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VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 15 MAART  2017 IN NETERSEL 

 

      

  

2012 2017   

 Aantal 

stemgerechtigden   651 701   

 Aantal uitgebrachte 

stemmen   499 600   

 Aantal geldige 

stemmen   496 598   

 Opkomstpercentage   76,65% 85,59%   

 

      

  

2012 2017 

  lijst   stemmen stemmen in % +/-  

1 VVD 182 195 32,60  +13 

2 PVDA 72 15  2,50 57- 

3 PVV   37 72 12,04 +35 

4 SP 58 74 12,37 +16 

5 CDA 88 112  18,72 +24 

6 D66 27 50 8,36 +23 

7 Christen Unie 2 4 0,66 +2 

8 Groenlinks 11 40  6,68 +29 

9 SGP   0   

 10 Partij Dieren 5 7 1,17 +2 

11 50 Plus 14  21  3,51 +7 

12 OndernemersP   1  0,16 +1 

13 VNL 

 

1 0,16 +1 

14 Denk 

 

0 

  15 Nieuwe Wegen 

 

0 

  16 Forum Democ. 

 

3 0,50 +3 



17 Burger Bew. 

 

0 

  18 Vrijzinnige Par 

 

0 

  19 Geen Peil 

 

1 0,16 +1 

20 Piratenpartij 

 

1 0,16 +1 

21  Artikel 1   0 

  22 Niet Stemmers 

 

0 

  23 Libertarische P 

 

0 

  24 Lok. Id Kamer 

 

1 0,16 +1 

26 Stem NL 

 

0 

   

Hierboven de uitslag van de stemming voor de  Tweede Kamer in Netersel. 

 

VASTENACTIE 2017 : EILANDEN VAN HOOP IN SAN SALVADOR (EL 

SALVADOR) 

3. De huidige situatie: de mara’s en hun gewelddadigheden .               

Het geweld van de mara’s is onbeschrijfelijk groot. Het is dan ook niet vreemd dat 

in maart 2016 officieel bekend werd dat San Salvador de meest gewelddadige stad 

ter wereld is en El Salvador het meest gewelddadige land. In 2015 werden er van 

de zes miljoen inwoners 6656 mensen vermoord, bijna de helft jonge mannen. Dat 

is een moordcijfer van bijna 116 per 100.000 inwoners, meer dan 17 keer het we-

reldgemiddelde. Ter vergelijk: in Nederland vonden in 2014 144 moorden plaats.   

Iedere bende heeft zijn eigen territorium, dat met graffiti op muren wordt afgeba-

kend. Iedereen in de wijk weet waar de grenzen lopen. Binnen de eigen wijk is één 

bende de baas. Winkeliers en marktkooplui worden afgeperst, er is drugshandel, er 

worden onderlinge vetes uitgevochten en er is natuurlijk de constante oorlog met de 

politie en militairen. De bevolking zit daartussen: praten met de politie is levensge-

vaarlijk, praten met vreemden is levensgevaarlijk, maar het is ook levensgevaarlijk 

om je buiten je ‘eigen’ wijk te begeven, waar een andere bende de scepter zwaait 

en waar ‘ze’ je niet kennen. Kinderen spelen binnenshuis en ook volwassenen blij-

ven zoveel mogelijk binnen: niemand wil in een vuurgevecht tussen bendeleden en 

politie belanden of in een bendeoorlog betrokken worden. ‘Horen, zien, zwijgen’ is 

het devies: wie verdacht wordt van klikken naar de politie of een rivaliserende ben-

de, wordt verminkt of vermoord.  

De invloed van de bendes reikt ver: ze schakelen jonge kinderen in als ‘spionnen’ 

op straat. De kinderen houden zorgvuldig alles en iedereen in de gaten. Verdachte 

telefoontjes, vreemdelingen, een gesprekje met een agent: alles wordt doorgegeven. 

Daarnaast worden de kinderen gebruikt om de wekelijkse of maandelijkse ‘bijdra-

ge’ van winkeliers en ondernemers te innen.  

In deze situatie willen enkele organisaties ter plaatse ‘Eilanden van Hoop’ creëren. 

Hierover in de komende weken meer. 

