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UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018 IN NETERSEL 

 

2014 2018 

   aantal stemgerechtigden 679 736  

   aantal uitgebrachte stemmen 395 426  

   aantal geldige stemmen 395 424     

  opkomstpercentage 58,17% 57,88% 

   

      

 

2014 2014 2018 2018 2014/2018 

 

stemmen in % stemmen in % verschil in % 

CDA 148 37,4% 85 19,9        - 17,5 

PRO5 184 46,5% 211  49,5          + 3,0 

Vrije Hapertse Partij 8 2,0% 10 2,3  - + 0,3 

Bladel Transparant 27 6,8% 65  15,2 - + 8,4 

VVD 28 7,0% 32 7,5         + 0,5 

TrefZeker Hapert - - 2  0,4  - + 0,4 

D66 - - 14  3,2 - + 3,2 

Bladels Belang - - 5 1,1         + 1,1 

Er waren 2 blanco stemmen 

 

AGENDA DORPSRAADVERGADERING MAANDAG 26 MAART 2018 OM 

20.00 UUR 

0. 18.30 inloop bijeenkomst inzake Hoeve 22 (zie andere mededeling) 

1. 20.00 uur: opening 

2. Verslag vorige vergadering 29-1-2018 

3. Ontwikkelingen woningbouw waaronder plan Hoeve 22 (toelichting vanuit 

gemeente) 

4. Vervolg overleg verkeerscommissie 

5. Speelruimtebeleid 

6. Sanering asbestdaken: project kleine asbestdaken? 

7. Mededelingen 

8. Rondvraag 

9. Sluiting  (gezien beperkte agenda streeftijdstip 21.30 uur) 



THEATERLES!  

Degenen die zich aangemeld hadden voor de theaterles hebben een bevestigings-

mail gehad. Als je nog graag mee wil doen, kan dat uiteraard! Schrijf jezelf zo snel 

mogelijk in via de website van Pardoes. www.pardoesnetersel.nl Vanaf groep 5 

mag je meedoen. Ook voor degenen die op de middelbare school zitten is deze 

theaterles toegankelijk! De theaterlessen zijn op zaterdag 31 maart, 7 april, 14 april 

en zaterdag 21 april. De lessen duren van 14:00 uur tot 15:30 uur. We zullen de 

theaterlessen afsluiten met een echte voorstelling!  

Met theatrale groeten, toneelvereniging Pardoes. 

 

ONTWIKKELING PLAN DE HOEVE 
Reeds geruime tijd zijn bouwplannen in ontwikkeling op de locatie aan De Hoeve 

22 in Netersel waar voorheen vleesverwerker Hems was gevestigd. Het bedrijf is 

inmiddels verhuisd naar een nieuwe locatie in Oss en daarmee is definitief de weg 

vrijgemaakt om 20 nieuwe woningen aldaar te bouwen. 
De welstandscommissie heeft de plannen reeds goedgekeurd en het bestemmings-

plan is inmiddels gewijzigd. De woningen worden voor verschillende doelgroepen 

gebouwd in zowel de huur- als koopsector. Binnenkort zal een aanvang worden 

gemaakt met de verkoop van de woningen en de sloop van de bestaande opstallen 

op het terrein.. 
Op maandag 26 maart aanstaande bent u vanaf 18.30 uur van harte welkom in ge-

meenschapshuis De Poel om, voorafgaand aan de vergadering van de dorpsraad, 

een kijkje te komen nemen in de plannen. Vertegenwoordigers van het bouwteam 

zijn dan aanwezig zijn om u desgewenst te woord te staan en eventuele vragen te 

beantwoorden. 
 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 18. 1
e
 prijs, Roze 7: Dames 1 VV Netersel, Alex Spooren, 

Theo van Gerwen. 2
e
 prijs, Groen 15: Familie van Geel, E. Baselmans. 3

e
 prijs, 

Groen 33: Annie Smets, Peter Vissers. 

 

MOEDIGE MOEDERS 

Na een geweldige bijeenkomst in de afgelopen maand februari, waarbij we veel 

geleerd hebben over de “drama driehoek” en de “winnaars driehoek” , hebben we 

op dinsdag 27 maart weer een bijeenkomst van de Moedige Moeders. 

