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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR WIES VISSERS-KOKX UIT 

NETERSEL 

Mevrouw Wies Vissers-Kokx is op 26 april benoemd tot Lid in de Orde van Oran-

je-Nassau. Zij kreeg de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Remco Bosma 

van de gemeente Bladel. Mevrouw Vissers werkte van 2002 tot 2017 als groepslei-

der bij de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Bladel. Eerder was zij daar vrijwil-

liger. 

Haar vrijwilligerswerk begon mevrouw Vissers in 1992 bij carnavalsvereniging De 

Buntstèkers in Netersel. Ze was er redacteur van de carnavalskrant en ze initieerde 

de kinder- en tienerpagina's en een puzzel voor volwassenen (die ze zelf maakte). 

Dit deed zij tot 1999. In 2002 werd Wies Vissers door de carnavalsvereniging 

onderscheiden met de eretitel ‘Opper Buntstèker’. 

Van 1992 tot 2002 was Vissers vrijwillig groepsleider bij Peuterspeelzaal Jippie Jee 

in Netersel. Ze was nauw betrokken bij de realisatie van de nieuwbouw, aange-

bouwd aan de Sint Lambertusschool. 

Van 1994 tot 2005 was Wies Vissers secretaris bij Toneelvereniging Pardoes in 

Netersel. Met haar toneelervaring zette zij zich ook jarenlang in voor de school-

musical van groep 7-8 van de basisschool in Netersel. Haar tips en adviezen aan de 

jeugd hielpen er prachtige eindmusicals van te maken. 

Sinds 2012 is Wies Vissers actief als vrijwilliger bij de KBO, afd. Netersel. Eerst 

alleen als bestuurslid, later als voorzitter/secretaris en op dit moment nog als voor-

zitter van de vereniging. Zij onderhoudt met veel enthousiasme het contact met de 

omliggende gemeenten en KBO-afdelingen, volgt het ouderenbeleid en is de 

contactpersoon voor het gemeenschapshuis. Daarnaast initieerde zij de eetgroep, 

waarbij alleenstaande bewoners maandelijks een gezamenlijke warme maaltijd 

krijgen. 

Sinds 2015 is mevrouw Vissers bestuurslid van Buurthulp Netersel. Ze denkt mee 

over woningbouwplannen, stimuleert de buurtpreventie en zette een vrijwilligers-

groep en Buurthulptelefoon op. Zij onderhoudt de contacten met de gemeente, 

welzijnsorganisaties en kwetsbare dorpsbewoners, waarbij zij hulpvragen coördi-

neert. Zij organiseert bovendien de buurtlunch en koffie-uurtjes. 

Van 2018 tot 2020 was Wies Vissers bestuurslid van het feestweekend ‘800 jaar 

Netersel’. Ze was lid van diverse werkgroepen, zoals de feestcommissie. Mede 

dankzij Wies werd het een prachtige viering van het 800-jarig bestaan van Netersel. 

 

 



PUUR NATUUR CONCERT VOOR HET HELE GEZIN 

We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Ouders zijn volop 

bezig om de kinderen daar al op jonge leeftijd bewust van te maken. Op een goede 

manier omgaan met de natuur is belangrijk en daar wil PUUR Poporkest in de 

aanloop naar het concert bij stil staan. Daarom is er voorafgaand aan het concert 

een ‘belevingswandeling’ uitgezet voor kinderen, ouders en natuurlijk alle andere 

mensen die het pad willen lopen.  

De wandeling voert door de natuur langs de rand van de bebouwde kom van 

Netersel en duurt ongeveer een uur. Onderweg krijgen de deelnemers opdrachtjes 

van leden van toneelvereniging Pardoes. Zij brengen (verkleed) de vier elementen 

aarde, water, lucht en vuur tot leven. Aan het einde van de wandeling is een blote-

voeten-pad aangelegd in het bos, grenzend aan het concert terrein.  

Na afloop is er gelegenheid om wat te eten en te drinken, want aansluitend verzorgt 

de dirigent van PUUR Poporkest een workshop boomwhacken voor alle kinderen. 

Tijdens een van de eerste nummers van het concert mogen de kinderen meteen 

meespelen op de boomwhacker en het publiek verassen met wat ze in korte tijd 

hebben geleerd. 

Doe je mee met je vrienden, buren of klasgenoten? Vanaf 17.00 u. kun je vanaf de 

concertlocatie aan de Latestraat (naast nummer 6) vertrekken. Zorg dat je op tijd 

bent en goede schoenen aan hebt, dan ga je een leuke wandeling met volop bele-

vingen tegemoet.   

Kom je alleen naar het concert luisteren, dan is de inloop vanaf 19.30 u! 

 

KERMISRONDE PRESTO PEDALE IN NETERSEL. 

Ook dit jaar word tijdens Netersel Kermis op dinsdag avond 7 juni de Presto Pedale  

Wielerronde van Netersel georganiseerd. Ook dit  jaar is de organisatie in handen 

van TC Netersel.   

Wij beginnen met de Dikke Banden Race  over 10.000 m voor de Heren en 6.400 

m voor de Dames. Start Dikke Banden Race is om 18.45 uur. De rijwielen van de 

deelnemers aan de Dikke Banden Race mogen niet voorzien zijn van een renstuur,  

of sportwielen. Deelnemen op een tandem is toegestaan, doch de berijders van deze 

tandem dingen niet mee naar  prijzen en premies.  

Inschrijfgeld per ploeg  max 6 pers is  15 euro. Opgeven bij Wim Vissers tel 06-

25215471 

Om 19.30 uur gaan de recreanten, masters en amateurs A en B van start voor hun 

wedstrijd over 60 km.. 