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 



AAN ALLE SPORTIEVE DAMES VAN CASTEREN EN NETERSEL 

Korfbalvereniging NeCa is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden: Jeugdleden 

tussen 5 en 19 jaar oud en seniorenleden (midweek/recreanten op woensdag of 

senioren op zondag) vanaf 16 jaar oud. Wil je een keer mee komen trainen om te 

kijken of het iets voor jou is, of wil je je direct aanmelden? Stuur een mail naar: 

neca.netersel-casteren@KNKV.net  

 

KERKBERICHTEN.  

Derde zondag van de Veertigdagentijd. Zondag 19/3: om 9.30 uur Eucharistie-

viering. De intentie is voor: Jan Michiels nms. familie van de Pas. 

 

NIEUWS KBO. 

KBO Programma:  

22 maart:                  Algemene ledenvergadering in de Poel Netersel 

6 t/m 30 april:          Rabobank Clubkascampagne  

    18 april:      Ernst Kox workshop fotografie.  

    22 april:      Culturele Dag in Hapert 

    4 mei:      Bedevaart Meerveldhoven 

  16 mei:                       Bezoek H. Eik Oirschot. 

  13 juni:                 Fietstocht met excursie  

 

HULP VOOR INWONERS MET SOCIAALJURIDISCHE PROBLEMEN OF 

VRAGEN 

Soms lijkt het wel of er steeds meer regels en formulieren bij komen. Ziet u mis-

schien door de bomen het bos niet meer? Vindt u het invullen van een formulier of 

het begrijpen van een regeling soms lastig? Of hebt u vragen over:  

 uw loon of uitkering; 

 belastingdienst toeslagen zoals; huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden 

budget; 

 sociale voorzieningen zoals kinderbijslag of AOW; 

 belastingaanslagen of invordering belasting; 

 beslaglegging en de beslagvrije voet; 

 regelingen voor mensen met een laag inkomen; 

 zorgregelingen zoals Wmo of de hoogte van uw eigen bijdrage CAK; 

 beschikkingen van overheidsinstanties; 

 huur- en woonzaken?  

Sociaal Raadsliedenwerk kan u weer op weg helpen. Als inwoner van de gemeente 

Bladel kunt u hier gratis gebruik van maken. Voor het maken van een afspraak kunt 

u bellen met het Zorgloket van de gemeente Bladel, telefoonnummer 0497-361636. 

Het Zorgloket is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.  

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 18. 1
e
 prijs, Groen 2: Familie van Limpt, Annie Smets, A. 

mailto:neca.netersel-casteren@KNKV.net


Bleijs. 2
e
 prijs, Oranje 33: Jan Roijmans, Daan Michiels. 3

e
 prijs, Rood 14: Fa-

milie Meulenbroeks, H. Roijmans, Toon Daniëls. 

 

26 UUR BILJARTMARATHON IN D’N DRIESPRONG 

Vrijdagavond is het zover, dan start om 20.00 uur de 26 uur biljartmarathon in d’n 

Driesprong, gaat het de uitdagers Iwan Couwenberg en Geert van den Bisen lukken 

om de 26 uur vol te maken? Zaterdagavond om 22.00 uur zullen we het weten of 

een nieuw record is gezet in dit voor Netersel inmiddels traditionele evenement. Na 

de 24 uur biljartmarathon in 2013 met als goed doel “Hulp in Nood” en de 25 uur 

in 2015 met als goed doel “activiteitenschuur de Muilerij” heeft het Gilde het stokje 

overgenomen en ligt de lat weer één uur hoger. 26 uur biljarten, achtereen biljarten 

is mentaal en fysiek een slijtageslag voor Iwan en Geert en enige aanmoediging zal 

daarom ook wel nodig zijn om ze door de moeilijke momenten heen te loodsen.  

Om te kunnen biljarten zijn er natuurlijk ook tegenstanders nodig, elk uur gaan 

twee biljarters de strijd aan met Iwan en Geert. Wil jij ook de strijd aangaan? 

Schrijf je dan in, alleen of met twee, het kan nog bij d’n Driesprong , tel. 0497-

843868, de lijst raakt al aardig gevuld.  

De openingspartij wordt gespeeld tegen Niels Michiels en Frank van Limpt die 

respectievelijk het 24 uur en het 25 uur record mede op hun naam hebben. De 

tweede partij wordt gespeeld tegen de Koning en de Hoofdman van het Gilde en zo 

zullen er in 26 uur vele biljarters acte de présence geven. In de laatste partij 

betreedt carnavalsvereniging De Buntstèkers de arena en zullen Prins John d’n 

Urste en Adjudant Bartes hun kunsten op het groene laken tonen.  

