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TWEE GILDEBROEDERS VAN GILDE SINT BRIGIDA SAMEN 100 JAAR 

TAMBOER! 

Gilde Sint Brigida uit Netersel  vierde 6 mei haar jaarlijkse teerdag met twee 

unieke jubilarissen. 60 jaar geleden melde Kees van Korven zich aan als lid van het 

gilde en hij werd meteen als menneke van 12 jaar tamboer. 20 jaar later werd Frank 

Hendriks ook officieel gildelid. Hij ging bij Kees in de leer en werd ook tamboer. 

Kees van Korven 60 jaar Gildebroeder. Dat iemand 60 lid is van het gilde komt 

heel weinig voor. En dat je daarbij ook nog vanaf het begin tamboer bent al hele-

maal niet. De vader van Kees van Korven was lid van gilde Sint Brigida en dus 

besloot Kees om ook bij de guld te gaan. Dat hij een trouw lid is heeft hij in die 

jaren wel bewezen. Er gaat geen gilde-evenement voorbij of hij is er bij.  Als leider 

van de tamboers heeft hij velen het trommen geleerd. Zijn trom is een bezienswaar-

digheid. Daarnaast is hij ook nog steeds actief als kruisboogschutter.  In 1999 

besloten enkele dames van gildebroeders om bazuinblazer te worden. Maria besloot 

om dat ook te gaan doen  en is dat tot op de dag van vandaag ook nog steeds.  En 

wat dat betreft er komen er weer enkele bij, drie dames zijn inmiddels met de 

lessen begonnen. 

Het kon niet anders dat Frank Hendriks, als zoon van Toon en Anneke Hendriks 

ook bij het gilde ging. Als kind liep Frank al mee, 41 jaar geleden werd hij officieel 

Gildelid maar vanwege corona lag het gilde 2 jaar stil en kon hij nu dus pas gehul-

digd worden. Zoals gezegd ging hij bij Kees in de leer om ook tamboer te worden. 

En dat is hij ook nog steeds. Hij woont al weer een hele tijd in Boxtel en met een 

zaak in Beek en Donk heeft hij mede daardoor weinig tijd om nog bij het gilde 

aanwezig te zijn. Maar als er oud papier opgehaald moet worden is hij er nog altijd 

bij. Voor zijn verhuizing naar Boxtel  was hij een goede en actieve kruisboogschut-

ter en was zijn vrouw Marloes een actieve bazuinblazer. 

In de loop van de avond  werden beide gildebroeders met hun vrouwen in het zon-

netje gezet en onderscheiden door hoofdman Frans Waalen en de kringvoorzitter 

Bert v d Staak. Enkele dames van het gilde hadden voor een heerlijk diner gezorgd 

en werd het weer een ouderwetse gezellige avond. 

 

GEVRAAGD  

Restje betongaas. Wie heeft er een strook betongaas of iets dergelijks liggen dat ik 

mag hebben? Ik zoek een stukje om tomaten tegen aan te laten groeien. De mini-

male breedte is ongeveer 70 cm en de minimale lengte ongeveer 150 cm. 

Alvast bedankt, Corien Snijder. Tel: 06-53303391. 



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. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden regelmatig gebedsvieringen 

gehouden. De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

- Zondag 29 mei 2022: 10:00 uur. Intentie voor deze viering is:  Wim Kerkhofs 

- Zondag 05 juni 2022: 10:00 uur. Eerste Pinksterdag.  Intentie voor deze 

viering is: Jan Beijens 

- Zondag 19 juni 2022: 10:00 uur 

- Zondag 03 juli  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 

 

BUURTBILJART NETERSEL 

Het zijn twee onstuimige Biljart-seizoenen geweest: wel-spelen, niet-spelen, toch-

weer-wel… en zo voorts. Even goed willen we komende vrijdag 20 mei vanaf 

20:00 uur de einduitslag van ’21-’22 met jullie delen in D’n Driesprong zodat we 

toch nog een kampioen hebben.  

Tijdens deze avond zullen we daarom kort stil staan bij de eindstand van de 

competitie en de behaalde individuele resultaten. Daarnaast kan er door de lief-

hebbers nog een onderling partijtje gebiljart worden en kunnen we verder wat 

buurten, drinken en zeveren.  

 

PUUR POPORKEST IS ER KLAAR VOOR, U OOK? 

Een paar maanden na ons laatste grote concert, de Popquiz in november 2019, werd 

besloten dat ‘PUUR Natuur’ het thema van het volgende concert in mei 2021 zou 

worden. Die datum werd niet gehaald. Maar wij zijn super trots dat we aanstaande 

zaterdag, 21 mei, voor alle inwoners van Netersel en verre omgeving wel weer een 

spectaculair optreden mogen verzorgen.  

In een festivalachtige ambiance zal het orkest een ‘serenade’ brengen aan moeder 

aarde. Alle nummers die voorbij komen hebben namelijk raakvlakken met de vier 

elementen, aarde, lucht, water en vuur. Toneelverenging Pardoes heeft deze avond 

een belangrijke rol, want zij brengen de vier elementen tot leven en zorgen voor de 

verbinding tussen de diverse nummers. Het koste behoorlijk wat energie, maar het 

resultaat mag er wezen vinden wij.  