Inschrijven en rugnummers afhalen vanaf 18.00 uur bij Cafe  den Driesprong,  Ca-

rolus Simplexplein 15 te Netersel. Voorinschrijven kan via site NWB . 

 

PARKINSON DE KEMPEN. 

Op maandag 23 mei is er een avondbijeenkomst van Parkinson de Kempen in D’n 

Aachterum, Korenbocht 50 in Reusel. De zaal is open vanaf 19:00 uur. 

Op deze avond komt mr. H. Van Voskuijlen een aantal belangrijke zaken toelichten 

die te maken hebben met het testament. Regel de zaken op tijd, zodat de achter- 



blijvers niet met vraagtekens en nog meer ellende blijven zitten.  

In een testament regel je hetgeen na je overlijden moet gebeuren met je vermogen en 

wie een en ander moet gaan regelen. 

In een levenstestament regel je het juist voor de periode vanaf nu tot aan je overlijden, 

voor als je het zelf niet meer kunt door geestelijke of lichamelijke problemen. Dit 

om te voorkomen dat een kantonrechter het vermogen onder bewind moet zetten, een 

mentor aan moet stellen voor het geestelijke en het medische deel of een curator moet 

benoemen. 

Tijdens de lezing wordt uitleg gegeven over hetgeen in een testament en in een 

levenstestament geregeld kan worden. 

Zoals altijd zijn ook partners en begeleiders van harte welkom. Koffie, thee en wat 

lekkers staan voor u klaar.  

In verband met de organisatie van de avond willen wij dringend vragen u voor 20 

mei op te geven met hoeveel mensen u komt. Dat kan via het contactformulier op 

onze website www.parkinsondekempen.nl of op 

parkinsondekempen@outlook.com.  Tot maandag 23 mei. 

 

ADVERTENTIE. 

Gratis af te halen. Ongeveer 500 kg stro en een pony wagen met tuig. 

Inlichtingen: Jacques, tel: 06-52520880. 

 

JEUGDLOTTO. 
Uitslag tweede trekking. 1e prijs, Paars 31: Frank van Geel. 2e prijs, Rose 16: 

Familie van Oosterhout, Luuk de Goeij. 3e prijs: Grijs 19: Teun van de Ven. 

 

AAN DE VERENIGINGEN IN DE GEMEENTE BLADEL, 

Op donderdag 10 februari jongstleden heeft de gemeenteraad van Bladel het 

definitieve krediet vastgesteld voor de (ver)bouw van een nieuw gemeenschapshuis 

in de voormalige Rabobank aan de Markt in de kern Bladel. We zijn nu bezig met 

de voorbereidingen voor de verbouw. U heeft daar vast al over gelezen of gehoord. 

Bij de aankoop van de Rabobank (in 2020) door de gemeente is ook een deel van 

het meubilair en andere inventaris overgenomen zoals stoelen, tafels en kasten. Een 

groot deel daarvan gaan we hergebruiken en zal straks in het nieuwe gemeen-

schapshuis aan de Markt terug komen.  

Maar er blijven ook nog spullen over. We hebben destijds met de Rabobank afge-

sproken dat de achtergebleven inventaris als eerste wordt gereserveerd voor het 

nieuwe gemeenschapshuis en van wat er dan nog over is, zonder een vergoeding, 

aan het lokale verenigingsleven beschikbaar wordt gesteld. 

Via deze mail nodigen wij u als Bladelse vereniging uit om te (komen) kijken of 

uw vereniging iets kan gebruiken van de overgebleven inventaris. We hebben voor 

de selectie en toewijzing de volgende procedure bedacht.  

Procedure 

Op zaterdagochtend 21 mei van 09.00 uur tot 12.00 uur kunnen verenigingen die 

http://www.parkinsondekempen.nl/
mailto:parkinsondekempen@outlook.com


geïnteresseerd zijn in één of meerdere items een bezoek brengen aan de voormalige 

Rabobank in Bladel en ter plekke aangeven welk item ze graag zouden willen 

hebben.  

Bij meerdere gegadigden voor één item zal er worden geloot. 

Op 24 mei zal de lijst van toegewezen items worden gepubliceerd. 

Op zaterdagochtend 28 mei van 09.00 uur tot 12.00 uur moeten de spullen dan door 

de vereniging zelf worden opgehaald. 

U moet zich voor de schouw op zaterdag 21 mei uiterlijk op woensdag 18 mei 

aanmelden via: b.vannienhuijs@bladel.nl onder vermelding van de naam en 

contactgegevens van uw vereniging en het aantal personen waarmee u langskomt.  

Om een idee te krijgen van alle items die beschikbaar zijn treft u in de bijlage bij 

deze mail een aantal foto’s aan.  

Tot slot 

Aan de toewijzing van items zijn een drietal voorwaarden verbonden: 

• De items moeten worden gebruikt voor eigen verenigingsactiviteiten en/of 

in de eigen verenigingsaccommodatie; 

• De gemeente stelt geen additionele opslagruimte aan de vereniging 

beschikbaar voor of als gevolg van de extra inventaris; 

• Op de toegewezen items wordt geen garantie verleend. 

Namens projectteam Den Herd – Gemeente Bladel 

Met vriendelijke groet, Bob Van Nienhuijs Projectondersteuner Egyptische 

Poort/Gemeenschapshuis aan de Markt 

Projectsecretaris Omgevingswet. 

 

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 

 

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. 

 

COPIJ INLEVEREN VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL 

VOOR MAANDAG 16 MAI A.S. OM 18.00 UUR.  
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