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KINDERVAKANTIEWEEK DOE DUH MEEJ 

Ook dit jaar willen wij voor de basisschool kinderen een onvergetelijke kinder-

vakantieweek organiseren. Ben je er nog niet mee bekend of heb je goede ideeën 

om de week nog leuker, mooier of spannender te maken? Zie bijgaande uitnodiging 

en zorg dat je er maandag 9 mei bij bent! 

Bestuur kindervakantieweek Doe Duh Meej 

DOE DUH MEEJ? 

Kindervakantieweek 2022, 29 augustus tot 1 september. 

Zoals ieder jaar willen we weer uitpakken met een onvergetelijke week voor alle 

basisschoolkinderen.  

We nodigen alle ouders van de basisschoolkinderen en geïnteresseerde vrijwilligers  

Van harte uit op onze bijeenkomst maandag 9 mei om 20.30 uur in de Poel, Neter-

sel.  

Deze bijeenkomst staat in het teken van: ben je nieuw of nog niet bekend met de 

kindervakantieweek? Wij vertellen je er alles van. Wil jij een steentje bijdragen in 

de voorbereiding? Kom en we gaan kijken waar jij iets kunt toevoegen.  Heb je 

ideeën om deze week nog leuker, mooier of spannender te maken voor de kinde-

ren? Deel ze met ons.  

Met ons enthousiast team willen wij vooral deze bijeenkomst gebruiken om jullie te 

informeren en ideeën te delen. Wij zullen zorgen voor de koffie, dus ben erbij.  

Tot dan. Het bestuur kindervakantieweek. 

 

PUUR NATUUR OPEN-LUCHT-CONCERT ZATERDAG 21 MEI 

Het is een paar jaar geleden, maar als PUUR Poporkest gaan we dit jaar weer een 

mooi themaconcert verzorgen voor iedereen die zin heeft in een gezellig muzikaal 

avondje met dorpsgenoten. We blijven centraal in het dorp, maar verhuizen wel 

naar een ander grasveld (aan de Latestraat).  

De artiesten die dit jaar van de partij zijn stellen we hierbij graag aan u voor. Ruud 

Kneefel zingt tijdens PUUR Natuur voor het eerst mee met ons orkest. Ruud zingt 

bij diverse bands en heeft ervaring met het zingen met een groot orkest. We zijn 

super blij met hem en kunnen niet wachten om zijn prettige warme diepe stem te 

begeleiden en aan jullie te laten horen. De tweede artiest die we graag aan u voor-

stelling is Maud van Limpt. Zij  heeft al een paar keer met PUUR Poporkest opge-

treden en weet iedere keer de zaal helemaal stil te krijgen. Na haar opleiding aan de 

Rock City Institute is zij begonnen met de studie ‘Vocals aan de Rockacademie’. 

Met de power van Maud’s stem is zij de ideale zangeres voor het stevige repertoire 

van PUUR Natuur.  

PUUR Natuur wordt verder een samenwerking met Toneelvereniging Pardoes! De 



vier elementen (aarde, lucht, water en vuur) staan tijdens het hele programma cen-

traal en worden door de spelers van Pardoes ook tot leven gebracht.   

Het programma is voor alle leeftijden, dus zorg dat je er bij bent! 

 

LAMBERTUSSCHOOL. 

Inschrijven nieuwe leerlingen Lambertusschool schooljaar 2022-2023 

Word je kind vóór 1 oktober 2023 vier jaar? Dan willen we jullie vragen om je kind 

nu al aan te melden. In verband met de groepsindeling is het voor ons fijn om te 

weten op hoeveel kinderen we volgend schooljaar kunnen rekenen.  

Daarom een vriendelijk verzoek om je kind vóór 13 mei 2022 in te schrijven. Graag 

nodigen we jullie op een later tijdstip uit om elkaar te ontmoeten en een kijkje te 

komen nemen in onze school.  

Via onze website (www.bs-stlambertus.nl) kun je alvast kennismaken met de 

school. Onder het tabblad “Nieuwe ouders” vind je het inschrijfformulier. Graag dit 

formulier vóór 13 mei 2022 bij ons inleveren. Dit mag in de brievenbus of via de 

mail info@bs-stlambertus.nl  

 

DODENHERDENKING  

“Als de vrijheid op de proef wordt gesteld, moeten we haar steviger omar-

men.” 

Op vrijdag 4 mei herdenken we ook in Bladel, Netersel en Hoogeloon alle 

Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen 

en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook staat de 

gemeente Bladel stil bij hoe belangrijk vrijheid is en dat we hier samen aan moeten 

blijven werken. Burgemeester Remco Bosma nodigt u uit om deel te nemen aan de 

herdenkingen. 

Herdenking Hoogeloon 

Anders dan andere jaren vindt er dit jaar geen herdenkingsdienst plaats in de kerk. 

De dodenherdenking begint met een stille tocht om 19.40 uur vanaf d’n Anloôp, via 

de Maalderij, De Brouwerstraat en de Dijckmeesterstraat naar het oorlogsmonu-

ment op het Valensplein. Om 20.00 uur wordt 2 minuten stilte gehouden. Hierna 

vinden de plechtigheden van de kransleggingen plaats. Deze dodenherdenking 

wordt georganiseerd door het 4 mei Comité Hoogeloon. Leerlingen van de basis-

school, scouting Jubam, de gilden St. Joris en St. Sebastiaan en fanfare Wilhelmina 

verlenen ook hun medewerking. 

