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HULP IN NOOD NETERSEL – BLADEL 

Na twee jaar geen kermis i.v.m. corona, is Hulp in Nood weer aanwezig op de 

kermis. 

We zijn een  vereniging die op Netersel kermis staat met het Rad van Avontuur. 

De opbrengst hiervan wordt gebruikt om o.a. fruitbonnen en cadeaubonnen  te 

kopen. Zieke mensen krijgen bezoek van ons en ontvangen dan een fruitbon. Ook 

aan de zieke kinderen wordt gedacht, zij krijgen een cadeaubon. Mensen die het  

moeilijk hebben, worden verblijd met een envelop met inhoud.  

De mensen die in aanmerking komen, krijgen we toegespeeld door mensen uit het 

dorp. Als u denkt dat er mensen in Netersel zijn, die in aanmerking komen voor een 

fruitbon of cadeaubon bel 013-5092075. 

Ook dit jaar staan we weer op de kermis in Netersel op 5 – 6 – 7 juni 2022. We 

hopen dat jullie op de kermis een lotje kopen en een gokje wagen en zo HULP IN 

NOOD willen steunen. 

We zijn nog op zoek naar lotenverkopers en omroepers voor de kermis in  

Netersel.  Wilt u een uurtje mee loten verkopen of omroepen bel 013-5092075 of 

stuur mailtje naar: gerriecastelijns@gmail.com  

 

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 1e 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. 

 

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

 

EINDSTAND BUURTBILJART SEIZOEN 2021 – 2022 

Vrijdag 20 mei is in D’n Driesprong de eindstand bekend gemaakt van het buurt-

biljart seizoen 2021 -2022. Maar liefst 17 teams uit ons dorp zijn van start gegaan 

in de competitie. Onlangs meldden we al dat we vanwege Corona meermaals de 

competitie hebben onderbroken waardoor het aantal gespeelde wedstrijden per 

team niet gelijk is geëindigd. We hebben er daarom voor gekozen om niet het 

hoogste puntenaantal te laten gelden als eindresultaat maar het gemiddelde per 

wedstrijd. De verschillen zijn hierdoor klein geworden, maar we hebben wél een 

seizoenskampioen. Dit jaar is dat Heilei B. De wisseltrofee werd onder applaus in 

ontvangst genomen door Joost van den Biesen. De verdere resultaten zijn hierna de 

lezen. 

Het is ook gebruikelijk om de speler met het hoogste individuele aantal punten te 

eren. Dit jaar was dat Stan Kerkhofs (Winkelhoek A  22,5 punten) op de voet ge-

volgd door Jaap Laureijs (Winkelhoek D  22 punten) en Harrie Hendriks (Plein B  

21,3 punten). Het hoogste aantal caramboles in één wedstrijd kwam op naam van 

Iwan Couwenberg (Blasch A  93 caramboles) wat nauwelijks een verrassing te 

noemen is en het hoogste puntenaantal na een wedstrijd komt op naam van Heilei B 

met maar liefst 61,8 punten. 

Ook deze avond werd een voor-eeuwige-glorie competitie gespeeld onder de aan-

wezigen. Na knappe voorrondes met virtuoos spel, resteerden 3 kanshebbers voor 

de finale: Harrie Hendriks, William v Ertrijk en Iwan Couwenberg waarbij de 

laatste uiteindelijk als winnaar het seizoen officieel mocht afsluiten. 

In de loop van september gaat de nieuwe competitie weer van start. Hieraan vooraf 

gaat een bijeenkomst met de team-captains waarbij we ook de nieuwe individuele 

gemiddeldes voor 2022 -2023 bekend zullen maken. Heb je belangstelling om mee 

te spelen, neem dan contact op met Jeroen Spooren, Wim Vissers of Niels van Erck 

of laat het even weten in D’n Driesprong. 

Puntenaantal per Team 2022 -2023: 
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21,3 punten). Het hoogste aantal caramboles in één wedstrijd kwam op naam van 

Iwan Couwenberg (Blasch A  93 caramboles) wat nauwelijks een verrassing te 

noemen is en het hoogste puntenaantal na een wedstrijd komt op naam van Heilei B 

met maar liefst 61,8 punten. 

Ook deze avond werd een voor-eeuwige-glorie competitie gespeeld onder de 

aanwezigen. Na knappe voorrondes met virtuoos spel, resteerden 3 kanshebbers 

voor de finale: Harrie Hendriks, William v Ertrijk en Iwan Couwenberg waarbij de 

laatste uiteindelijk als winnaar het seizoen officieel mocht afsluiten. 

In de loop van september gaat de nieuwe competitie weer van start. Hieraan vooraf 

gaat een bijeenkomst met de team-captains waarbij we ook de nieuwe individuele 

gemiddeldes voor 2022 -2023 bekend zullen maken. Heb je belangstelling om mee 

te spelen, neem dan contact op met Jeroen Spooren, Wim Vissers of Niels van Erck 

of laat het even weten in D’n Driesprong. 

