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NUMMEREEN. 

Voor peuters verzorgt Nummereen het peuterprogramma (voorheen beter bekend 

als peuterspeelzaalwerk) onder andere in Netersel. Nummereen biedt een uitda-

gende en veilige speelplek voor peuters. Onder het motto ‘spelen is leren’ wordt de 

ontwikkeling van uw peuter gestimuleerd. Zo zorgen ze voor een toegankelijke 

opstap naar de basisschool op vierjarige leeftijd. Pedagogisch medewerkers volgen 

uw peuter in zijn/haar ontwikkeling en leggen dit vast in het kindvolgsysteem. Op 

het moment dat uw peuter naar de basisschool gaat dragen de pedagogisch mede-

werkers de rapportage over aan de leerkracht. Zo realiseren peuterprogramma en 

basisschool samen een doorgaande leerlijn waardoor je peuter zich zo goed moge-

lijk kan ontwikkelen. Alle pedagogisch medewerkers zijn geschoold op het gebied 

van voorschoolse educatie (VVE). Het peuterprogramma bestaat uit twee dagdelen 

per week gedurende veertig weken per jaar (de schoolweken). Op 

www.nummereen.com/peuterprogramma-bladel vindt u meer informatie over de 

dagdeelcombinaties en tijdstippen. 

 

KERKBERICHTEN. 
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 Zondag van Pasen. Zaterdag 7/4: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties 

zijn voor: Jan Michiels en overleden familie; Toon Hendriks nms. Anneke en de 

kinderen. 

In de paastijd hebben we twee mooie activiteiten op een woensdagavond in de pa-

rochiezaal in Bladel: 18 april is om 20.00 uur de informatieavond over de Gezins-

bedevaart naar Lourdes in de herfstvakantie. Altijd al naar Lourdes willen gaan? 

Dit is uw kans, met het gezin! 

25 april is er o.l.v. Rudo van Rooij om 20.00 uur een fotopresentatie over de 

gewelfschilderingen van de kerk in Bladel, waarvoor de spreker een prijs heeft 

ontvangen. Van harte welkom! 

 

NITTERSELSE KWIS 

Ook in 2018 vind de dorpsquiz van Netersel weer plaats, de Kwis wordt weer net 

zo spectaculair als de eerste editie van vorig jaar! Pak je agenda er snel bij en zet de 

volgende datums er meteen in:  

 1 juni 2018 – Start inschrijving Nitterselse Kwis (exact om 18:00u) 

 14 september 2018 – Nitterselse Kwis 2018 

 21 september 2018 – Kwisfist 2018 in Café d’n Driesprong.  

Zorg dat je snel een team samenstelt met alle sterspelers van Netersel en daarbui-

ten, wij adviseren een gevarieerde groep van 20 personen. Tussen 1 juni en 1 juli 

kun je jouw team weer inschrijven via een link op onze facebookpagina. De eerste 

http://www.nummereen.com/peuterprogramma-bladel


vijf inschrijvers verdienen weer op voorhand bonuspunten. We zien jullie inschrij-

ving graag tegemoet. Het Kwisteam! 

 

BOEK VAN DE MAAND. 

Boek van de maand april - HET GEHEIM van Anna Enquist. 

Anna Enquist, geboren in Delft, is zowel schrijfster, psychoanalytica en pianiste. In 

het geheim spelen zowel de muziek als de psychoanalyse een rol; een van de 

hoofdpersonen is pianiste. Op een avond leest Bouw een recensie over een verza-

mel-cd van de pianiste Wanda, zijn ex-vrouw. Hij besluit haar te bezoeken. Hij 

stuit bij haar op geheimen, waartegen alleen de muziek uitkomst kan bieden. 

Daarmee is de roman een boek over de kracht van muziek, de ontoereikendheid van 

taal, het menselijk tekort en het grote verdriet, over liefde en ambitie. 

 

OPBRENGST VASTENACTIE 2018 

In de Goede Week (week voor Pasen) heeft in de parochie Heilige Apostelen Petrus 

en Paulus de collecte voor de Vastenactie plaatsgevonden. In Netersel heeft de actie 

het hele mooie bedrag van 712,55 euro opgebracht. In dit bedrag zijn begrepen de 

opbrengsten van: de huis-aan-huis-collecte, de collecte in de kerk en de in de kerk 

ingeleverde vastenzakjes. 

Hartelijk dank aan alle gevers en aan allen, speciaal de collectanten, die meege-

werkt hebben om dit mooie resultaat te bereiken. 

MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Parochie Heilige Apostelen Petrus en 

Paulus. 

 

BUURTLUNCH MAANDAG 9 APRIL. 

Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en 

broodjes, hoofdzaak is een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te 

melden. U bent gewoon van harte welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 9 april om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

ZETELVERDELING GEMEENTERAAD. 

De zetelverdeling voor de gemeenteraad is: CDA 5, Bladel Transparant 5, VHP 4,  

PRO5 3, VVD 1, D66 1 

De exacte stemmen per partij, kandidaat en stemlocatie zijn via de gemeentelijke 

website www.bladel.nl te bekijken. Wanneer u klikt op de knop ‘Bestuur & Orga-

nisatie’ kunt u daarna bij de meest gezochte onderwerpen klikken op ‘Verkiezing-

en’. 

http://www.bladel.nl/


In onze gemeente waren de uitslagen voor het referendum over de Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 als volgt: 4588 stemmen voor en 3303 

stemmen tegen. 