Voorafgaande aan het concert is er voor kinderen en ouders een belevingswan-

deling door de Neterselse natuur die zal eindigen met een blote-voeten pad naast 
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het concertterrein. Na afloop is er gelegenheid om wat te eten en te drinken en 

wordt er nog een muzikale workshop voor de kinderen georganiseerd.  

Plaats van handeling is het grasveld aan het begin van de Latestraat. Kom zoveel 

mogelijk te voet of met de fiets. Auto’s kunnen eventueel worden geparkeerd op de 

Brink. Er is gezorgd voor zitplaatsen en een hapje en een drankje. Tot zaterdag! 

Programma: 

17.00 u. - 17.30 u. - Start belevingswandeling voor kinderen en ouders. 

18.00 u. - Bar en eettent op concertlocatie geopend. 

19.00 u. - 19.30 u. - Boomwhacker workshop voor de kinderen. 

20.00 u. - Aanvang concert 

 

ADVERTENTIE. 

Asperges te koop. Het seizoen is weer begonnen en ook dit jaar kunnen  er asperges 

besteld worden bij Carola van de Sande (0625132897) en Luuk van de Sande 

(0616055695) op Hoekakker 8. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag derde trekking. 1e prijs, Rood 9: J.C. Markestijn, Johan Paridaans, Sylvia 

en Niels. 2e prijs, Bruin 33: Ben van der Heijden. 3e prijs, Bruin 13: Stan Roo-

zen, Henk Looijmans, Marlies Buijtels, P. de Hond.  

 

LET OP! OPLICHTERS ACTIEF! 

Wij krijgen verschillende signalen van inwoners en ondernemers in de gemeente 

dat zij worden benaderd door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de ge-

meente Bladel advertenties te werven voor het gemeentemagazine. Ook vragen 

deze bedrijven hoge prijzen voor een vermelding in de adressenindex (achterin het 

magazine).  

De officiële gemeentegids wordt verzorgd en uitgegeven door Akse Media. Zij zijn 

momenteel nog niet begonnen met het werven van advertenties voor de gemeen-

tegids. De voorzieningen in de adressenindex krijgen een gratis vermelding. Mocht 

u worden benaderd en twijfelt u of het over het echte gemeentemagazine gaat, 

vraag dan om identificatie en neem contact op met de gemeente Bladel (0497 - 

361636) of met Akse Media (0223 – 668877).  

  

AANVRAAGPERIODE SUBSIDIE MUZIKALE EN CULTURELE VORMING 

SLUIT BINNENKORT!  

Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2022 

De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling, die muzikale en culturele 

vorming aanbiedt, te subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van 

maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent het dat zij zelf afspraken 

moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans. 

Subsidiemogelijkheden 

Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die tussen 6 en 21 jaar oud zijn en 

in de gemeente Bladel wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het  



volgen van één of meer cursus(sen). De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met 

een maximum van € 441,00 per cursusjaar. De totale uitgaven van deze subsidie 

zijn aan een limiet gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet overschrijdt, 

dan wordt de totale subsidie verdeeld over alle aanvragers. Het bedrag per aanvra-

ger is in deze situatie enigszins lager. 

Controleer of uw docent op de docentenlijst staat 

Daarom hanteren we een aantal voorwaarden waaraan docenten moeten voldoen. 

Alleen voor lessen bij docenten op deze lijst komt u in aanmerking voor subsidie. 

Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar een 

deelnemer komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij 

één van de docenten die op de overzichtslijst staan vermeld. Zo kunnen we het 

kwaliteitsniveau waarborgen. De overzichtslijst kunt u vinden op 

www.bladel.nl/subsidie-muzikale-en-culturele-vorming.  

Aanvraagformulier 

Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan muzikale en culturele 

vorming zijn nadere regels vastgesteld. Deze nadere regels en het 

aanvraagformulier kunt u downloaden via de website: www.bladel.nl of opvragen 

bij de centrale balie in het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook digitaal 

invullen met DigiD. 

Periode om aanvragen in te dienen 

De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag loopt van 1 februari tot en 

met 1 juni van het lopende cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt 

gehanteerd moet worden door de gemeente. Aanvragen die te vroeg, te laat of niet 

volledig binnenkomen, worden afgewezen.  

 

BEKENDMAKINGEN 

De gemeente Bladel maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van 

vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch ge-

meenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te vinden op de 

gemeentelijke website. Onderstaande verkorte berichten over omgevingsvergun-

ningen zijn een service van de gemeente aan inwoners. De digitale versie is 

rechtsgeldig. Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen de diverse ver-

leende vergunningen en ontheffingen is de hierboven genoemde website beschik-

baar.  

Via de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich gratis aan-

melden voor een e-mailservice waarmee u onderstaande informatie digitaal kunt 

ontvangen. 
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COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 28 MEI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 23 MEI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL. 
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