Zoals altijd is daarbij iedereen uitgenodigd, die meer wil weten hoe ze het beste om 

kunnen gaan met het overmatig alcohol en of drugsgebruik van een van hun kinde-

ren. Zowel vaders als moeders zijn van harte welkom.  

Alle vragen mogen gesteld worden en zo kan je veel leren van de dingen waar an-

deren al doorheen zijn gegaan en ervaring in hebben opgedaan. 

Wij bestaan hier in Bergeijk al meer dan 5 jaar en we hebben gelukkig al veel ou-

ders vooruit kunnen helpen met onze praktische raad en bruikbare tips. De Moedige 

Moeders werken ook samen met o.a. Novadic en samen houden we af en toe ook 

preventie avonden waar we dan onze ervaringen mogen vertellen. Zo kunnen we 

http://www.pardoesnetersel.nl/


andere ouders wakker schudden en krijgen ze uitleg over alle drugs die in de Kem-

pen rijkelijk aanwezig zijn. Ook werken we nauw samen met Lumens zorg en de 

aangewezen zorgloketten voor de jeugd in Bergeijk en omliggende gemeentes.  

De bijeenkomst is zoals gebruikelijk in het Thomas van Aquinohuis waar we van 

20.00 uur-22.00 uur voor u klaar zitten. Op de Dr Rauppstraat 52 in Bergeijk.  

Voor meer info bel: 06-44625441 of mail naar: 

moedigemoedersdekempen@hotmail.com 

Neem ook gerust eens een kijkje op www.moedigemoeders.nl  

 

BEDANKT. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven en steun tijdens het ziek zijn en 

bij het overlijden van mijn/onze lieve man, vader en opa Ad Michiels. 

Bedankt namens Riet Michiels en de kinderen. 

 

VASTENACTIE 2018 : ARMOEDE BESTRIJDING MBALA (ZAMBIA) 

6. Doel en aanpak van het HID-programma 

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen te vergroten 

door ze (100 per jaar; 3 jaar lang) te trainen op ondernemerschap en manieren om 

in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze 

hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of 

een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten. 

Binnen het HID programma vallen verder: hulp aan weeskinderen en kwetsbare 

kinderen; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoe-

debestrijdingsprogrammas en bewustwordingsprogramma’s. 

In een workshop leren deelnemers bijvoorbeeld hoe ze een viskwekerij kunnen op-

zetten. Vervolgens graven ze zelf een vijver. Daarna krijgen ze een paar honderd 

kleine visjes, die ze moeten voeren en opkweken. Wanneer de vissen groot genoeg 

zijn krijgen ze een visnet en kunnen ze de vis verkopen. 

Het campagneproject van Vastenactie richt zich op 300 hiv-positieve mannen en 

vrouwen, die: - weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn; - die een  

laag inkomen hebben (tussen de 0 en 6 euro per week) - en die gemiddeld zo’n zes 

tot acht personen in hun huishouden tellen. 

Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om 

goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project direct of indirect 

16000 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt worden en een betere toekomst 

tegemoet kunnen zien. 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

VASTENACTIE HUIS-AAN-HUIS COLLECTE. 

Van 26 tot en met 31 maart (volgende week) wordt in Netersel de huis-aan-huis 

collecte voor de Vastenactie gehouden. U kunt de collectant in de loop van die 

week aan de deur verwachten om uw vastenzakje met inhoud op te halen. Uw bij-

drage mag ook zo, zonder vastenzakje, in de collectebus. Alvast hartelijk dank voor 

uw bijdrage! De huis-aan-huis collecte komt in zijn geheel ten goede aan het Vas-

mailto:moedigemoedersdekempen@hotmail.com
http://www.moedigemoeders.nl/


tenactie Project in Zambia. Wij bevelen de collecte van harte bij u aan en danken 

de vele vrijwilligers die voor of achter de schermen meewerken aan deze huis-aan-

huis collecte. 

 

KERKBERICHTEN. 

