alles in een gezellige paassfeer. Voor de kinderen is er gratis ranja en popcorn.  

Er is voldoende parkeergelegenheid. 

U bent welkom op maandag 18 april vanaf 14.00 uur bij Oma Neeske aan de 

Fons van der Heijdenstraat 45.  

Mocht u zelf eens willen deelnemen aan Creatief Netersel of weet u iemand die 

graag zijn bedrijfje of hobby wil promoten stuur dan een mail naar: 

creatiefnetersel@outlook.com 

 

BIJZONDERE ACTIE VAN GEMEENTE BLADEL 

Wethouder Van der Linden strooit met basisschoolleerlingen bloemzaadjes uit 

Op dinsdag 5 en woensdag 6 april 2022 heeft gemeente Bladel bloemzaadjes en 

boekjes over Klimaatadaptatie uitgedeeld aan de leerlingen van KC Florent, 

Franciscusschool, De Sleutelaar, Het Palet, Pius X, Pius X VMBO praktijkon-

derwijs en de Toermalijn. Wethouder Van der Linden deelde op de laatste school 

het informatiepakket uit en strooide vervolgens met enkele leerlingen de bloem-

zaden uit op het veld bij de school. “De jeugd is de toekomst dus we vertellen de 

kinderen graag wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering. Wij kunnen 

allemaal ons steentje bijdragen! Hoe klein ook, ieder stap, helpt”, aldus de wet-

houder. De kinderen zijn als het ware klimaatambassadeur om hun ouders, broers 

en zusjes, oom en tantes en andere familieleden (ook) bewust maken van de 

gevolgen. 

BIJzondere actie 

Kinderen leren op school over ons ecosysteem. In dit systeem heeft de bij een 

BIJzonder plekje; 80% Procent van alle planten op aarde voor de voortplanting of 

evolutie afhankelijk zijn van de bestuiving van de bij. Zonder bijen geen groenten, 

geen noten, geen chocolade, geen koffie en geen fruit. We hebben hem dus hard 

nodig. Daarom vraagt de gemeente de kinderen om hun hulp. Iedere leerling 

ontvangt een zakje met één- en meerjarig fleurig, blauw(ig) bloemenzaad voor 5 tot 

6 m2. In totaal zijn er meer dan 2000 bloemzaadzakjes uitgedeeld. Hiermee kunnen 

bijen (en vlinders) tot laat in het jaar genoeg te eten hebben. 

Bladel kleurt blauw. 
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De gemeente brengt in kaart op welke plaatsen de bloemzaadjes zijn uitgestrooid. 

Meer informatie hierover en tips voor uw tuin zijn te vinden op 

blauwgroenbladel.nl/bloemenplekjes. De afdeling groenonderhoud van de 

gemeente Bladel weet zo ook waar er gezaaid is. In de bloemzakzaadjes zitten 

onder andere zaadjes voor blauwe aster, korenbloem en blauwe campanula. De 

gemeente hoopt op een mooie blauwe lappendeken van veldjes met gezaaide 

bloemen.  

Meer blauw én groen  

De kleur blauw linkt ook naar water. Het weer in Nederland wordt steeds extremer. 

Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. Daarbij 

krijgen we steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, 

omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Stenen verkoelen niet op een hete dag 

en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan het riool 

overbelasten of uw kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen, heeft een positief 

effect op de mentale gezondheid én zorgt voor meer insecten en dieren. 

 

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! 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a. 

 

                                          &&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 23 APRIL A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 18 APRIL A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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