Puntenaantal per Team 2022 -2023: 

45,5 Heilei B; 44,9 Plein A; 43,3 Blasch B; 43,1 Plein B; 42,2 

Winkelhoek D; 40,3 Beemke A; 39,9 Hoekakker; 39,7 De Hoeve A; 39,2 

Heilei A; 39,1 Winkelhoek A; 38,2 Winkelhoek B; 37,3 De Hoeve B;  

36,4 Blasch A; 36,3 Beemke C; 35,2 Winkelhoek C; 34,5 Blasch C;  

33,5 Beemke B 

 

NETERSELS OPTREDEN VAN POPORKEST PUUR EN TONEELGEZEL-

SCHAP PARDOES. 

21 mei 2022 mag als datum bijgeschreven worden in de geschiedenis van Netersel, 

haar Poporkest PUUR maar zeker ook bij het Neterselse toneelgezelschap Pardoes. 

Nog niet eerder werden popmuziek en toneel in Netersel verenigd en er mag wor-

den vastgesteld dat deze combinatie zeer succesvol is en ongetwijfeld nog zijn 

vervolg zal krijgen.  Op deze zonnige zaterdagavond waren enkele honderden 

liefhebbers getuige van een volledig nieuw en ook nog gratis optreden van PUUR 

en Pardoes die beide na ruim twee jaar eindelijk weer een opvoering konden geven 

‘in eigen huis’.  

In tegenstelling tot eerdere jaren was niet de Brink als locatie gekozen, maar voor 

een perceel 100 meter verderop aan de Latestraat. Het door veel bomen en groen 

omrande veld weerspiegelde perfect het thema van deze avond: Puur-Natuur. In 

totaal 5 acteurs verpersoonlijkten in schitterende kleding  de vier elementen Aarde , 

Vuur, Water en Wind, waarbij de vijfde acteur de verhaallijn voordroeg. Ook alles 

wat door PUUR ten gehore werd gebracht, vond een plek in dit thema. Het optre-

den onder leiding van dirigent Rolf Rombouts en de bijna 30 muzikanten, werd 

ondersteund door een spectaculaire lichtshow. Er werd genoten van maar liefst 20 

verschillende nummers waarbij vier zangers weergaloos hun individuele en 

gezamenlijke talenten met het publiek konden delen.  

Vertrouwd op het podium zijn intussen Toon Bressers (zelf uit Netersel), Maud van 

Limpt en twee nieuwkomers: Ruud Kneefel en Annemiek Couwenberg, ook uit 

Netersel. Ook enkele tientallen kinderen uit Netersel verschenen op het podium om 

gezamenlijk het nummer ‘The lion sleeps tonight’ te ondersteunen met hun 



akoestische bijdrage en niet te vergeten de aller breedste glimlachen! Als spette-

rende einde van het optreden volgde het nummer  ‘Iedereen is van de Wereld’ van 

The Scene.  

Halverwege de show werd de gelegenheid te baat genomen om maar liefst 3 

PUUR-jubilarissen te feliciteren en aan hen het PUUR-speldje uit te reiken. 

Allereest Maud van Summeren, nu 12,5 jaar bij PUUR. Daarna Anne-Wil Vissers 

die intussen al 25 jaar lid is en tenslotte Wim Michiels met zelfs 50 jaar muzikale 

ervaring binnen PUUR! Wim werd geheel verrast door de huldiging, ook omdat hij 

in de rol van voorzitter doorgaans precies weet wat er gebeurt binnen PUUR. Deze 

keer echter niet en zo kregen zowel Wim als de andere twee jubilarissen het 

applaus dat ze verdienen. 

PUUR en Pardoes willen langs deze weg alle vrijwilligers, omwonenden, terrein-

eigenaren en niet te vergeten de Buntstèkers bedanken voor hun geweldige bijdrage 

aan het succes van deze feestelijke avond. Een mooie samenwerking die beslist 

voor herhaling vatbaar is. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking vier. 1e prijs, Grijs 25. Kees van der Heijden, Familie Heuve-

ling. 2e prijs, Paars 35: Teun van de Ven. 3e prijs, Groen 8: Jasper Couwenberg, 

Mariusz Giza, Harrie van Hoof, J. Kraaijvanger. 

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 

Donderdag 26 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaartsdag. 

Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met een collectieve vrije 

dag. 

 

BEKENDMAKINGEN 

De gemeente Bladel maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van 

vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch 

gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te vinden op 

de gemeentelijke website.  

Onderstaande verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn een service van 

de gemeente aan inwoners. De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 

en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende vergunningen en ontheffingen 

is de hierboven genoemde website beschikbaar. Via de website  

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich gratis aanmelden voor een e-

mailservice waarmee u onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen. 
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COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 4 JUNI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG  30 MEI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.   
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