Herdenking Bladel en Netersel 

De veteranen organiseren stille tochten vanuit Bladel en Netersel naar het herden-

kingsmonument aan de Neterselseweg. Deze tochten starten om 19.15 uur; in Ne-

tersel vanaf café d’n Driesprong en in Bladel vanaf de rotonde bij de Ballingslaan. 

Rond 19.45 uur vindt de herdenking plaats bij het monument. De gilden Sint Joris 

en Sint Brigida, de Koninklijke Harmonie L'Union, PUUR poporkest en Stichting 

Veteranen de Kempen werken mee aan deze herdenking.  

 

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.  

http://www.bs-stlambertus.nl/
mailto:info@bs-stlambertus.nl
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL


BUURTHULP NETERSEL:  

Maandag 2 mei 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 2 mei in de huiskamer van de Poel. 

 

DODENHERDENKING 4 MEI 

“Als de vrijheid op de proef wordt gesteld, moeten we haar steviger omarmen.”  

Op woensdag  4 mei herdenken we ook in Bladel en Netersel alle Nederlandse 

oorlogsslachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers 

die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook staat de gemeente 

Bladel stil bij hoe belangrijk vrijheid is en dat we hier samen aan moeten blijven 

werken. Burgemeester Remco Bosma nodigt u uit om deel te nemen aan de 

herdenkingen. 

De veteranen organiseren stille tochten vanuit Bladel en Netersel naar het 

herdenkingsmonument aan de Neterselseweg. Deze tochten starten om 19.15 uur; 

in Netersel vanaf Gildeterrein De Smelbocht aan de Muilen 7 en in Bladel vanaf de 

rotonde bij de Ballingslaan. Rond 19.45 uur vindt de herdenking plaats bij het 

monument. De gilden Sint Joris en Sint Brigida, de Koninklijke Harmonie L’Uni-

on, PUUR poporkest en Stichting Veteranen de Kempen werken mee aan deze 

herdenking. 

Gilde Sint Brigida 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden regelmatig gebedsvieringen 

gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

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

Heijden en Ria van der Heijden-Lavrijsen 

Zondag 15 mei 2022: 10:00 uur 

Zondag 29 mei 2022: 10:00 uur 

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte 

welkom. 

U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:  

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Gebedsvieringengroep Netersel 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEL, 

Komende zaterdag 30 april komen de leden van CV “De Buntstèkers” weer bij u 

mailto:gebedsvieringnetersel@gmail.com


langs om oud ijzer op te halen. Als het oud ijzer voor  09:00 uur aan de kant van 

de weg ligt, nemen wij het graag mee. 

Wat we niet meenemen zijn o.a. zonnebanken, velgen met autobanden, witgoed 

(wasmachines, drogers, etc). Deze laatste groep mag enkel en alleen bij de milieu-

straat worden ingeleverd, deze apparaten moeten op de juiste wijze worden gere-

cycled.  

Wij als vereniging doen geen briefjes in de bus om oud ijzer op te halen. Het wordt 

vermeld op het publicatiebord, in de van Aalsten tot Goor en met bordjes op ver-

schillende plaatsen in Netersel. Heeft u daar ooit vragen over, vraag het één van 

onze leden of bel 06-13799816. 

Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging! 

CV De Buntstèkers 

 

DODENHERDENKING 4 MEI MET PUUR POPORKEST 

Woensdag 4 mei vindt de Dodenherdenking weer als vanouds plaats bij het mo-

nument aan de weg van Netersel naar Bladel. PUUR Poporkest zal hierbij aanwezig 

zijn en twee passende nummers ten gehore brengen. Bij een van de nummers zal 

het orkest begeleidt worden door twee doedelzakspelers. Wij nodige iedereen van 

harte uit hierbij aanwezig te zijn. Aanvang van de plechtigheid is 19.45 uur.  

 

MULTIPLE SCLEROSE. 

Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli!   

Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. 

Multiple Sclerose (MS) is een progressieve ziekte van het zenuwstelsel en de meest 

invaliderende ziekte onder jonge mensen. De oorzaak is nog steeds niet bekend en 

er is nog geen genezing mogelijk. De droom van het Nationaal MS Fonds is een 

toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van 

27 juni tot en met 2 juli langs de deuren willen gaan om geld in te zamelen. Maar er 

zijn meer manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele telefoon door 

een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons mee?  

Er zijn in Nederland meer dan 25.000 mensen met MS. Vooral jonge mensen 

tussen de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte getroffen. Zij zijn in de bloei van 

hun leven en gaan een onzekere toekomst tegemoet.  

Word collectant  

Met de opbrengst van de collecte maakt het Nationaal MS Fonds onder andere 

wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor 

MS. Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren van de kwaliteit van leven 

van mensen met MS en hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover op onze 

website: www.nationaalmsfonds.nl . 

Hoe werkt het? 

Wilt u zich aanmelden als collectant in de MS Collecteweek of wilt u meer 

informatie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie 

komen kan natuurlijk ook. Maak dan een digitale collectebus aan op 

www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo kunt u het hele jaar door collecteren! 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
http://www.digicollect.nationaalmsfonds.nl/

