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UITSLAG OPTOCHT BIJ DE BUNTSTEKERS IN NETERSEL. 

Jeugd individueel: 

                     1     Fleur Meulenbroeks       Komkommer 

Jeugd groepen: 

1 Steekje Los                     Gescheiden afval 

2 Geintrappers                     Wij gaan voor goud (vissen)! 

3 Dwersliggers                           Geknipt voor carnaval 

4 Haihossers                               Carnaval is Kei vet 

Volwassenen individueel: 

1 C.V. Ketels                      In de prijzen vallen deze winter! 

2 CD nog eentje dan        Staat goed op mijn cv 

3 Twan en Hans                          Wij pakken het voortouw 

4 Barbiertjes (John Peeters)        Mooi opgebaard 

5 Fam. Van Schagen                   We zijn goed aangekomen  

Volwassenen groepen 

1 De Fistvearekes                       Aftrekpost 

2 De Tapkratjes                       ’n spannend setje 

3 De Buntbengels        De energiemaatschappij zot er warmpjes bij 

4 De vrienden van puntje          Weer GENAAID 

5 De vage vrienden van de prins   “Potje Ricken” 

6 Familie van de prins           De rollen van Prins Rick 

Wagens 

1 J.C.V. De Koekwauze           De Bloem-Mist 

2 De Barbiertjes                         Leverproblemen 

3 C.V. de Zottekes            SCHIP(OP)HOL 

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Gezond eten krijgt tegenwoordig veel aandacht. Voor sommigen is de zorg voor 

voldoende eten nu helaas groter. Het gevoel van honger en de stress om je gezin 

van eten te voorzien willen we een beetje verlichten in de vastentijd.  

In alle kerkportalen in de parochie zullen we tot Pasen een zgn Voedseltafel zetten. 

Daarop kunnen mensen etenswaren neerleggen die anderen weer kunnen mee-

nemen (give or take). Heel laagdrempelig en onopvallend. Het is geen concurrentie 

van de Voedselbank die uitstekend werk doet. Alle beetjes helpen. Goederen die 

overblijven en die geschikt zijn bieden we alsnog aan de Voedselbank aan. We 

steunen dit jaar ook weer een vastenproject in het buitenland (Congo). Daarover 

hoort u later meer. Maar we willen tegelijk dicht bij huis iets betekenen voor 

mensen die het nodig hebben. Helpt u mee? Ik wens u een mooie vastentijd toe. 



Pastoor Schilder  

Mededelingen: 

• De Stille Omgang in Amsterdam is op zaterdag 18 maart. Meer informatie 

vindt u op de publicatieborden in de kerk of op www.stille-omgang.nl. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

• 26 februari 2023: 10:00 uur. Intentie: Wim Bleijs en Jac en Jo Broeckx 

Vissers en kleinzoon Mark   

• 12 maart: 10:00 uur 

• 26 maart: 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 gebedsvieringen via de mail:  

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

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN DE HOEVE/KRANENBERG 

Update vanuit Gemeente Bladel over aanvullende werkzaamheden de 

Hoeve/Kranenberg: 

Door de vele werkzaamheden in de berm van De Hoeve is de opsluiting verloren 

gegaan en is de aanwezige rabbatstrook uitgezakt. Om te voorkomen dat de gehele 

kasseienweg moet worden herstraat, zal er aan beide kanten van de weg een beton-

nen kantopsluiting worden aangebracht en zal de rabbatstrook opnieuw worden 

aangebracht. Deze werkzaamheden zullen samenvallen met de werkzaamheden aan 

de Hoeve in het centrum van Netersel en zullen ongeveer 6 a 7 weken duren, 

waarbij de Kranenberg richting Casteren zal worden afgesloten voor verkeer. 

Fietsers kunnen wel gebruik maken van het fietspad en automobilisten kunnen 

gebruik maken van de omleiding via het Bosch.  

De aanvang van deze werkzaamheden staat gepland voor 27 februari en in dezelfde 

periode zullen ook nieuwe bomen worden geplant. Er zal ook nog een brief worden 

gestuurd naar de direct aanwonenden en er zal een bericht worden geplaatst op de 

Gemeente socials en in de PC55. 

 

WERK IN UITVOERING 

Door of in opdracht van de gemeente Bladel 

Werk: Gepland groot onderhoud De Hoeve Netersel. 

Periode: week 04-2023 t/m week 40-2023 

Uitvoering: Aannemingsbedrijf J. van Esch ( Cromvoirt ) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant 

Contact Centrum (KCC), tel. 0497 - 361636. 
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