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AL POTGROND BESTELD BIJ PUUR POPORKEST? 

Nu het voorjaar in aantocht is wordt het weer tijd om uw tuin op orde te brengen. 

Potgrond is daarbij  natuurlijk onmisbaar. Maar waarom zou je zelf met die zware 

zakken gaan sjouwen? PUUR Poporkest komt ze graag bezorgen. Bestel bij ons 

zakken van 40 liter universele potgrond en wij leveren ze aan de deur af.  

Afgelopen weekend heeft u de potgrond bestellijst in uw brievenbus gekregen. 

Deze week, tussen 6 en 11 maart, komen onze leden bij u langs om de bestellijst op 

te halen. Het zou fijn zijn als u de flyer ingevuld klaarlegt. Betalen kan door het 

bedrag vooraf over te maken, maar nog makkelijker is, als u de QR code scant met 

uw telefoon. Onze leden brengen de QR code mee. U mag natuurlijk ook contant 

betalen, bij voorkeur gepast. Heeft u onze leden gemist? Geen probleem. Tot en 

met 12 maart kunt u het compleet ingevulde bestelformulier ook inleveren bij 

Sylvia de Jong, Latestraat 6, Netersel. 

Op zaterdagochtend 18 maart wordt de potgrond bij u thuis gebracht. Met uw 

bestelling ondersteunt u PUUR Poporkest en maakt u mooie optredens mogelijk. 

Na een zeer succesvol verlopen concert ‘PUUR Natuur’ afgelopen voorjaar zijn wij 

weer begonnen met de voorbereiding van het volgende grote concert; What’s 

Another Year. Dat zal plaatsvinden op zaterdag 18 november in gemeenschapshuis 

de Poel. Meer info volgt, maar noteer de datum alvast in uw agenda! 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:   

• 12 maart: 10:00 uur 

• 26 maart: 10:00 uur 

• 07 april: 15:00 uur Kruisweg 

• 09 april: 10:00 uur 1e Paasdag. Samenzang o.l.v. gelegenheidskoortje.  

Intentie: Mark van den Bijgaart, opa en oma Broeckx en opa en oma van 

den Bijgaart 

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. 

 

BESTE DORPSGENOTEN,  

Wilt u groter gaan wonen of juist kleiner? Heeft u verkoop- of aankoopplannen? 

Of bent u gewoon benieuwd naar de waarde van uw woning?  

mailto:gebedsvieringnetersel@gmail.com


Mijn naam is Joël Veraa, misschien kent u me uit het dorp! Sinds kort ben ik als 

zelfstandige aangesloten bij ERA Content plus makelaars. Ik ben in Netersel 

geboren en opgegroeid en woon er sinds vele jaren weer met veel plezier, daarom 

ken ik de woningmarkt hier als geen ander! 

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen bij de verkoop van uw woning of bij de 

aankoop van een woning? Of wilt u een gratis waardebepaling? Neem dan vrijblij-

vend contact op. 

Bel voor een afspraak naar: 085-2220901. Of stuur een Whatsapp naar: 06-

33930557. Dan kom ik graag bij u langs om kennis te maken.  

Wat uw woonwensen ook zijn, ik kan u hierbij deskundig begeleiden! 

 

PAROCHIEBERICHTEN. 

Mededelingen: 

• Zondag 12 maart zal de heer Rien van Vleuten in alle Missen een 

toelichting geven bij het vastenproject Mutoto. 

• Voor de vastentijd is er een flyer gemaakt met ideeën en activiteiten. U 

vindt die achterin de kerk. 

• Achterin de kerk staat tot aan Pasen ook een Voedseltafel. U kunt daar 

eetbare producten neerleggen of meenemen, zonder regels. 

• Op woensdagen in de veertigdagentijd bidden we om 18.30 uur de 

Kruisweg in Bladel, voorafgaand aan de Aanbidding. 

 

LEVEN MET PARKINSON. 

Spreker mevrouw van Gils. 

Op maandag 20 maart is er een avondbijeenkomst van Parkinson de Kempen in  

D’n Aachterum, Korenbocht 50 in Reusel. De zaal is open vanaf 19:00H. 

Het onderwerp is “Leven met de ziekte van Parkinson”. Als spreker hebben we 

Sonja van Gils uitgenodigd, Parkinson verpleegkundige aan het ETZ in Tilburg. Zij 

zal ons die avond wat gaan vertellen hoe om te gaan met de ziekte van Parkinson. 

De ziekte veroorzaakt allerlei verschijnselen die het leven er niet leuker op maken. 

Om die verschijnselen te verminderen zijn er medicijnen die de ziekteverschijn-

selen verminderen. Maar ook hoe met de medicijnen om te gaan om de beste 

werking ervan te krijgen.  

Niet alleen de medicijnen zijn belangrijk maar ook hoe en wanneer je ze in moet 

nemen. Want bij deze ziekte moeten dagelijks een hele reeks medicijnen worden 

ingenomen, en dat ook nog eens op gezette tijden. Kortom, het leven wordt daar 

niet leuker van. Sonja van Gils zal ons wegwijs maken om het leven met de ziekte 

draaglijker te maken. 

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

voor u klaar.  

