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KLEDINGACTIE JV DE FISTVÁÉREKES 

Hallo iedereen, binnenkort is het weer tijd voor de kledingactie van JV De 

Fistváérekes. We willen iedereen vragen om kleding te verzamelen in een plastic 

zak (vuilniszak). Deze kleding kan worden ingeleverd bij de kiosk in Netersel op 

zaterdag 21 januari. De bedoeling is om alleen goede kwaliteit kleding in de zakken 

te doen. 

Wat mag wel: Kleding; Lakens; Gordijnen; Dekbedovertrekken; Pluche beesten; 

Riemen; Handtassen en schoenen (schoenen aan elkaar gebonden). 

Wat mag niet: vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding; Enkele schoenen; 

Afgeknipt materiaal; Lappen; Matten; Tapijten; Kussens; Dekbedden; Snuisterij; 

Bedrijfskleding; Speelgoed en matrassen. 

De zakken a.u.b. dichtgeknoopt inleveren. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de zakken naar de kiosk te brengen dan 

kunnen wij deze ook op komen halen. Dit kunt u doorgeven door een appje te 

sturen naar het volgende nummer: 06-81393457 

Deze kledingactie is naast de opbrengst voor onze carnavalsgroep ook voor een 

goed doel. We hopen dat jullie voor deze tijd veel kleding kunnen verzamelen 

zodat wij een leuke wagen kunnen bouwen. Alvast bedankt.  

Met vriendelijke groet  JV De Fistváérekes. 

 

BESTE KBO LEDEN 

Graag zouden wij nieuwe mensen begroeten bij onze eettafel. Deze verzorgd iedere 

3de  donderdag van de maand een geheel verzorgde maaltijd voor 7,50 euro. Elk lid 

van de KBO is welkom ongeacht leeftijd, om mee aan te schuiven. Alleen even 

aanmelden bij Addie Verhees tel.nr.06-53256284 of Iet Loymans tel.nr. 06- 

23827947 .  

Ook voor meer informatie kun je daar terecht. Kom gezellig me eten en genieten 

van een verzorgde maaltijd. 

Groet de kookgroep 

 

DANKBETUIGING. 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en de vele bezoekjes 

van  vrienden, bekenden en familie, ook in de laatste weken van haar leven. Dit 

heeft haar goed gedaan.  

Ook wij zijn erg dankbaar voor de hartverwarmende reactie die we mochten 

ontvangen bij het overlijden en afscheid van  

                                                      Nel Michiels-Linschoten 

Kinderen en kleinkinderen. 



WAARNEMEND BURGEMEESTER. 

Na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad heeft de commissaris van 

de Koning, Ina Adema, de heer W.I.I (Willibrord) van Beek benoemd tot waarne-

mend burgemeester in de gemeente Bladel. De benoeming gaat in op 1 februari 

2023. 

Willibrord van Beek was wethouder in Maarheeze, gedeputeerde van de provincie 

Noord-brabant, lid en fractievoorzitter van de VVD van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en waarne-

mend burgemeester van Bernheze en Gennep. 

Met vriendelijke groet, Jaimy Liebregts-Panjoel Communicatieconsulent gemeente 

Bladel 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende viering zijn:  

• 22 januari 2023: 10:00 uur 

• 05 februari 2023: 10:00 uur 

• 12 februari 2023: 10:00 uur 

Na deze vieringen is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van 

harte welkom. 

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

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

De viering op kerstavond in de Poel werd ontzettend druk bezocht en is hopelijk 

voor velen een mooi bezinningsmoment geweest. De opbrengst van de collecte gaat 

naar de ziekengroep Netersel en Hulp in Nood Netersel/Bladel. Hiervoor dank! 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

HET NIEUWE GEMEENTEMAGAZINE IS BEZORGD! 

De afgelopen twee weken is het nieuwe gemeentemagazine “Bij ons in de ge-

meente Bladel” rondgebracht. In het gemeentemagazine vind je onder andere infor-

matie over de gemeente Bladel, een afvalkalender en de nieuwe ambassadeurs. 

Heb je het gemeentemagazine niet ontvangen, maar wil je wel graag een exem-

plaar? Dan kun je er een ophalen bij de receptie in het gemeentehuis. Heb je be-

hoefte aan een grootlettergids? Neem dan contact op met de gemeente via 

voorlichting@bladel.nl of via 0497 – 361 636. 

 

HERHAALPRIK CORONA. 

Mensen die in het afgelopen najaar nog geen herhaalprik gehaald hebben voor 

corona zijn zonder afspraak vooraf welkom in Den Herd in Bladel op 23 en 30 

januari a.s. van 9.00 uur tot 16.30 uur. Adres: Emmaplein 4.  

Gelieve een mondkapje en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. 

 

E-MAILADRES: VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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