 

ROZENHOEDJE 

Eerste zaterdag van de maand 7 april om 19.00 uur. Rozenhoedje bidden in de Ma-

riakapel. U bent van harte welkom. 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 20: 1
e
 prijs, Grijs 34: Familie Horrevorts, T. van der 

Heijden. 2
e
 prijs, Groen 36: Familie van de Ven, Rob van Deursen. 3

e
 prijs, Grijs 

40: Annie Smets, Regina Smets, Bart Alemans Wz, Lorraine Roes, Bart Alemans 

Fz.  

 

COMBILUCHTWASSER GEEFT LAGER RENDEMENT DAN EERDER WAS 

VASTGESTELD 

Uit onderzoek van Wageningen Universiteit is gebleken dat een bepaald type com-

biluchtwasser tot 30% minder geurverwijderingsrendement behaalt dan eerder door 

het Rijk is vastgesteld. Een combiluchtwasser wordt in de intensieve veehouderij 

gebruikt om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur vanuit veehouderijen te 

reduceren.  

Situatie in gemeente Bladel 
In de gemeente Bladel gaat het om 31 bedrijven (19% van alle veehouderijen in de 

gemeente) die gebruik maken van dit type combiluchtwasser. De gemeente mag de 

bestaande vergunningen niet aanpassen of intrekken. Wel zal gewacht worden met 

het beoordelen van nieuwe aanvragen totdat de Rijksoverheid de werkelijke rende-

mentscijfers heeft vastgesteld. Zo worden nieuwe situaties voorkomen waar dit 

type luchtwassers niet het geurverwijderingsrendement behalen op basis waarvan 

deze waren toegelaten in de landelijke Regeling geurhinder en veehouderij. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft beloofd op korte termijn in-

formatie over het meetrapport te publiceren, inclusief een bijbehorende kabinets-

reactie. Zodra wij meer weten zullen wij deze informatie met u delen.   

 

WAARDERINGSBUDGET JEUGDIGE CARNAVALSWAGENBOUWERS 

Er is jaarlijks een waarderingsbudget van maximaal € 5.000,00 beschikbaar voor 

jeugdige carnavalswagenbouwers. Dit bedrag wordt verdeeld onder alle carna-

valswagenbouwers in de gemeente Bladel (max. € 500,00 per groep) die een aan-

vraag hebben ingediend en voldoen aan de gestelde criteria.  

Het College van B&W heeft besloten om het maximale bedrag per groep te verho-

gen naar € 550,00 mits dat binnen het totale budget van € 5.000,00 kan. Wanneer er 

meer dan 9 aanvragen binnen komen, zal de gemeente het bedrag niet kunnen ver-

hogen naar de genoemde € 550,00 per groep, maar mogelijk iets moeten verlagen 

(bij meer dan 10 aanvragen). Voor meer informatie kunt u terecht op de website 

van de gemeente Bladel: http://bit.ly/carnavalswagen. 

http://bit.ly/carnavalswagen


DORPSKRANT DIGITAAL. 

De dorpskrant van Netersel is ook voortaan digitaal te raadplegen. De krant is on- 

dergebracht op de site van De Poel te Netersel. U kunt de krant lezen via 

onderstaande link: http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/  De 

papieren versie van de krant blijft ook gewoon in omloop.  

De redactie. 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a.  

 

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Uitslagen: NeCa A1 - DSV A3: 13-7; NeCa B1 - Bio B1: 12-3; NeCa B2 - Bladella 

B1: 1-4; DSV C2 - NeCa C1: 9-1; NeCa F1 - Tilburg F1: 6-11. 

Programma voor 4-7-8 rn 11 april: 

4/4: Stormvogels MW2 - NeCa MW1: aanvang om 20:00 uur. Luyksgestel;  

7/4: DSV E2 - NeCa E1: aanvang om 9:00 uur. Diessen;  

7/4: NeCa C1 - DSV C2: 11:00 uur. Netersel. Fluiten: Petrie van Rijthoven; 

8/4: SCHM 1 - NeCa 1: aanvang om 14:00 uur. Veghel;  

8/4: Fortuna '68/Steensel 1 - NeCa 2: aanvang om 11:30 uur. Knegsel;  

11/4: NeCa MW1 - Melmac MW1: 20:00 uur. Casteren. Fluiten: Fleur Jansen; 

11/4: Vessem R - NeCa/Klimroos R: aanvang om 19:45 uur. Vessem. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Netersel F1 – Beerse Boys F2: 3-5; SDO C1 – Casteren C1: 3-2; Neter-

sel B1 – De Weebosch B1: 2-2; Casteren A1 – Terlo A1: 1-1; SDO 1 – Netersel 1: 

2-1; Hulsel 2 – Netersel 2: 4-2; Reusel Sport 7 – Netersel 3: 2-2.  

Alle andere teams waren het afgelopen weekeinde vrij. 

Programma voor 7 en 8 april: 

7/4: JO8 Bladella 4 – JO8 Casteren 1: aanvang om 8.30 uur; 

7/4: Netersel F2 is vrij; 

7/4: ZSC F1 – Netersel F1: aanvang om 10.00 uur; 

7/4: Dosko E2 – Casteren E1: aanvang om 9.30 uur; 

7/4: Casteren D2 – De Raven D3: aanvang om 11.15 uur; 

7/4: ODC D2 – Netersel D1: aanvang om 9.45 uur;  

7/4: Casteren C1 is vrij; 

7/4: Netersel B1 – Terlo B1: aanvang om 14.30 uur; 

7/4: De Valk A2 – Casteren A1: aanvang om 14.30 uur;\ 

8/4: Hoogeloon 5 – Netersel 3: aanvang om 10.00 uur. Vertrek om 9.15 uur; 

8/4: Netersel 2 is vrij; 

8/4: Sterksel 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 

 

http://depoel-netersel.nl/dorpskrant-van-aalsten-tot-goor/
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