In verband met de organisatie van de avond willen wij dringend vragen u voor 17 

maart 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 20 maart. 

http://www.parkinsondekempen.nl/
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HULP IN NOOD NETERSEL /  BLADEL 

We zijn op zoek naar een bestuurslid die ons team wil versterken. We zoeken 

iemand uit Netersel, zodat Netersel iets beter vertegenwoordigd is in de Stichting 

Hulp in Nood Netersel / Bladel.  

Wat onze Stichting precies inhoud vind u op www.hulpinnood-bladel-netersel.nl  

Wilt u weten wat de functie precies inhoud kunt u infomeren bij Jan Castelijns, 

Neterselsedijk 41, Lage Mierde  tel. 013-5092075. 

 

DINSDAG 4 APRIL 2023 OPEN AVOND OP DE LAMBERTUSSCHOOL 

Op dinsdag 4 april van 18.00 tot 19.30 uur houden we onze jaarlijkse Open Avond 

en zijn alle kinderen, ouders, broers, zussen, familieleden en andere belangstel-

lenden van harte welkom op onze school. Samen met Nummereen willen we jullie 

graag laten zien waar we in de verschillende groepen en na schooltijd bij de BSO 

mee bezig zijn.  

Thema  

De Open Avond zal in het teken staan van ‘uitvindingen’ en er zal in alle klassen 

iets te zien of te doen zijn rondom dit thema. 

Aanmelden nieuwe leerlingen Lambertusschool schooljaar 2023-2024 

In verband met de groepsindeling is het voor ons belangrijk om te weten op hoe-

veel kinderen we volgend schooljaar kunnen rekenen. Word jouw kind gedurende 

het schooljaar 2023-2024 vier jaar, meld hem of haar dan nu aan. Aanmelden is 

mogelijk tijdens de Open Avond op dinsdag 4 april van 18.00 tot 19.30 uur op de 

Lambertusschool.  

Ben je niet in de gelegenheid om je kind tijdens deze avond in te schrijven, dan 

verzoeken wij je om dit uiterlijk 10 april te doen. Via onze website (www.bs-

stlambertus.nl ) kun je alvast kennismaken met de school. Onder het tabblad 

“Nieuwe ouders” vind je het inschrijfformulier. Graag dit formulier vóór 10 april 

2023 bij ons inleveren. Dit mag in de brievenbus of via de mail info@bs-

stlambertus.nl   

Kom ook een kijkje nemen! Dinsdag 4 april van 18.00 tot 19.30 uur. 

Lambertusschool en Nummereen 

 

BUURTBILJART NETERSEL 

Wij willen de deelnemers aan het Buurtbiljart niet langer in spanning houden en 

wachten daarom niet tot het einde van speelronde 11 met het vermelden van de 

tussenstanden. Let op: 4 teams (gemarkeerd met een *) hebben daarom een wed-

strijd minder gespeeld, waarbij Winkelhoek D beslist genoemd moet worden als 

mogelijke kanshebber op de eindzege! 

Hoekakker 504,8 

Plein B 467,2 

Hoeve B 465 

Blasch A 463,2 

http://www.hulpinnood-bladel-netersel.nl/
http://www.bs-stlambertus.nl/
http://www.bs-stlambertus.nl/
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Winkelhoek D * 440,5 

Plein A 434,1 

Heilei A 433,8 

Winkelhoek A 432,5 

Beemke C 429,8 

Blasch B 417,7 

Beemke A * 405,5 

Blasch C 403,3 

Winkelhoek C 403,3 

Hoeve A 390,9 

Winkelhoek B * 383,5 

Beemke B * 356,1 

 

NIEUW IN NETERSEL. 

Wij gaan uitbreiden met een ijskar en gaan heerlijk Italiaans Schepijs verkopen. 

Bespreek nu alvast voor uw feesten, partijen of evenementen. 

Groetjes, Saskia, tel: 06-19700728. 

 

VERKIEZINGEN 15 MAART 2023: WAAR STEMMEN WE VOOR? 

Binnenkort kunnen we weer gaan stemmen! Op 15 maart zijn het namelijk ver-

kiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap. In onze regio kunnen 

we dus stemmen wie er statenlid wordt van de provincie Noord-Brabant en wie er 

in het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel komt. Maar wat doen de 

provincies en de waterschappen precies? En waarom zijn ze zo belangrijk? In 

onderstaande infographics wordt meer uitleg gegeven over de werkzaamheden van 

de provincies en de waterschappen. 

Weet je nog niet goed op wie je wilt stemmen? Dan kun je voor zowel de 

Provinciale Staten als de Waterschappen de stemwijzer doen. Ga hiervoor naar 

www.mijnstem.nl en kies welke stemwijzer je in wilt vullen. Voor de Provinciale 

Staten kun je ook www.stemwijzer.nl gebruiken. Wil je meer informatie over de 

verkiezingen? Ga dan naar www.bladel.nl/verkiezingen.  

 

ROZENKRANS. 

Elke eerste zaterdagavond  van de maand wordt de Rozenkrans gebeden in de kapel 

aan de Hoeve in Netersel. Aanvang om 19.00 uur. In de maanden mei en oktober 

wordt de rozenkrans elke zaterdagavond gebeden. 

25 maart is er een mis in de kapel. Verdere details volgen nog zodra die bekend 

zijn. 

 

E-MAILADRES; VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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