
VAN AALSTEN TOT GOOR 
Dorpskrant van Netersel        Redactieadres: Boontuintje 13 

41e  Jaargang no 34                                              7 Mei 2022                                                                                                                                                                                                
******************************************************************* 

PUUR NATUUR OPEN LUCHT CONCERT ZATERDAG 21 MEI 

De naam PUUR Natuur voor een concert is niet zomaar gekozen. In een tijd waarin 

iedereen de mond vol heeft van uitputting van de aarde, global warming, duur-

zaamheid etc. vond PUUR Poporkest het een goed idee om daar op een muzikale 

manier aandacht aan te schenken.  

Het programma is dan ook samengesteld met nummers die allemaal raakvlakken 

hebben met ‘de vier elementen’ aarde, lucht, water en vuur. ‘Dansen op de vul-

kaan’ van de Dijk, ‘Mother earth’ van Within Temptation, ‘Rain down on me’ van 

Kane, ‘River deep Mountain high’ van Tina Turner, ‘De zon op’ van Diggie Dex‘, 

‘Iedereen is van de wereld’ van the Scene. Zomaar een greep uit de nummers die 

voorbij zullen komen. 

Al deze nummers worden gezongen door Ruud Kneefel en Maud van Limpt die we 

vorige week al hebben voorgesteld. Maar er is natuurlijk ook talent van eigen 

bodem. Annemiek Couwenberg, met haar vele jaren ervaring als (solo) zangeres bij 

het koor Tolad, was ze er tijdens Netersel Zingt in 2018 ook al bij en blijft ze ons 

iedere keer weer verassen met haar prachtige stem. Annemiek is thuis in stemmige 

nummers en heeft dat bijvoorbeeld met ons digitale kerstconcert laten horen. Deze 

keer gaat ze samen met de andere zangers voor een swingend optreden. Tot slot is 

ook Toon Bressers weer van de partij. Toon is inmiddels bijna onze huiszanger en 

heeft al diverse keren met ons orkest opgetreden. Met zijn enthousiasme en uit-

straling krijgt hij het iedere keer weer voor elkaar het publiek op de banken te 

krijgen.  

Voor de inwendige mens zal goed worden gezorgd en voor het oudere publiek zijn 

zitplaatsen aanwezig. De inloop voor het concert is vanaf 19.30 uur. 

 

ROZENHOEDJE BIDDEN 

Rozenhoedje bidden in kapel Maria Rosa Mystica, De Hoeve 20. 

In de Mariamaand mei wordt elke zaterdagavond om 19.00 uur de rozenkrans 

gebeden. in de Mariakapel. Iedereen is van harte welkom. 

 

KBO. 

KBO leden opgelet: op dinsdag 10 mei is de jaarlijkse fietstocht naar de H. Eik in 

Oirschot. Vertrek voor de fietsers is om 10.oo bij de Poel. 

 

JEUGDLOTTO. 

Trekking 1. 1e prijs: Grijs 38: Van Stokkum. 2e prijs,  Groen 7: Seuntjes, W. 

Kraaijvanger, Els Baselmans, R. Meulenbroeks, J. Kraaijvanger. 3e prijs, Rood 26: 

Rian Fiers. 



KUNT U MIJ DE WEG NAAR HAMELEN VERTELLEN, MENEER? 

Na auditie in september 2021 ben ik ingestapt in het avontuur onderweg naar 

Hamelen. Ik zal de rol van prins Tor vertolken in de musical "Kunt u mij de weg 

naar Hamelen vertellen, meneer?" Graag spelen wij voor volle zalen, dus komt u 

ook? 

Informatie en kaartjes via www.theaterplatform.nl. Ook is er de mogelijkheid om 

vrienden van Theaterplatform te worden. Zie daarvoor ook onze site.  

Met vriendelijke groeten, Ed Buylinckx 

 

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. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden regelmatig gebedsvieringen 

gehouden. De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

- Zondag 15 mei 2022: 10:00 uur. Intentie voor deze viering is: Jaargetijde 

voor Philip Michiels 

- Zondag 29 mei 2022: 10:00 uur 

- Zondag 05 juni 2022: 10:00 uur 1e Pinksterdag 

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 

 

ORANJE COMITE 

Koningsdag was wat ons betreft weer een geslaagde dag. Met de fietstocht konden 

er prijzen gewonnen worden door de juiste letters tijdens de route op de schrijven 

en de dierenquiz goed te beantwoorden. De winnaars zijn Fam. Janssen (kleine 

route) en Fam. Meulenbroeks (grote route). Zij hebben hun cadeaubon ontvangen 

en wij wensen hun een smakelijk diner bij cafetaria Den Doel. 

Tot volgend jaar. Bestuur Oranje Comité Netersel.  

http://www.theaterplatform.nl/
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