Palmzondag, begin van de Goede Week. Zaterdag 24/3: om 19.00 uur Eucharis-

tieviering. De intenties zijn voor: Jan Beyens nms. de broederschap Scherpenheu-

vel; Wim Dielis en Harrie v.d. Palen 

Witte Donderdag. Donderdag 29/3: om 19.00 uur Eucharistieviering in de kerk in 

Bladel voor alle kerkdorpen m.m.v. het dameskoor. 

Goede Vrijdag. Vrijdag 30/3: om 15.00 uur Kruisweg in Netersel in de kerk met 

volkszang. Om 19.00 uur Eucharistieviering in Bladel m.m.v. het herenkoor en 

herdenking van het lijden en sterven van de Heer. 

Paaswake. Zaterdag 31/3: om 21.00 uur in de kerk in Bladel m.m.v. het herenkoor. 

21.00 uur  Bladel, kerk (mmv Herenkoor) 

 

Mededelingen: 

Als er parochianen zijn die voor Pasen de ziekencommunie willen ontvangen, dan 

kunnen die contact opnemen met het parochiesecretariaat 

Komend weekend mag u houdbare levensmiddelen naar de kerk brengen. Die wor-

den in alle kerken van het Bisdom ingezameld voor de Chrismamis. 

Woensdag 28 maart is er om 18.30 uur een kruisweg met aansluitend een boete-

viering voor Pasen 

De gepubliceerde mis op donderdag 22 maart om 19.00 uur in Bladel gaat niet door 

Aangevraagde misintenties worden voortaan alleen nog aangenomen als er naast de 

locatie ook een datum bekend is, ook in Bladel wordt de intentie nog maar op één 

datum gelezen 

 

20 JAAR MARIAKAPEL 

Zondag 25 maart 2018 is het 20 jaar geleden dat Pastoor Bertens, de Mariakapel 

heeft ingezegend. Het Stichtingsbestuur van de Kapel wil dit niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. Zondag 25 maart wordt er om 19.00 uur een H. Mis opgedragen 

in de Kapel, en zo feestelijk herdacht. 

Al 20 jaar, wordt er elke eerste zaterdag van de maand om 19 uur een Rozenhoed-

je gebeden. In de maanden mei en oktober iedere zaterdag om 19.00 uur 

U bent van harte welkom. 

Stichtingbestuur: Maria Rosa Mystica 

 

DANKWOORD 

Graag wil ik mijn dank uitspreken voor de prachtige installatieviering op 11 maart. 

We gingen van regen naar zonneschijn. Deken Spijkers heeft mooi gepreekt en ik 

voelde mij gesteund door de concelebranten en de diaken.  

De vrijwilligers van de parochie hebben zich geweldig ingezet. En dat zo kort na 

het afscheid van pastoor Bertens… 



Als ik denk aan het koor, de bloemsiergroep, de fotograaf, de communiewerkgroep 

en de kinderen, de kosters en acolieten, degenen die de pastorie en de parochiezaal 

netjes hebben gemaakt en alles hebben gecoördineerd, de gildes uit alle dorpen, de 

fanfare L’Union. Het was hartverwarmend dat mijn ouders applaus kregen toen ik 

hen aan het einde van de Mis bedankte. De receptie in De Baron was heel gezellig 

en goed verzorgd. Al met al een heel mooi begin van mijn pastoraat. En dat is vol-

gens het spreekwoord toch het halve werk! Tenslotte wil ik allen bedanken die voor 

mij gebeden hebben. Alleen een priester die gedragen wordt door Gods genade, kan 

zijn werk goed doen. Nu gaan we op naar Pasen. Van harte welkom bij de viering-

en in de Goede Week en graag tot ziens. Pastoor Schilder  

H. Schilder, pr. 

Ringbaan West 302 

5025 VB Tilburg 

Tel: 013-4683093 

 

WIJZIGING AFVALINZAMELING IN VERBAND MET KONINGSDAG 

In verband met Koningsdag wordt de inzameling van GFT-, restafval en PMD-

verpakkingsafval in de woonkern Netersel verschoven van 27 april naar zaterdag 

28 april 2018. De inzameling start om 7.30 uur. Zorg er voor dat de container en 

zakken op die dag tijdig aan de straat staan! 