Het spel wat wordt gespeeld is het normale libre en alle caramboles worden nauw-

keurig bijgehouden. Wie het aantal caramboles raadt dat Geert en Iwan samen 

maken gaat ook met een mooie prijs naar huis. 

Naast het biljarten zijn er de caféspellen: spijkerslaan, darten, biljartspel en een 

loterij met vele mooie prijzen.  Op zaterdagmiddag is er voor de kinderen de moge-

lijkheid om geschminkt te worden. 

De opbrengst van het evenement komt ten goede aan de inrichting van het nieuwe 

Gildehuis op Gildeterrein “De Smelbocht” aan de Muilen te Netersel. 

Voor info kun je contact opnemen met Frans Waalen, 06-10930600, of Henk 

Michiels 06-50243569, of per mail op info@gildesintbrigida.nl. 

 

KOEKACTIE KORFBALVERENGING NECA 

Maandag 27 maart komen onze jeugdleden bij u langs om koeken te verkopen. We 

hebben diverse soorten koeken. 1pak voor 2euro en 3pakken voor 5euro. 

Hiermee steunt U de korfbalvereniging, zodat zij dingen voor de jeugdleden kan 

organiseren. Bijvoorbeeld het jeugdkamp en de viering van kampioenschappen. 

U kunt de leden verwachten vanaf 17.30 uur. 

Bedankt voor Uw steun namens onze jeugdleden. K.V. NECA 

 

SCHMINKEN VOOR DE KINDEREN 

Op de biljartmarathon nodigen we zaterdagmiddag ook de ouders met kinderen uit. 

mailto:info@gildesintbrigida.nl


Dan is er namelijk de mogelijkheid dat de kinderen geschminkt worden. Tegen een 

kleine vergoeding voor het goede doel zal het hiermee een hoog sprookjesgehalte 

krijgen. Dus kinderen, neem pappa of mamma mee, of allebei, en kom gezellig naar 

d’n Driesprong om je te laten schminken en om misschien nog een spelletje te 

doen. 

 

VERHALEN UIT DE KEMPEN IN KEMPENMUSEUM DE ACHT ZALIG-

HEDEN. 

Op zondag 19 maart a.s. vertelt Hendrik van der Aalst in de koffieschop van het 

museum verhalen over dorpen en hun bewoners in vroeger tijden in de Nederlandse 

en Belgische Kempen. 

Over bedevaartsplaatsen. Heiligen waren immers de specialisten. Voor ieder kwaal 

was er wel een heilige. Over Monulphus en Gondulphus, over Elisabeth, Gerardus, 

Pancratius enz. 

Hendrik vertelt ook anekdotes over legendarische dorpsfiguren zoals Mie Moors, 

Pottekes Mieke en Franske en Trees in Arendonk. Ook de monumentjes op de 

dorpspleinen krijgen de aandacht, zoals de Contente Mens en de Hapertse Goaper 

en de betekenis ervan. 

Al deze verhalen vertelt hij, zoals u van hem gewend bent, in het prachtige dialect 

van de Kempen. Op die manier komen de verhalen pas echt tot hun recht. 

Wilt u genieten van een gezellige middag kom dan op zondag 19 maart naar het 

museum.  

U kunt dan ook nog de bijzondere tentoonstelling bezichtigen met als titel “Alles 

heeft zijn verhaal”  uit de collectie van Van Hedel. Ook deze tentoonstelling neemt 

u mee terug naar het leven wonen en werken van de Kempische mens in vroeger 

tijden. 

Het verhaal van Hendrik van der Aalst begint om 14.00 uur. 

Entree incl. kopje koffie/thee € 4,00. 

Tot ziens op 19 maart. 

Kempenmuseum De Acht Zaligheden. Kapelweg 2, 5521 JJ in Eersel. Tel. 0497- 

515649 www.achtzaligheden.nl  

 

TWEEDEHANDSFIETSENBEURS HOOGELOON: 

Zondag 2 april 2017. Dit jaar op een nieuwe locatie!! 

Op zondag 2 april van 12.00 uur tot 15.00 uur wordt er in Hoogeloon wederom een 

fietsenbeurs georganiseerd. Dit jaar op een nieuwe locatie, namelijk bij Gooskens 

Hout, Breestraat 25 Hoogeloon. U bent van harte welkom rond te snuffelen. 

Schrijft u de datum alvast in uw agenda? De toegang is gratis!  

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Anke 0497-682641 Of  Yvonne 0497-

682894. Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl  

 

HELP JIJ TONEELVERENIGING PARDOES AAN MEESTERWERKEN?  

Zoals jullie allemaal al hebben kunnen lezen staat de nieuwe voorstelling van 

Pardoes gepland voor begin april. Nu willen wij graag alle kinderen vanaf groep 3 

http://www.achtzaligheden.nl/
mailto:fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl


tot en met 16 jaar uitnodigen om samen met de leden van de toneelvereniging 

schilderijen te gaan maken voor onze voorstelling. 

Op zaterdag 18 maart willen dat gaan doen in de Muilderij te Netersel. Wij zorgen 

voor de schildersdoeken, verf, kwasten en rollers. Jullie mogen in oude kleren 

komen of kleren die erg vies mogen worden. Afhankelijk van het aantal kinderen 

dat mee komt doen gaan we of in tweetallen of met meerdere kinderen tegelijk aan 

een schilderij werken. Er is voldoende begeleiding aanwezig. Vooraf aanmelden is 

niet nodig. 

Al de gemaakte schilderijen zullen worden gebruikt bij al onze voorstellingen. Dus 

als je zin hebt, kom dan zaterdag 18 maart van 14:00 uur tot 16:00 uur naar de 

Muilderij. Wij kijken er naar uit om samen met de kinderen creatief bezig te zijn.  

Tot dan! Met theatrale groeten toneelvereniging Pardoes 

 

NIEUWS KORFBALCLUB NECA. 

Uitslagen: Dot D1 - NeCa D1: 2-2; NeCa A2 - Bio A1: 12-8; Rietvogels M1 – Ne-

Ca M1: 3-14; NeCa 1 - Klimop 1: 15-10; NeCa E2 - Rooi E3: 1-4; Rosolo E4 – Ne-

Ca E1: 0-19; NeCa C2 - Bio C1: 0-6; NeCa C1 - Rosolo C2: 10-1; Rosolo C3 – Ne-

Ca C1: 4-5; NeCa B1 - Bladella B1: 7-4; NeCa A1 - DSV/EDN A1: 4-12. 

Programma voor 15 maart: 

15/3: NeCa M1 - DDW M1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Fleur Bolder. 

Dit zijn de laatste wedstrijden van de zaalcompetitie. De veldcompetitie start voor 

de meeste teams in het weekend van 1 april. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel F1 – Knegselse Boys F4: 5-4; Hapert E4 – Netersel E2: 2-4; 

Rood-Wit E3 – Netersel E1: 7-0; SBC D5 – Casteren D1: 2-2; Rijen C5 – Casteren 

C2: 4-2; Casteren C1 – Bladella C2: 1-4; De Valk B2 – Netersel B1: 2-1; SBC A3 

– Netersel A1: 1-4; HMVV 6 – Netersel 3: 2-2; Riethoven 2 – Netersel 2: 7-0; 

HMVV 1 – Netersel 1: 3-0. 

Programma voor 18 en 19 maart: 

18/3: Casteren Mini 2 is vrij; 

18/3: KSC Mini 1 – Casteren Mini 1: aanvang om 10.00 uur in Steensel; 

18/3: Netersel F1 is vrij; 

18/3: De Raven E2 – Netersel E2: aanvang om 10.30 uur; 

18/3: Netersel E1 – EFC E2: aanvang om 10.45 uur; 

18/3: Casteren D1 – EFC D5: aanvang om 11.00 uur; 

18/3: Casteren C2 – Hapert C2: aanvang om 12.00 uur; 

18/3: EFC CF2 – Casteren C1: aanvang om 14.00 uur; 

18/3: Netersel B1 – SV Juventud B1: aanvang om 13.30 uur in Casteren; 

18/3: Netersel A1 – Steensel A1: aanvang om 14.30 uur; 

19/3: Netersel 3 – SDO 5: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

19/3: Netersel 2 – De Zuiderburen 1: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig 10.00 uur; 

19/3: Netersel 1 – DVS 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

Attentie jeugdleden: denk aan het tijdig afmelden bij verhindering op zaterdag. 