 

 
 

KIJKAVOND BREDE SCHOOL NETERSEL  EN  AANMELDEN NIEUWE 

LEERLINGEN 

Graag willen wij alle belangstellenden uitnodigen voor onze Kijkavond op donder-

dag  5 april van 18.00 tot 20.00 uur. Samen met Nummereen, willen we u laten zien 

waar we in de verschillende groepen en na schooltijd bij de BSO mee bezig zijn.  

Tijdens deze avond is er ook gelegenheid voor het aanmelden van nieuwe kinderen 

voor het schooljaar 2018-2019. Kinderen die vóór 1 augustus vier jaar worden en 

kinderen die in de loop van het volgende schooljaar vier jaar worden, komen 

hiervoor in aanmerking. 

Wilt u de persoonlijke gegevens van uw kind en van uzelf meebrengen? Bijvoor-

beeld uw trouwboekje. Ook graag bij de aanmelding, een identiteitsbewijs of een 

kopie van de kennisgeving van de belastingdienst betreffende het BSN-nummer 

(voorheen sofinummer) van uw kind meebrengen. 

Graag ontmoeten wij u tijdens deze avond!  

Team Brede School Netersel Team Nummereen. 

 

TWEEDEHANDS FIETSENBEURS HOOGELOON 

Heeft u ook een fiets in de schuur die  niet meer gebruikt wordt? Of een kinderfiets 



waar uw kind allang uitgegroeid is? Bent u op zoek naar een groter model? Heeft 

uw zoon/of dochter een middelbare schoolfiets nodig? Of hebt u een fietstas of 

kinderstoeltje wat overbodig is? Je vindt t allemaal op de fietsenbeurs in Hoo-

geloon! Dan is de Fietsenbeurs echt iets voor u! 

Kopers opgelet: Op zondag 8 april van 12.00 uur tot 15.00uur wordt er in Hoo-

geloon wederom een fietsenbeurs georganiseerd. Net zoals vorig jaar 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!  

Verkopers opgelet: Wilt u 1 of meerdere fietsen of accessoires verkopen? Wij 

zorgen ervoor! U hoeft tijdens de beurs niet aanwezig te zijn. U blijft anoniem. U 

bepaalt zelf de prijs. (Wij zetten daar echter nog 10% op voor het goede doel (die 

betaalt de klant) en 10% van uw opbrengst gaat ook naar een Hoogeloonse vere-

niging) Het enige wat u verder moet doen is uw fiets(en) en / of accessoires inle-

veren op zondag 8 april tussen 9.00 en 11.00 uur ‘s ochtends en tussen 16.00 en 

16.30 uur het geld (of in het slechtste geval uw fiets) weer ophalen. Voor meer 

informatie kunt u bellen naar: Anke 0497-682641 Of  Yvonne 0497-682894 

Of mailen naar fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl. 

 

REFERENDUM WVI. 

721 stemgerechtigden. 380 uitgebrachte stemmen. 205 voor. 150 tegen. 22 blanco 

stemmen. 3 ongeldige stemmen. 

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: DDW MW1 – NeCa MW1: 12-5. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Het afgelopen weekeinde werden alle wedstrijden afgelast. 

Programma voor 24 en 25 maart: 

24/3: Casteren JO 8 – EFC JO 8: aanvang om 10.00 uur; 

24/3: Netersel F2 is vrij; 

24/3: Netersel F1 – HMVV F1: aanvang om 10.30 uur; 

24/3: Casteren E1 – Riethoven E1: aanvang om 10.00 uur; 

24/3: Knegselse Boys D1 – Casteren D2: aanvang om 12.00 uur; 

24/3: Netersel D1 is vrij; 

24/3: Casteren C1 – Wodan C3: aanvang om 12.45 uur; 

24/3: SDO B1 – Netersel B1: aanvang om 14.30 uur; 

24/3: Casteren A1 – EFC A2: aanvang om 14.30 uur; 

25/3: Netersel 3 – Oirschot Vooruit 13: aanvang 10.30 uur. Aanwezig 10.00 uur; 

25/3: Netersel 2 – Vessem 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

25/3: Netersel 1 – Dosko 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 

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

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 31 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 26 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR ZIJN AANGELEVERD.  

mailto:fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl

